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عيد نسيب
فقييد السييوريون بهجيية العيييد منييذ سيينوات عديييدة. ولكنييه محييل هييذه املييرة، بالنسييبة إىل املقيمييني يف  	
تركيا، حراكًا واسعًا للمسافرين إىل سورية للقاء أحبتهم وقضاء أسابيع بني أهاليهم ويف بلداتهم. وقد 
أشيياعت حركيية السييفر هييذه جييواً ميين احلبييور حتى بييني من مل يغييادروا، ألنها عنت أن البييالد قريبة ومتاحة 

رغييم كل شيييء.
اسييتمتعنا بقصييص املعيير وزحامييه، ثييم تنشييق هييواء الوطيين ميين جديييد، والوصييول إىل منييزل األهل،  	

واهلييدوء النسييي يف املناطييق احملييررة يف الشييمال، ومعييامل الفرحيية هنييا وهنيياك رغييم اخلييراب.
»وحنن حنب احلياة إذا ما استطعنا إليها سبيال«. 	

ومل تنفجيير الثييورة إال ميين أجييل احلرييية والكراميية والعداليية، وميين أجل حياة أفضييل. ولكن خصمنا  	
املعتييوه يف دمشييق أعليين الرتحيييب بي"املعركيية" بعد أسييبوعني فقييط من انطالق مظاهراتنا السييلمية، وهو ما 
يييزال يفعلييه حتييى اآلن وبصييورة متصاعدة، من الرصاص وحتى الصواريخ الباليسييتية، مييروراً بالكيماوي. 
األمر الذي جعل اسييتعادة احلقوق وحماسييبة اجملرمني شييرطًا مسييبقًا على حلول أي سييالم واسييتئناف أي 
حياة طبيعية. ال خنرج يف هذا عن سنن البشر وعن مألوف شعوب األرض. غري أن املدة اليت طالت والثمن 
اهلائل الذي ما زلنا ندفعه، يف مقابل معسكر من العدوان من روسيا إىل إيران، كل ذلك أسهم يف تشويش 
البوصليية وخنيير اهلميية. ولكيين ال طريييق لنييا إال إكمييال مييا بدأنيياه مهمييا تعقييد املشييهد، فهييو مييا ينسييجم مييع 

مقتضيييات احلييياة اليييت نسييعى إىل أن تكييون كرمية.
يف أحنيياء أخييرى ميين البييالد تعتدي الطائرات احلربية وتلعلييع االنفجارات ويرتفع العويل. يف درعا  	
اليييت انتفضييت بعييد مخييود وهييي تذيق قوات األسييد املوت يوميًا، ويف أطراف دمشييق وغوطتها، ويف الرقة اليت 
أدخلتها داعش يف املزاد الدموي للحرب على اإلرهاب، ويف دير الزور اليت رمبا صارت يف عني حرب األمم.

وهكييذا نكتشييف بسييرعة أن فرحنييا هييش وسييالمنا عييارض، وأن رحلتنييا إىل بيييوت أهالينييا يف البييالد  	
مؤقتة، وأن ال سبيل إىل االستقرار سوى بانطالق سورية جديدة على أسس خالية من التسلط والعدوان، 

مهمييا طييال الزميين.

  



  

ال أحييد جييييد العيييد كاألمهييات. وحدهيين يعرفيين التوابييل اليييت توضييع للكعييك، وكيييف خيبئيين طحييني املعمييول، وخيفييني يف  	
التنب جوزاً أخضر لتلك املناسييبة، و»وقدة« قش خلبز التنور. يرمسن ابتسيياماتهن بسييرعة ليحملن حزنك. ال ميتزج بكاؤهن باحلرقة 
وليس له صوت العويل. وأيديهن، اليت امتألت شقوقها بدهن القطن، تنسحب بسرعة حني تركع على ركبتيك لتقبيلها، لتضمك 

وتربييت علييى كتفك.

أمهات العيد

هكييذا تسييتقبل األمهييات أوالدهيين العائدييين إىل الوطيين،  	
الوطيين الييذي حتييول إىل خيميية نييزوح أو كرفانيية يف خميييم أو بيييت 
خُيّسييرك كل نقييودك كل شييهر، الوطيين الييذي ال تعّلييق األمهييات 
األمنيييات علييى جدرانييه علييى شييكل »مسييارب كعييك ميياحل بالعصفيير«، 
وال تغطينهييا بالسييتائر البيضيياء اليييت طييرزت عليهييا صييورة خيييل 
متقابليية وعييرق أخضيير والكثييري من البييياض؛ ولكنهيين تكتفني بوضع 
صييور أبنائهيين ميين الشييهداء واملعتقلييني واملهاجرييين واملنفيييني. ال أحييد 

كاألمهييات جييييد انتظييار الالشيييء.
أمييام بيتنييا القديييم يف جبييل الزاوييية كانييت أمييي تنتظيير،  	
واضعة راحة يدها حتت ذقنها يف عادة قدمية ورثتها كل األمهات يف 
سوريا. هي، وأمهاٌت جاراتها، أدمّن اجللوس يف فسحة البيت، حيملن 
مساحبهن »املية وحبة« ويبدأن تسبيحهن كل يوم. قالت لي أمي إن 
»الِورد« كان دائمًا على نّية أطفاهلن. مل تعد عجائز سوريا تتذكرن 
أوجاعهيين، وأمييراض الضغييط والسييكر وتييآكل الغضييروف وديسييك 
الظهيير الييذي حنييى ظهورهيين. جتاهليين الييدواء والدعيياء، واكتفييني 

بالذاكييرة.
حييني وصلييت واحننيييت لتقبيييل يدهييا كان الوقت قييد قارب  	
العصيير. ضمييت رأسييي براحتيهييا، قبلييت وجعهييا، وأدخلتييي إىل حيييث 
رائحيية احلبييق. علييى الييدرج اإلمسنيييت القديييم كانييت صحييون الكعك 

تأخييذ مكانهييا بالقييرب ميين نباتاتهييا، وعليهييا رشيية السييكر األبيييض.
* 	* 	* 	 	

كان املعيير مزدمحييًا. احتييل آالف األشييخاص األرصفيية  	
وتشبثوا بأماكنهم منذ ساعات املساء ليقضوا ليلتهم بانتظار دورهم. 
اجتمعييت دوائيير منهييم خلييف بعضهييا، حيملييون حقائبهييم وأطفاهلييم 
وخوفهييم الييذي بييدأ يتسييرب يف املييكان. أسييئلة كثييرية تييدور. حنيين 
السييوريني جنيييد التعييارف بسييرعة، وننفييض قلوبنييا أمام املييارة. أكثر 
األحاديث عن اخلوف على طريق العودة، وإن كانت تركيا سييتقبل 
بعودتنييا أم أن املعيير سيييغلق ألميير مييا. كان بعضهييم خائفييًا ميين انتهيياء 
اهلدنيية اهلشيية وعييودة الطائييرات للقصييف. آخييرون كانييوا ميسييحون 

مييا علييى أجهزتهييم ميين صييور أو مقاطييع صوتييية حييذراً ميين املييرور علييى 
احلواجييز. أحدهييم كان يسييأل، ال علييى سييبيل النكتيية فمالحمييه اجلادة 
كانييت توحييي بصدقييه: »أنييا حلقييت دقييي، معقييول يعملولييي مشييكلة؟«. 
صفعتنييا امييرأة، يف الدائييرة اليييت اتسييعت، حييني سييألتنا إن كنييا مييا نييزال 

نتذكيير الطريييق إىل بيوتنييا ووجييوه أهالينييا.
كان الناس يتبادلون أوراق اإلجازات ليتأكدوا من أهميتها،  	
واليييت كانييت أشييبه بصكييوك عييودة مبكييرة كان اجلميييع حيملهييا؛ هييذا 
مييدّرس ميين مدرسييته وعليييه االلتحيياق خالل أيييام، وآخر ميين رب عمله. 
وضعييت يييدي يف جيييي ألطمئيين أنا أيضييًا على الورقة اليييت حتدد نهاية 
إجازتي يف العاشر من متوز. ارحتت لفكرة وجودها معي، ألعاود عادتي 

يف مراقبيية الوجييوه. 
سيياعات مييرت وحّجيياج الوطن يف تزايييد، راجلني بعد أن منعت  	
احلكوميية الرتكييية السيييارات ميين االقييرتاب لنحييو كيلومرتييين جتنبييًا 
للزحام وللحوادث. يصلون، يراقبون األعداد، يصّفرون، بعضهم يطرق 
يييداً بيييد تعبييرياً عيين حجييم املشييكلة، ثييم يستسييلمون لدائييرة أخييرى ميين 

االنتظييار.
حييني ُفتييح البيياب يف السييابعة صباحييًا، للدخييول عيير مميير  	
طويييل إىل السيياحة األخييرى املالصقيية لبيياب املعيير، تناثييرت الذكريات 
واخلوف والتعارف على األرض، وبدأت رحلة »دبر حالك« يف »التدافش« 
للوصول إىل الطرف املقابل. حقائب تصطك باإلسفلت فيقشعر بدنك 
لصوتها، ونساء تصرخ، وشباب يتجاوزن أهاليهم. »خالل سنوات الثورة 
رأينا القيامة مرات عديدة«؛ قلت يف نفسي وأنا أمحل حقيبيت ألقف يف 
املمر الطويل. مل يعد يوم القيامة مشهداً متخياًل لنا حنن الذين نزحنا 
مرات عديدة وُهّجرنا من بيوتنا، رأيناه يف مدينيت حلب ويف املعابر ويف 
الباصات اخلضر ويف رحالت »البلم« إىل أوروبا ويف طرق التهريب إىل 
تركيا. قيامات كثرية كانت تعيد نفسها أمامي. املميز هذه املرة أنك 
مل تعييد تفكيير يف نهاييية الطريييق، كل ما يهمك هييو الوصول إىل الضفة 

األخرى، إىل »اجلنة« إن صح التعبري.
حني وصلت إىل باب املعر كانت الساعة قد قاربت العاشرة،  	

مصطفى أبو مشس
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والشييمس قييد اسييتقرت فييوق رؤوسيينا متامييًا، فييال ظييالل علييى األرض. 
الشباب أشرعوا سجائرهم، والنساء تضم صغارها، والعجائز جيلسون 
القرفصاء على حقائبهم ليستظلوا بقامات ذويهم. كان األمر يف املعر 
سييهاًل إىل درجيية ال تصييدق، يف سيياعة واحدة قطعييت اجلانب الرتكي 
ألدخل هواء سوريا. يف الصالة املعدة الستقبالنا كان اجلميع يرحب 
بالقادمييني، وعلييى الرغييم من أننا يف رمضييان كان هناك من يوزع املاء 
البييارد. بعييد أن قطعييت وصييل الدخييول يف اجلانييب الرتكييي أعطيتييه 
للموظف السوري مرفقًا إياه بالورقة اليت حتدد نهاية إجازتي. نظر 
يف الورقيية ثييم يف وجهييي وأخرنييي أن ال جمييال للعييودة قبييل شييهرين، 
فكل األدوار قبل ذلك قد ملئت. حاولت معه بشييتى الوسييائل ولكنه مل 
يسييتجب، وطلييب مييي أن أنظيير يف دفييرت الييدور ثم أن أفسييح اجملال ملن 
هييم ورائييي. كاد حجييم الصدميية يقعدنييي. كثييريون بييدأوا بالنحيييب 
واللطييم واحلديييث عن فقييدان أعماهلم يف تركيا وعن عائالتهم اليت 
تركوها يف اجلانب اآلخر. أحد العمال الذين حيملون احلقائب قال 

بصوت عال وهو مير جبانبنا: »ما عاد اسييتحملتوا شييهرين بالبلد!«.
صييارت لييكل منييا حييياة يف مييكان آخيير، عليييه أن يدافييع عنهييا  	
بأظافره. صار لكل منا وطن بديل وبيت بديل وأماكن بديلة وحتى 
عائييالت بديليية. أبييو أمحييد، وهييو رجييل مخسيييي ميين األتييارب رافقييي 
طيلة الطريق، كان يضحك. وحني نظرت إليه قال: »أنا رجعت هلون، 
ما عاد أرجع لرتكيا«. مر من أمام املوظف دون أن يأخذ دوراً للعودة، 
وحييني طلبييت منييه أن يفعييل قييال: »مييا بدي تسييّول لي نفسييي الرجعة«.

