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األسد يف غابته
يف مش��روع دم��ر بدمش��ق اختل��ف س��ائق التكس��ي م��ع الراك��ب وش��قيقته. ومل��ا نزال للع��راك باأليدي  	
يف الش��ارع وباع��د بينهم��ا بع��ض الس��كان، ع��اد الس��ائق إىل س��يارته فأخ��رج قنبل��ة يدوي��ة رماه��ا عل��ى اخلصم 

والش��قيقة وم��ن حوهلم��ا والذ بالف��رار.
ويف حل��ب، ال��ي يب��دو أن مهم��ة الش��رطة العس��كرية الروس��ية فيه��ا ق��د ب��اءت بفش��ل ذري��ع، ت��كاد  	
احلوادث أن تكون يومية؛ دهس طبيبة أس��نان أرمنية بس��بب الس��رعة الزائدة لس��يارة »من دون منرة« تعود 
ألح��د عناص��ر ميليش��يا الدف��اع الوط��ي، مم��ا أدى إىل وفاته��ا... إط��اق أح��د اجل��ران املتنفذي��ن الن��ار عل��ى 
جمموع��ة م��ن الع��ي ن��ادي االحت��اد، النادي األول يف املدينة، ألنهم »أغلقوا باب البن��اء بقوة«... اختطاف فتاة 
يف السادسة عشرة بعد خروجها من صاة الرتاويح من قبل جمهولني يستقلون سيارة تكسي »با منرة«... 
طف��ل يف الثاني��ة عش��رة يتس��ول مث��ن اإلفط��ار م��ن امل��ارة يف حّي املوكامبو، ومل��ا طلب مااًل من أحد الش��بيحة 

أخ��رج األخ��ر مسدس��ه وأطل��ق الرص��اص عل��ى رأس الفت��ى ف��أودى حبيات��ه...
حيدث هذا يف املناطق الي حتت س��يطرة النظام، حيث يضطر إىل احملافظة على حد من التحكم  	
ي��رر ل��ه الزع��م بأن��ه »الدول��ة« ال��ي حتقق االس��تقرار واألمان، ولو على طريقة »حن��ن الدولة والك«. أما يف 
مناطقن��ا احمل��ررة فالوض��ع أده��ى وأم��ّر، وخصوص��ًا بع��د أن ص��ار النظ��ر إليه��ا كأرض للفصائ��ل والنف��وذ 
والقطاعات أمراً طبيعيًا. فا يكاد ينشأ خاف بني شخصني إال ويتحول إىل صدام بني عائلتني أو بلدتني، 
وهنا من الراجح أن يتحول إىل صراع بني فصيلني، فتتحرك املؤازرات وتهتز القبضات وتكثر التسريبات... 
ف��ا أق��ل م��ن »اس��تئصال« اخلص��م ال��ذي »صرنا طويًا على غلوه أو بغيه أو عمالته أو إفس��اده يف األرض«... 
تهم ش��تى نتبادهلا س��ريعًا وحنن حنّرك األرتال ونس��تبيح دماء إخوتنا دون رادع من دين أو خلق أو وطنية 

أو ح��س باملصلح��ة املش��رتكة عل��ى األقل!
ولكن كل ما سبق هو من نتاج خيار »األسد أو حنرق البلد« الذي سلكه احلاكم اجملنون ومؤيدوه.  	
فق��د كان م��ن ش��أن انتق��ال دميقراط��ي للس��لطة أن يوف��ر عل��ى الباد ه��ذه اجلراحة الي ال تب��دو هلا نهاية، 
ف��ا يضط��ر احملتج��ون الس��لميون إىل مح��ل الس��اح والتجم��ع يف فصائ��ل، وال يضط��ر الطاغي��ة إىل اهلروب 
إىل األم��ام بإط��اق ي��د جمرم��ني متزايدي الرعونة ليدافعوا عنه يف وجه الثورة املس��لحة، ويطالبوا بالتالي 

حبصته��م م��ن أرواح الناس.



ٍ

ع��ر تارخيه��ا احلدي��ث رف��دت س��وريا بالعدي��د م��ن رج��ال الفك��ر والسياس��ة؛ من الش��اعر ش��فيق الكمالي إىل الدكتور يوس��ف  	
زعي��م آخ��ر رئي��س حكوم��ة عش��ية انق��اب حاف��ظ األس��د. وه��و م��ا زاد م��ن حمن��ة ه��ذه املدين��ة وعزلته��ا إذ عوقب��ت على م��دى عقود، مما 

جعله��ا م��ن أوائ��ل امل��دن املنتفض��ة ض��د النظ��ام.

فراس عاوي

الدكت��ور ف��ارس الف��ارس، أح��د  	
ث��وار املدين��ة ومثقفيه��ا، يلخ��ص بص��ورة 
خ��ال  البوكم��ال  يف  ح��دث  م��ا  موج��زة 
س��نوات الث��ورة حت��ى دخ��ول داع��ش إليه��ا:

يف البداي��ة خ��رج عش��رات الش��باب  	
يهتف��ون للحري��ة ويطالب��ون باإلف��راج ع��ن 
أح��د املعتقل��ني، وجتمه��ر حوهل��م األهال��ي 
مم��ا أعط��ى املتظاهري��ن ش��رعية. وس��رعان 
حت��ى  الس��احة  إىل  اجلماه��ر  نزل��ت  م��ا 
مظاه��رات  إىل   2011 نهاي��ات  يف  وصلن��ا 
جت��اوزت ال���30 أل��ف مش��ارك، فحاصره��ا 
النظ��ام وقصفه��ا مم��ا دف��ع باجت��اه تأس��يس 
كتائب اجليش احلر وزيادة وترة العمل، 
يف  البوكم��ال  حتري��ر  حت��ى وصلن��ا إىل 
يف  مط��ار  أول  وحتري��ر   ،2012/11/17

س��وريا، ه��و مط��ار احلم��دان ق��رب املدين��ة، 
بعي��د ذل��ك.

جبه��ة  ظه��رت  األثن��اء  ه��ذه  يف  	
النص��رة كفصي��ل مقات��ل بس��يط. كان��ت 
م��ا  س��رعان  ولكنه��م  قليل��ة  أعداده��م 
م��ن  املقاتل��ني  م��ن  جمموع��ات  اس��تمالوا 
فصائ��ل أخ��رى، حتى كان��ت بيعة كتائب 
»جن��ود احل��ق« هل��م، م��ا أعطاهم ق��وة وعدداً. 
وش��كلوا، بالتع��اون م��ع مجي��ع الفصائ��ل، 
هيئ��ة ش��رعية. س��بقها يف الش��هر الثام��ن 
من عام 2012 تش��كيل اجمللس احمللي األول 
للبوكم��ال، ال��ذي عم��ل جبه��د وق��دم م��ا 
ميكن��ه ضم��ن حدود إمكانياته. كما نش��أت 
العدي��د من املنظمات واهليئات احمللية الي 
كان م��ن أه��م نش��اطاتها تنظي��م العم��ل 
كان��ت  الذي��ن  الاجئ��ني  ودع��م  املدن��ي 
البوكم��ال إح��دى أك��ر وجهاته��م م��ن 

خارجه��ا. وم��ن  احملافظ��ة 
النص��رة،  جبه��ة  ق��وة  زي��ادة  بع��د  	
ناج��ي  وحمم��د  الس��لمان  ف��راس  بقي��ادة 
ال��راوي، س��يطرت عل��ى كل مفاص��ل احلي��اة 
يف البوكم��ال وقض��ت عل��ى اجملل��س احملل��ي. 
لتع��ود اجلبه��ة نفس��ها إىل بيعة تنظي��م الدولة 
يف منتص��ف ع��ام 2014، وتس��لم املدين��ة بالكامل 
للتنظي��م ال��ذي عج��ز ع��ن احتاهل��ا قب��ل ذل��ك.

البوكمال بالنسبة لداعش
اس��رتاتيجيًا  موقع��ًا  املدين��ة  تش��غل  	
هام��ًا، باعتباره��ا املم��ر األساس��ي ال��ذي يرب��ط 
س��هولة  التنظي��م  ويعط��ي  بس��وريا  الع��راق 
احلرك��ة والتنق��ل ب��راً ونق��ل آلياته العس��كرية 
ب��ني  وإياب��ًا  ذهاب��ًا  مقاتلي��ه  تنق��ل  وكذل��ك 
البلدي��ن، خاص��ة إذا اعترن��ا أن ق��وة التنظي��م 
البشرية هي يف العراق، ما جيعل املدينة معراً 
ال ميك��ن لداع��ش أن تس��تغي عن��ه بس��هولة. 
وتعط��ي جغرافي��ة املدين��ة وجواره��ا للدواع��ش 
ق��درة عل��ى التنق��ل واملن��اورة، مب��ا يوف��ره نه��ر 
الفرات بامتداده عر واد حتيط به التال الي 
قد تشكل ماذاً آمنًا لعربات التنظيم وعناصره 
م��ن الط��ران، فض��ًا ع��ن وق��وع البوكم��ال بني 
بادي��ي الش��امية واجلزي��رة وقربه��ا م��ن مواق��ع 
 .T2 الك��م أو  صحراوي��ة هام��ة مث��ل حمط��ة 
وكذل��ك تنب��ع األهمي��ة الك��رى ال��ي تتمت��ع 
به��ا البوكمال من آب��ار نفط احلقول القريبة؛ 
التن��ك يف اجلزي��رة وال��ورد يف الش��امية. وكا 
احلقل��ني، وخاص��ة األول، قدم��ا لداع��ش م��وارد 

مالي��ة هائل��ة.
ومث��ل أي م��كان آخ��ر حت��ت س��يطرة  	
داع��ش غاب��ت املدينة عن اإلعام اال مبا يتمكن 
ناش��طون م��ن تس��ريبه عل��ى وس��ائل التواص��ل 

االجتماعي. وتسارعت التسريبات اإلخبارية 
مؤخ��راً م��ع احلدي��ث ع��ن ق��رب حتريره��ا 
عل��ى ي��د فصائ��ل اجلي��ش احل��ر ال��ي يتح��در 
أغل��ب مقاتليه��ا م��ن دي��ر ال��زور، مث��ل أس��ود 
الث��ورة، وال��ي اخت��ذت  الش��رقية ومغاوي��ر 
البادي��ة منطلقًا لعملياتها وحررت مس��احات 
شاس��عة منها مقرتبة من املدينة، وهي تضع 
البوكم��ال نص��ب عينيه��ا بعّده��ا أول أهداف 

التحري��ر يف احملافظ��ة. 
وق��د ص��ارت البادي��ة، م��ع التدخ��ل  	
ملواجه��ات  مس��رحًا  املباش��ر،  األمرك��ي 
التابع��ني  وحلفائ��ه  النظ��ام  م��ع  متك��ررة 
إلي��ران، يف حماوالته��م التق��دم حن��و بواب��ة 
التن��ف احلدودي��ة، م��ا قوب��ل برف��ض أمريكي 
حديث��ًا  املنش��أة  قاعدته��م  حلماي��ة  قاط��ع، 
احل��ر.  اجلي��ش  فصائ��ل  م��ن  وحلفائه��م 
هجوم��ني  اآلن  حت��ى  احلصيل��ة  وكان��ت 
لطائرات التحالف على قافلتني عس��كريتني 
للنظ��ام وحلفائ��ه حاولت��ا التق��دم حن��و التنف 
الس��تكمال املش��روع اإليران��ي برب��ط مناط��ق 
نفوذه بريًا من لبنان إىل س��ورية إىل العراق 
حي��ث يس��يطر م��ا يع��رف باحلش��د الش��عي.

يق��ول املق��دم مهن��د الط��اع، قائ��د  	
مغاوي��ر الث��ورة، ل�»ع��ني املدين��ة«: »البوكمال 
هدفنا القادم، فهي نقطة االنطاق لتحرير 
دي��ر الزور، والس��يطرة عليها تضعف ارتباط 
داع��ش بالعراق وحباضنتها، وبالتالي تقطع 
طريق��ًا أساس��يًا ومع��راً رئيس��يًا تس��تخدمه 
لنقل القوى والوسائط واملناورة، وسنحرمها 
م��ن ه��ذه املي��زة«. وإذا ح��اول احلش��د دخ��ول 
األراضي الس��ورية، يضيف الطاع: سنعامله 
كع��دو كم��ا نعام��ل داع��ش، ول��ن نس��مح له.

البوكمال... من التحرير األول إىل معامل التحرير الثاني

رادار املدينة
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لسنوات وأنا أكره علم العروض. مل ألق بالائمة يف ذلك على مدّرس اللغة العربية يف الصف العاشر، عامر السيد, وبقيت  	
أكّن له احرتامًا ليَس مبنيًا على جودة رأيه وحسن معشره, اخلصلتان اللتان مل أالحظهما حني كان مدّرسي يف ثانوية علي إبراهيم, 
وإمنا على دعاية اجتماعية فرضتها عاقته ببعض األقارب واملعارف من بقايا املتمردين على األسد يف الثمانينات من تنظيم »الطليعة 
املقاتل��ة«, حت��ى رأيت��ه يتج��اوز طاب��ور اخلب��ز وكأن ل��ه امتيازاً عل��ى الناس بصفته مدرس القرآن ألبنائهم. وهن��ا كان ال بد من مراجعة 
ه��ذه الش��خصية والعاق��ات االجتماعي��ة والرتك��ة البائس��ة للطليع��ة املقاتل��ة, األمر الذي احت��اج عقداً من الزمن, وث��ورة, ومئات اآلالف 

من الشهداء.

نشوان الصاحل

عامر السيد.. والتصاحل مع الذات

هرب عامر السّيد -كغره من مشايخ املعارضة اهلاربني  	
إىل مناط��ق النظ��ام- إىل احلس��كة م��ع الطلق��ات األوىل لعملي��ات 
التحري��ر ال��ي أطلقه��ا اجليش احلر يف دير الزور يف حزيران 2012. 
وعم��ل هن��اك م��ع »أمح��د طعم��ة« يف محل��ة اإلغاث��ة املس��ماة »كلن��ا 
للش��ام« املمول��ة قَطرّي��ًا، عم��ًا مأج��وراً، ث��م ع��اد إىل ري��ف دي��ر ال��زور 
صي��ف 2013, ليدخ��ل املدين��ة يف اخلري��ف، الف��رتة الذهبي��ة للث��ورة 

هن��اك.
»احلم��د هلل« ه��ي اإلجاب��ة املتوقعة لس��ؤال »ش��لونك؟«, لكن  	
السيد استبدهلا ب�»واهلل بهاجلهاد« بعد أيام قليلة من دخوله املدينة، 
يف حماولة إلضفاء طابع التميز والسبق على نفسه خبافنا حنن 
��ّذج. ث��م أصب��ح ش��رعيًا يف حرك��ة أح��رار الش��ام ال��ي  الع��وام السُّ
حاص��رت أحي��اء اجل��ورة والقص��ور بعلم��ه، إن مل يك��ن بفت��وى من��ه. 
ويف حماول��ة تذل��ل من��ه جلبهة النصرة أدخ��ل ابنه فيها )ُقتل الحقًا 
مبع��ارك اجلبه��ة يف مط��ار أبو ظهور(، وحاب��ى جترها بكل الفتاوى 
السلطانية. فبعد أن خطفت اجلبهة سبعة ثوار كانوا من القائمني 
عل��ى مظاه��رات تدع��و إىل توحي��د اجلي��ش احل��ر، يق��ول الدكت��ور 
أنس فتيح: »حينها خرجت مظاهرات احتجاجية، فقال عامر السيد 
عنه��ا إنه��ا مش��بوهة وإن��ه يرج��ح أن تك��ون ممول��ة. وعندم��ا رد علي��ه 
أحدهم أن يف املظاهرة فانًا وفانًا، وهم معروفون مبواقفهم، قال 

عام��ر باحل��رف: »س��تبدي لك األيام م��ا كنت جتهله«.
املخطوف��ون  خ��رج  الش��رعية  وهيئته��ا  اجلبه��ة  برغ��م  	
حت��ت الضغ��ط الش��عي. وهن��ا تأتي ش��هادة مع��اذ الناص��ر، أحد هؤالء 
املخطوف��ني: »بع��د خروجن��ا، وذهابن��ا ع��دة م��رات للهيئ��ة الس��رتداد 
أغراضن��ا املنهوب��ة، جل��س عام��ر الس��يد معن��ا عل��ى أس��اس جلس��ات 
نص��ح، وكان يداف��ع ع��ن اجلبه��ة واهليئ��ة، وكان يعت��ر داع��ش ال 