* 	* 	* 	 	
كانييت حتضييريات العيييد يف القرييية خمتلفيية عيين العيييد  	
السييابق. بدأ الناس يشييعرون باألمان نوعًا ما، فالطريان مل يزر قرييت 
منذ أشهر. العائدون الكثر من تركيا لقضاء إجازة العيد أضفوا جواً 
من احملبة وحركة يف األسواق، فعادت إىل الساحة حمالت األلبسة 
و»بسييطات الشييوكوال والكراميال والتخليطة«، ويف منتصفها نصبت 
ثييالث مراجيييح. حييال معظييم القييرى اليييت مييررت بهييا كان يشييبه حال 
قرييت، مظاهر العيد منتشرة واألسواق مزدمحة. بدأ الناس يرتكبون 
احلييياة رغمييًا عنهم على جدران البيوت املهدمة. صارت األصوات تعلو 

بعد أن استسييلمت للصمت لسيينوات كثرية. كل شيييء يشي بالعيد إال 
الفييرح، وحييده الغائييب رغييم مييا يدور ميين صخب.

بدأ انقسام واضح يظهر يف البيئة االجتماعية هنا. فاألسئلة  	
الكثييرية اليييت كانييت تطييرح علينييا، عيين احلييياة والعمييل واللغيية، كانييت 
جمامليية ال تتجيياوز الدقائييق للدخييول يف أحاديييث كثرية عن املسييتقبل 
والتقسيييم واالقتتييال والييدور العربييي والرتكييي. احلديييث عيين الثييورة 
حاضيير بشييدة، واجلميييع يف حالة جدال؛ أهل القرية والشييباب الثائرون 
الذييين حيملييون أسييلحتهم حتييى يف زيييارات املعايييدة، لتذكرينييا حنيين 
النازحييني بتخلينييا عن الوطن، والعائييدون الذين كانوا ميضون معظم 
وقتهم على صفحات التواصل االجتماعي منتقدين املقاتلني واخلالفات 
بني الفصائل، ليثبتوا ألنفسييهم أن سييفرهم كان خياراً صائبًا. يف حني 
اقتصرت أسئلة شباب القرية احلاملني بالدخول إىل تركيا عن الطرق 
وكلفة املهّرب وطبيعة العمل واحلياة، أما الشيوخ املتشبثون بيأرضهم 
فحمدوا اهلل رغم الظروف القاسييية، واألمهات منقسييمات بني رغبتهن 
يف بقيياء أبنائهيين وبييني إرسيياهلم بعيييداً خوفييًا ميين مييوت جديييد ُيعّلق على 

اجلدران.
يف اليييوم األول للعيييد كانييت مقييرة القرييية، واليييت امتييدت  	
حتى كادت تلتصق بالبيوت، هي املكان األكثر ازدحامًا. مل يكن هناك 
بيييت إال ورافقييه الفقييدان والبييكاء يف هييذه السيياعات األوىل ميين الصبيياح. 
جلست األمهات على أطراف قبور أوالدهن، مل حيملن كعادتهن حبات 
امللبس لتوزيعها على أرواح أمواتهن، اكتفني مبالمسة القبور اليابسة 
اليييت غابييت شييواهدها، قلوبهيين تدهلن علييى الطريق يف الوقييت الذي تهنا 

فيييه كلنا.
عييدت إىل أمييي وكان املشييهد قييد تغييري. فالفييرح املغشييوش  	
تالشييت مالحمييه، صييدى اخلييوف والقذائييف واهلروليية والفقيير مييأل 
الشوارع، البيوت شاخت، صور الشهداء واملعتقلني مألت صدور البيوت، 
وأطفاهلييم يف العيييد غصيية كل عائليية. علييى مصطبيية البيييت جلسييت 
ألتقييط أنفاسييي. انتزعييت سيييجارة. بللتهييا بريقييي وبييدأت أنفييث دخانييي 
باحثًا عن مكان مل يسييكنه الدمار. اقرتبت أمي من وجهي لتعيدني إىل 

احلييياة مييع رائحيية قهوتهييا.
من جبل الزاوية - خاص
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صنع حلويات العيد يف املنازل
دفع ارتفاع أسعار احللويات الكثريين إىل البحث عن بدائل  	
أقييل تكلفيية، كصنييع احللويييات يف املنييزل لتأمييني مييا حتتاجييه األسييرة 
منهييا، وسيياعدت مقاطييع الفيديييو املنتشييرة علييى اليوتيييوب السيييدات 
علييى ذلييك. بينمييا وجييدت بعييض األسيير يف صنييع احللويييات يف املنييزل 
مصدراً للدخل من خالل بيع ما تنتجه. وقد القت احللويات املنزلية 
رواجييًا كبييرياً، لرخييص مثنهييا وجودتهييا ونظافتهييا. ففييي احملال وصل 
سييعر كيلييو احللييو اجليييد إىل مييا يسيياوي 15 دوالراً، واملتوسييط إىل 10 
دوالرات. أما املكسييرات اليت تسييتخدم يف صنع احللويات فارتفع سييعر 
كيلييو اجلييوز ليصبييح 10 دوالرات، وسييعر كيلييو الفسييتق احللييي 18 

دوالراً، وبلييغ سييعر كيلييو الزبييدة العربييية 12 دوالراً.
أم عميير )43 عامييًا(، ميين سييكان مدينيية إدلييب، تعمييل بصناعة  	
احللويييات املنزلييية منييذ أن اعتقلييت قييوات النظييام زوجهييا واضطييرت 
إىل إعانيية أفييراد أسييرتها ميين خييالل هييذه املهنيية البسيييطة، تقييول: 
»اهلل وكيلييك، دفييرت احلجييز عنييدي سييّكر ميين قبييل العيييد بأكييرت ميين 
أسبوعني، ويف ناس حجزت من هلق لعيد األضحى. أول مرة بيصري 

علييّي هيييك كثافيية بالطلييب«.
مهرجان التسوق

وقد افتتح اجمللس احمللي للمدينة مهرجان التسييوق األول  	
يف املناطييق احملييررة. وتعييود هييذه الفعالييية االقتصادييية بالفائييدة علييى 
سييكان مدينيية إدلييب والنازحييني إليهييا ميين املييدن األخييرى، كما شييكلت 
فرصيية للتجييار لعييرض بضائعهييم املعييّدة للعيييد، وأسييهمت يف خفييض 
األسييعار ميين خييالل روح التنافييس يف عييرض املنتجييات، ودفعييت بعييض 
التجييار ميين املييدن القريبيية إىل دخييول سييوق املدينيية وطييرح كميييات 
كبييرية ميين السييلع املتنوعيية، كمييا أتاحييت فييرص عمييل لكثييري ميين 
العاطلني عنه، وخففت االزدحام والضغط عن أسواق املدينة املكتظة 
بالسكان. وبسبب تنوع البضائع واألسعار اليت تناسب كافة املشرتين، 
فقد شييهد املهرجان إقبااًل كبرياً من سييكان املناطق احملررة اجملاورة. 

احلاج علي، صاحب إحدى البسطات يف السوق، قال: »أعلن  	
اجمللس احمللي عن مهرجان التسوق قبل بداية شهر رمضان، وقامت 
اللجنيية املشييرفة عليييه ببنيياء 45 خيميية يف شييارع مشييتل املدينيية، أو مييا 
كان يعييرف بييي»دوار الباسييل«، تؤجيير الواحييدة بي40 ألف لرية سييورية«.

ألعاب العيد حتمل مظاهر احلرب
ألول مييرة منييذ عييدة سيينوات نصبييت املراجيييح وانتشييرت  	
بسييطات األلعيياب يف كل حييارة وحييي يف املدينيية. وأكثيير مييا ميييز 
ألعيياب هييذا العييام حضييور احلييرب، فييكل جمسييمات املعييدات العسييكرية 
واألسييلحة جتدهييا علييى البسييطات، ويف كل حييي جتييد األطفييال وقد 
انقسييموا وشييكلوا فصائييل عسييكرية ليجسييدوا الواقييع بييكل تفاصيلييه، 
وصييار ميين الطبيعييي أن تسييمعهم يتبادلييون احلديييث عيين انتماءاتهييم، 
فأحدهم يّدعي أنه من اجليش احلر وآخر من أحرار الشام وآخرون 
ميين اهليئيية. ورمبييا يتطييور اجلييدال ليتحييول إىل تدافييع وتضييارب 

باأليييدي، مييا يسييتدعي تدخييل الكبييار يف بعييض األحيييان. 
وقييد شييهدت أسييعار األلعيياب ارتفاعييًا كبييرياً، ليبلييغ سييعر  	
البييارودة مييا يسيياوي 8 دوالرات واملسييدس 4 دوالرات. أمحييد العلييي 
)37 سيينة(، وهييو بائييع ألعيياب، قال لنا: »ارتفاع األسييعار ناتج عن ارتفاع 
سييعر صرف الدوالر، باإلضافة إىل تضاعف أسييعار النقل، والرسييوم 
الكبييرية اليييت تفرضهييا احلواجييز علييى املييواد اخلارجيية ميين مناطييق 
النظييام، وحتّكييم التجار باألسييعار وعدم وجييود ضوابط هلا؛ كل هذه 
العوامل جعلت األسييعار تزداد بشييكل غريب. السنة املاضية كنا نبيع 

البييارودة بييي3 دوالرات، أمييا السيينة فييرأس ماهلييا علينييا 6 دوالرات«.
أسييهمت بعييض املنظمييات يف التخفيييف علييى بعييض األسيير  	
ميين خييالل توزيييع األلعيياب واهلدايييا علييى األطفييال، وخاصيية أبنيياء 

عنهييم.  للرتفيييه  رعتهييا  حفييالت  خييالل  ميين  منهييم،  الشييهداء 
ورغييم الفرحيية علييى وجييوه األطفييال كانييت قلييوب الكبييار  	
حتمييل لوعيية وأملييًا كبريييين، فييال توجييد أسييرة إال وفقييدت عزيييزاً أو 
تييأذت ميين احلييرب اليييت تييدور رحاهييا منييذ سيينوات علييى امتييداد البييالد.

مريم أمحد

يف هييذا العييام محييل عيييد الفطيير لسييكان مدينيية إدلييب شيييئًا ميين البهجيية وإن كانييت ممزوجيية بيياألمل، فييألول مييرة منييذ  	
سيينوات ميارسييون طقوسييًا اعتادوهييا ميين قبييل. إذ مييا إن طّبييق اتفيياق التهدئيية الييذي أبييرم بييني املعارضيية والنظييام حتييى بييدأت بوادر 

التغيييري تظهيير يف كافيية مناحييي احلييياة.

مدينة إدلب - خاص عني املدينة

العيد يف مدينة إدلب
فرحة بنكهة األمل
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تقييول أم حممييد لي»عييني املدينيية«:  	
لييدى  املعتييادة  احللييوى  هييو  املعمييول  »كان 
مجيع الشرائح االجتماعية يف العيد لسنوات 
منييه،  خيلييو  بيييت  هنيياك  يكيين  مل  كثييرية. 
وكانييت النسيياء تتفنيين يف صناعتييه وأشييكاله 
وتقدميييه«. ومييع الظييرف االقتصييادي السيييء 
املدينيية خلييت  سييكان  أكثيير  يعيشييه  الييذي 
شييوارع حلييب وبيوتهييا ميين رائحيية توابلييه اليت 
كانييت متييأل املكان، فسييعر الكيلو من املعمول 
باجلوز أو بالفسييتق احللي يرتاوح بني 5000 
و15000 لرية سييورية، أما سييعر كيلو الكعك 
لييرية.  و5000   3500 بييني  فيييرتاوح  بعجييوة 

وباتييت صناعيية احللويييات يف املنييزل أمييراً يف 
غاييية الصعوبيية كمييا تقييول أم حممييد، »فييال 
كهرباء لتشغيل الفرن، وسعر كيلو اجلوز 
ختطييى عتبيية الييي7000 لييرية، باإلضافيية إىل 
السمن والتوابل. أربع حبات من مادة احمللب 

الالزميية للكعييك صييارت تبيياع بييي150 لييرية«.
أمييا أبييو علييي، الييذي ميلييك حميياًل  	
لبيييع القهييوة والضيافة، فقييال: »مرت وقفات 

العيييد ومل أبييع ربييع البضاعيية اليييت اشييرتيتها 
بييي3000  شييوكوال  كيلييو  فأقييل  حمللييي، 
األسييعار  لييرية.   1400 امللّبييس  لييرية وكيلييو 
تضاعييف عشيير مييرات عيين السييابق، وصييار 
النيياس يعتييرون هييذه األشييياء ميين الكماليات 
والرفاهييية ولذلييك ختلييوا عنهييا ميين أجييل 
شييراء بعض الثياب أو الطعام«. سيييدة كانت 
يف احملييل دفعهييا الفضييول إىل املشيياركة يف 
احلديث لتقول لنا: »فنجان قهوة وصلى اهلل 
وبييارك، ال عيييد وال هييم حيزنييون. ميين وييين 
النيياس بدها جتيب؟!«. توافق السيييدة اليت مل 
تذكيير امسها علييى كالم أبو علي وتضيف: 
»أي بييدل لطفييل، ميين النييوع التعبييان، بيكلييف 
4000. البيجامييا الصغييرية طييوال شيير بييي5000. 

ومييا يف معييني غييري اهلل«. لتختييم حديثها وهي 
خارجة حتمل ربع كيلو من القهوة اشرتته 
بي1000 لرية: »باألول خلينا نالقي مي حنمم 
الييوالد وبعدييين بيعّيييدوا، ميين مخييس تيييام مييا 

عنييا وال نقطيية مييي!«.
علييى الطييرف املقابييل ميين املدينيية،  	
وأمام باتيسري جاالكسي حلب يف منطقة 
املوكامبييو، كانييت السيييارات الفاخييرة تقييف 
لينتظيير أصحابهييا دورهييم لشييراء حلويييات 
العيييد. سييعر كيلييو الشييوكوال هنييا 15000 
احملشييية  الراحيية  ميين  فاخييرة  علييب  لييرية. 
بالفسييتق احللييي يتييدرج سييعرها ميين 20000 
وحتييى 30000 للكيلييو الواحييد. رواد املييكان إمييا 
ميين العائييالت الغنييية أو ميين حمدثييي النعمة 
سييياراتهم  ميلييؤون  كانييوا  الشييبيحة،  ميين 
عنييد  تدفييع  اآلالف  مئييات  وطيياب.  لييذ  مبييا 
احملاسييب، تاركييني أطفييال املدينيية أمييام دور 
امليياء الطويييل، بعييد أن نسييي أولئييك األطفييال 
فرحهييم بالعيييد وانتظارهييم لييه، ينامييون ميين 
تعبهم وهم يعانقون ثيابهم اجلديدة حاملني 
بالعيدييية، وطعييم البوظة، ومتعيية األراجيح.

الشيياب  األشييرفية نصييب  يف حييي  	
اشييرتاها  اليييت  الصغييرية  املرجوحيية  أمحييد 

االنقسييام  حاليية  العيييد  عييّزز  	
احلاصييل بييني فئييات اجملتمييع يف حلييب، بعييد 
أن صييار عبئييًا إضافيييًا علييى العائييالت اليييت 
تعيييش كفيياف يومهييا، اليييت باتييت تشييكل 
الشييرحية األعظييم ميين سييكان املدينيية اليييت 
بدت حزينة يف العيد، مير أطفاهلا مبحاذاة 
األلعاب واألراجيح، يتفقدون جيوبهم شبه 
الفارغيية ويبتلعييون ريقهم، يف حني حتولت 
حلييوى العيييد إىل حلييم بعيييد املنييال بعييد أن 
صار سييعر الكيلو الواحد من املعمول يعادل 

نصييف راتييب موظييف حكومييي.

فادي حسني

بييي50000 لييرية ليعمييل عليهييا يف أيييام العيييد، 
علييى  يرددهييا  تقليدييية  أهازيييج  مسييتعيداً 
مسييامع األطفييال حتييت الشييمس احلارقيية 
جلذبهييم إىل املييكان، وهييم يييرددون وراءه: »يييا 
حييج حممييد يويييو«... »هييي دور السييّكر«... »يييا 
والد العيييد«. الييدور الواحييد لعشيير دقائييق بي75 
لرية. »خلص العيد ولسا ما مجعت نص حق 
املرجوحيية«؛ قييال أمحييد وهييو يهييز األرجوحيية 
بكلتييا يديييه: »الوالد مييا معون مصاري، كنت 
عبطالعييون ببييالش، إشييو أعمييل«. وعلييى بعييد 
أمتييار منييه، يف الصاليية املكيفيية يف »األشييرفية 
مول«، كان صخب أطفال آخرين وموسيقا 
املييكان يصييالن إىل الشييارع وهييم يضحكييون 
ويتقافييزون يف املدينيية املطاطييية اليت نصبت 
خصيصييًا هلييذا اليييوم، ورسييم الدخييول إليهييا 

500 لييرية ملييدة ربييع سيياعة.

احملتييل  الشييرقي  القسييم  يف  أمييا  	
شييبه  الشييوارع  فكانييت  املدينيية  ميين  حديثييًا 
العيييد  مظاهيير  ميين  البيييوت  خلييت  فارغيية. 
وزياراتييه، وحتييى تكبرياتييه غابييت عيين املييكان. 
يف بعييض زوايييا احلييارات فقييط، علييى أنقاض 
البيييوت، وجييد بعض األطفال مكانييًا ليحملوا 
لعبيية  وميارسييوا  البالسييتيكية  أسييلحتهم 

احلييرب.

العيد يف حلب
ال عزاء للفقراء
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االعرتافييات األمريكييية باخلطييأ،  	
بعييد اجملييازر اليييت ترتكبهييا طائييرات التحالف 
السييكان املدنيييني  بييني وقييت وآخيير يف حييق 
يف دييير الييزور، ال تعييي شيييئًا ألحييد، ألنهييا 
ليين تعيييد للقتلييى املظلومييني حياتهييم وليين 
حتاسييب القاتل ولن حتول دون وقوع اخلطأ 
األخييرية،  يومييًا  األربعييني  يف  أخييرى.  مييرة 
حسييب املرصييد السييوري حلقييوق اإلنسييان، 
قتييل يف مدينيية امليادييين وحدهييا 240 شييخصًا 
ميين املدنيييني، كان آخرهييم قبييل أيييام حييني 
سييريًا  سييجنًا  التحالييف  طائييرات  دمييرت 
لداعييش مبسييجونيه. أربعييون سييجينًا بتهييم 
أمنييية خمتلفيية قضييوا بغييارة التحالييف تلييك، 
إىل جانييب حييراس ال يشييكل مقتلهييم خسييارة 
مؤذييية للتنظيييم. يف اليييوم التالييي أكملييت 
جثييث  بعييرض  الوحشييي  املشييهد  داعييش 
السييجناء يف الشييارع حبجيية أن يسيياعد املييارة 
واملتفرجييون بالتعييرف عليهييم، ثييم، وبعييد أن 
ظلييوا جمهولييي اهلوييية لسيياعات، دفنييوا علييى 
عجييل يف قيير كبييري واحييد. داعييش تعييرف 
من هم مسييجونوها بالطبع، لكنها اسييتكثرت 
علييى ذوي القتلييى أن يعلموا شيييئًا عن مصري 
أبنائهييم، بييل اسييتخدمتهم يف دعايتهييا ضييد 
التحالييف الييذي ال مييز »بيننييا وبينكم، فكلنا 
يف  الدواعييش  يقييول  مييا  حسييب  مسييلمون« 
تأليييب الناس لصاحلهم. على األرجح، كان 
التنظيييم سيييعدم ضحايييا السييجن لييو ظلييوا 
أحييياء، لكيين التحالييف كان أسييرع يف قتلهييم. 
قبييل يومييني، يف بلييدة دبالن شييرق دير الزور، 
قتييل بقصييف ليلي ممتييد لطائييرات التحالف 
أكثر من 30 شييخصًا حسييب املرصد، ونقلت 

فوزي عبد العزيز

يف سيياعات القصف تكاد دير الزور تتحول إىل قطعة من اجلحيم. حينها  	
ال مفر سوى االستسالم للقدر، فاحتمال املوت واحد مع القنابل العمياء والضمائر 

امليتة.

رادار املدينة

يف دير الزور، حيث حيارب 
التحالف داعش بقتل األبرياء

صفحييات حملييية أعييداداً أكيير، فضيياًل عيين 
أضعافهييم ميين اجلرحييى، بعضهييم سيييظل 

بعاهييات دائميية.
هييل يبييذل مييا يكفييي ميين اجلهييود  	
لتجنب سقوط أبرياء؟ قد يكون توزع مقرات 
داعش وإقامة قادتها بني الناس سييببًا يفسيير 
جييزءاً ميين املشييهد الدامييي، لكيين أسييبابًا أخييرى 
بال شك تسهم يف هذا االستهتار الوقح حبياة 
النيياس، ميين جانييب التحالييف وميين جانييب من 
يرشييد الطائرات إىل أهدافها الداعشييية على 
األرض. يلفت بديع الراوي، وهو ناشييط من 
دييير الييزور، إىل مالحظيية أثييارت انتباهييه يف 
حادثة السجن السري وحوادث أخرى، أخلى 
فيهييا قييادة ميين داعييش بيوتهييم فجييأة قبيييل 
الغييارات اليييت ستسييتهدفها: »عميييل مييزدوج 
يعمييل حلسيياب الطرفييني، داعييش والتحالييف 
يف الوقييت ذاتييه«. ويلفييت إىل اسييتعمال داعش 
هييؤالء العمييالء لتضليييل طائييرات التحالييف: 
»فميين حييّذر هييؤالء القييادة من غييارة حمتملة 
علييى بيوتهييم؟«. بينمييا يذكيير أمسيياء طبيييب 
وممرضني قتلوا بغارة للتحالف على مشفى 
ميدانييي يف قرييية جديييد عكيييدات. يف حتقيق 
جلريييدة الفايننشييال تاميييز نشيير مؤخييراً عيين 
شييبكات مرشييدي التحالييف، نقلييت اجلريييدة 
على لسان شاب عمل يف هذه الشبكات عبارة 
مسعهييا ميين رئيسييه حييني أبدى الشيياب غضبه 
لسييقوط ضحايييا مدنيني: »ميين يعمل يف هذا 
العمييل عليييه أن يضييع قلبييه وضمييريه حتييت 

حذائييه«.
يف املسيياحة األضيييق من احملافظة،  	
بني بلدتي البوليل والقرى األوىل يف الريف 

الييزور، وهييي  الغربييي مييروراً مبدينيية دييير 
املسيياحة املخصصيية حسييب ما يبييدو لطائرات 
النظام وحلفائه الروس، مل يسهم اخنفاض 
عدد السييكان، بسييبب موجات نزوح سابقة، يف 
تقليييص عييدد الضحايييا، إذ ارتفعييت مؤخييراً 
القصييف  وأشييكال  اجلوييية  الغييارات  وتييرية 
السييابق.  يف  عليييه  كانييت  عمييا  األخييرى 
وحتمييل األنبيياء املتواتييرة ميين هنيياك كل يوم 
وآخيير أمسيياء قتلييى فييرادى أو مجليية، أم وأب 
وأطفييال، جييدة مييع أحفادها نامييوا يف منزهلم 
لييياًل وأصبحييوا قطعييًا ممزقيية. املذهييل مييع 
كل هييذا املييوت يف دييير الييزور أن تصييري هدفييًا 
يف  داعييش  ختسييرها  أراض  ميين  لنازحييني 