يفقه��ون ش��يئًا يف الدي��ن«.
وبينم��ا كان الس��يد ي��ردد مجلت��ه: »ابتل��ي اإلس��ام باثنني  	
لصق��وا امسه��م بامس��ه، اجلمهوري��ة اإلس��امية وح��زب اهلل، وجاءت 
ثالث��ة األث��ايف، اخلاف��ة اإلس��امية«؛ دخل التنظي��م املدينة وفرض 

سيطرته على احملافظة يف متوز 2014, فما لبث السيد أن أماط القناع 
ع��ن وجه��ه يف اجتم��اع جام��ع حروي��ل, وال��ذي عق��ده التنظي��م ملوض��وع 
التعلي��م حبض��ور أكث��ر م��ن 50 مدرس��ًا بينه��م أس��اتذة كب��ار وأعض��اء 
املكت��ب الرتب��وي يف اجملل��س احملل��ي الذي��ن حاجج��وا أب��و املن��ذر املص��ري 
)أم��ر دي��وان التعلي��م حينه��ا( ال��ذي كان ق��د اقتن��ع ل��وال تدخ��ل الس��يد 
قائ��ًا: »الش��يخ يتكل��م يف واٍد وأنت��م تفهم��ون يف واٍد آخ��ر! ه��ذه املناه��ج 
ُزبال��ة، وعلين��ا أس��لمتها قب��ل افتت��اح امل��دارس«. ف��زاود عل��ى اجلمي��ع 
وكّف��ر املكت��ب الرتبوي ال��ذي يرتبط باحلكومة املؤقتة »الكافرة« على 
حد زعمه )احلكومة الي يرأسها أمحد طعمة ذاته مدير محلة كلنا 
للش��ام!!(. يق��ول حمم��ود إبراهي��م، مدي��ر ه��ذا املكت��ب آن��ذاك: »وش��ى بن��ا 
طمع��ًا أن يش��غل منصبن��ا ال��ذي ال يس��اوي أم��ام اهلل والتاري��خ نقط��ة دم 
تراق بباطل. لقد تسبب يف هروبي من املدينة أنا وكثر من املدّرسني، 
ويف قط��ع أرزاق آخري��ن مم��ن وش��ى به��م، ويف إع��دام كثري��ن، ول��دّي 

أمس��اء م��ن تس��بب يف استش��هادهم«.
أدخ��ل الس��يد ابن��ه الثان��ي يف صف��وف داع��ش، وُقت��ل أيض��ًا يف  	
معارك اجلبل بدير الزور. أما هو فالتحق بالدورة الشرعية الستتابة 
املعلمني عّله حيظى مبنصٍب ما، لكن التنظيم اعتقله بتهمة أنه كان 
شرعيًا يف أحرار الشام، األمر الذي لو شهد عليه أبناء دير الزور لُقطع 
رأسه. وخرج وهو يسّب التنظيم يف اخلفاء، حتى رأيناه يف إصدار »لبوا 
الن��داء« مبايع��ًا، ليع��نّي أم��راً يف املكت��ب الدع��وي، أخط��ر املكات��ب عل��ى 

الش��باب واألطف��ال.
كل ه��ذا يف الس��ياق الطبيع��ي ألس��تاذ اللغ��ة العربي��ة ال��ذي  	
كان يرف��ض تدري��س حم��ور امل��رأة يف مقّرر الثانوي��ة العامة، فببيعته 
تص��احل عام��ر الس��يد م��ع ذات��ه, عل��ى عك��س تناق��ض املدافع��ني عن��ه م��ن 
الث��وار والناش��طني -القاطن��ني يف »ب��اد الكف��ر«- بذرائ��ع خمتلف��ة، 
فبعضهم اعتره املعلم والعّراب وحامل العلم الش��رعي، وبعضهم رأى 
أن��ه »س��لك طري��ق اجله��اد«!!, وكأمن��ا يعتم��ل يف دواخ��ل هؤالء داعش��يٌّ 
صغ��ر يط��ّل كلم��ا اقرتبن��ا م��ن رج��ِل دي��ٍن، وكأن التنظي��م مل يكفرنا 
ويش��ردنا مجيع��ًا، ومل يقت��ل إخ��وًة لن��ا بعضه��م مل نع��رف قبوره��م بعد!

كيليس - خاص عني املدينة

عامر السيد مشراً بإصبعه - من إصدارات داعش
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من��ذ أن اعتم��د النش��يد الوط��ي الس��وري »مح��اة الدي��ار«، س��نة 1938، مل يتغ��ر إال يف مناس��بتني؛ األوىل أي��ام الوح��دة م��ع مص��ر ح��ني  	
اس��تبدل ب��ه »نش��يد احلري��ة«، والثاني��ة عندم��ا س��حبت أغني��ة »حنن��ا اجل��زر« البس��اط م��ن حتت��ه خ��ال الث��ورة يف ح��ي الصاخ��ور مبدين��ة حل��ب!

»حننا اجلزر«

ُرف��ض حل��ن مح��اة الدي��ار يف البداي��ة، ولكن س��رعة انتش��اره  	
جعل��ت القائم��ني عل��ى احلكوم��ة مضطري��ن إىل اعتم��اده كنش��يد 
وط��ي للجمهوري��ة الس��ورية. ومن��ذ ذل��ك الوق��ت ارتب��ط باالحتفاالت 
الرمسية، خاصة خال حتية العلم يف املدارس كازمة تقال يومي 
السبت واخلميس من كل أسبوع. فكان »كاألمر الواقع«، كما يقول 
املهن��دس أمح��د العل��ي الذي عّر عن فقدان النش��يد حالة القش��عريرة 
ال��ي كان يش��عر به��ا يف صغ��ره عن��د مس��اع حلن��ه، بع��د أن حت��ول من��ذ 
بداية الثورة إىل »لوغو« جليش يقتل األطفال والنس��اء، وبات مساعه 

مرتبط��ًا »حبال��ة من القه��ر ال الفخر«.
وبس��بب الفت��اوى الكث��رة بتحري��م الغن��اء ش��قت األناش��يد  	

اجلهادي��ة طريقه��ا لتج��د هل��ا 
مكان��ًا يف إص��دارات احل��ركات 
ج��زءاً  وأصبح��ت  اإلس��امية، 
م��ن مش��روعها، وطريق��ة لنش��ر 
أفكاره��ا وجتني��د مقاتل��ني ج��دد 
النتش��ارها  نظ��راً  صفوفه��ا  يف 
الس��ريع. فغ��دت تل��ك األناش��يد، 
من��ذ مثانيني��ات الق��رن املاض��ي، 
إح��دى ط��رق الدع��وة اجلهادي��ة 

املؤث��رة. 
النش��يد  ع��ن  بعي��داً  	
اجلهادي��ة  واألغان��ي  الوط��ي 
اجل��زر«  »حنن��ا  أغني��ة  عرف��ت 
انتش��اراً خاص��ًا ب��ني الس��وريني، 
وبات��ت  ومعارض��ني،  موال��ني 

حديث صفحاتهم على فيسبوك، وتعدى األمر إىل دندنتها وحتميلها 
به��ا. والتغ��ي 

عل��ى حمم��ل اجل��ّد كان رج��ال كتيب��ة أحف��اد املرس��لني،  	
التابع��ة حلس��ن ج��زرة كج��زء م��ن كتائ��ب غرب��اء الش��ام، يب��دؤون 
س��هراتهم وأعراس��هم، وحت��ى قتاهل��م عل��ى اجلبه��ات وه��م عل��ى ش��فر 
امل��وت، بأغني��ة »حنن��ا اجل��زر« ال��ي بات��ت مس��ة لقائده��م ال��ذي حول��وه 
إىل أس��طورة. وعل��ى الرغ��م م��ن الس��معة الس��يئة ال��ي الحق��ت الرجل 
إال أن��ك، وع��ن غ��ر قص��د، تطل��ق العن��ان ألغنيته مبتس��مًا حني ت��راه أو 

تذك��ره. يق��ول الناش��ط حس��ني حممد: »عل��ى جبهته يف ح��ي الصاخور 
اس��تقبلنا حس��ن ج��زرة يومه��ا ت��اركًا لرفاقه مهمة الغن��اء والدبكة على 
نش��يد كتيبت��ه اخل��اص. اجلمي��ع كان��وا س��عداء. كان الرص��اص م��ن 
جبهة سليمان احللي كاملطر، لكن هذا مل مينع املقاتلني من الرتحيب 
بنا على طريقتهم اخلاصة. بدت القصة أش��به بالنش��يد الوطي. وعند 
وصوهلم إىل مقطع »جزرات حننا يا حسن ورجالك/ فداك هي الروح لو 
حتالك« محل كل منهم ساحه وتوجه إىل موقعه وسط ضحكاتنا«.

الس��خرية ال��ي طال��ت ه��ذه األغني��ة ال��ي ألفه��ا أح��د أتب��اع  	
جزرة، من قبل املوالني والكثر من أبناء الثورة، جعلتها عالقة يف الذهن 
كذكرى طريفة يف كثر من األحيان، و»حنني أليام الثورة اجلميلة« 
كم��ا يق��ول س��عيد، أح��د املقاتلني 
السابقني يف غرباء الشام، ليتحول 
ج��زرة إىل أس��طورة ش��عبية م��ن 
خ��ال »فطرت��ه وخنوت��ه«، رغ��م 
االعرتاض��ات الكثرة الي الحقته 
وأفراد كتيبته طيلة فرتة محله 
الس��اح عل��ى إح��دى أه��م جبه��ات 
مدين��ة حل��ب )س��ليمان احلل��ي 
أك��ر  أن��ه  عل��ى  والصاخ��ور( 
»املش��ّولني«، األم��ر ال��ذي أدى إىل 
اعتقال��ه وقتل��ه م��ن قب��ل تنظي��م 

الدول��ة.
س��هلت املف��ردات العامي��ة ال��ي  	
تألفت منها هذه األغنية انتشارها 
وحفظها، وترافق ذلك مع الشعور 
بالفخر واالنتماء عند أبناء هذه الطبقة املهّمشة الي مل تكن تلقي بااًل 
للكلم��ات الرنان��ة وتعتم��د يف موس��يقاها عل��ى امل��واالت ال��ي كان��ت ال 
ختلو من ذكر أبو جراح )حسن جزرة(، لتنطلق بعدها مئات العيارات 
الناري��ة كتحي��ة م��ن اجلن��ود لقائده��م، ث��م تب��دأ وصلة خاص��ة ألغنية 
»حنن��ا اجل��زر« ال��ي حفظ��ت ع��ن ظه��ر قل��ب وصارت تتقاس��م م��ع أغنية 
»غرب��اء«، األغني��ة الرمسي��ة للكتائ��ب، التش��غيل يف س��يارات اجملموع��ة، 
حبس��ب س��عيد ال��ذي ق��ال إن��ه يف أي اجتم��اع كان حيضره حس��ن جزرة 
كان مجيع القادة يذكرون جزءاً من أغنيته ويتبادلون معه االبتسام.

مصطفى أبو مشس
حسن جزرة من تسجيل مصور

حنن��ا اجل��زر حس��ن ج��زرة ربان��ا
ج��زرات حنن��ا واملوت أبد م��ا نهابه
منش��ي دروب امل��وت مت��ل دياب��ه
ج��زرات حنن��ا ي��ا حس��ن ورجال��ك
منش��ي دروب اخلط��ر كرمال��ك 
ج��زرات حنن��ا وامسن��ا م��ا يعي��ب
والل��ي م��ا عرفن��ا جي��ي وجي��رب
أح��رار حننا وم��ن أهال��ي الصاخور
رح حنيب��ك مهما تلف ومهما تدور 
ي��ا أس��د ال تفتخ��ر حبال��ك ال 
ال تفتخ��ر حنن��ا ال��راس ألمثال��ك

ال م�ا يشيل ال�راس م�ن ع�ادانا
ل���وّنك جتي���ب امل���دفع ودباب��ه
حنص��ر عدونا وحنطه��م مبطارا
ف��داك ه��ي ال��روح ل��و حتالل��ك
ننح��ر عدون��ا بس��يوفنا البت��ارة 
  تشهد أراضي املعركة يا حبيب
وس��رارا األمل  ش��لون  لنعّلم��ه 
نتحدى بش��ار ي��ا اب��ن الصرصور
عالفرام��ا  واهلل  ونقطع��ك 
مح��ار أن��ت ومعروف��ات فعال��ك
نبق��ى أح��رار ومرفوع��ن اجلاما

.
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رّيان مشعل... من الثورة إىل داعش!

مدين��ة  م��ن  حمافظ��ة  س��ورية  أس��رة  م��ن  ب��راء  ينح��در  	
الب��اب بري��ف حل��ب، مؤلف��ة م��ن مخس��ة ش��باب وث��اث فتي��ات. ول��د يف 
الس��عودية حيث كان يعمل والده مدرس��ًا، ثم عاد إىل س��ورية. درس 
يف كلية اآلداب جبامعة حلب وختّرج يف قس��م األدب اإلنكليزي، ثم 

ص��ار مدرس��ًا يف معه��د للغ��ات يف ح��ي الفرق��ان حبل��ب.
يف حضن الثورة

 ،2011 ع��ام  للث��ورة  األوىل  األش��هر  يف  رّي��ان  إىل  تعّرف��ت  	
ع��ر حس��ابات مس��تعارة عل��ى فيس��بوك، وتعاون��ا عل��ى نش��ر األخبار يف 
الصفحة الي أنشأها باسم »الثورة احللبية الكرى«. وتعززت عاقي 

ب��ه يف م��ا بع��د، وتعرف��ت إلي��ه بش��كل ش��خصي.
متّيز بنش��اطه واجتهاده وإتقانه. هادئ قليل الكام. جاد يف  	
التعام��ل. كان حيم��ل يف داخل��ه قضّي��ة وهدف��ًا يس��عى إىل حتقيقهما. 
ش��ارك يف بع��ض األعم��ال الثوري��ة يف مدين��ة حل��ب، إال أن��ه ص��رف 
معظ��م نش��اطه إىل العم��ل اإلعام��ي ال��ذي كان يتقنه جي��داً ومبكراً، 
قب��ل انتش��ار ال��دورات وجم��يء اخل��رات. ال زل��ت أذك��ر التقرير الذي 
أعده وسّجله بصوته عن »تأخر حراك حلب«، والذي ُأعجب به بشدة 
القائم��ون عل��ى  قن��اة أورين��ت يومه��ا. أكث��ر م��ا برع به رّي��ان يف مدينة 
حل��ب كان تصوي��ر ش��بيحة اجلامع��ة ونش��ر انتهاكاته��م يف ح��ق 

املتظاهري��ن.
ظروف التحاقه بداعش

ح��ني أعل��ن الث��وار ب��دء رد ع��دوان داع��ش واس��تئصاهلا م��ن  	
حل��ب، مطل��ع 2014، ج��اء أح��د أصدق��اء رّي��ان ليصحب��ه إىل مدين��ة 
الب��اب ال��ي س��يطر عليه��ا التنظي��م. ح��زم مش��عل أمتعت��ه فعل��م وال��ده 
وح��اول منع��ه دون ج��دوى، فاضط��ر األب إىل اللح��اق ب��ه إىل الش��ارع 
والتلف��ظ بعب��ارة »اهلل يغض��ب علي��ك« عل��ى مرأى ومس��مع الناس. بعد 
وصول��ه إىل الب��اب قط��ع كل عاقات��ه بالث��وار إال م��ن كان��وا محل��ة 
اللوث��ة الداعش��ية، الذي��ن متّك��ن م��ن إغراء واس��تدراج بعضه��م، وكان 

م��ن أبرزه��م أب��و عقب��ة احلل��ي.
الس��ؤال ال��ذي حن��اول اإلجابة عنه هنا ه��و كيف انزلق هذا  	

املتوّح��ش! التنظي��م  أحض��ان  يف  اللطي��ف  املثق��ف  الش��اب 
1- غموض وأنانية 	

اتص��ف رّي��ان باالنطوائي��ة نوعًا ما، حتى ب��ني إخوته. يكتنفه  	
ن��وع م��ن الغم��وض واهل��دوء ال��ذي يصع��ب فهم��ه أحيان��ًا. يتوّج��س م��ن 
اآلخ��ر بش��كل زائ��د رغ��م س��عيه إىل حتصي��ل املكاس��ب من��ه، لكن��ه حيب 
األخ��ذ دون عط��اء. يف دورة إعامي��ة حضرناه��ا س��وية، م��ع ع��دد م��ن 
الصحفيني والناشطني يف تركيا، كان رّيان الشخَص الوحيد الذي 

رف��ض إعط��اء امس��ه للمنظم��ة األجنبي��ة ال��ي نّظم��ت ال��دورة، رغ��م 
حصول��ه عل��ى مع��ّدات ومبل��غ مال��ي منه��ا!