سييوريا والعييراق.
يومييًا بعييد يييوم، تضع داعييش عوائق  	
جديييدة أمييام ميين يفكيير يف اهلييروب خييارج 
اإلعييدام  حكييم  تنفييذ  إذ  مشييااًل،  سيييطرتها 
بأدالء الطريق املأجورين )املهربني(، وتعاقب 
اهلييرب  حماوليية  أثنيياء  عليييه  يقبييض  ميين 
مبائيييت جلييدة بتهميية »الشييروع بالييردة«، ثييم 
بييدورة شييرعية مغلقيية ألربعييني يومييًا إلعادة 
التأهيييل. ومبزيييد ميين احلواجييز والكمائيين 
واملخرييين تضيييق فييرص النجيياة حتييى أمييام 
املغامرييين وأمييام القليية الذييين يسييتطيعون 
حتمييل نفقييات الرحليية ومشييقة السييري أليييام 
علييى طرق زرعتها داعش باأللغام األرضية. 
يقييول ناجييون ميين رحليية املييوت هييذه إنهييم 
شيياهدوا علييى الطريييق بقايييا عظييام بشييرية 
وجثثييًا متفسييخة تييأكل منهييا الييكالب، تعييود 
هلاربييني سييابقني تاهييوا يف الصحييراء وماتييوا 

جوعييًا أو عطشييًا أو باأللغييام.

AFP
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التأسيس
ُأعليين عيين تأسيييس لييواء القييدس يف تشييرين األول عييام  	
2013، بقيادة املهندس حممد السعيد، وهو أحد أبناء خميم النريب 

املعروفييني بثرائهييم، وكان ميتلييك شييركة عقييارات ومقيياوالت. 
يقييول أبييو حممييد، أحييد سييكان املخيييم، إن »ثييروة السييعيد جيياءت ميين 
الرشاوى والسرقات واملخالفات العقارية اليت كان يبنيها باالتفاق 

مييع متنفذييين يف مدينيية حلييب قبييل الثييورة«.
ويقول أبو حممد إن بداية اللواء كانت قبل هذا التاريخ  	
بكثييري، مييع عدنييان السيييد، وهييو أحييد الشييبيحة املعروفييني بسييوء 
السمعة، وكان ميلك صالة أفراح وجمموعة من احملال التجارية 
يف خميييم النييريب، وشييكل مييع جمموعيية ميين الشييبان الفلسييطينيني 
جمموعييات كانييت تسيياند الشييبيحة يف حلب، لقمييع املظاهرات منذ 
بدايتهييا يف املدينيية عييام 2011. ويرجييع صييايف أبييو الزييين تشييكيل لييواء 
القدس إىل عدة أسباب استفاد منها نظام األسد يف إشعال الشرارة 
لتسييليح أبنيياء املخيييم، كان أوهلييا يف عييام 2011 عندمييا قتييل أهالييي 
قرية النريب السورية القريبة، وأثناء امتحانات الشهادة اإلعدادية، 
ثالثة من أبناء املخيم على خلفية عراك بني الطرفني، »فجأة ظهر 
السالح يف املخيم وصار التجار يبيعونه بأسعار زهيدة. معظم أبناء 
املخيم تسلحوا وقتها، وهجموا على قرية النريب وقتلوا العديد من 
أهلهييا«. بعييد هييذه احلادثيية اتفقييت معظييم الفصائييل الفلسييطينية يف 
املخيم، وعلى رأسييها فتح ومحاس واجلهاد، وهي الفصائل األقوى، 
علييى منييع التسييليح، وكان اجلييو السييائد يف املخيييم يقضييي بتوعييية 

الشييباب لعييدم زجهييم يف املعركة.
التحرييير  جيييش  جنييود  قتييل  حادثيية  كان  وثانيهييا  	
الفلسييطيي الثالثيية عشيير يف مصييياف والتمثيييل جبثثهييم، ومييا 
أشيييع وقتهييا زوراً ميين مسييؤولية فصائييل املعارضيية عن ذلك. شييكلت 
هييذه احلادثيية نقطيية مفصلية يف صعود عدنان السيييد وجمموعته، 
وانضمييام الكثييري ميين شييبان خميييم النييريب إىل هييذه اجملموعيية اليييت 
اصطدمييت مييع الكثييري ميين أصحيياب الفكيير السياسييي داخييل املخيييم، 
الذييين كانييوا يتهمييون، حبسييب املييدرس صييايف أبييو الزييين من سييكان 

خميم النريب »نظام األسييد بتصفية اجلنود إلدخال الفلسييطينيني يف 
صفوفييه واالعتميياد عليهييم يف معركتييه«.

ويضيييف أبييو الزييين أن »اخلييالف التارخيي بني حركة فتح  	
ومحيياس هييو الييذي قلييب املوازييين، فحركيية محيياس وقفييت ضييد نظييام 
األسد مما جعل عدداً كبرياً من أنصار حركة فتح يقفون إىل جانب 
النظييام، علييى الرغييم ميين العداء األزلييي بني حركة فتح ونظام األسييد 
منييذ زميين قائدهييا الراحييل ياسيير عرفييات«، وعييداء األسييد ووزييير دفاعييه 
وقتهييا مصطفييى طييالس حلركيية فتييح، واعتبييار ياسيير عرفييات خائنييًا.

أما النقطة الثالثة فهي دخول املعارضة إىل خميم حندرات  	
.2013 منتصييف  يف  بيوتهييم  ميين  أهلييه  وطييرد 

اسييتفاد عدنييان السيييد وجمموعتييه من هذه النقاط لتوسيييع  	
سيييطرتهم على املخيم، ودعوة الشييبان إىل االنضمام إىل جمموعتهم 
اليييت مل تكيين وقتهييا قييد أخييذت اسييم »لييواء القييدس«، ضميين ثقافيية احييم 
نفسييك اليييت انتشييرت. فقامييوا بتوزيييع السييالح علييى املنتمييني إليهييم، 
ونشيير احلواجييز يف املخيييم، وقمييع املظاهرتييني الوحيدتييني اللتني قامتا 
فيييه ضييد النظييام. وكان عدنييان السيييد يييوزع األسييلحة ومعهييا رخييص 

محلهييا الصييادرة ميين إدارة املخابييرات اجلوييية.
يف تشييرين األول 2013 أسييس السيييد لييواء القييدس، الييذي  	
اعرتفييت بييه حكوميية دمشييق كقييوات رديفيية للجيييش، وعينييت حممييد 
السييعيد قائييداً عامييًا لييه، يف حييني تسييلم السيييد مهييام نائييب قائييد اللييواء، 
وحممد رافع -أو العراب كما كان يطلق عليه- والذي قتل يف نهاية 
تشرين الثاني عام 2016، مسؤواًل للعمليات العسكرية، ثم خلفه أخوه 
امللقب أبو جعفر الذي كان أحد ضيوف شادي حلوة كسارق يسطو 

علييى املنييازل واعييرتف بذلييك علييى التلفيياز. 
دوافع تشكيله

لييواء القييدس عصابيية ليس هلا أيديولوجيييا فكرية أو حزبية،  	
وهييي ليسييت تييياراً سياسيييًا أو فصييياًل فلسييطينيًا. يييرى أبييو اجملييد، الذي 
ينتمييي إىل حركيية محيياس والييذي تييرك املخيييم منييذ منتصييف 2014، 
أن معظييم املنتمييني إىل اللييواء هييم ميين الشييبان الصغييار وغييري املتعلمني. 
ويقّسييم عناصيير اللييواء إىل ثالثيية أقسييام حبسييب دوافعهييم لالنضمييام، 

لواء القدس عصابة »مشّلحني« ومرتزقة وليس فصياًل فلسطينيًا

رادار املدينة

مصطفى خطيب
متتلييئ جييدران خميييم النييريب لالجئييني الفلسييطينيني، جنييوب شييرق حلييب، بصييور القتلييى. ولكيين هييؤالء ليسييوا مناضلني ضد  	
االحتييالل اإلسييرائيلي كمييا تعودنييا، ومل يقومييوا بعمليييات يف فلسييطني، بييل سييقطوا أثنيياء وقوفهييم مييع قييوات األسييد بعييد أن زج بهم لواء 

القييدس وقائييده املرتبييط باملخابييرات السييورية علييى جبهييات حلييب.
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فبعضهييم جلييأ إىل اللييواء الييذي أصبح السييلطة احلاكميية يف املخيم 
الرواتييب.  أجييل  ميين  أي  الصعبيية،  االقتصادييية  الظييروف  نتيجيية 
وتزايييدت أعييداد هييؤالء خييالل حصييار املخيييم يف نهاييية عييام 2012، 
عندما »ترك نظام األسييد الفلسييطينيني لقدرهم يف الفقر واجلوع، 

ليجرهييم علييى القتييال إىل جانبييه«.
أمييا القسييم الثانييي فكانييوا ميين أصحيياب السييوابق والسييمعة  	
السيييئة الذييين جلييأوا إىل اللييواء للسييرقة، فهييؤالء كانييوا ينتظييرون 
األقييوى: »لييو املعارضيية دخلت املخيم لصاروا مقاتلني مع املعارضة«، 
وخاصيية بعييد أن اعتقييل النظييام كثييرياً ميين الكييوادر السياسييية، 
وخاصة من اجلبهة الشعبية، وعذبهم يف السجون، وضّيق اخلناق 
على الفصائل اليت مل يعد ملكاتبها الدور الذي كانت تقوم به سابقًا 

يف التوعييية السياسييية. 
أمييا القسييم األخييري الييذي كانييت السييلطة هييي كل مييا  	
يريدونه، أمثال حممد السعيد وعدنان السيد وغريهم، فارمتوا يف 

مآربهييم. لتحقيييق  املخابييرات  أحضييان 
ويرجييع أبييو اجملييد قييدرة النظام على جتنيد هؤالء الشييبان  	
إىل أن »اجليييل اجلديييد مل يعييد جيييل فلسييطني وال جيييل القضايييا 
الكييرى. غيياب الوعييي السياسييي يف املخيمييات، وأهملييت يف الفييرتة 
األخييرية املكاتييب ومقييرات الفصائييل، ومل يعييد هنيياك ميييزان للوقوف 
مييع احلييق ضييد الباطييل، بييل أصبحييت السييرقة والراتييب واملنصييب 
هييي كل مييا يشييغل هييذا اجليييل«. ويتسيياءل أبييو اجملييد: »أمل يييَر أبنيياء 
املخيييم مييا حييل ببيوتهييم يف حنييدرات؟ فبعييد اسييرتجاع املخيييم كان 
95% ميين املنييازل قييد هييدم بفعييل طييريان األسييد وقذائفييه. ناهيييك عن 

عدالة القضية الفلسييطينية اليت حاولنا على مر السيينني ترسيخها 
يف أذهييان أبنائنييا، ليقفييوا مييع حييق الشييعوب يف تقرييير مصريهييا ال 

ليحاربييوا الشييعوب املضطهييدة«.
املخيم يف ظل لواء القدس

معظييم أهالييي املخيييم ميين املوالييني لبشييار األسييد، ولكنهييم  	
ميين املعارضييني لوجييود لييواء القدس الذي يتهمونه بالسييرقة والقتل 
وجتنيييد األطفييال، بعييد أن انتشييرت الييدورات اليييت يقيمهييا لتجنيييد 
مارسييه  الييذي  الظلييم  إىل  باإلضافيية  سيينة،   18-15 بييني  األعمييار 
عناصيير اللييواء علييى أبنيياء املخيييم وحتكمهييم مبقدراتييه، مييا دفييع 

الكثريييين إىل مغادرتييه للعيييش يف مناطييق النظام 
أو إىل الدول اجملاورة كلبنان وتركيا أو اهلجرة إىل أوروبا.

يقييول أبييو الزييين: »خييالل عامييي 2014 و2015 خييرج الكثييري  	
ميين أبنيياء املخيييم ليعيشييوا يف مناطييق املعارضيية، وخاصيية يف مسيياكن 
هنانو، وبعضهم قاتل إىل جانب املعارضة، وخاصة أبناء الفصائل ذات 
التوجه اإلسالمي. شكلوا كتيبة أمسوها ابن تيمية، وكان معظمهم 

ميين أصحيياب الشييهادات اجلامعييية.
يف  كبييرية  تشيييع  حركيية  انتشييرت  ذلييك  إىل  باإلضافيية  	
املخيم، أسهمت يف جتنيد أبنائه يف فصائل تتبع حلزب اهلل أو احلرس 
الثييوري اإليرانييي، الييذي يييرى أبو حممد أن اسييم »لييواء القدس« مل يأت 
ميين العاصميية الفلسييطينية واالنتميياء للقضييية، بييل جيياء ميين ارتباطييه 
بي»فيلق القدس التابع للحرس الثوري اإليراني«. ويضيف متهكمًا أن 
الطريييق مييير ميين »مجعييية الزهييراء -مقيير لواء القييدس- مييرورا بإدلب 

فالقييدس«.
عناصر اللواء

يضييم أبنيياء خميم حندرات الذين اجتهوا حنو خميم النريب  	
بعد أن سيييطرت قوات املعارضة على خميمهم و»كان عدد املسييلحني 
يف حندرات وقتها ال يتجاوز 13 مقاتاًل معروفني باالسييم« كما يقول 
حممييد .إ، أحييد أبنيياء املخيييم، ليتجيياوز عددهييم اآلن 500 مقاتيياًل، وأبناء 
خميييم النييريب الذييين يتجاوز عددهم 3000 مقاتاًل. وال يقتصر تكوين 
اللييواء علييى الفلسييطينيني بييل يضييم الكثييري ميين أبنيياء الريييف الشييمالي 
)حيييان ورتيييان( والعشييائر )كعائليية بييري(، والكثييري ميين الشييبيحة 

واملرتزقيية.
يتجاوز عدد عناصر اللواء اآلن 5000 مقاتاًل، ينقسمون على  	
ثالثيية كتائييب رئيسييية: األوىل »كتيبة أسييود القييدس« اليت تقاتل يف 
خميم النريب وحميطه والريفني اجلنوبي والشرقي حللب، والثانية 
»كتيبة الردع« الناشطة يف الريف الشمالي بالقرب من نبل والزهراء، 
والثالثة كتيبة »أسود الشهباء« اليت كانت تقاتل داخل مدينة حلب. 
ويفخيير اللييواء أنييه خاض أكثر من 200 معركة لصاحل نظام األسييد، 
حبسييب صفحته على فيسييبوك، يف حني يقدر عدد القتلى يف صفوفه 

بييي300 واجلرحييى بأكثيير من 1000.
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الفدريييم مهاجييري Lavdrim Muhaxheri مسييلم ميين ألبييان  	
كوسييوفو، ولييد يف 12 آذار 1989 )وفقييًا لإلنرتبييول(، أو يف 3 كانييون 
األول 1989 أو 1987 )وفقييًا لألمييم املتحييدة(، يف مدينيية كاتشييانيك، 
وهي بلدة صغرية بالقرب من احلدود املقدونية ومعروفة كمركز 

للجهاديييني، ضميين مييا كان يعييرف حينهييا بيوغوسييالفيا. 
نشييأ يف ًأسييرة فقرية، وترعرع ضمن أجواء احلرب القاسييية  	
)1998-1999(، وعمييل يف »معسييكر بوندسييتيل« التابييع لي»قييوة كفييور« 
حتييى 2010، ثييم رقييي للعمييل يف معسييكر تدريييب منظميية حلف مشال 
األطلسييي بأفغانسييتان، حيييث خييدم بييني عامييي 2010ي2012، ليكتسييب 
خرة قتالية احرتافية كبرية، ويعود بعدها إىل كوسييوفو ويرتبط 
مبجموعييات إسييالمية متشييددة. أواًل مييع منظميية حملييية امسهييا 
Parimi، ثييم أمييرياً عسييكريًا للمنظمة اإلسييالمية لشييباب كاتشييانيك 

اليييت انبثقييت عنهييا. ورغييم ذلييك قييال أصدقاؤه لوسييائل اإلعييالم إنه مل 
يكيين متطرفييًا قبييل االنضمييام إىل مثييل هييذه املنظمييات. 

ولبسييط نفييوذه وتقوييية وجييوده أخييذ يتدخييل يف احلييياة  	
العاميية ألهييل بلييده، فأشييرف علييى تعيييني إمييام مسييجد كاتشييانيك، 
وسييط صراع بني املتطرفني والسييكان التقليديني، وهدد بقتل الذين 
والعييراق.  للقتييال يف سييورية  الذاهبييني  ألبييان كوسييوفو  انتقييدوا 

2012، وانضييم إىل جبهيية  وصييل إىل سييورية أواخيير عييام  	
النصييرة، ليصبييح بعييد مييدة قصييرية قائييداً لوحييدة اجملاهدييين األلبييان 
فيهييا. عيياد إىل كوسييوفو عييام 2013، وحضيير مهرجييان رمضييان الييذي 
أقيم هناك، ثم قفل راجعًا إىل سييورية ليبايع »الدولة اإلسييالمية يف 
العييراق والشييام« ويقييود مقاتليهييا ميين أصييل ألباني، الذييين كانوا حنو 
500 ميين غييرب البلقييان، بينهييم 300 كوسييوفوي. وخييالل وقييت قصييري 

كسب ثقة قيادات داعش وأصبح صلة الوصل بينهم وبني القادمني 
ميين ألبانيييا وكوسييوفو ومقدونيييا، ويقييدم التقارييير عيين عملييه إىل 

البغييدادي مباشييرة.
يدعييو   ،2013 األول  تشييرين  يف  فيديييو،  شييريط  يف  ظهيير  	
األلبان إىل االنضمام إىل داعش والقتال يف صفوفها. وكذلك ظهر 
يف 17 أيييار 2014 يف إصييدار »صليييل الصييوارم« اجلييزء الرابع، وهو فيلم 
دعائييي عنيييف للغاييية مدتييه سيياعة، أنتييج بأسييلوب هوليييوودي. وألقى 

فيييه خطبيية محاسييية قييال فيهييا: »احلمييد هلل الييذي رزقنييا أن نهاجر يف 
سييبيل اهلل وننضييم يف هييذه الدوليية اإلسييالمية، الدوليية اإلسييالمية 
يف العييراق والشييام، وحنمييد هلل الييذي رزقنييا ومجعنييا مييع هييؤالء أسييود 
دوليية اإلسييالم يف كل مييكان، واحلمييد هلل الييذي رزقنييا أن نبايييع أمييري 
املؤمنني أبي بكر القريشي البغدادي حفظه اهلل. يا أمرينا، لقد بايعنا 
علييى السييمع والطاعيية، وبايعنييا علييى املييوت، فامييض بنييا حيثمييا أمييرك 
اهلل. ونقييول للطواغيييت والكفييار يف كل مييكان، حنيين نقييول لكم كما 
ييا َتْعُبييُدوَن  قييال إبراهيييم عليييه الصييالة والسييالم: »ِإنَّييا ُبييَرآُء ِمْنُكييْم َومِمَّ
ِمييْن ُدوِن اهللَِّ َكَفْرَنييا ِبُكييْم َوَبييَدا َبْيَنَنييا َوَبْيَنُكييُم اْلَعييَداَوُة َواْلَبْغَضيياُء َأَبييًدا 
َحتَّييىٰ ُتْؤِمُنييوا ِبيياهللَِّ َوْحييَده«. ونقول لكم كما قال الني »إمنا جئناكم 
بالذبح«. وهنا خيرج سييكينه الطويلة ويلوح بها بيده ويقول منفعاًل: 
»فأبشروا أيها الكفار )تقاطعه أصوات التكبري(. واهلل العظيم سنطهر 
اجلزيييرة منكييم يييا أيهييا األجنيياس، ونفتييح بيييت املقييدس منكييم يييا أيهييا 
اليهييود، ونفتييح رومييا... سيينفتح رومييا واألندلس بييإذن اهلل تعاىل. )يبدأ 
بالتكبييري ثييم يتابييع( هييذه جوازاتكييم يييا أيهييا الطواغيييت يف كل العامل، 
واهلل حنن مسييلمني، حنن مسييلمني، حنن مسييلمني«. ثم ميزق جواز 
سييفره ويرميييه إىل النييار املشييتعلة أمامييه، فيتبعييه اآلخييرون ليمزقييوا 
جوازاتهييم ويرمونهييا أيضييًا إىل النييار، علييى خلفييية أصييوات تكبريهييم 
ونشيد: »ُأّميت َقْد الَح َفجٌر َفارُقي النصر امُلبني/ َدولُة اإلسالم قاَمت 

بِدميياء الّصاِدقييني«.
علييى صفحتييه يف  نشيير،  نفسييه  العييام  ميين  29 متييوز  ويف  	
فيسييبوك، صييوراً لييه وهييو يذبييح شييابًا سييوريًا جمهييول اهلوييية. وقييال 
يف مقابليية لييه مييع الصحيفيية األلبانييية »ديتييا« )نشييرت 2 آب(، مييرراً 
جرميتييه، إن الشيياب كان جاسوسييًا يبلييغ ميين العميير 19 عامييًا، وإنه قد 
تصييرف وفييق القييرآن والسيينة، ومل يفعييل إال مييا فعلييه جيييش حترييير 
كوسييوفو خييالل احلرب ضد الصييرب. ومنذ ذاك احلني تصدر امسه 
الصحييف العاملييية، وتلقييى اإلنرتبييول طلييب اعتقييال دولييي حبقييه ميين 
سييلطات كوسييوفو يف 15 آب. وبعييد عييدة أيييام ذكييرت شييبكة األخبييار 
الكردييية KNN أنييه قييد قتييل، وعرضييت صييوراً تزعييم أنهييا جلثتييه، لكيين 
صديقًا له نفى اخلر. ورمبا كان حذف صفحته على فيسييبوك قد 

أدى إىل شيييوع مثييل هييذه التكهنييات. 

ميين املعييروف أن أبييو بكيير البغييدادي ال يثييق كثرياً بعناصره العرب واألجانب، ولذلك جند أغلب قيادييه من العراقيني، لكن مع  	
بعض االسييتثناءات القليلة؛ كالناطق اإلعالمي السييابق باسييم التنظيم، السييوري طه صبحي فالحة )أبو حممد العدناني(، ووالي حلب 
السييابق، السييوري عمرو العبسييي )أبو أثري العبسييي(، والقائد العسييكري السييابق طرخان باتريشييفيلي )عمر الشيشيياني(، وأمري األلبان يف 
التنظيم الفدريم ُمهاجري، املعروف يف األوسيياط اجلهادية بامسه احلركي أبو عبد اهلل كوسييوفا، ويف اإلعالم الغربي جبزار البلقان.