2- غرور وتكّر 	
كان رّيان شديد األنانية واإلعجاب بنفسه. حيب الظهور  	
ويسعى إىل وضع بصمته يف أي عمل يقوم به. يف األشهر األوىل من 
الث��ورة ح��رص عل��ى وض��ع لوغ��و الصفح��ات أو اجله��ات ال��ي يعم��ل 
بامسها على فيديوهات املظاهرات وغرها، مما أدى إىل عدم نشرها 
عل��ى كث��ر م��ن القن��وات ال��ي رفض��ت ذل��ك. مل يكن يقب��ل االنضمام 
إىل أي صفح��ة إعامي��ة تعن��ى بث��ورة حل��ب وأخباره��ا بس��هولة. 
ُيْؤث��ر العم��ل الف��ردي عل��ى العم��ل اجلماع��ي. وقد باءت جه��ود توحيد 
العمل اإلعامي يف حلب بالفش��ل لعدة أس��باب كان رّيان أحدها. ال 
زل��ت أذك��ر جولت��ه اإلعامية الش��هرة يف ريف حل��ب اجلنوبي، وقد 
أرس��لها ل��ي للع��رض عل��ى شاش��ة قن��اة عمل��ت به��ا، واختص��رت بعض 
اللقط��ات ال��ي أظه��ر نفس��ه فيها بتكّلف غر مقبول، فكان ذلك س��ببًا 

رئيس��ًا البتع��اده ع��ي وت��ردي عاق��ة العم��ل بيننا.
3- متايز واستعاء 	

يف دورة إعامي��ة حضرُته��ا يف تركيا أيضًا كان موجوداً،  	
باإلضاف��ة إىل ع��دد م��ن إعامي��ي حل��ب وغره��ا م��ن امل��دن الس��ورية، 
وكان بينه��م بع��ض م��ن يصف��ون أنفس��هم بامللحدي��ن، وفيهم بعض 
أك��راد احلس��كة وغره��م. مل جيال��س رّي��ان أح��داً. كان ينظ��ر إىل 
اآلخري��ن باس��تعاء، ويف��رض بين��ه وبينه��م حواج��ز وعقب��ات. جتنب 
حض��ور النقاش��ات والس��هرات ال��ي أمث��رت يف تقري��ب وجه��ات النظ��ر 
وكس��ر اجللي��د ب��ني الك��رد والع��رب مث��ًا. يف إح��دى امل��رات، وبع��د 
ضغ��وط وحم��اوالت للصل��ح، رض��ي باجلل��وس م��ع إعامي��ي حل��ب، 
وكان اعرتاض��ه عل��ى بعضه��م أنه��م متحامل��ون على »اإلس��اميني«، 
وأش��ار بوض��وح إىل جبه��ة النص��رة )كان ذل��ك قب��ل ظه��ور داع��ش 

واقتس��ام ترك��ة النص��رة ب��ني البغ��دادي واجلوالن��ي(.
4- قسوة وشّدة 	

يق��ول طال��ب س��واس، وه��و أح��د م��ن أقام��وا م��ع رّي��ان يف  	
املكت��ب اإلعام��ي ال��ذي اخت��ذه يف املنطق��ة الصناعي��ة حبل��ب: كان��ت 
عامات قس��وة القلب تبدو يف مواقفه، فهو يؤيد العنف مع اخلصوم 
ويس��تهجن الش��فقة والتس��امح. وم��ن أراد الدلي��ل فلراج��ع حلق��ة 
»اجلي��ش الس��وري« م��ن برنام��ج »ث��ورة 3 جن��وم«، إذ اختل��ف رّي��ان م��ع 
اإلعام��ي عب��د الوه��اب امل��ا املتس��امح م��ع جن��ود األس��د املغل��وب عل��ى 
أمره��م. ف��كان عب��د الوه��اب يع��رتض عل��ى ذحبه��م ورّي��ان خيالف��ه، 
حت��ى خاطب��ه امل��ا متعجب��ًا: إذا قلن��ا أمس��كوا العس��كري وتعامل��وا معه 

حممد سرحيل

براء كادك، أو من يعرف ب�»رّيان مش��عل«، أحد أش��هر إعاميي داعش، ش��خصية غريبة  ذاع خر مقتلها قبل أس��بوعني. من  	
ه��و رّي��ان؟ كي��ف انش��ق ه��ذا »الش��اب اللطي��ف« ع��ن الثورة ليلتح��ق بتنظيم ال يقل إجرامًا عن نظام وحش��ّي يفرتض أنه ث��ار لتغيره؟!
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بإنس��انية فيه��ا خل��ل ش��رعي؟!!
يضي��ف س��واس: كان رّي��ان يعل��م بط��ش التنظي��م جي��داً،  	
وقد مسعته يقول ألحدهم: »عبتلعب بالنار«، ألنه ينتقد سلوكيات 

التنظي��م، حم��ذراً إي��اه م��ن االعتق��ال!
5- ضعف يف العلوم الشرعية 	

جه��ل رّي��ان بالعل��وم الش��رعية، بالرتاف��ق م��ع عاطفت��ه  	
أغ��رى  ال��ذي  التنظي��م  انس��ياقه وراء  الديني��ة، كان م��ن عوام��ل 
الكثري��ن م��ن أمثال��ه بش��عارات بّراق��ة. ومل يك��ن ه��ذا جبدي��د علي��ه، 
فق��د افُت��ن م��ن قب��ل مبحمود قول أغاس��ي، املعروف ب�»أب��و القعقاع«، 
وكان من املواظبني على دروسه يف جامع العاء بن احلضرمي يف 

ح��ّي الصاخ��ور.
يف بداي��ة طف��و داع��ش عل��ى الس��طح علم��ت أن��ه ب��ات م��ن  	
املعجب��ني بالتنظي��م، وأن أمني��ي داع��ش ص��اروا ي��رتّددون إىل مق��ر 
عمله يف شبكة حلب نيوز باملنطقة الصناعية، كما علمت أنه تلقى 
حن��و 10 آالف دوالر م��ن التنظي��م به��دف تس��ويقه إعامي��ًا. توجه��ت 
م��ن تركي��ا إىل حل��ب واتصل��ت ب��ه لنلتق��ي ونتح��دث ح��ول »الدول��ة 
اإلس��امية يف الع��راق والش��ام«، فاش��رتط أال أناقش��ه مبف��رده، طالبًا 
االستعانة ب�»اإلخوة«. وصل اثنان مسّلحان ملّثمان وطلبا مناقشي 
م��ن وجه��ة نظ��ر ش��رعية ألن��ي أمحل الليس��انس يف الش��ريعة. قبلُت 
بش��رط ن��زع س��احيهما ولثاميهم��ا لكنهم��ا مل يلتزم��ا. كان رّي��ان 

هادئ��ًا، أصغ��ى بصم��ت ت��ام للحدي��ث دون أن يش��ارك!
بع��د نق��اش طوي��ل مل نتوّص��ل إىل نتيج��ة، فصاحب��ا رّي��ان  	
-تبني أنهما من األمنيني رغم أن أحدهما كان قادمًا من تنسيقية 
حُتس��ب عل��ى العلماني��ني- ال جيي��دان س��وى س��رد بع��ض اآلي��ات 
واألحادي��ث، دون متيي��ز النص��وص القرآني��ة العامة ال��ي خصصتها 
آي��ات أخ��رى، وكذل��ك ال ي��دركان الف��رق ب��ني املطل��ق واملقّيد كما 
ه��و معل��وم يف أص��ول الفقه. انتهى النقاش بقول أحدهما: »جيوز لنا 
أن نقيم دولة إسامّية من مخسة أشخاص على سفح جبل، نبايع 
فيه��ا أحدن��ا كخليف��ة. امله��م أن نقي��م الش��ريعة«. خرج��ُت بعده��ا، 

وأش��اع رّي��ان أن��ي عج��زت ع��ن إي��راد األدل��ة أم��ام خصوم��ي!
6- لصوص الثورة 	

ُيْرج��ع البع��ض س��بب التح��اق رّيان بداعش إىل ممارس��ات  	
بعض اجملرمني املتسرّتين بعباءة اجليش احلر. نعم، أذكر أنه أنشأ 
صفحة لنش��ر جتاوزات كتائب وعناصر احلر. ولكن كيف س��كت 
عن إخوته يف التنظيم الذين خطفوا صديقهم وصديقه اإلعامي 
»عمار احللي« وس��لبوه ماله وس��يارته ومعّداته ثم أفرجوا عنه بعد 
إمهال��ه 24 س��اعة ملغ��ادرة س��ورية؟ كي��ف س��كت ع��ن خط��ف زمائ��ه 

الصحفي��ني؟ كي��ف س��كت ع��ن س��رقات كان ش��اهداً عليه��ا؟ كي��ف 
س��كت ع��ن جم��زرة مش��فى العي��ون؟ كي��ف س��كت ع��ن س��رقة األماك 
العام��ة؟ كي��ف س��كت عن فديات خطف الصحفي��ني األجانب؟ كيف 
سكت عن سرقة ثورة دفع السوريون ألجلها الغالي والنفيس؟ كيف 
س��كت وبايع تنظيمًا كان ش��اهداً على ظلمه بنفس��ه... كيف وكيف 

وكيف؟
تأسيس »أعماق«

الوق��ت  ويف  خلدمت��ه،  رّي��ان  يس��ّخر  أن  التنظي��م  اس��تطاع  	
نفس��ه أعط��اه م��ا عج��زت الث��ورة ع��ن حتقيق��ه ل��ه، إذ عّين��ه أس��تاذاً للغة 
اإلنكليزي��ة يف جامع��ة منب��ج ال��ي اس��توىل عليه��ا بع��د س��يطرته عل��ى 
املدينة، كما س��ّخر له املال واملعّدات ومنحه هامش��ًا ما من احلرية. إذ 
كان رّيان يدرك من خرته السابقة أن الوصول إىل القنوات والفضاء 
اإللكرتون��ي ال ب��د ل��ه م��ن نافذة إعامي��ة تّدعي املهنية وتراعي أبس��ط 
القواع��د، كح��ذف مش��اهد العن��ف املف��رط وتس��مية الق��وى والفصائل 
بأمسائه��ا بعي��داً ع��ن األوص��اف ال��ي يطلقه��ا التنظي��م عل��ى خصوم��ه، 
وهكذا جاءت مساهمة رّيان الكبرة يف تأسيس »وكالة أعماق« الذراع 

اإلعام��ي األب��رز لتنظي��م داع��ش.
مالبسات مقتله

يف 31 أي��ار 2017 أعل��ن حذيف��ة، األخ األصغ��ر لرّي��ان، عل��ى  	
صفحت��ه يف فيس��بوك، مص��رع ش��قيقه إث��ر غ��ارة للتحال��ف. واحلقيقة 
أن النب��أ ج��اء متأخ��راً ع��ن احلادث��ة أربع��ة أي��ام تقريب��ًا، فق��د قت��ل رّي��ان 
بغ��ارة أعقب��ت وصوله إىل منزل��ه اجلديد يف مدينة امليادين مبحافظة 
دي��ر ال��زور، بع��د أن طل��ب منه التنظيم مغادرة مكتب��ه يف الرقة قائلني: 
»نري��دك معن��ا، س��نحتاجك كث��راً هن��اك«! وهنا جتدر اإلش��ارة إىل أن 
التنظي��م من��ع ش��ريك رّيان يف املكتب من املغ��ادرة معه. مل متض دقائق 
قليل��ة عل��ى وصول��ه إىل س��كنه اجلدي��د حت��ى تع��رض املبن��ى لقص��ف 
صاروخ��ي م��ن ط��ران التحال��ف أّدى إىل مقتل��ه على الف��ور مع طفلته 

الصغ��رة، فيم��ا أصيب��ت زوجت��ه إصاب��ات بليغ��ة أدت إىل ش��للها. 
رح��ل رّي��ان وس��ط صمٍت مطبٍق م��ن التنظيم الذي مل يكّلف  	
نفس��ه حت��ى نعي��ه، وه��و م��ن س��ّخر كل إمكانات��ه وخرات��ه يف خدمت��ه.

قت��ل رّي��ان بينم��ا استش��هد اثن��ان م��ن أش��قائه عل��ى جبه��ات  	
إعامي��ًا! أعمدت��ه  أب��رز  م��ن  أخوهم��ا  كان  تنظي��م  ض��د  القت��ال 

ل��ن أترّح��م عل��ى رّي��ان مش��عل. ال ش��ك أن رب��ه أعل��م بصنيع��ه  	
وإىل جانب من وقف، إال أني مل ولن ُأظهر الشماتة به، بل أقول كما 
كان يق��ول الن��ي صل��ى اهلل علي��ه وس��لم: الله��م إن أردت بعبادك فتنة 
فاقبضين إليك غري مفتون. فمن منا يأمن على نفسه فتنة استعاذ منها 

خ��ر اخلل��ق رس��ول اهلل!

رادار املدينة
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ه��ي قري��ة صغ��رة ال يتج��اوز ع��دد  	
س��كانها مثاني��ة آالف نس��مة، باإلضاف��ة إىل 
عش��رات العائ��ات النازح��ة م��ن ريفي محص 
ومح��اة. يعتم��د أهله��ا بش��كل رئيس��ي عل��ى 
الزراع��ة وعل��ى الوظائ��ف احلكومي��ة، ولذل��ك 
تتص��ف غالبيته��م بالفق��ر الش��ديد، كح��ال 

معظ��م ق��رى إدل��ب.
من��ذ حوال��ي العام��ني دخ��ل برنام��ج  	
»متكني« القرية، فدعم بناء مستوصف ومنهل 
م��اء، وتعبي��د ج��زء كب��ر م��ن ش��وارع القري��ة، 
وبن��اء صف��وف جدي��دة يف املدرس��ة الس��تيعاب 
الط��اب والطالب��ات.  املتزاي��دة م��ن  األع��داد 
لك��ن املش��كلة األساس��ية ال��ي كان��ت تره��ق 
الس��كان ه��ي مش��كلة مي��اه الش��رب، بس��بب 
األعط��ال الكب��رة يف ش��بكة املي��اه وال��ي يكلف 
إصاحه��ا مبال��غ كب��رة مل يك��ن اجملل��س 
احملل��ي ق��ادراً عل��ى حتصيله��ا. لك��ن اجملل��س 
مل يس��تكن، فنش��ط أعض��اؤه يف العم��ل الش��اق 
وه��ذا  النظ��ر،  منقط��ع  وبتف��اٍن  والنظي��ف 
لي��س غريب��ًا عل��ى قري��ة كان ع��دد خرجي��ي 
اجلامعات فيها أكثر من 200 قبل الثورة، من 
خمتل��ف االختصاص��ات. وأمث��رت جهوده��م 
 Hand In Hand بي��د  ي��داً  منظم��ة  بدخ��ول 
إىل القري��ة، وقدم��ت الدع��م املال��ي لش��ركة 
»البي��ان للمق��اوالت« لتنفي��ذ مش��روع إص��اح 
الشبكة الذي استمر ستني يومًا قامت خاهلا 
الش��ركة بإص��اح وترمي��م وتوس��يع وتأهيل 
حوال��ي مثاني��ة آالف م��رت، بتكلف��ة بلغ��ت 135 

أل��ف دوالر أمرك��ي، ومن��ذ أيام متت جتربة 
ض��خ املي��اه بنج��اح كب��ر. وس��يقوم اجملل��س 
احملل��ي جبباي��ة مبال��غ ش��هرية رمزي��ة م��ن 
املن��ازل املش��رتكة عل��ى خ��ط املي��اه، وستس��هم 
نش��اطات  عل��ى  اإلنف��اق  يف  اجلباي��ة  ه��ذه 

اجملل��س.
الطبي��ة  الرعاي��ة  جم��ال  يف  أم��ا  	
فق��د كان عم��ل اجملل��س ب��ارزاً م��ن خ��ال 
املستوصف الذي تديره جلنة طبية بإشراف 
الدكت��ور حمم��د منص��ور، ويعم��ل في��ه ع��دد 
م��ن الطبيب��ات واملمرض��ني واملمرض��ات، وقدم 
الك��زاز،  ض��د  ولقاح��ات  لألطف��ال  لقاح��ات 
وأدوي��ة ملرض��ى الضغ��ط والس��كري، كم��ا 
يق��دم اإلس��عافات األولي��ة البس��يطة، وتت��م 
في��ه معاين��ة املرض��ى وتقدي��م األدوي��ة هل��م، 
وكل ذل��ك جمان��ًا. وق��د أس��همت »مؤسس��ة 
ش��ام« ومجعي��ة »عط��اء« يف تقدي��م اخلدم��ات 
الطبية والرعاية األولية، ويف الترع باألدوية 
للمس��توصف. كم��ا قام��ت اللجن��ة الطبي��ة 
بتدري��ب الش��باب عل��ى أساس��يات التمري��ض 

ع��ر دورات بل��غ عدده��ا ثاث��ًا حت��ى اآلن.
بن��اء ملع��ب عش��ي  اآلن  وجي��ري  	
لك��رة الق��دم بالش��راكة م��ع أح��د األش��خاص 
وفق نس��بة من األرباح متفق عليها. وس��يؤدي 
بن��اء ه��ذا امللع��ب دوراً هام��ًا يف خدم��ة ش��باب 
القري��ة الذي��ن كان��وا يذهب��ون إىل الق��رى 
اجمل��اورة للع��ب الك��رة، م��ع م��ا يكلفه��م ذل��ك 
م��ن مبال��غ للمواص��ات، كم��ا س��يؤدي بن��اؤه 

تعرض��ت أري��اف إدل��ب ألوض��اع معيش��ية صعب��ة خ��ال الس��نوات املنصرم��ة، افتق��دت فيه��ا أبس��ط ضروري��ات احلي��اة م��ن م��اء  	
وكهرب��اء، وعان��ت م��ن غ��اء أس��عار امل��واد الغذائي��ة وغ��ر الغذائي��ة، باإلضاف��ة إىل غ��ارات ط��ران النظ��ام وروس��يا الي طالت أغل��ب القرى 

والبل��دات. وم��ن ه��ذه الق��رى قري��ة دي��ر حس��ان يف ري��ف إدل��ب الش��مالي، ق��رب مع��ر ب��اب اهل��وى.

أبو حممد اإلدلي

قرية دير حسان تتحدى الصعاب

رادار املدينة

إىل تنش��يط الرياضة وتنمية املواهب وتغير 
يف احلالة النفس��ية هلم، وهذا ش��يء مهم جداً 
من أجل متابعة احلياة الطبيعية البعيدة عن 

أج��واء امل��وت والدم��ار.
اجملل��س  دع��ا  األمي��ة  جم��ال  ويف  	
دون  ه��م  مل��ن  أمي��ة  حم��و  دورة  حلض��ور 
هل��م. تعلي��م  دورة  وس��تتبعها  اخلمس��ني، 

وم��ن األم��ور املهم��ة قي��ام منظم��ة  	
»خر« بتقديم املساعدات املادية لشراء األدوية 
الزراعي��ة والس��ماد للفق��راء م��ن املزارع��ني، 
احليوان��ات  ملرب��ي  أخ��رى  مادي��ة  ومس��اعدة 
لش��راء األع��اف، مم��ا يش��جع عل��ى االهتم��ام 

احليواني��ة. الث��روة  بتوس��يع 
أم��ا املش��روع الكب��ر فهو بناء مش��فى  	
املنظم��ات  م��ن  بتموي��ل  القري��ة  يف  ضخ��م 
الطبي��ة، وق��د أجن��ز بن��اء الطاب��ق األول من��ه 

الثان��ي. الطاب��ق  بن��اء  حالي��ًا  ويت��م 
واجله��ود  النش��اطات  ه��ذه  قام��ت  	
اجلب��ارة عل��ى أكت��اف الش��باب املثق��ف م��ن 
أهل القرية الذي جتاوز العديد من الصعاب، 
وبره��ن أن اجملتم��ع احلر والع��ادل جدير بهذا 
الش��عب العظيم الذي حاول النظام اجملرم أن 
يدم��ره ويبع��ده ع��ن االهتم��ام بالش��أن الع��ام، 
لكن إرادة املقاومة والتحدي كانت أقوى من 
مقص��د النظ��ام املتخل��ف، وس��يكون املس��تقبل 

أفض��ل بكث��ر إن ش��اء اهلل.
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يص��ل طول ش��جرة الش��فلح إىل م��ا يقارب ال�50 س��نتيمرتاً.  	
هل��ا أغص��ان كث��رة، ومتت��د عل��ى األرض. يكث��ر وجوده��ا يف اجلب��ال 
واألراض��ي الزراعي��ة. تع��د اآلن مصدر رزق كث��ر من عوائل املناطق 
احمل��ررة، وخباص��ة س��كان ريف��ي مح��اة وإدل��ب، بالرغ��م م��ن خماط��ر 
وصعوبة قطفها؛ فأش��واكها قاس��ية تدمي اليدين، وأوراقها الكثيفة 
وأغصانه��ا املتش��ابكة م��اذ مفض��ل لألفاع��ي يف فص��ل الصي��ف احل��ار. 
تع��رف بفوائده��ا الطبي��ة واس��تخدامها يف األطعم��ة يف أورب��ا، ولذل��ك 
أصبح��ت ت��در دخ��ًا بس��يطًا للكث��ر م��ن األس��ر الفق��رة، بع��د أن 

تضاعف��ت البطال��ة وارتفع��ت األس��عار وضاق��ت أح��وال الن��اس.
األم��راض،  م��ن  النبت��ة يف ع��اج كث��ر  تس��تخدم مث��ار  	
مث��ل البلغ��م وارتفاع س��كر الدم والروماتيزم والديس��ك. ويس��تخدمها 
املعاجل��ون باألعش��اب بكث��رة، فالبع��ض يطح��ن األوراق وميزجه��ا 
م��ع زي��ت الزيت��ون ويس��تخدمها للس��عال، وآخ��رون يصنع��ون منه��ا 
خلط��ات توض��ع عل��ى الظه��ر آلالم الديس��ك، كم��ا تس��تخدم لع��اج 
املش��اكل اجللدي��ة وأمل املع��دة وفاحتًا للش��هية وم��دراً للبول، وتدخل 
أوراقه��ا وبذوره��ا  الطبي��ة والتجميلي��ة. وتس��تخدم  الصناع��ات  يف 
واملخل��ات،  والس��لطات  واخلب��ز  البيت��زا  يف  طبيعي��ة  كمنكه��ات 
وتستهلك بكثرة يف الدول األوربية ألغراض التغذية هناك. وهذا ما 
يفسر ارتفاع سعرها مقارنة باألعشاب الرية األخرى، إذ يصل سعر 
الكيلوغ��رام الواح��د م��ن مثاره��ا إىل 3 دوالرات، ويس��تطيع الش��خص 
الواح��د أن جي��ي يومي��ًا ب��ني ال���2 و3 ك��غ، مم��ا جيع��ل م��ن العم��ل يف 
مجعه��ا مص��در دخ��ل جي��د يف بلد أهلكته احلرب وال يتعدى متوس��ط 

دخ��ل الف��رد في��ه ال���2 دوالر يومي��ًا. 
أم مصطف��ى )43 عام��ًا( نازح��ة م��ن ري��ف مح��اة إىل ري��ف  	
إدل��ب اجلنوب��ي، بع��د أن فق��دت زوجه��ا يف قص��ف الط��ران لبلدته��م، 
جت��د م��ن قط��اف الش��فلح ح��ًا مؤقت��ًا يس��اعدها عل��ى ش��راء بع��ض 
الضروري��ات. قال��ت: »بطل��ع م��ن بك��ر قب��ل الضو، وبرجع بع��د الضهر. 
الش��فلح لتج��ار  ببي��ع  الرجع��ة  2 ك��غ. بطري��ق  ي��وم جبم��ع  كل 
بالضيع��ة، وبش��رتي حبقه��ن ربط��ة خب��ز وش��وية خض��رة لل��والد. 
بالصيف، وخال 3 ش��هور، هيك ش��غلنا. من تات س��نوات وأنا بش��تغل 
بهالش��غلة، فم��ا بهت��م باملص��روف. بس بالش��توية كت��ر األمر بيصر 

صع��ب عل��ّي ألن��ه م��ا عن��دي ش��غل«.
أب��و عب��دو )50 عام��ًا( م��ن أهال��ي ري��ف إدل��ب اجلنوبي، ميلك  	

س��يارة صغ��رة ينق��ل به��ا جامع��ي الش��فلح إىل أماك��ن بعي��دة حي��ث 
يوج��د بكث��رة، مقاب��ل نس��بة مم��ا يقطفون��ه. ق��ال لن��ا وهو ميس��ح عرق 
جبينه: »جبمع الوالد والنسوان بعد صاة الصبح وباخذهم بالسيارة 
عل��ى مناط��ق حم��ددة جبب��ل الزاوي��ة أنا بعرفه��ا منيح. هناك الش��فلح 
كت��ر، فالش��خص الواح��د بيجم��ع ضع��ف الل��ي بيجمع��ه ه��ون عل��ى 
أط��راف الضيع��ة. بش��تغل بهالش��غلة م��ن 4 س��نوات، وص��رت بع��رف 

مني��ح وي��ن بتنوج��د هالنبت��ة بكثاف��ة«.
يف كل بل��دة وقري��ة هن��اك جت��ار يش��رتون ه��ذه الب��ذور،  	
لتجم��ع وتنق��ل إىل تاج��ر أك��ر يق��وم حبفظه��ا ونقله��ا إىل الاذقية 
ودمش��ق وحل��ب حي��ث جته��ز للتصدي��ر. عل��ي اخلال��د )50 عام��ًا( م��ن 
ري��ف إدل��ب اجلنوب��ي، يعم��ل يف جت��ارة الش��فلح من��ذ عش��رين س��نة، 
قال: »نش��رتي الش��فلح من التجار يللي بيجمعوه من الناس، فنضعه 
يف أوعي��ة كب��رة ونضي��ف إلي��ه امل��اء واملل��ح حلفظ��ه، ث��م نرس��له إىل 
الاذقي��ة ليش��حن إىل دول أورب��ا. بعض��ه بيس��تهلك حملي��ًا، بيش��رتيه 
العطاري��ن واملعاجل��ني الش��عبيني، لك��ن الكمي��ة األك��ر ب��رتوح عل��ى 
أورب��ا. أس��عاره اخنفض��ت مؤخ��راً بس��بب كث��ر الكمي��ات املطروح��ة 
بالس��وق وزي��ادة ع��دد العامل��ني باجلمع نتيجة انع��دام فرص العمل«.

»إش بدن��ا نعم��ل... صع��ب كت��ر مج��ع الش��فلح، في��ه ش��وك  	
كت��ر. أول م��رة قطفت��و طل��ع دم كت��ر م��ن إي��دّي، جترح��وا كتر، 
وجعوني وصرت أبكي. بس شوي شوي تعودت«؛ هذا ما قالته الطفلة 
إمي��ان وه��ي تنظ��ر إىل ك��ف يده��ا اليس��رى وحتم��ل باليمنى كيس��ًا 
حيوي بذور الش��فلح الي مجعتها وتنتظر أمام حمل املش��رتي لتبيع 

م��ا مجعت.

حا جعام )8 سنوات( ونور خباص )9 سنوات( من مدينة قلعة املضيق. خرجتا إىل أطراف املدينة جلمع مثار الشفلَّح )القبَّار(.  	
محلت��ا األكي��اس وانطلقت��ا للبح��ث ع��ن الش��جرات. يف منتص��ف النه��ار، وم��ع اش��تداد احل��رارة، اقرتب��ت الطفلت��ان م��ن برك��ة للمي��اه يف 
حماولة لتريد وجهيهما املتعرقني. مل تدركا أن قاع الركة طيي. غرقت الطفلتان وبقي ما مجعتاه من مثار الشفّلح يف كيسيهما 

عل��ى ط��رف الركة.

مريم أمحد

لقمة العيش يف قطف الشوك
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هب��ت، من��ذ أي��ام، عاصف��ة قادم��ة م��ن أملاني��ا. س��ببها تعلي��ق  	
أح��د الاجئ��ني الس��وريني هن��اك عل��ى فيدي��و للش��يخ حس��ان الدب��اغ 
يتكل��م في��ه ع��ن طريقة ذب��ح احليوانات. يقول التعليق: »كنا بس��وريا 
نش��رتي اللحم��ة م��ن عن��د اللح��ام يل��ي منضم��ن أن��و حلمت��و ت��ازة 
ونضيف��ة، ال بهمن��ا أصل��و وال فصل��و. وأغل��ب دبيح��ة وحلام��ة العي��د 
شوايا من مناطق ما بتعرف الدين أساسًا، مع احرتامي لكل الشوايا«.

علي خطاب

الاف��ت لانتب��اه لي��س التعلي��ق  	
الغ��ي ذات��ه، فطريق��ة الذب��ح م��ن األم��ور 
حبك��م  املنطق��ة  أبن��اء  يتعلمه��ا  ال��ي 
الع��ادة، ب��ل ال��ردود علي��ه م��ن أبن��اء املنطق��ة 
الش��رقية خاصة، عر مق��االت وفيديوهات 
لذاته��م  رؤيته��م  ع��ن  تع��ر  وتعليق��ات، 

وللع��امل.
بالطب��ع، ليس��ت ه��ذه العاصف��ة  	
األخ��رة،  تك��ون  ول��ن  نوعه��ا،  م��ن  األوىل 
لكنه��ا تأت��ي يف وق��ت تتبل��ور في��ه املنطق��ة 
بالت��وازي  اجت��اه،  م��ن  بأكث��ر  ثقافي��ًا 
واالجتماع��ي  االقتص��ادي  تبلوره��ا  م��ع 
والسياس��ي اجلديد. فإذا كانت قد ش��هدت 
من��ذ نص��ف ق��رن انتق��ااًل إىل اقتصاد حتكم 
الدول��ة القب��ض عل��ى مفاصل��ه م��ع مكنن��ة 
الزراع��ة، وختلخل��ت بناه��ا االجتماعية مع 
مت��دد ح��زب البع��ث واجلمعي��ات والنقاب��ات، 
وش��هدت انتش��اراً لثقاف��ة القان��ون، وف��وق 
ذل��ك لش��عائر الدي��ن؛ فإنه��ا تش��هد الي��وم 
انتق��اال إىل اقتص��اد منفل��ش أح��د أعمدت��ه 
اجتماعي��ة  وخلخل��ة  احل��رة،  التج��ارة 
والفصائ��ل،  املنظم��ات  م��ع ظه��ور  أخ��رى 
وب��روزاً لثقاف��ة نق��ل الص��ورة ع��ن ال��ذات 
لآلخر، وتعميمًا لنمط من الدين. وليس��ت 

العش��رة بعي��دة ع��ن ذل��ك كل��ه.
وبغ��ض النظ��ر ع��ن ال��ردود ال��ي  	
نال��ت م��ن صاح��ب التعلي��ق نفس��ه، وال��ي 
بتمثي��ل  يتعل��ق  أدوار  ص��راع  ع��ن  ع��رت 
الس��وريني ثقافيًا يف أملانيا، فاملعلق مؤس��س 
ممثل��ي  وأح��د  أملاني��ا  يف  الس��وري  البي��ت 
كذل��ك  النظ��ر  وبغ��ض  هن��اك،  اجلالي��ة 
توض��ح  أن  حاول��ت  ال��ي  التعليق��ات  ع��ن 
س��بب تس��مية الش��وايا بهذا االس��م بطريقة 
والك��رم  احلش��مة  خلط��ت  ح��ني  موارب��ة، 
والش��جاعة والنس��ب بالدي��ن، حماول��ة ع��ر 
ه��ذه الصف��ات إثب��ات تدي��ن أه��ل املنطق��ة، 
وتق��ف خلف ه��ذه التعليقات حساس��ية من 

لوص��ف  الغ��ر  اس��تعمال 
الش��وايا، رغم أنه مستعمل 
ب��ني أبن��اء ري��ف دي��ر ال��زور 
امله��م يف  أن  إال  بأرحيي��ة؛ 
األم��ر ه��و التعليق��ات ال��ي 
ع��رت ع��ن اس��تيائها م��ن 
الش��وايا،  ع��ن  الدي��ن  ن��زع 
األص��وات  كان��ت  وق��د 

األعل��ى يف ع��ني العاصف��ة، وميك��ن م��ن خاهل��ا 
تلخي��ص الفك��رة الس��ائدة الي��وم ب��ني ج��زء ال 
يس��تهان ب��ه م��ن أبن��اء املنطق��ة يف دول اللج��وء: 
»حنن متدينون باألس��اس، وجيب تقدمينا إىل 
اآلخ��ر عل��ى أنن��ا متدين��ون«. ورمب��ا كان هل��ذه 
الفك��رة عاق��ة بنف��ي فك��رة أخ��رى مفاده��ا أن 
»تنظي��م الدول��ة عّلم الناس الدين«، وهي فكرة 