د. علي حافظ
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شيينت  نفسييه  الشييهر  أواخيير  ويف  	
سييلطات كوسييوفو محليية واسييعة اعتقلييت 
خالهلييا أكثيير ميين أربعييني مواطنييًا يشييتبه 
يف عالقتهييم باحلييروب الدائييرة يف سييورية 
والعييراق، بينهييم العديييد ميين أئميية املسيياجد 
يف  اإلسييالمية  اجلماعيية  إىل  املنتسييبني 
كوسييوفا. وبتاريييخ 17 أيلييول أصييدر وزييير 
جييون  السييابق،  األمريكييية  اخلارجييية 
كييريي، بيانييًا حييول مهاجييري اعتييره فيييه 
تهديييداً لألميين القومييي األمريكييي، فوضييع 
بالتالييي علييى »القائميية السييوداء« للواليييات 
املتحييدة يف 24 أيلييول. ويف 2 تشييرين الثانييي 
فرضييت وزارة اخلزانيية األمريكييية عقوبات 
مالييية ومجييدت األصييول املفرتضيية وحظرت 
معامييالت عييدد ميين املقاتلييني اإلسييالميني، 

مهاجييري. بينهييم 
نشييرت   2015 أيييار   21 ويف  	
جمموعة »الرقة تذبح بصمت« فيديو يظهر 
فيييه مهاجييري، مييع جمموعيية ميين عناصييره، 
وهو حيقق مع شيياب مقيد إىل عمود خشييي 
امسييه إبراهيم الشييريدة، وهييو مريض عقلي 
من بلدة أبو محام يف ريف دير الزور ينتسب 
إىل قبيليية الشييعيطات. يعييرتف إبراهيييم أنييه 
قتييل عنصرييين ميين تنظيييم الدوليية، لينطييق 
مهاجييري باحلكييم مباشييرة أمييام الكامييريا: 
»هذا عدو اهلل عز وجل، قتل اثنني من اإلخوة 
بيياآلر بييي جي، وبييإذن اهلل عز وجل القصاص 
نفييس الشيييء، بيياآلر بييي جييي نقتلييه«. ويعقب 
علييى حكمييه شيياب ميين اجملموعيية املرافقيية 
بلهجيية مغاربييية ثقيليية، ثم يقييول آخر: »هذا 
مصييري كل مرتييد«. ثييم يكييرون ويصرخييون 
اخلالفيية  »دوليية  باقييية«،  اإلسييالم  »دوليية 
باقييية«، وهييم يرتاجعييون إىل الوراء. وما يلبث 
مهاجييري أن يرمييي قذيفتييه باجتيياه الشيياب 
وتسييمع أصواتهييم وهييم يكييرون ويطلقييون 
األعييرية النارييية، ثييم يقرتبييون ميين اجلثيية 
مهاجييري  ويتكلييم  األرض.  علييى  املمزقيية 

بلغيية خمتلطيية ألبانية-عربية غري مفهومة 
املغربييي  يضييع  بينمييا  املشييركني،  مهييدداً 
صاحييب اللهجيية الثقيليية رجلييه علييى رأس 
الضحييية وهييو يقييول: »هييذا هييو مصريكم يا 

أعييداء اهلل، وبيننييا وبينكييم الييدم«...
يف  مييرة  آخيير  مهاجييري  ظهيير  	
سييورية يف 29 آب 2015، عندمييا نشييرت داعييش 
إصييداراً دعائيييًا لتعزيييز عملتهييا اجلديييدة، 
حاثييًا النيياس علييى التعامييل بالدينييار الذهييي. 
ويف تشييرين الثاني قامت الشييرطة  	
اإليطالييية بعملييية أمنييية أطلييق عليهييا اسييم 
تعمييل  إرهابييية  خاليييا  لتفكيييك  دام«  »فييان 
بييني كوسييوفو وإيطاليييا، يتزعمهييا سييامت 
إمشيييت الييذي عيياش بني بريشيييا وكوسييوفو. 
ذوي  اجلهاديييني  ميين  العديييد  واعتقلييت 
األصول األلبانية الذين يعيشون يف إيطاليا، 
كمييا عثرت على أدلة تؤكد عالقة إمشيييت 

مبهاجييري.
أن  أفيييد  األول  كانييون   29 ويف  	
مهاجري كان يف العراق، وفقًا لصور نشرها 
بندقييية.  حاميياًل  يبتسييم  وهييو  تويييرت  علييى 
 2016 الثانييي  تشييرين  و16   4 بييني  	
ألقييي القبييض علييى مثانييية عشيير ميين ألبييان 
مقدونيييا  ألبييان  ميين  وواحييد  كوسييوفو 
يشييتبه يف نيتهييم تنفيييذ هجمييات إرهابييية 
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يف كوسييوفو وألبانيييا، خطييط هلييا مهاجييري 
وزميلييه يف داعش ريدفان )رضوان( حقيفي. 
وحبسييب النيابيية العاميية خططييت اجلماعيية 
واملنظمييات  الدوليية  مرافييق  علييى  هلجمييات 
الدولييية بهييدف ختويييف السييكان وزعزعيية 
اسييتقرار البييالد وتقويييض النظييام السياسييي 
والدسييتوري واالقتصييادي واالجتماعييي، ميين 
أجل إقامة »دولة إسالمية« يف نهاية املطاف. 
كييرة  فريييق  ملهامجيية  خططييت  وكذلييك 
القدم اإلسييرائيلي ومشييجعيه خييالل مباراته 
ضييد ألبانيييا، إضافيية إىل اسييتهداف العديييد 
الكوسييوفوية  احلكومييية  املؤسسييات  ميين 
واملواقييع الكنسييية األرثوذكسييية الصربييية. 
وأثنيياء االعتقيياالت عثر علييى كمية كبرية 
فردييية  أسييلحة  وعلييى  املتفجييرات  ميين 
وأجهييزة اتصيياالت. وبعييد هييذه العملييية بييث 
مهاجييري وحقيفييي شييريط فيديو هييددا فيه 
سييلطات كوسييوفو وألبانيييا بسييبب مسيياندة 
حكومتيهمييا للتحالييف الدولييي ضييد داعييش.

يف 8 حزيييران 2017 قالييت شييرطة  	
مهاجييري،  عائليية  إىل  اسييتناداً  كوسييوفو، 
أنييه قتييل يف الشييرق األوسييط، دون تقديييم 
تفاصيييل أخييرى. بينمييا أفادت تقارير وسييائل 
اإلعييالم احمللييية، نقيياًل عيين مصييادر يف وزارة 
الداخلييية الكوسييوفوية، أنييه قتييل بغارة جوية 

العييراق. يف  أمريكييية  لطائييرات 
أجيياد الفدريييم مهاجييري احلديييث  	
واخلطابيية باللغيية العربييية، ومتتييع بكاريزما 
قيادييية، وعييرف بقسييوته وعنفييه، ووصييف 
بأنه »ذكي واسرتاتيجي عسكري ذو خرة«، 
مييا جعلييه شييخصية مقربيية ميين »اخلليفيية«. 
االسييتقاللية،  ميين  واسييع  بهامييش  فتمتييع 
ومُسح له مبحاكمة السوريني ميدانيًا دون 
الرجييوع إىل أجهييزة احلسييبة أو إىل احملاكم 
الييدم  سييفك  يف  كثييرياً  فأوغييل  الشييرعية، 
السييوري الريء، إذ حيوي سييجله اإلجرامي 
علييى الكثييري ميين الضحايييا، ال سيييما ميين أبناء 

دييير الييزور.

من إصدارات داعش
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تسييتمد املرويييات يف ناحييية معييدان  	
عثمانييي  خمفيير  ميين  التأرخيييية  طاقتهييا 
يف قرييية معييدان عتيييق، اليييت أعطييت املييكان 
احلالييي  الوقييت  يف  إداريييًا  والتابعيية  امسييه، 
لدييير الييزور، ومئذنيية اجلامييع الكبييري الغربي 
ميين ذات التاريييخ يف معييدان جديييد، املركييز 
الرقيية  ريييف  يف  األهييم  والتجيياري  اإلداري 
الشرقي. ثم تعرج إىل أوراق ملكية عثمانية 
ميلكهييا البعييض، وخمفيير فرنسييي يتذكيير 
كبييار السيين أنييه كان موجييوداً يف املنطقيية، 
تسيياعدهم  خاصيية  أوراقييًا  أهاليهييا  مينييح 
آخيير  وخمفيير  مشييااًل،  للرعييي  التنقييل  يف 
إىل  يعييود  قائمييًا  زال  مييا  جديييد  معييدان  يف 
اخلمسييينيات، وإقطاعييات ومشيياريع وتوافييد 
كبييري للديريييني، ثييم صدامييات، مل ختلييف 
شييروخًا كبييرية بينهييم وبييني األهالييي، علييى 
خلفييية عملييية حتديييد وحترييير األراضي يف 
السييتينيات، وتوافييٌد كبييرٌي آخيير ميين مسييافة 
أقييدم  اخلميسييية،  قرييية  يف  كيلومرتييين 
مييكان مأهييول يف املنطقيية، علييى مييا يقييال، 
وصييواًل إىل معدان السييبعينيات، حني كانت 
بيوتًا متناثرة حول املخفر الفرنسييي القديم 

ذاتييه.
سيياعد موقييع معييدان يف منتصييف  	
الييزور )70 كييم  الرقيية ودييير  بييني  املسييافة 
شييرق الرقيية( يف جعييل البلييدة، ذات الييي35 ألييف 
نسييمة، مركييزاً جتاريييًا مهمييًا لريييف الرقيية 
الشييرقي، ميين قرييية غييامن العلي حتييى ما بعد 
احلييدود اإلدارييية لدييير الييزور. وقييد تبلييورت 
كبييرية  شييعبية  سييوقًا  التجارييية  أهميتهييا 
املوقييع  ذلييك  أن  إال  مخيييس.  كل  تنعقييد 
بالييذات جعلهييا مغناطيسييًا جييذب ميين الشييرق 
والغرب أضعاف سييكانها، وحّوهلا بالتالي إىل 
مييا يشييبه مدينيية صغييرية تنتمييي إىل أرضهييا 
فقييط دون عصبيييات عشييائرية حييادة، رغييم 
الروابييط اليييت مييا زالييت جتمييع سييكانها ميين 
البوسييبيع، أحييد أفييرع قبيليية البوشييعبان، إىل 
أبنيياء عمومتهييم ميين فرقيية السييبخة )فرقيية 
رئيسييية ميين البوشييعبان(. وقييد أسييهمت تلييك 
الروابييط العشييائرية، يف أوقييات سييابقة، يف 
حتالييف أبنيياء معدان االنتخابي مع السييبخة، 
ثييم أسييهمت روابييط مكانييية يف اسييتجابتهم 
النتفاضيية أهلييية أطلقهييا أهالييي اخلميسييية 

اجمليياورة، بسييبب االنتخابييات ذاتهييا.