ليس��ت ضيق��ة االنتش��ار.
يق��ول ياس��ني احلاف��ظ يف مذكرات��ه  	
ع��ن أواخ��ر األربعيني��ات، ح��ني كان معّلم��ًا يف 
ري��ف دي��ر ال��زور: »كان أبن��اء القرية ال مبالني 
ديني��ًا. صحي��ح أنه��م ينطق��ون بالش��هادتني إال 
أن القري��ة كان��ت م��ن غ��ر جام��ع، وكان عدد 
م��ن يصل��ون م��ن أبنائه��ا حمدوداً، م��ن مجلتهم 
فهيم��ًا  يعت��ر  يصل��ي  م��ن  وكان  املخت��ار. 
ومثقف��ًا ألن��ه يع��رف الفاحت��ة. وب��ني جرابل��س 
والبوكم��ال ال أظ��ن أن��ه كان هن��اك مس��اجد 
يف الق��رى«. ث��م يتاب��ع متكلم��ًا ع��ن الف��رتة ال��ي 
ُسجلت فيها مذكراته عام 1978: »إال أنه بذلت 
يف اآلونة األخرة جهود كثرة لبناء جامع أو 
أكث��ر يف كل قري��ة«. وقبل��ه يق��ول وصف��ي 
زكري��ا: »العرب إس��امهم على فطرته األوىل 
بعي��د ع��ن التعالي��م«. ويقص��د بالع��رب أبن��اء 
العش��ائر اجلمالة )أهل اإلبل، البدو( والعش��ائر 
الغنام��ة )أه��ل الش��ياه، الش��وايا(. كم��ا ي��ورد يف 
كتاب��ه »عش��ائر الش��ام« العدي��د م��ن اآلراء ال��ي 
تدور حول هذه الفكرة. أما املستشرق ماكس 
أوبنهاي��م، يف كتاب��ه »الب��دو« ال��ذي يرص��د فيه 
عش��ائر العكي��دات والب��كارة وعش��ائر أخ��رى، 

فيق��ول: »الب��دو مس��لمون وه��م يلهجون على 
امس��ه  يف��ارق  ال  ال��ذي  اهلل  بذك��ر  ال��دوام 
أفواهه��م، لك��ن بال��كاد جت��د ب��ني بضع��ة آالف 
منهم واحداً يعرف شعائر الصاة«. وسجلت 
الرحالة آن بلنت املاحظة التالية: »بالنسبة 
ألخاقي��ة الب��دو فه��م خيتلف��ون فيه��ا عن��ا 
كم��ا خيتلف��ون يف طريق��ة التدي��ن. فنح��ن 
نلت��زم بأخاقي��ة تنب��ع م��ن تش��ريعات إهلي��ة 
معين��ة، أما بالنس��بة هلم فإن هذه األخاقية 

تك��ون نتيج��ة ملمارس��ات طبيعي��ة لألم��ور«.
تع��رف ش��عائر  املنطق��ة ال  فك��ون  	
الدي��ن لي��س أم��راً عل��ى درج��ة عالي��ة م��ن 
الغراب��ة يف تل��ك الف��رتة، كم��ا أن��ه م��ا زال 
معروفًا يف بعض التجمعات يف املنطقة، ومل 
ينظ��ر إلي��ه عل��ى أن��ه أم��ر مس��تهجن إال م��ع 
حم��اوالت تعمي��م التدي��ن، بل وض��ع يف إطار 
الفط��رة والطبيع��ة. لكن��ه س��يبقى غريب��ًا أو 
مرب��كًا مل��ن ينظر إىل املش��ابهني له يف االنتماء 
أو اهلوية )الش��وايا( على أنهم متماثلون معه 
يف الثقافة )الدين(، الي ينظر إليها كشيء 
جامد ونهائي. فليس مستغربًا، واحلال هذه، 
بع��دم  تعليقاته��م  يف  الكث��رون  يطال��ب  أن 
تعمي��م األح��كام ال��ي خت��ص اجله��ل بالدي��ن 
أن  املنطق��ة، عل��ى أن احلقيق��ة  أبن��اء  عل��ى 
تل��ك املطالب��ة ه��ي تعميم من نوع آخر، يس��بغ 
رؤيته عن الدين على اآلخرين الذين يراهم 
مبك��رة منتزع��ة من ال��ذات، لتظه��ر املطالبة 
بع��دم التعمي��م يف النهاي��ة وكأنه��ا دف��اع ع��ن 

أنفس��نا، إذ إن م��ا لدين��ا ه��و »احل��ق«.

الدين والشوايا

اللوحة للفنانة وداد األورفلي

رادار املدينة
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كما ش��هدت أيضًا ش��يئًا يش��به الصحوة الدينية من خال  	
ع��ودة الطق��وس اإلس��امية إىل حي��اة اجملتم��ع بعام��ة، دون تعص��ب 
ملح��وظ وال جن��وح حن��و التط��رف. لك��ن م��ع ظه��ور تنظيم��ي القاع��دة 
والدولة اإلسامية يف سورية بدأ بعض األئمة املتأثرين بدعايتهما 
-أمث��ال بوج��ار هيس��ا الذي س��جن بتهم��ة جتنيد املقاتلني وإرس��اهلم- 
بتش��جيع الش��باب املتدي��ن املتحم��س ودعوته��م إىل االلتح��اق باجله��اد 
يف ب��اد الش��ام. وق��د وج��دت ه��ذه الدع��وة قب��واًل نوعًا م��ا يف أحياء املدن 
الفق��رة والق��رى النائي��ة، ال س��يما يف جن��وب ش��رقي الب��اد، فغ��ادرت 
أوىل اجملموع��ات اجلهادي��ة وانضم��ت إىل كتائب مقاتلة يف س��ورية، 

ُج��ل جماهديه��ا قدم��وا م��ن دول البلق��ان.
بيان��ات  إىل  مس��تندة  تامي��ز،  الواش��نطن  جري��دة  تش��ر  	
مأخ��وذة م��ن وكال��ة املخاب��رات املركزي��ة األمريكي��ة، إىل انضم��ام 
مئات األشخاص من البوسنة واهلرسك وصربيا وألبانيا وكوسوفو 
إىل القتال يف سورية منذ عام 2012، عاد العشرات منهم إىل أوطانهم 
بعد عدة س��نوات. وقد اعرتف وزير خارجية ألبانيا، ديتمر بوش��اتي، 
بت��ورط ع��دد م��ن مواطني��ه بالعم��ل م��ع داع��ش، أثن��اء لق��اء م��ع وزي��ر 
اخلارجي��ة العراق��ي إبراهي��م اجلعف��ري يف أيل��ول 2015، عل��ى هام��ش 

اجتماع��ات اجلمعي��ة العام��ة لألم��م املتح��دة يف نيوي��ورك. 
وقدرت جريدة الواشنطن بوست، عام 2015، عدد املنتسبني  	
إىل داعش من ألبانيا حبوالي 100 ش��خص تقريبًا؛ س��طع بينهم جنم 
أمل��ر داتش��ي، امللق��ب بأب��و بلقيس��ا، وه��و اإلم��ام الس��ابق ملس��جد قري��ة 
ليش��نيس الواقع��ة يف مقاطع��ة بوغراديت��ش ش��رقي العاصم��ة تران��ا. 
وق��د جن��د الكث��ر م��ن الرجال يف ش��رقي ألبانيا، كما هاجر هو نفس��ه 
إىل س��ورية وقت��ل هن��اك يف إح��دى مع��ارك التنظي��م ع��ام 2016. وق��د 
انتش��رت الفيديوهات الي ظهر فيها أبو بلقيس��ا على موقع اليوتيوب 
بش��كل كب��ر يف ألباني��ا، ال س��يما تل��ك ال��ي ح��ث فيه��ا أبن��اء بل��ده على 
اجله��اد، وعل��ى القي��ام بعملي��ات عس��كرية إلس��قاط احلك��م الكاف��ر يف 

بلده. 
رغ��م ذل��ك يبق��ى ع��دد املهاجري��ن األلب��ان قلي��َا مقارن��ة  	
باملهاجري��ن القادم��ني م��ن كوس��وفو والبوس��نة واهلرس��ك ومقدونيا، 
ألن سكان ألبانيا ليسوا متعصبني دينيًا بل قوميًا. ومسألة الدين لدى 
فئ��ات اجتماعي��ة واس��عة منه��م ليس��ت بأهمي��ة أيديولوجي��ة »األلبنة« 
ال��ي ته��دف إىل إنش��اء »ألباني��ا الك��رى« جبمع أراض��ي اإلمراطورية 
الس��ابقة، الواقع��ة الي��وم ضم��ن اليون��ان ومقدوني��ا واجلب��ل األس��ود 

وجن��وب صربي��ا وكوس��وفو.
ش��ارك الكث��ر م��ن اجلهادي��ني الع��رب واملس��لمني يف ح��روب  	
البلق��ان من��ذ ع��ام 1992، واس��تقر بعضه��م هن��اك بع��د انته��اء األعم��ال 
القتالي��ة، ال س��يما يف البوس��نة ال��ي أم��ر أول رئي��س هل��ا، عل��ي ع��زت 
بيجوفيت��ش، مبن��ح ج��وازات س��فر ل��آلالف م��ن املتطوع��ني األفغ��ان 
والباكس��تانيني واجلزائري��ني والس��ودانيني واليمني��ني... بق��ي أغل��ب 
هؤالء على تواصل مع تنظيماتهم الس��ابقة، وقاموا بتجنيد املقاتلني 

يف البلق��ان للمش��اركة يف احل��رب الس��ورية. 
م��ن املث��ر لاهتم��ام أيض��ًا أن املدي��ر الس��ابق لوكال��ة األمن  	
العس��كري الصرب��ي، اجلن��رال مومر س��تويانوفيتش، أش��ار ع��ام 2004 
إىل خط��ر انتش��ار الراديكالي��ة اإلس��امية قائ��ًا: »أصبح��وا ج��زءاً م��ن 
واقعن��ا.. إنه��م جيتمع��ون يف املس��اجد، ويش��اهدون أف��ام فيدي��و ح��ول 
االنتحاري��ني، ويقوم��ون بالتدري��ب عل��ى األعم��ال اإلرهابي��ة...«. يف 
حني يقول رئيس قسم الدراسات السياسية األوروبية يف أكادميية 
خلي��ة  إنش��اء  مت  إن��ه  فورون��وف،  كونس��تانتني  الروس��ية،  العل��وم 
إس��امية يف ش��به جزي��رة البلق��ان من��ذ زم��ن بعي��د، وهي تعمل بش��كل 

فعل��ي.
يش��كل املهاجرون من كوس��وفو وميتوهيا )يتعامل القانون  	
الصرب��ي م��ع كوس��وفو كج��زء من صربيا، ويس��ميها رمسي��ًا »إقليم 
كوسوفو وميتوهيا الذاتي احلكم«، على الرغم من إعان كوسوفو 
االس��تقال يف 17 ش��باط 2008( النس��بة األكر من مهاجري تنظيم 
داع��ش بالنظ��ر إىل ع��دد س��كان بلده��م. وحس��ب تصرحي��ات وزي��ر 
خارجي��ة صربي��ا، إيفس��تا داتش��يتش، يف جمل��س األم��ن يف نيوي��ورك 
)آذار 2017(، ف��إن هن��اك 300 رج��ل و36 ام��رأة م��ن كوس��وفو يقاتل��ون 
يف س��ورية. لك��ي أعتق��د أن الع��دد أك��ر م��ن ذل��ك بكث��ر، ال س��يما 
إذا مجعن��ا مهاج��ري ألباني��ا والبوس��نة ومقدوني��ا يف داع��ش، إضاف��ة 
إىل وج��ود أع��داد ال ب��أس به��ا منه��م يف صف��وف هيئ��ة حتري��ر الش��ام 
ال��ي ورث��ت جبه��ة النص��رة، الفرع الس��وري الس��ابق لتنظي��م القاعدة، 
رمب��ا يص��ل إىل حوال��ي 900 ش��خص، حس��ب بع��ض أجه��زة املخاب��رات 

األجنبي��ة!   
وم��ن ب��ني أبن��اء كوس��وفو ب��رز القي��ادي يف داع��ش الفدري��م  	
مهاج��ري، ال��ذي يع��د أكث��ر أجن��ي يف التنظيم ارتك��ب جرائم يف حق 

الق��ادم. الع��دد  الس��وريني.. وس��نتحدث عن��ه بالتفصي��ل يف 

ش��هدت ألباني��ا، البل��د األورب��ي الصغ��ر اهل��ادئ، ال��ذي يبل��غ ع��دد س��كانه حوال��ي 3 مليون نس��مة، املس��لمون منهم أكث��ر من 70%؛  	
زي��ادة واضح��ة يف بن��اء املس��اجد وظه��ور امل��دارس اإلس��امية واجلمعي��ات اخلري��ة املمول��ة م��ن جه��ات خليجي��ة وتركي��ة خ��ال الس��نوات 

األخ��رة، مثله��ا مث��ل أغل��ب ال��دول املس��لمة ال��ي خرج��ت م��ن عب��اءة الش��يوعية الس��وفييتية يف العق��ود املاضي��ة.

املقاتلون األلبان والكوسوفيون يف سورية
د. علي حافظ

اللوحة للفنانة وداد األورفلي

رادار املدينة
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مقاتلون ألبان وكوسوفيون ميزقون جوازات سفرهم



يصع��ب التحدي��د الدقي��ق للزم��ن ال��ذي اس��تقرت في��ه  	
جمموع��ات م��ن عش��ائر املش��هور والبوعس��اف والفدع��ان والعفادل��ة 
واجملادمة وغرها لتعمل بالزراعة يف قرى البليخ، وكذلك احلال 
م��ع جمموع��ات أس��بق م��ن عرب اهلن��ادة والرتكمان. لك��ن، وعلى ما 
يظه��ر م��ن رواي��ات مكتوبة وش��فوية، فقد اس��تقرت هذه اجملموعات 
يف املنطق��ة عل��ى مراح��ل ابت��داًء م��ن الرب��ع األخ��ر للق��رن التاس��ع 
عش��ر. حينذاك، وحتى خروج العثمانيني من س��وريا بعد عام 1916، 
كان النصف األعلى من حوض البليخ يتبع لوالية أورفا، وكانت 
األراض��ي املزروع��ة في��ه مملوك��ة مبعظمه��ا إلقطاعي��ني أت��راك 
يديرونها عر وكاء عرب، سيتحول بعضهم، بعد ترسيم احلدود 
م��ع تركي��ا ع��ام 1921، إىل م��اك ج��دد. يف ح��ني كان��ت األراض��ي 
املزروع��ة يف النص��ف األس��فل م��ن النه��ر مل��كًا مبعظمه��ا لعائ��ات 
مشيخية عشائرية، أبرزها فرع من أسرة املهيد الفدعانية البدوية 

متنامي��ة النف��وذ.
خ��ال االنت��داب الفرنس��ي وحت��ى منتص��ف مخس��ينات  	
الق��رن املاض��ي، وق��ع ح��وض البلي��خ مبعظم��ه يف الدائ��رة املباش��رة 
لنفوذ جمحم بن مهيد، زعيم عشرة الفدعان )بطن من عنزة(، من 
عاصمته اجملاورة عني عيسى. وكان العمل الزراعي يعتمد آنذاك 
عل��ى وس��ائل وأع��راف اإلقطاع التقليدي، قب��ل أن جتلب الوحدة مع 
مص��ر )1958-1961( أول التغ��رات اهلام��ة يف الزراع��ة، ويف جوان��ب 
التعليم والصحة واخلدمات، مبا محلته قوانني استصاح األراضي 
ال��ي أصدرته��ا س��لطة الوح��دة من آثار. وقد أس��همت ه��ذه القوانني، 
إىل جانب دخول اآللة والري باملضخات، يف حتقيق تطور جزئي يف 
ق��رى البلي��خ، فتوس��عت بع��ض القرى األقدم )ع��ني العروس وخربة 
ال��رز وب��وز اخلنزي��ر وعل��ي باجلي��ة والدوغاني��ة ومح��ام الرتكم��ان 

وصك��رو وخني��ز وت��ل الس��من واهليش��ة( وول��دت ق��رى وم��زارع جديدة 
عل��ى ط��ول النه��ر املمت��د ملس��افة 110 ك��م م��ن منبع��ه مش��ااًل م��ن ع��ني 
العروس وحتى مصبه على الفرات يف قرية طاوي رمان شرق الرقة.

الفاحي��ة  اجلمعي��ات  أس��همت   )1970-1966( عام��ي  ب��ني  	
الولي��دة، إىل جان��ب حزم��ة جدي��دة م��ن قوان��ني التأمي��م واس��تصاح 
آن��ذاك؛ يف  البع��ث يس��ارية اهل��وى  ال��ي أصدرته��ا س��لطة  األراض��ي 
توس��يع دائ��رة االس��تقرار والنمو يف حوض البلي��خ، وازداد عدد املدارس 
االبتدائي��ة ال��ي سيش��كل بع��ض طابه��ا، مم��ن س��يكملون تعليمه��م يف 
مدين��ي حل��ب والرق��ة، الش��رحية األوىل م��ن متعلم��ي ه��ذا الري��ف 

الفق��ر املستبش��ر خ��راً حبكام��ه البعثي��ني.
ظل��ت  األس��د  حاف��ظ  عه��د  م��ن  األول  العق��د  وخ��ال  	
االنطباعات احلس��نة املوروثة عن البعث فاعلة يف وعي فاحي البليخ 
الذي��ن أكلم��وا اس��تقرارهم يف الق��رى املعروف��ة الي��وم )انظ��ر اجل��دول 
املرف��ق(. ومل ي��ؤد اجلف��اف التدرجي��ي لنه��ر البلي��خ يف نصف��ه األس��فل 
ابت��داء م��ن منتص��ف عق��د الثمانينات  إىل تغر هام يف هذا الوعي، رغم 
مظاه��ر اخل��راب والب��ؤس ال��ي جت��ددت يف املنطق��ة نتيج��ة اجلف��اف، 
وم��ا تبع��ه م��ن موج��ات هج��رة إىل العش��وائيات الطرفي��ة الناش��ئة حول 
مدين��ة الرق��ة، أو س��فر الش��بان إىل األردن ولبن��ان حبث��ًا ع��ن ف��رص 
عم��ل. مل تتحس��ن األح��وال العام��ة إال م��ع إط��اق سلس��لة مش��اريع 
البليخ الزراعية يف عقد التس��عينات، جبّر مياه نهر الفرات من حبرة 
سّده يف الطبقة إلرواء مساحات شاسعة من األرض يف حوض البليخ، 
وصل جمموعها يف العقد املاضي إىل حنو 50 ألف هكتار اس��تفاد منها 
أكث��ر م��ن 60 أل��ف نس��مة م��ن س��كان احل��وض الذين يبل��غ جمموعهم 
–باس��تثناء تل أبيض- حنو 110 آالف نس��مة، حس��ب تقديرات مهتمني 

بالزراع��ة م��ن أبن��اء املنطق��ة. رافق��ت النهض��ة الزراعي��ة األخ��رة يف 

ملف

ملف خاص

عل��ى نه��ر البلي��خ، ويف حوض��ه، تق��ع معظ��م احلواض��ر الرئيس��ية من بلدات وق��رى ومزارع ريف الرقة الش��مالي. ومنذ حترير  	
اجلي��ش احل��ر مدين��ة ت��ل أبي��ض أعل��ى النه��ر، يف أيل��ول 2012، ث��م صع��ود جبه��ة النص��رة، ف��والدة داع��ش منه��ا فتمدده��ا ث��م انكماش��ها، 
فصعود حزب االحتاد الدميقراطي الكردي pyd؛ صار حوض البليخ وفضاؤه اجملاور مسرحًا حلوادث كرى تعدى تأثرها حمافظة 

الرق��ة إىل املش��هد الس��وري كل��ه.
يف ه��ذا املل��ف حت��اول »ع��ني املدين��ة« ع��رض تعري��ف اجتماع��ي تارخي��ي اقتص��ادي به��ذا احلوض، وتلم��س العوام��ل الي دفعت  	
جمتمعات��ه الصغ��رة إىل اخت��اذ مواق��ف غ��ر حامس��ة إزاء الق��وى املتعاقب��ة علي��ه، وع��رض آراء خمتلف��ة ع��ن واقع��ه اليوم يف ظل س��لطة 

الذاتي��ة. اإلدارة 

حوض البليخ...
من االستقرار املتأخر إىل االضطراب

* تراجع��ت غ��زارة املنب��ع بس��بب حف��ر مئ��ات اآلبار االرتوازية يف س��هول أورفا اجلنوبية عل��ى اجلانب الرتكي من احلدود.

من قرية الناصرية على نهر البليخ - خاص عني املدينة
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احلوض ممارسات متييزية لصاحل املتنفذين األكثر والء للنظام، 
وأدخل��ت تعدي��ات جانبي��ة يف خمططات املش��اريع بتأثر من بعض 
املس��ؤولني الكبار الذين اس��تولوا على أراض يف املنطقة، مثل حممد 
زهر مش��ارقة، نائب حافظ األس��د، قرب قرية صكرو على البليخ، 
وفاي��ز الن��وري، رئي��س حمكم��ة أمن الدولة، يف قرية الفاطس��ة 15- 
ك��م غ��رب النه��ر- إىل جان��ب تأث��رات مصطف��ى العاي��د اب��ن قري��ة 
خرب��ة ال��رز والرئي��س التارخي��ي الحت��اد الفاح��ني، مقاب��ل حرم��ان 
مس��تحقي ه��ذه املش��اريع، وخاص��ة يف الق��رى الش��مالية م��ن ح��وض 
البلي��خ ال��ي جف��ت أراضيه��ا ه��ي األخ��رى م��ع نض��وب ع��ني الع��روس 
منب��ع النه��ر يف الع��ام 1994، بفع��ل االس��تجرار العش��وائي م��ن اآلب��ار 

احملف��ورة يف ح��رم املنب��ع أو عل��ى مقرب��ة من��ه.
الثورة املفاجئة ثم داعش فقسد

أس��همت  ال��ي  ه��ذه،  ال��ري  مش��اريع  ُص��وِّرت  وبالطب��ع  	
فع��ًا يف تطوي��ر الري��ف الش��مالي للرق��ة واس��تقراره، كمكرم��ات 
م��ن النظ��ام. لتأت��ي الث��ورة مفاج��أة غ��ر مفهوم��ة ل��دى األغلبي��ة، 
خاصة مع إدراكهم قوة النظام وتغلغله عر شبكات املوالني. »ماذا 
تريدون؟« كان الس��ؤال األول الذي يس��أله مؤيدو األس��د ملن أظهر 
محاس��ة للث��ورة وخ��رج ليتظاه��ر كل مجعة يف مدين��ة الرقة أو يف 
ت��ل أبي��ض. وبدا الس��ؤال مش��روعًا ل��دى آخرين. وُفهم��ت الثورة على 
أنه��ا اضط��راب عاب��ر، قب��ل أن يتح��ول إىل خط��ر م��ع ش��يوع مظاه��ر 
الفوض��ى واالنف��ات بعي��د خ��روج املنطق��ة ع��ن س��يطرة النظ��ام. 
عوام��ل ع��دة لعب��ت دوره��ا يف صناع��ة ه��ذا املوق��ف األهل��ي، أهمه��ا 
براع��ة النظ��ام يف إث��ارة االنقس��امات وض��رب اجملموعات العش��ائرية 
والعائلي��ة ببعضه��ا، وكذل��ك التن��وع الش��ديد لعش��ائر البلي��خ ال��ي 
تتج��اور أو تتس��اكن يف جتمع��ات صغ��رة ال يزي��د س��كان أكره��ا 
على 20 ألف نس��مة يف قلة من البلدات، ما س��هل على النظام س��حق 
أي احتضان أهلي حمتمل دون أن ينقلب الناس إىل مدافعني عنه.

ج��اء اجلي��ش احل��ر، ج��اءت النص��رة، ج��اءت داع��ش، وج��اء  	
pyd أخراً، وقبلهم النظام. والغالبية يف حوض البليخ تقف عاجزة 

ع��ن اخت��اذ موق��ف حاس��م م��ن ه��ذه الق��وى العاتي��ة، إنه��م ينش��دون 
الس��ام فق��ط دون أن ينال��وه.

لق��د فتك��ت به��م داع��ش وجعل��ت س��بل احلي��اة العادي��ة  	
أمامه��م مس��تحيلة، لتك��ون اخلي��ار األس��وأ ب��ني اجلمي��ع، خاص��ة مع 
انهيار أو تآكل معظم مكتسباتهم االقتصادية السابقة. وتدرجييًا، 
مع طرد داعش من قرية وراء قرية يف حوض البليخ، منذ األش��هر 
األخ��رة لع��ام 2015؛ اس��تعاد الن��اس بع��ض مظاه��ر حياته��م العادي��ة 
يف ظ��ل س��لطة pyd أو إدارت��ه الذاتي��ة، رغ��م اجل��دل الواس��ع والعميق 
ال��ذي يث��ره ه��ذا احل��زب وتث��ره ه��ذه اإلدارة يف جمتمع��ات البلي��خ 

الصغ��رة وجمتم��ع الرق��ة بش��كل ع��ام.
وعض��و  الس��ابق  املدرس��ة  مدي��ر  هن��داوي،  ص��احل  ي��رى  	
pyd س��لطة  –احل��ر- حملافظ��ة الرق��ة حالي��ًا، أن  اجملل��س احملل��ي 
عربي��ة  ش��خصيات  تس��وقها  ال��ي  املس��وغات  ويرف��ض  احت��ال، 
منخرطة يف نش��اطات موالية للحزب، س��واء يف إدارته الذاتية أو يف 
»ق��وات س��وريا الدميقراطية« الي أسس��ها مبش��اركة ع��رب، فهؤالء 
»يوال��ون pyd ألن��ه م��ن رائحة النظام ال��ذي يوالونه يف األصل، وأمًا 
بعودت��ه«، حس��ب م��ا يق��ول اهلن��داوي ال��ذي يصنف موالي قس��د اليوم 
إىل ث��اث فئ��ات: فئ��ة قاس��ت اآلالم واملظ��امل إىل ح��د كب��ر يف عه��د 
داع��ش م��ا ول��د لديه��ا ردة فعل ترحب بأي قوة تطرد التنظيم، وفئة 
موالي النظام، وفئة االنتهازيني من »أصحاب املصلحة وأتباع القوة 

مهما كانت، من النظام إىل داعش إىل قسد، وإن ظهرت قوة جديدة 
س��يبدون هل��ا مظاه��ر ال��والء والطاع��ة«.

أب��و حمم��د، وه��و االس��م ال��ذي اخت��اره عض��و إح��دى جل��ان  	 
جمل��س الرق��ة املدن��ي ال��ذي أسس��ته »ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة«، 
يرف��ض اتهام��ه بتأيي��د النظ��ام ويداف��ع ع��ن اجملل��س ال��ذي ينتم��ي 
إلي��ه بأن��ه ق��ام ل�»خدم��ة الناس« وحتقيق احلد األدنى من مس��تلزمات 
عيش��هم املفقودة »بعد مخس س��نوات من اهلاك واحلرب والفوضى« 
كم��ا يق��ول، »ألن الن��اس ملت وتعبت وتري��د ترجع على بيوتها بس«. 
موال ثان لإلدارة الذاتية من بلدة اهليشة يف حوض البليخ، رفض هو 
اآلخر التصريح بامسه، أبدى تفاؤله باستقرار بلدته وعودة ما تبقى 
م��ن نازحيه��ا الذي��ن ش��ردتهم احل��رب وفق قوله: »بلش��ت الناس ترجع 
على بيوتها وتفلح أرضها، وما حدا له عندنا ش��ي. الناس تريد األمان 

والس��رت ب��س«.
يف حزمي��ة 20- ك��م مش��ال الرق��ة- ال��ي بل��غ ع��دد س��كانها  	
5000 نس��مة تقريب��ًا قب��ل الث��ورة، أسس��ت اإلدارة الذاتي��ة »كوم��ني« 

)جمل��س إدارة حمل��ي( يف األس��بوع األخ��ر م��ن الش��هر املاض��ي. وألق��ى 
ع��ادل العل��ي، عض��و جمل��س الرق��ة املدن��ي واب��ن حزمي��ة، يف اجتم��اع 
تأس��يس كومينه��ا ال��ذي انعق��د يف منزل��ه، كلم��ة ق��ال فيه��ا إنه��م 
»كمجل��س حمافظ��ة الرق��ة املدن��ي... يش��كلون الكومين��ات يف الق��رى، 
وإنهم ينظمون أنفسهم بالكومينات، ومن خاهلا يعملون على خدمة 
اجملتم��ع«، حس��بما نقل��ت وس��ائل إع��ام مؤي��دة ل�pyd غط��ت االجتماع. 
ولك��ن ش��ابًا مناهض��ًا للح��زب نق��ل ع��ن مش��اركني يف االجتم��اع ذات��ه 
جهلهم حني حضروا بس��بب انعقاده، ودهش��تهم من »تش��كيل الكومني 
وفكرت��ه ولفظ��ه«، لكنه��م اضط��روا إىل املس��ايرة لعجزه��م ع��ن تغي��ر 
شيء أو خوفهم من تهمة »مواالة داعش«. ورغم ذلك، حسب ما يروي 
الش��اب الاجئ يف تركيا ل�»عني املدينة«، فإن مصوري قس��د »صوروا 
النساء احلاضرات خلسة إلظهار مشاركة املرأة ودورها يف مسرحية 

الكوم��ني«، م��ا أدى إىل احتجاجه��ن واحتج��اج البع��ض، دون ج��دوى.
قس��مت اإلدارة الذاتي��ة ح��وض البلي��خ واملنطق��ة األوس��ع  	
مشال الرقة إىل جزئني؛ أتبعت اجلزء الواقع مشال طريق احلسكة-

ت��ل أبي��ض، وأخ��دت بتأس��يس  حل��ب، عن��د قري��ة صك��رو، ملدين��ة 
كومين��ات فيه��ا، فيم��ا مل حتس��م بع��د تابعي��ة الق��رى جن��وب الطري��ق 
ولكنه��ا ب��دأت، وبب��طء من��ذ الش��هر املاض��ي، بتأس��يس كومين��ات فيه��ا 
أيض��ًا. وحس��ب معارض��ي اإلدارة ف��إن اللج��ان األمني��ة يف الكوم��ني 
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ه��ي األش��د أهمي��ة ب��ني اللج��ان األخ��رى ال��ي 
تتف��اوت يف نش��اطها م��ن كوم��ني قري��ة إىل 
آخر. يسخر اهلنداوي من املشاركة العربية 
يف اإلدارة ويف »قواته��ا الدميقراطي��ة«، طامل��ا 
والس��جانون،  األمني��ون،  »احملقق��ون  ظ��ل 
وموزع��و الذخ��رة والس��اح، وغره��م م��ن 
أصح��اب الق��رار الفعل��ي، أك��رادًا« حس��ب م��ا 
يق��ول يف ماحظات��ه عل��ى »ش��كلية ش��عارات 
الدميقراطي��ة وأخ��وة الش��عوب ال��ي يرفعه��ا 
pyd«. ويتذك��ر واقع��ي اعتقال��ه م��ن داع��ش 

متهم��ًا  الث��ورة،  أنص��ار  م��ن  ألن��ه  وإهانت��ه 
ث��م  الكفري��ة«،  واجملال��س  »ال��ردة  مب��واالة 
اعتقال��ه ثاني��ة م��ن قبل احل��زب وإهانته أمام 
عائلت��ه وأقاربه بتهم��ة مواالة داعش. ويقول 
معلق��ًا عل��ى ش��ؤون اإلدارة غ��ر السياس��ية: 
»إدارة خيتل��ف فيه��ا س��عر امل��ازوت، ويك��ون 
تاب��ع لكانت��ون  البلي��خ ألن��ه  أرخ��ص ش��رق 
اجلزي��رة ويك��ون أغل��ى غرب��ه ألن��ه األغلبي��ة 
ال��ي  واألمثل��ة  عنصري��ة«.  إدارة  عربي��ة، 
يضربها على ذلك كثرة: »ملا حتكي كردي 
راح مت��ر بس��رعة م��ن احلواج��ز، وراح تاخ��ذ 
دور أس��رع عاألف��ران، وراح تك��ون مبأم��ن م��ن 
اتهام��ك أن��ك داعش��ي أو صدام��ي، وهي التهم 
العاجل��ة ل��كل م��ن ي��رتدد يف تأيي��د pyd«. ويف 
الواقع يسجن الداعشي 3 أشهر لدى اإلدارة، 
املنتس��ب س��ابقًا إىل اجلي��ش  فيم��ا يس��جن 
احل��ر 9 أش��هر ورمب��ا أكثر، وحس��ب الرش��وة 
والواسطة كما يقول. يتمنى اهلنداوي على 
الفاعل��ني يف ح��وض البلي��خ أن يكون��وا عل��ى 
ق��در املس��ؤولية امللق��اة عل��ى عاتقه��م الي��وم، 
وحي��ذر م��ن اآلث��ار الاحق��ة ال��ي س��تخلفها 
»املمارس��ات العنصري��ة ل���pyd يف ح��ق أغلبي��ة 

الس��كان الع��رب«.
يك��رر أب��و عل��ي ش��وميي، وهو عضو  	
الرق��ة،  –احل��ر- حملافظ��ة  اجملل��س احملل��ي 
مآخذ اهلنداوي على اإلدارة الذاتية، ويرى أن 
مشاركة سكان البليخ أو مسايرتهم ل�»قسد« 
مس��ايرة مؤقت��ة نامج��ة عن قس��ر واضطرار، 
ويتوقع فش��ًا ذريعًا لإلدارة الذاتية س��تعقبه 
صراعات معق��دة عربية-عربية، وكردية-

كردي��ة، وعربية-كردي��ة بطبيع��ة احل��ال، 
وف��ق م��ا قال.