االنتفاضة األهلية
الشييعب  جملييس  انتخابييات  قبييل  	
يدلييون  معييدان  أهالييي  كان   2007 لعييام 
بأصواتهييم لصيياحل مرشييح العفادليية )فرقيية 
رئيسييية أخييرى ميين البوشييعبان(، يف الضفيية 
املقابليية ميين النهيير، لكيين األميير تغييري مييع تلك 
السيينة، حييني فيياز باالنتخابييات عبييد احملسيين 
أنييور الييراكان، شيييخ السييبخة، إىل جانييب 
واألسييتاذ  الطبيييب  احلمييود،  املهييدي  عبييد 
اجلامعييي، علييى حسيياب مرشييحني آخرييين 
من العفادلة هما إمساعيل املسييهوج )البليخ( 
وحممييد الفيصييل )اهلويييدي(، اللذييين رفض 
بالنتائييج،  التسييليم  االجتماعييي  امتدادهمييا 
فحاصييروا قصيير احملافييظ وضغطييوا عليييه 
إلعادة االنتخابات، فاسييتجاب لألمر بدعوى 
ووسييط  األثنيياء،  تلييك  يف  تزوييير.  وجييود 
الشييامية  يف  الشييرقي  اخلييط  احتفيياالت 
بنجاح مرشييحهم، مسع األهالي من مكرات 
ليخييرج  الكرسييي«،  منكييم  »راح  اجلوامييع: 
ميين البيييوت يف كل اخلييط قرابيية 30 ألييف 
شييخص، فيقطعييوا طريييق حلييب دييير الييزور، 
وحيرقوا الدواليب، وحيتجزوا سيييارة املالية 
لسييت سيياعات، ويصييادروا أسييلحة عناصيير 

االقييرتاع.  صناديييق  وحيطمييوا  األميين، 
أمخييدت االنتفاضيية حبييل توافقييي  	
اخلييط  يف  االنتخابييات  إعييادة  علييى  ينييص 
االنتخابييية  الدائييرة  باسييتثناء  الشييرقي 
للسييبخة، ليصعييد املرشييح حممييد الفيصييل 
ويييزاح عمليييًا نتيجة ذلييك الدكتور احلمود، 
ولكيين بعييد أن وعييده احملافييظ بتسييلم وزارة 
الصحيية، كمييا أشيييع وقتهييا. وذلييك بالتوازي 
الييذي  النظييام  عيين  املعروفيية  القسييوة  مييع 
مسييى مييا حييدث شييغبًا، وأرسييل مباشييرة قطعًا 
عسييكرية إىل الرقيية، واعتقييل أقربيياء احلمود 
والكثييري ميين أبنيياء معييدان والسييبخة الذييين 

خلفييت  اليييت  احلادثيية،  تلييك  ميين  اختزنييوا 
جرحيييني، أن انتخابهييم للحمييود كان علييى 
أسيياس خلفيته اجلامعية أما الراكان فعلى 
أسيياس خلفيتييه املشيييخية، واحتفظييوا ميين 
احلادثيية كذلييك بهتيياف رددوه وقتهييا يقول: 
يييا بشييار ويييا بشييار/ ليييش الكرسييي تاينييدار؟

الديريون واخلميسية
ال ينفصييل وجييود معييدان احلالييي  	
الذييين  والديريييني  اخلميسييية  أبنيياء  عيين 
يتقامسييون تارخيهييا مناصفيية. وقييد جاءهييا 
منييذ ثالثيية  وأفييراد  عوائييل  الديريييني  ميين 
أجيييال إلدارة املشيياريع الزراعييية والتعليييم، 
ثييم يف فييرتات الحقيية للعمييل واالسييتقرار، 
فصييار احلديييث عنهييم أحييد حميياور التاريييخ 
فهنيياك  األهالييي.  بييني  املتييداول  الشييفوي 
البعاجييني والعليوي واهلنيدي، وهناك عملة 
رويلييي، وهييي صكييوك ممهييورة منييه تعامييل 
بهييا األهالييي يف وقييت مييا كبديييل عيين العملة 
الشييحيحة وقتهييا، وهنيياك عبييد اهلل الرويلييي 
الرجل الذي جاء هاربًا إىل املنطقة ثم أسس 
للتعليييم فيهييا. لكن هناك، على املقلب اآلخر، 
حممد الفواز من السييبخة الذي كان ميلك 

الييزور كلييه )أراضييي سييرير النهيير(.
يف  املسييجلني  عييدد  يتجيياوز  ال  	
السييجل املدنييي ملعييدان مرتبيية اآلالف. ولعلييه 
ذا دالليية أن رئيييس البلدييية قبييل الثورة كان 
معييدان   يف  اخلميسييية  أبنيياء  ميين  ينتخييب 
بشكل دائم، بينما اجمللس احمللي األول الذي 
تأسس بعد الثورة كان بأعضائه كافة من 
الديريييني، باسييتثناء رئيييس مكتييب التعليييم. 
على أن ناشطني من معدان أبدوا استغرابهم 
ميين رد أولئييك األشييخاص إىل مناطقهييم، يف 
جلسيية طرحنييا فيهييا األميير عليهييم، فهييم ال 
يييرون فيهييم، دون جمامليية أو أهييداف نبيليية، 

إال أبنيياء معييدان.

ملف خاص

بلدة معدان شرق الرقة
تارخيها الشفوي وتركيبتها االجتماعية
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ملف خاص

للبعث قصب السييبق يف ناحية معدان، فمعه عرف األهالي  	
بدايييات العمييل احلزبييي، واخنييرط فيييه الكثييري ميين أبنيياء املنطقيية 
بالعمييوم، واكتسييبت يف صعييوده زمخييًا يف إعمييار املييدارس واملراكييز 
الصحييية وافتتيياح اجلمعيييات الفالحييية ومجعييية الغناميية يف البلييدة، 
ثييم املصييرف الزراعييي. واسييتمرت املنطقيية متييد البعييث بالعديييد ميين 
كوادره. أما األحزاب الباقية فدون امتداد شعي، رغم حضور بعض 
أحييزاب اجلبهيية كالوحدويييني االشييرتاكيني )مصطفييى العليييوي(، 
ثييم حييزب التحرييير اإلسييالمي )فييرج الشييعبان(، وأحييزاب التجمييع 
الدميقراطييي املعييارض )أمحييد احلمييد ميين العمييال الثييوري، وعبد اهلل 
خليييل ميين االحتيياد االشييرتاكي(، إال أنهييا بقيييت بييال فاعلييية واضحيية 
أمييام حييزب البعييث الييذي سييلح أتباعييه يف معييدان يومييًا وخّوفهييم ميين 
هجييوم األكييراد علييى خلفييية إعييالن دمشييق، إىل جانييب املييد السييلفي 

املتصاعييد الييذي صحييت أحالمييه بعييد الثييورة. 
معييدان  يف  واإلفتيياء  واإلماميية  اخلطابيية  سييجل  يف  يييرد  	
اسييم طييه احلسييون الطائييي، املقييرب ميين الشيييخ حممييد العييريف املتأثيير 
بالوهابييية، لكيين ميين غييري املعييروف إن كانت له صلة بسييلفية معدان 
القدمييية نسييبيًا يف املنطقيية الشييرقية، ويعيدهييا البعييض إىل معلييم 
شييامي فلسييطيي كان يييدّرس يف املنطقيية، تييزوج ابنتييه أبييو السييعود 
الكوييييت، وبتأثييري منييه انتشييرت السييلفية. علييى أن شييكلها السييابق ال 
يشييبه بييأي حييال السييلفية اليييت ظهييرت بعييد الثييورة، فرغييم أن بعييض 
أقطابهييا يف حمافظيية الرقيية من أبناء ناحية معدان، مثل سييامل احللو 
ورمضييان رمضييان، مارسييوا منييذ وقييت طويييل احلسييبة االجتماعييية، 
إال أنهييم، كمييا يييرى البعييض، كانييوا أقييرب إىل املداخليية )تيييار شييّرع 
لدخييول القييوات األجنبييية إىل منطقيية اخلليييج، ويعييارض اخلييروج 
علييى احلاكييم(. ويلخص أحد أبناء معدان عالقة اخلطباء، بشييقيهم 
السلفي والصويف، مع النظام قبل الثورة، أن األخري »عمل هلم سوفت 
وييير«، فصييار الواحييد منهييم، بعييد اسييتدعاءات أجهييزة األميين املتكييررة، 
يعييرف احملظييور واملسييموح. إال أن مشيياهري املنطقيية ميين السييلفيني 
سيكون هلم دور بعد الثورة يف »الدعوة والتقاضي« حتى عند سيطرة 
جبهة النصرة على املنطقة، واليت حتولت بدورها إىل تنظيم الدولة 
اإلسييالمية )داعييش(، بعييد اشييتباك قصييري مييع أحييرار الشييام يف بداييية 

.2014

مل يسييجل أي موقييف ميين الثييورة، سييلبًا أو إجيابييًا، للشيييوخ  	
التقليديييني يف ناحييية معييدان، كأبنيياء حاجييم الشييبلي ميين العبييد اهلل 
وعلي سامل العبد السفرية، وهم يعيشون اليوم منكفئني يف دمشق أو 
السييعودية. بينما أخذ زمام املبادرة آخرون ليس هلم امتداد عشييائري 
)سييعودي  والقسييورة  اخلليفيية(،  )أمحييد  الدن  كابيين  معييدان،  يف 
اجلنسييية(، إذ نشييطا يف اسييتقطاب املقاتلييني واألتبيياع يف كنف عوائل 
يعمييل أبناؤهييا يف الزرقييا األردنييية، ثييم شييكال خاليييا داخييل النصييرة 

مهييدت الطريييق لسيييطرة داعييش. 
ميين املظاهرتييني اليتيمتييني يف نهاييية 2011، مييرورا بتشييكيل  	
اجليش احلر، ثم بطرد قطع النظام من بعض املواقع، وانسحابه من 
مواقييع أخييرى، حتييت ضغييط هجوم كتيبيية صقور السيينة من معدان 
ولييواء جعفيير الطيييار ولييواء األميية ميين دييير الييزور يف بداييية 2013، ثييم 

تشييكيل اجمللييس احمللييي، ثييم سيييطرة داعييش علييى املنطقيية، ثييم، ومنذ 
أكثر من ثالثة أشييهر، إحكام قوات سييوريا الدميقراطية سيييطرتها 
على الضفة اليسييرى لنهر الفرات، يف اجلهة املقابلة ملعدان؛ ال يبدي 
أهالي املنطقة تفاعاًل ملحوظًا مع األحداث. ويف ظل سيطرة داعش 
علييى معييدان ميين الصعب رصييد أمزجة أهاليها ومعرفيية موقفهم من 
قييوات سييوريا الدميقراطييية، اليت ال يفصل بينهم وبينها سييوى النهر، 

والقييرار األمريكييي لعبييوره.

بعث معدان وسلفيتها وحراكها الثوري

أجييرت جمليية »عييني املدينيية« اسييتطالعًا حمييدودًا للييرأي يف أوسيياط 
الالجئييني ميين معييدان يف والييية أورفييا الرتكية، طرحييت فيه ثالثة 

أسييئلة علييى 83 شييخصًا وفييق مييا يلي:
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* أبييدى مسييتطلعون ختوفهييم خاصيية من قييوات النخبة املندرجة ضمن قوات سييوريا الدميقراطية
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كانييت احملافظيية علييى األمييالك العاميية إحييدى املهييام  	
املتوقعيية ميين اجمللييس احمللي بعد طرد النظام، ومل يكن األمر سييهاًل 
مييع وجييود فصائييل وضعييت عينهييا منييذ البداييية علييى تلييك األمييالك. 
لكن رغم بعض االسييتثناءات، اسييتطاع اجمللس حتقيق احلد األدنى 
من ضبط تلك األمالك واستعماهلا، بتحالف مضطرب مع »صقور 
السنة« وشرطة مدنية أسسها مدير ناحية سابق من املنطقة. وقد 
تركييت جبهيية النصرة ثم داعييش اجمللس ميارس أعماله حتى بعد 
أشييهر من سيييطرتها على معدان، إال أن أعضاءه فضلوا التوقف عن 
العمييل بعييد مضايقييات التنظيم املتصاعدة، ليتييوىل مكتب اخلدمات 

فيييه، إىل جانييب دواوييين ومكاتييب أخييرى، مهييام اجمللييس املنحييل.
يييرى ناشييطون ميين معييدان أن مطالييب أهالييي ناحيتهييم  	
خدمييية وليسييت سياسييية، ولذلييك مل يتفاعلييوا مييع الثييورة، اليييت 
اسييتجاب هلييا يف البلييدة أفييراد ميين الفئييات الوسييطى اسييتطاعوا، عيير 
اجمللييس، تقديييم خدمييات جيييدة نسييبيًا، األميير الييذي حتيياول داعييش 
حتييى اآلن احلفيياظ عليييه، رغييم انهيييار التعليييم منييذ مييدة طويليية، 
ثييم الزراعيية، واليييوم املييياه والكهربيياء واالتصيياالت، بسييبب ظييروف 
احلييرب وسياسييات التنظيييم. فمنييذ شييهرين قطعييت الكهربيياء نهائيييًا 
عيين معييدان، وقبلهييا كان التنظيييم يتقاضييى 2000 لييرية سييورية 
شييهريًا ميين املسييتفيدين منهييا، واآلن تنتشيير عشيير مولييدات خاصيية 
توفيير مثانييية سيياعات يوميييًا للمشييرتكني، بسييعر ثالثيية آالف لييرية 
لألمبري شهريًا. بينما تصل املياه عكرة عن طريق الشبكة يف فرتات 
متباعييدة، بسييبب كثييرة األعطال، ويلجأ األهالي إىل شييراء مخسيية 
براميل من املاء بي1000 إىل 1500. لكن التنظيم يكافح للمساهمة يف 
تعويض اخلدمات أو ضبطها، وهو ما يبدو جليًا يف قطاعي األفران 
والصحيية، بينمييا حافييظ سييوق اخلميس العريق علييى إيقاعه املعتاد.