ويف  املاضي��ة،  الس��نوات  خ��ال  	
معظ��م ق��رى البلي��خ، انه��ارت البن��ى التحتي��ة 
ومي��اه  –الكهرب��اء  اخلدم��ات  لقطاع��ات 
الش��رب- والصحة والتعلي��م. وانهارت البنية 
التحتي��ة للعمل الزراعي ممثلة يف منظومة 
الرعاي��ة والتخطي��ط احلكومي��ة، وتض��ررت 
إىل ح��د كب��ر منظوم��ة ال��ري بفع��ل توق��ف 
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استطالع رأي: 
أج��رت »ع��ني املدين��ة« اس��تطاع رأي حم��دود على عينة من 100 ش��خص يف بعض  	
قرى حوض البليخ، سألتهم فيه عن ترتيب املشكات الي يعانون منها يف حياتهم اليومية، 
إن كان��ت أمني��ة متمثل��ة يف املاحق��ة م��ن قبل س��لطة اإلدارة الذاتي��ة، أو اقتصادية متمثلة 
يف ن��درة ف��رص العم��ل وانهي��ار الزراع��ة، أو خدمي��ة ب��رتدي اخلدم��ات احليوي��ة العام��ة. 
فأظه��رت اإلجاب��ات أن املش��كلة االقتصادي��ة ه��ي األه��م ل��دى نص��ف العين��ة، تليه��ا املش��كلة 

األمني��ة، فاخلدمي��ة، وف��ق م��ا يظه��ر التمثي��ل البيان��ي التال��ي:

أعم��ال الصيان��ة، وخترب��ت أج��زاء متفرق��ة 
من ش��بكة األقنية وخط��وط اجلر والبوابات. 
فيم��ا يع��د ارتف��اع أس��عار الوق��ود يف الق��رى 
الش��مالية م��ن البلي��خ املش��كلة األوىل ال��ي 

يعان��ي منه��ا الفاح��ون إضاف��ة إىل املش��اكل 
الرئيس��ية األخ��رى، كارتفاع أس��عار الس��ماد 
والب��ذار واألدوي��ة الزراعية وتكاليف تش��غيل 

الزراعي��ة. اآلالت 



اعتمد يف العمود الثاني اس��م الفرع املوجود من كل عش��رة. فكان املش��هور من البقارة، والبوعس��اف من الدليم، والعفادلة والبومحيد من البوش��عبان، واجملادمة 
من اجلبور، والسرامدة من جيس، واجلماسة من بي سبعة، والفدعان من عنزة.

االستقرار والنزوحاإلدارةالعشيرةالقرية
ًكومين تابع لتل أبيضمشهورعين العروس1 مستقرة جزئيا
ًكومين تابع لتل أبيضمشهورالجدلة2 مستقرة جزئيا
ًكومين تابع لتل أبيضمشهورالناصرية3 مستقرة جزئيا
ًكومين تابع لتل أبيضمشهورالحويجة4 مستقرة جزئيا
ًكومين تابع لتل أبيضمشهور - جماسةباق برنة5 مستقرة جزئيا
ًكومين تابع لتل أبيضهناديحويجة البوز6 مستقرة جزئيا
ًكومين تابع لتل أبيضبوخميس - جديداويخربة الرز7 مستقرة جزئيا
ًبوبنة - مجادمةالمالحة8 مستقرة جزئيا
نزوح وتهجيركومين تابع لتل أبيضمشهور - مشاهدةالمشرفة9

ًكومين تابع لتل أبيضنعيمدوغانية العشمان10 مستقرة جزئيا
ًكومين تابع لتل أبيضبوعسافدوغانية الصادق11 مستقرة جزئيا
ًكومين تابع لتل أبيضبوعساف - بوخميسعلي باجلية12 مستقرة جزئيا
ًكومين تابع لتل أبيضبوعساف - جديداويأم عظام13 مستقرة جزئيا
ًكومين تابع لتل أبيضتركمانالزئبقية14 مستقرة جزئيا
ًكومين تابع لتل أبيضتركمان - بوعسافالمنارة15 مستقرة جزئيا
ًكومين تابع لتل أبيضتركمان - بوعسافالتركمان شمالي16 مستقرة جزئيا
ًكومين تابع لتل أبيضتركمان - جيس-مشهورالتركمان جنوبي17 مستقرة جزئيا
ًكومين تابع لتل أبيضتركمان - بوعسافدامشلية18 مستقرة جزئيا
ًكومين تابع لتل أبيضبني خالد - بوعسافصكيرو عتيق19 مستقرة جزئيا
ًبني خالد - بوعساف صكيرو الجسر20 مستقرة جزئيا
ًبوعساف حويجة الرديني21 مستقرة جزئيا
مستقرة جزئياًمشهورمستريحة العران22
ًبوعساف - فدعانالغازلي23 مستقرة جزئيا
ًبوعسافصران24 مستقرة جزئيا
ًبوعسافالشيخ حسن25 مستقرة جزئيا
ًبوعساف - سرامدة - عفادلةالهيشة26 مستقرة جزئيا
ًعفادلةالحرية27 مستقرة جزئيا
ًعفادلةالمرندية28 مستقرة جزئيا
ًعفادلةالطويلعة29 مستقرة جزئيا
ًعفادلة - فدعان - بوعسافتل السمن30 مستقرة جزئيا
ًكومين يضم قرى مجاورةبوعساف - عفادلةحزيمة31 مستقرة جزئيا
ًمجادمة خنيز فوقاني32 مستقرة جزئيا
ًمجادمة خنيز وسطاني33 مستقرة جزئيا
ًمجادمةخنيز السلمان34 مستقرة جزئيا
ًمجادمةثلث خنيز35 مستقرة جزئيا
ًعفادلةالكالطة36 مستقرة جزئيا
ًعفادلةمعيزيلة37 مستقرة جزئيا
ًعفادلةأبو شارب38 مستقرة جزئيا
ًعفادلةالعبارة39 مستقرة جزئيا
نزوح كليعفادلةحلو عبد40
نزوح كليعفادلةالرحيات41
نزوح كليبوحميد المشيرفة42
نزوح كليعفادلةشنينة43
نزوح كليعفادلةالماوردة44
نزوح كليعفادلةرقة السمرا45
عفادلةطاوي رمان46

يعرض اجلدول معظم القرى واملزارع الواقعة يف حوض البليخ، مع حتديد األغلبية العشائرية املقيمة فيها، ونوع إدارتها، وحاهلا من االستقرار أو النزوح.
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يب��دو،  م��ا  عل��ى  األم��ر،  جت��اوز  لق��د  	
الس��عودي-اإلماراتي- احمل��ور  مطالب��ة 

املص��ري لقط��ر ب�»تغي��ر س��لوكها« إىل 
اس��تعداده للذه��اب بعي��داً حت��ى اإلطاح��ة 
مل  تكهن��ات،  هن��اك  القط��ري.  باحلك��م 
تتأك��د صحته��ا، ع��ن إع��داد الس��عودية 
لبدي��ل ع��ن األم��ر متي��م، م��ن العائل��ة 

نفس��ها. احلاكم��ة 
ال ميك��ن ع��زل ان��دالع األزم��ة احلالية  	
ع��ن زي��ارة الرئي��س األمركي دونالد ترامب إىل الرياض. يبدو أن 
تل��ك الزي��ارة مل تقتص��ر عل��ى صفق��ة الس��اح الضخم��ة الي حصل 
عليه��ا ترام��ب »خلل��ق آالف فرص العم��ل يف الواليات املتحدة« كما 
ق��ال، وال عل��ى إنش��اء حتال��ف أمركي-إقليم��ي ملواجه��ة اإلره��اب 
وإي��ران، ب��ل أعط��ى إش��ارة الب��دء أيض��ًا إلنه��اء »النش��از القط��ري« يف 
املنظوم��ة اخلليجي��ة والصراع��ات اإلقليمي��ة. يبق��ى أن إس��رائيل 
انتعش��ت بدوره��ا م��ن زي��ارة ترام��ب وم��ا انط��وت علي��ه م��ن توجه��ات 
جدي��دة، فب��ات احلدي��ث ش��ائعًا ع��ن اس��تعدادات جتريه��ا لش��ن ح��رب 

جدي��دة عل��ى قط��اع غ��زة.
غ��ر أن مؤش��رات التط��ورات احلالي��ة كان��ت ق��د ظه��رت  	

الدور على قطر.. فمن هو التالي؟

بكر صدقي

رأي

خب��اف اجلول��ة الس��ابقة م��ن اخل��اف الس��عودي-القطري، يف الع��ام 2014، ال��ي انته��ت إىل تس��وية س��ريعة، ال يب��دو الص��راع  	
بس��هولة. الزواي��ا  لتدوي��ر  قاب��ًا  احلال��ي 

قبي��ل قم��م الري��اض الرتامبي��ة بف��رتة، منه��ا مث��ًا إص��دار حرك��ة 
مح��اس )الف��رع الفلس��طيي حلرك��ة اإلخ��وان املس��لمني( وثيقته��ا 
اجلدي��دة ال��ي قطع��ت فيها ضمنًا مع اإلطار اإلخواني العاملي، ومنها 
تلمس إخوان س��وريا، منذ بعض الوقت، على رؤوس��هم وحبثهم عن 
ش��ركاء وطنيني حيتمون بهم من املوجة العاتية القادمة مع إدارة 
ترام��ب ال��ذي س��بق وأعل��ن عزم��ه عل��ى إدراج احلرك��ة ضم��ن قوائ��م 

اإلره��اب.
تاق��ى ه��ذا املي��ل الرتام��ي املع��ادي ل��كل م��ا ه��و مس��لم م��ع  	
املتوجس��ة م��ن كل م��ا مي��ت إىل اإلس��ام  السياس��ات اإلماراتي��ة 
السياس��ي بصل��ة، وخاص��ة التي��ار اإلخوان��ي الذي انتعش إب��ان ثورات 
الربي��ع العرب��ي، ومت ضربه بقس��وة يف مص��ر عر اإلطاحة بالرئيس 
الس��ابق حمم��د مرس��ي القاب��ع يف الس��جن إىل الي��وم. وكان الص��راع 
دائ��راً، بصم��ت، ب��ني احمل��ور اإلماراتي-الس��عودي-املصري وقط��ر، يف 
ليبي��ا بص��ورة خاص��ة. وإذ مل يتمك��ن احمل��ور األول من حس��م الصراع 
ملصلحت��ه هن��اك، ق��رر مواجه��ة دول��ة قط��ر مباش��رًة من خ��ال عزهلا 

والضغ��ط عليه��ا به��دف إخضاعه��ا.

موض��وع  يف  إذاً،  الطرف��ني،  ب��ني  الص��راع  ينحص��ر  ه��ل  	
اإلخ��وان املس��لمني واإلس��ام السياس��ي عموم��ًا، أم أن��ه أوس��ع وأعم��ق 

ذل��ك؟ م��ن 
العائل��ة  خ��روج  لع��ب  الس��عودية،  النظ��ر  زاوي��ة  م��ن  	
احلاكمة يف قطر على الوصاية الس��عودية التقليدية، منذ اس��تام 
األم��ر مح��د مقالي��د الس��لطة أواخ��ر التس��عينات، دوراً أساس��يًا يف 
اخلصوم��ة الثابت��ة ب��ني الطرف��ني، أججته��ا أكث��ر سياس��ة املناكف��ة 
القطري��ة لش��قيقتها الك��رى، ولعبه��ا أدواراً تتج��اوز حجمه��ا، بفض��ل 
الثروة الغازية واإلعام. فقد نس��ج األمر محد عاقات مع أطراف 
إقليمي��ة متناقض��ة كإيران وإس��رائيل وعراق صدام حس��ني وحزب 
اهلل اللبناني وحركة محاس، إضافة إىل عاقة مميزة مع الواليات 
املتحدة الي متلك قاعدة عسكرية ضخمة على اجلزيرة الصغرة. 
ه��ذه الش��بكة م��ن العاق��ات أهل��ت قط��ر للع��ب أدوار ديبلوماس��ية 
نش��طة يف كل مش��كات املنطقة، لتقبع الس��عودية -بكل إمكاناتها- 
يف الظ��ل، بس��بب السياس��ة احل��ذرة اخلائف��ة م��ن كل ش��يء لعائلته��ا 

احلاكم��ة.  
يف  احلرب��ة  رأس  دور  لعب��ت  ال��ي  اإلم��ارات،  دول��ة  أم��ا  	
التصعي��د ض��د قط��ر، فرمب��ا تتج��اوز يف خماوفه��ا عل��ى »اس��تقرارها 
الثري« الس��عوديَة نفس��ها. وهكذا رأيناها تش��ارك بفعالية يف الصراع 
الليي الداخلي، كما يف احلرب السعودية على احلوثيني يف اليمن، 
ولع��ب ول��ي عه��د أب��و ظ��ي دور اللوب��ي املع��ادي لقط��ر يف واش��نطن.
لكن األهم من كل هذه االعتبارات هو االستياء السعودي- 	

اإلمارات��ي م��ن احلماس��ة القطرية يف الدعم الصري��ح لثورات الربيع 
العرب��ي، وبص��ورة خاص��ة عل��ى املس��توى اإلعام��ي. وإذا كانت قطر 
ق��د راهن��ت عل��ى ربي��ع إخوان��ي الل��ون يف بل��دان الث��ورات، وه��و م��ا لعب 
دوراً س��لبيًا يف الثورة الس��ورية بصورة خاصة، فأنظمة اخلليج الي 
أث��ارت الث��ورات الش��عبية ذعَره��ا خوف��ًا عل��ى عروش��ها، عمل��ت كل ما 
يف وس��عها ل��وأد فك��رة الث��ورة وأداً نهائي��ًا، ب��دءاً باس��تضافة الس��عودية 
للدكتات��ور التونس��ي املخل��وع، ووص��واًل إىل دعم انق��اب عبد الفتاح 
السيس��ي يف مص��ر، م��روراً بإفس��اد أط��ر املعارض��ة الس��ورية بامل��ال، 
واخرتاقه��ا مبس��تزملني ال ميثل��ون إال أنفس��هم، األم��ر ال��ذي فعلت��ه 
قط��ر أيض��ًا. ف��كان هناك يف االئت��اف املعارض، طوال الوقت، مجاعة 

الس��عودية مقاب��ل مجاع��ة قط��ر.
قط��ر ه��ي أوىل ضحاي��ا سياس��ة ترام��ب اإلس��امية، وق��د  	

الثاني��ة. ضحيته��ا  غ��زة  قط��اع  يك��ون 
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الصغ��رى،  الكيان��ات  إدارة  الصي��غ ج��ذور يف مفه��وم  هل��ذه  	
وه��و السوس��يوقراطية، أي حك��م اجملتم��ع م��ن خ��ال اللج��ان واجملالس 
احمللي��ة بإش��راف أجن��ي، وعنده��ا ينحص��ر األم��ر باختي��ار ممثل��ك يف 
أصغر وحدة بش��رية، كصيغة بديلة عن الدميقراطية: حكم الش��عب 
ال��ذي يق��رر مص��ره ع��ر املش��اركة الش��عبية يف رس��م سياس��ة البل��د 
وحماسبة املسؤولني عن فشلها، بينما يتمثل مفهوم السوسيوقراطية 

يف حك��م جمال��س وجمموع��ات منفصل��ة حت��ت اإلش��راف. 
وق��د يصل��ح ه��ذا املفه��وم إلدارة ش��ركة أو منظم��ة جمتم��ع  	
مدن��ي أو غره��ا م��ن اهليئ��ات، مب��ا فيه��ا نظ��م اإلدارة احمللي��ة، وال��ي 
تقتض��ي توزي��ع الصاحي��ات يف اختاذ القرار ب��ني دوائر هذه املنظمة أو 
الش��ركة ال��ي متلكه��ا أو تديرها جهة متحكم��ة يف اجملال العام، ودون 
االهتم��ام باجمل��ال احمليط أب��داً. وتتاقى السوس��يوقراطية مع تطلعات 
النخب��ة املوثوق��ة وذات األهلي��ة ملمارس��ة احلك��م يف ح��ق غالبيٍة من غر 
املؤهلني ملمارسة دورهم، مبعنى أنهم قاصرون عن الوصول إىل حالة 

النخب��ة أو الن��اس املتمكن��ني م��ن ذل��ك!
ال��ذي حت��ول إىل قضي��ة  ياح��ظ املتاب��ع للش��أن الس��وري  	
إقليمي��ة ودولي��ة، وم��ا يط��رح من مش��اريع حل��ول يف تل��ك الدوائر، رغم 
أنها مل تتضح بعد أو مل يتم االتفاق عليها بشكل نهائي؛ أنها تشي بشيء 
من حتويل البلد إىل جمموعة من الكانتونات واألقاليم الصغرة الي 
تشابه يف وضعها الشركات الكبرة الي تتبع بلداً ما، وبالتالي حتتاج 
إىل جمل��س إدارة حت��ت وصاي��ة البل��د الراع��ي، مم��ا ميه��د للق��ول ب��أن 
السوس��يوقراطية هي الش��كل املناس��ب إلدارة هذه الشركة/القسم من 
األراض��ي والث��روات الواقع��ة فيه��ا، م��ن قب��ل أن��اس يتمتع��ون بش��يء م��ن 

اخل��رة وكث��ر م��ن العمال��ة.
ويف ه��ذه الش��ركات هن��اك ضرورة للحدي��ث عن احلوكمة  	
مب��ا ه��ي طريق��ة لإلدارة الناجحة، وللرتش��يد مبعنى الس��بل املثلى الي 
تضم��ن بق��اء واس��تمرارية ه��ذه الكانتون��ات، وبالتال��ي املردودي��ة ال��ي 
حتققها هذه اإلدارات التابعة. وبالطبع لن ننسى ما يتمتع به »الرئيس 
التنفي��ذي« يف ه��ذه الش��ركات، ال��ذي يش��ابه كث��راً دور احلاك��م 

املس��تبد.
ورمب��ا كان��ت الغاي��ة األساس��ية م��ن ط��رح مش��اريع كه��ذه،  	
صيغ��ة  يف  لاس��تبداد  حتم��ًا  واملمه��دة  النخبوي��ة  النزع��ة  ع��ن  ع��دا 
السوس��يوقراطية، ه��و انت��زاع صف��ة الس��يادة ع��ن البل��د وحتويل��ه إىل 
جمموعة شركات أو مقاطعات ذات حكم مستقل، قائمة على أساس 

أمحد عيشة

االتف��اق عل��ى  م��ا نش��اهده مؤخ��راً يف س��ورية، عق��ب  	
مناط��ق خف��ض التصعي��د، يش��ر إىل ترتيب مناط��ق نفوذ ختضع 
ملص��احل الراع��ي أو احلام��ي. ويتأك��د األم��ر إذا تذكرن��ا التعاب��ر 
الي وردت يف صيغة الدستور الذي قدمته روسيا لكل من النظام 
واملعارض��ة، مث��ل مجعي��ة الش��عب ومجعية امل��دن، كصيغ جديدة 

م��ن توزي��ع الس��لطات ونظ��ام احلك��م يف س��ورية.

رأي

 سورية املستقبل
بن الكانتونات واجملالس احمللية

عرقي أو مذهي، وبالتالي تقسيمه من الناحية العملية. واألكثر 
أهمي��ة انت��زاع املطال��ب احملق��ة للش��عب حبريت��ه وكرامت��ه، وهم��ا 
األم��ران ال��ذي ق��دم من أجلهما قس��راً أو طواعية مئات األلوف من 
البشر، ومثلهم أو أقل بقليل من املعتقلني الذين مات كثر منهم 
أثناء التعذيب، ومن مل ميت أصبح معاقًا أو حتول إىل التطرف أو 
هرب يف املنايف تائهًا بني هموم احلياة وذكريات االعتقال واملوت. 
الغاي��ة واضح��ة ج��داً إذاً، أال يبق��ى ش��عب، وال بل��د، وال  	

وكانتون��ات. مكون��ات  ب��ل  قضي��ة، 
وم��ا جي��ري يف س��ورية، وخاص��ة يف الع��ام األخ��ر 2016  	
وحت��ى يومن��ا ه��ذا، بع��د أن أصبح��ت حم��ط ص��راع إقليم��ي ودول��ي 
عل��ى تقاس��م النف��وذ ع��ر األدوات، يش��ر إىل ني��ة بع��ض اجلماعات 
العرقي��ة، أو الطائفي��ة، التش��ارك م��ع أي جه��ة فاعل��ة م��ن أج��ل 
حتقيق ما تطمح إليه تلك اجلماعة، ناسفة احلدود بني السياسة 
العملي��ة ال��ي تعتم��د مص��احل البل��د وس��كانه حن��و سياس��ة فئوي��ة 
انتهازي��ة حموره��ا االنبط��اح أم��ام اجلميع، غ��ر مدركة أن الذين 
يفرتش��ون األرض عل��ى بطونه��م ال ميكنه��م وال حيق هلم املطالبة 

حبق��وق اجلماع��ات والش��عوب.
الظ��روف  كل  رغ��م  الطبيع��ي،  ال��رد  ف��إن  وبالتال��ي  	
القاه��رة م��ن انكس��ارات حملية واقتتال داخلي، ه��و االجتماع حول 
غاية الثورة: سورية بلد واحد، وحتتاج إىل حكم يتميز باملشاركة 
ويؤّم��ن احلق��وق واحلري��ات للجمي��ع، وذلك باالعتم��اد على الذات 
أواًل، وباالس��تفادة م��ن الص��راع الدائ��ر عل��ى أرضه��ا لتحقي��ق م��ا 
ميك��ن م��ن أهدافه��ا وتطلع��ات الذين قضوا من أج��ل هذه األهداف، 
والتكامل بني أدوار اجملالس احمللية وصواًل إىل حكم الشعب، بداًل 

م��ن حك��م الكانتون��ات.
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ترجمة

س��تكون  قادم��ة،  لعق��ود  	
قص��ة الش��رق األوس��ط تعب��راً 
ع��ن قوت��ني بأه��داف متعارض��ة؛ 
معس��كر حيارب من أجل هيمنة 
يف  خصوص��ًا  الس��ّي،  اإلس��ام 
الع��امل العرب��ي، ومعس��كر آخ��ر يوّح��د املس��لمني غ��ر الُس��ّنة م��ع غ��ر 
املس��لمني، يري��د أن يضم��ن ع��دم ظه��ور ق��وة ُس��نّية مهيمن��ة. ويف ه��ذا 
املشهد تشرتك كل من إيران وإسرائيل وروسيا، بالرغم من املنافسة 
بينه��م، يف ه��دف واح��د ه��و احلف��اظ عل��ى التفرق��ة والتفكك الس��ّنيني.

عندما تتحد جهود إيران وإسرائيل وروسيا

عاينات ِولف
The Globalist جملة

9 حزيران
ترمجة مأمون حلي

ر عامل ُمدمَّ
يعي��ش الع��امل الُس��ّي عموم��ًا، والع��امل الُس��ّي العرب��ي عل��ى  	
وج��ه اخلص��وص، حال��ة م��ن الدم��ار. غ��ر أن الوه��ن احلال��ي جي��ب أال 
حيج��ب حقيق��ة أن الُس��ّنة أغلبي��ة املس��لمني، وأن الع��امل العرب��ي ُس��ّي 

بش��كل حص��ري تقريب��ًا.
بع��د انهي��ار اإلمراطوري��ة العثماني��ة بس��بب تدخ��ل القوتني  	
الريطاني��ة والفرنس��ية مل يك��ن للع��رب الُس��ّنة دور يذك��ر يف تقري��ر 
ش��أنهم السياس��ي. ومب��ا أنه��م ب��دأوا اآلن خيرج��ون م��ن حال��ة س��بات 
سياس��ي دام��ت قرن��ًا ف��إن عامل��ًا عربيًا ُس��نّيًا متح��داً ُيش��ّكل إحدى أكر 

اجلوائ��ز اجليوسياس��ية، لك��ن املتن��ازع عليه��ا. 
حدود ال معنى هلا

الش��رق  يف  الس��ابقة  احل��دود  معن��ى  ع��ن  النظ��ر  بغ��ض  	
األوس��ط، فق��د حمته��ا العاصف��ة الرملي��ة السياس��ية للربي��ع العرب��ي، 
لك��ن ق��وة طبيعي��ة مهيمن��ة مل تظه��ر حت��ى اآلن. م��ع ذل��ك، كان��ت 
ه��ذه املنطق��ة موح��دة يف املاضي ولديها اإلمكاني��ة لتتوحد من جديد. 
ول��و ظه��ر جمتم��ع عرب��ي ُس��ّي موح��د، خصوص��ًا حت��ت راية التفس��ر 
األكث��ر تطرف��ًا لإلس��ام، فق��د ُيش��ّكل تهدي��داً وجودي��ًا لألقلي��ات م��ن 

غ��ر الُس��ّنة والع��رب واملس��لمني يف الش��رق األوس��ط.
بريطانيا كقدوة حتتذى

تك��رر سياس��ات األقلي��ات م��ن غ��ر الُس��ّنة وغ��ر املس��لمني  	
الوص��ف الش��هر للسياس��ة اخلارجي��ة الريطاني��ة جت��اه أوروب��ا كم��ا 
مت تصويره��ا يف الكوميدي��ا ذائع��ة الصي��ت »نع��م أيه��ا الوزي��ر«: »لق��د 
كان لريطاني��ا ط��وال ال���500 ع��ام األخرة على األقل نفس اهلدف يف 
السياسة اخلارجية: أوروبا مفككة. من أجل هذا قاتلنا مع اهلولنديني 
ضد اإلس��بان، ومع األملان ضد الفرنس��يني، ومع الفرنسيني والطليان 
ض��د األمل��ان، ومع الفرنس��يني ضد األملان والطلي��ان«. الدور الريطاني 
يف ذل��ك الس��يناريو يؤدي��ه اإليراني��ون واإلس��رائيليون وال��روس يف 
الش��رق األوس��ط. إنه��م عل��ى اس��تعداد لتش��كيل حتالف��ات ضروري��ة 
للحف��اظ على ش��رق أوس��ط مف��كك، كائنة ما تكون ه��ذه التحالفات. 

األهداف الُسّنية
م��ن ناحيته��م، حي��اول الاعب��ون الس��ّنة توطي��د موقعه��م  	
كمنافس��ني ممكن��ني للهيمن��ة عل��ى الع��امل الس��ّي عموم��ًا والع��امل 

العرب��ي الس��ّي خصوص��ًا. هن��اك س��رديات ك��رى ُتط��رح ع��ادة لفهم 
الش��رق األوس��ط مث��ل »املعرك��ة ب��ني اإلس��ام الس��ّي والش��يعي«. 
س��رديات كه��ذه بعي��دة ع��ن الص��واب ألنه��ا ال تلحظ التف��اوت الكبر 
يف الس��ماحة والع��دد ب��ني اإلس��امني، باإلضاف��ة إىل ش��به اس��تحالة 
أن يهيم��ن اإلس��ام الش��يعي عل��ى ش��عوب وأراض��ي اإلس��ام الس��ّي. 
األقلي��ة.  ه��م  و%15،   %10 ب��ني  نس��بتهم  ُتق��ّدر  الذي��ن  فالش��يعة، 
وخ��ارج إي��ران وأذربيج��ان ومناط��ق حمددة يف الع��راق مُيّثلون أقلية 

حماص��رة، إي��ران حاميه��م الوحي��د. 
انسجام الُبعد النووي

م��ن األفض��ل أيض��ًا فه��م سياس��ات إي��ران النووي��ة عل��ى ه��ذا  	
األس��اس. فإي��ران ليس��ت متأث��رة فق��ط حبي��ازة باكس��تان أس��لحة 
نووي��ة، وإمن��ا ه��ي أيض��ًا ق��وة أقلّي��ة حت��اول أن تداف��ع عن نفس��ها ضد 
تهدي��د ق��وة م��ا قائدة قد تظهر. وهي متش��ي ف��وق خيط رفيع يفصل 
ب��ني حماول��ة حتقي��ق ق��درات نووي��ة وب��ني أن تصب��ح بالفع��ل مالك��ة 
ألس��لحة نووي��ة. ومُيّث��ل ه��ذا الس��ر سياس��ة بارع��ة مرس��ومة بعناي��ة 
م��ة لل��ردع م��ن خ��ال الق��درة على تطوير أس��لحة نووية، ويف  وُمصمَّ
الوقت نفس��ه عدم الس��ر إىل درجة تطوير أسلحة ستدفع خصومها 
إىل البح��ث أيض��ًا ع��ن ق��درات نووية كاملة س��تقوم بدوره��ا بتهديد 

إيران. 
مصلحة العامل

س��يتأثر الع��امل بنتيج��ة معرك��ة اهليمن��ة يف العامل الس��ّي  	
عموم��ًا والعرب��ي خصوص��ًا، ألنه��ا س��تحدد إن كان الن��اس يف أحن��اء 
املعم��ورة س��يكونون يف مأم��ن م��ن اهلجمات على بادهم أو إن كانت 
ق��وة جدي��دة س��تظهر مه��ددة أوروب��ا وروس��يا وأفريقي��ا وآس��يا وما هو 

أبع��د، وأي ن��وع م��ن اإلس��ام سيش��كل حي��اة ثل��ث س��كان الع��امل.
لس��وء احل��ظ، هن��اك القلي��ل مم��ا يس��تطيع الع��امل غ��ر  	
اإلس��امي فعل��ه يف تش��كيل النتيج��ة. يف أحس��ن األح��وال، ق��د تك��ون 
الق��وى اخلارجي��ة ق��ادرة عل��ى التخفي��ف م��ن أس��وأ النتائ��ج احملتمل��ة 
ملعركة اهليمنة يف الشرق األوسط، وحتى هذا األمر مشكوك فيه. 
على املراقبني اخلارجيني أن يدركوا أن ما حيدث يف العامل العربي 
الس��ّي حقيق��ي أصي��ل، للم��رة األوىل من��ذ ق��رن، لك��ن ه��ذا ال يع��ي 
بالض��رورة أن��ه إجياب��ي. ويف احملصل��ة، س��يكون عل��ى الس��ّنة عموم��ًا، 
والع��رب الس��ّنة خصوص��ًا، أن ينج��زوا نظامه��م اإلقليم��ي بأنفس��هم. 
ومهم��ا كان ش��كل ه��ذا النظ��ام ف��ا ب��د م��ن أن يوص��ف بعب��ارات 
مس��تمّدة م��ن التاري��خ اإلس��امي الس��ّي العرب��ي. فاإلس��ام دي��ن 
سياس��ي لدي��ه تص��ورات واضح��ة للنظ��ام العامل��ي املناس��ب وللطريق��ة 
ال��ي جي��ب أن ُتنّظ��م وحُتك��م بها القضايا اخلاص��ة والعامة. وكائنة 
ما كانت القوة املهيمنة، فستكون متجّذرة يف اإلسام بوصفه اللغة 
الثقافي��ة للمنطق��ة. فكرة اخلافة لن ختتفي. إنها ببس��اطة الش��كل 
اإلس��امي التارخي��ي للوح��دة العربي��ة ولوح��دة املس��لمني. حت��ى وإن 
ُه��ِزم التنظي��م احلال��ي املع��روف باس��م الدول��ة اإلس��امية، ف��إن فكرة 
ه��ذه الدول��ة ستس��تمر يف القوة والنفوذ بوصفه��ا املبدأ الناظم للعامل 

العرب��ي الس��ّي وع��امل املس��لمني.

* عضو س��ابق يف الكنيس��ت اإلس��رائيلي، دكتوراه يف العلوم السياس��ية من جامعة كامردج.
** مقالة مقتطفة من دراس��ة نش��رها معهد السياس��ات اإلس��رتاتيجية األس��رتالي.

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

- ترح��ب امل����جلة مبس�����اهماتكم غ��ر املنش������ورة س��ابقًا.
3ayn-almadina.com 
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ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ مجّلة

- ال تع��ر املق��االت املنش��ورة بالض��رورة ع��ن رأي اجملل��ة.
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ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ  عضو الشــبكة السوريةمجّلة
لإلعــام المطبوع

https://twitter.com/3aynAlmadina
https://www.facebook.com/3aynAlmadina
https://twitter.com/3aynAlmadina
https://www.facebook.com/3aynAlmadina