األفران
عمل اجمللس احمللي، حبسييب رئيسييه جاسييم املوسييى، على  	
توزيييع 100 طيين ميين الطحييني قّدمييت ميين اخلارج يف بداية تأسيسييه، 
و100 أخييرى بعييد خبزهييا يف األفييران. ثييم بييدأ بعييد ذلييك باسييتعمال 
خمييزون الصوامييع اليت اسييتطاع، بضغط على الفصائل، أن حيافظ 
علييى حمتوياتهييا البالغيية 8452 طنييًا ميين احلنطيية، وراح يشييرتي ميين 
عائدات الطحني حمصول الفالحني، ويبيع النخالة يف مزاد علي.

وحبسييب املوسييى، تعاقييد اجمللييس مييع مسييتثمر جللييب  	
مطحنيية باسييتطاعة 10 طيين يوميييًا وتشييغيلها، لكنييه كان يضطيير 
إىل إرسال كميات أخرى عر »أحرار الشام« إىل مطحنة النعيمي 

حبلييب، مقابييل كمييية من احلنطة تصييل إىل 30%. ويف منتصف 2014 
حصييل اجمللييس علييى مطحنة أخرى باسييتطاعة 30 طنًا يوميًا، مقدمة 
ميين املنتييدى السييوري لألعمييال، رّكبها اجمللس يف الصوامع، واسييتوىل 
عليهييا التنظيييم بعييد ذلك، كما اسييتوىل على الفييرن اآللي الذي جّهزه 

اجمللييس يف بداييية 2014 وشييّغله، ويصييل إنتاجييه إىل 17 طنييًا يوميييًا.
تعمييل اليييوم يف معييدان ثالثيية أفييران بطاقيية كامليية تغطييي  	
حاجة السييكان من اخلبز، اثنان منها يشييّغلهما التنظيم. وينقل ناشييط 
مدني من معدان أن األهالي يشتكون من سوء الرغيف، ويضيف »إنها 
مسييألة تتعلييق باجلانييب الفييي يف التحضييري«. ويسييهم مندوبييون ميين 
األفييران بإيصييال اخلبييز إىل البيييوت ملشييرتكني لقيياء أجيير. ويبلغ سييعر 

ثالثيية أرغفيية 200 لييرية، أي مييا يعييادل 40 سيينتًا أمريكيييًا.
الصحة

حييني وصييل القتييال إىل املنطقيية يف نهاية 2012 كان مشييفى  	
معييدان قيييد اإلنشيياء. وقبلييه مل تعييرف املنطقيية الشييرقية علييى ميييني 
النهيير، ميين احلييدود اإلدارييية مييع دييير الييزور حتييى مدينيية الرقيية، أي 
مشييفى، رغم أن عدد سييكانها كان قد جتاوز 100 ألف نسييمة، حبسييب 
تقديييرات، بينمييا توجييد فيهييا مراكييز صحييية، يف بلييدة معييدان أحدهييا. 
ومنييذ تسييلم اجمللييس احمللييي أمييور البلييدة صييار فيهييا مشييفى ميدانييي 
بسيييط، زودتييه منظميية ميديكال ريليييف Medical Relief for Syria، مع 

املركييز، برواتييب األطبيياء واملمرضييني واألدوييية. 
منييذ سيييطرتها علييى املنطقيية تسييرّي داعش هييذه املراكز عر  	
»ديوان الصحة«، الذي حّول مدرسة إىل مشفى أصدر التنظيم قراره 
بإلييزام األطبيياء واملمرضييني باملناوبيية فيه يومًا يف األسييبوع، أسييوة بباقي 
مشايف املناطق اليت يسيطر عليها، وذلك بعد التسرب املستمر للكوادر 
الطبية. وحبسييب أحد أطباء معدان، فإن املشييفى إسييعايف، وال يستطيع 
إجييراء عمليييات جراحييية نوعييية أو معقييدة، لكنييه حيييوي جهيياز تصوير 
شييعاعي وخمييراً للتحليييل وجهيياز إيكييو وجهيياز غسيييل كلييى وجهيياز 
ختطيييط قلييب، ويوفيير املعاجليية الفيزيائييية، وفيييه عيييادات داخلييية 
وأطفييال ونسييائية. لكيين العيييادة األخرية ال تعمل إال بصعوبة، حبسييب 
مييا ينقييل األهالييي، بسييبب القيييود علييى أطبيياء النسييائية الرجييال، الذييين 
يستشارون يف الوالدات من القابلة القانونية اليت تتوىل أمور التوليد.

ال تسييتثنى املراكييز الصحييية واملشييفى ميين القصييف. وتعييد  	
إجييراءات السييفر إىل خييارج املنطقيية للعييالج صعبيية ومكلفيية. ورغييم 
نقييص األدوييية ومنييع عمييل املنظمييات العامليية يف اجملييال الصحييي، إال 
أن وجييود مخييس عيادات خاصة وعيادتني سيينيتني، إىل جانب املشييفى، 

واقع اخلدمات يف معدان
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م ملن  ساعد يف تقديم خدمة أفضل نسبيًا للمرضى. على أنه ال ُتقدَّ
لديهم إصابات بالعظام إال جبائر بسيطة، وُيلجأ إىل العالج بالبرت 
يف حاالت الكسييور املفتوحة، لعدم وجود غرفة عمليات، كما يفيد 

أحييد األطباء.
أسواق معدان والوضع املعاشي

يتذكر كبار السيين أن سييوق اخلميس، األقدم واألكر  	
ــف )سييوق ماشييية( ينعقييد وسييط  يف املنطقيية، كان باألسيياس ماگ
معييدان كل يييوم مجعيية حتييى بداييية السييبعينيات. ثييم نقييل مكانييه 
بعدهييا إىل جنوبييي البلييدة، حيييث يتوافييد إليييه من البادييية الكثري من 
مرتاديه، إىل جانب أهالي اخلط الشييرقي. ومنذ بداية التسييعينيات 
حتّول يوم انعقاده إىل اخلميس حرصًا على صالة اجلمعة. ويؤثر 
السييوق األسييبوعي بشييكل كبييري علييى سييوق معييدان الدائييم، الييذي 
يقييدره البعييض بي300 حمل تتجيياور يف صفني متقابلني على جاني 
طريييق حلييب دييير الييزور املييار ميين البلييدة، لعل أهمها حمييالت خدمة 
وتصليح السيارات واحملركات واملكنات الزراعية. بينما صار سوق 
اخلميييس ينشييط بتييداول السيييارات العراقية اليييت يضطر أصحابها 

إىل بيعهييا فيييه ملتابعيية طريقهييم إىل تركيييا.
يتعامييل مرتييادو السييوق بالعمليية السييورية أو بالعمليية  	
الصعبة أو بالعملة اليت أصدرها التنظيم، الذي لفت السوق إعالمه 
املصور وُجباته من »ديوان الزكاة« الذين ال يستثنون أي بائع مهما 
كانت بضاعته بسيطة من ضرائبهم، وعاملني يف مكتب اخلدمات 

أو مكتييب الرقابيية والتفتيييش، ملراقبيية النظافيية وعمليييات الغييش.
وحبسييب ناشييط مدنييي ميين معييدان، »يسييتطيع بعييض  	
سييكان البلييدة االكتفيياء معاشيييًا ميين املييوارد احمللييية، ولكيين هييؤالء 
نسييبة قليليية«. ويضيييف أحييد السييكان أن »الوضييع صعييب جييداً، لقليية 
املوارد وعدم وجود فرص عمل عدا بعض املهن الرائجة والوظائف 
اخلدمييية لييدى التنظيييم. األسيير اليييت ليييس هلييا معيييل يف اخلييارج قد 

التسييول«. تضطيير إىل 
يف  خاصيية  اخلييارج،  يف  للعمييل  معييدان  أبنيياء  يتوجييه  	
لبنييان والسييعودية. ويعتمييد ذووهييم علييى احلييواالت اليييت يرسييلونها، 
التابييع  الييزكاة«  باإلضافيية إىل مييا حيصلييون عليييه ميين »ديييوان 
لداعييش. ويقييّدر البعييض أن عائليية تتألييف من مخسيية أفييراد حباجة 
إىل 75 ألييف لييرية يف الشييهر، أي مييا يعييادل 150 دوالراً تقريبييًا. علييى 
أن عينيية ميين أسييعار املييواد األساسييية تظهر االسييتقرار النسييي الذي 

مييازال يتمتييع بييه سييوق معييدان:
األسييعار باللييرية السييورية/ 1 كيلوغييرام: )450 سييكر، 200  	
خيار، 400 بندورة، 200 بطاطا، 100 لنب، 200 رز(، )45 سييعر البيضة 

الواحييدة(.
التعليم

يف عييام 2012 وصييل عييدد املعلمييني علييى قوائييم جممييع  	

معييدان التوجيهييي إىل حوالييي 1000، يتوزعييون علييى مييدارس الناحييية 
اليييت أصبحييت مييأوى للنازحييني ميين دييير الييزور منتصييف 2012، وطييال 
بعضهييا قصييف النظييام، ثييم أعيياد اجمللييس افتتاحهييا السييتقبال الطييالب 
بعييد أن أخييرج النازحييني منهييا. وظلييت علييى هييذه احلييال حتييى نهاييية 
العام الدراسي 2014، حني أوقف »ديوان التعليم« التابع لداعش العمل 
باملناهج الدراسية القدمية وسّرح املعلمني، ثم عاد وأخضعهم لدورات 
اسييتتابة خاصيية، ومنعهييم ميين االتصييال مبديريييات الرتبييية التابعيية 
للنظام، وقصر عملية التعليم تدرجييًا على حفظ القرآن واحلديث، 
وعلييى مناهييج شييرعية خاصة به ومكرسيية لتعزيييز رؤيته، يف اجلوامع 

غالبييًا، بينمييا اسييتعمل أبنييية املييدارس ألغييراض أخييرى.
االتصاالت

بالتييوازي مييع ذلييك أكمييل التنظيييم إغييالق املناطييق اليييت  	
يسيييطر عليهييا علييى سييكانها وقطعهييم عيين العييامل اخلارجييي. فبعييد 
أن منييع أجهييزة االسييتقبال الفضائييي )الدشييات(، ووضييع الغرامييات 
والعقوبييات علييى املخالفييني، أكمييل عملييية تقنييني اسييتعمال اإلنرتنييت 
الفضائييي مبراقبتهييا واإلشييراف املباشيير عليهييا، بييدءاً بالرخييص اليييت 
مينحهييا ألصحيياب صاالت اإلنرتنت وانتهاء مبراقبة الزبائن. ومل يبق 
اليييوم يف البلييدة، حبسييب مييا ينقييل ناشييط مدنييي، سييوى ثييالث صيياالت، 
إىل جانييب بعييض األجهييزة املرخصيية لتجييار وصرافييني. كمييا خرجييت 
االتصيياالت األرضييية عيين اخلدميية يف الفييرتة األخييرية النقطيياع الكابييل 

الرئيسييي بسييبب احلييرب.
االنتظار واللجوء واهلروب

مييا زالييت الطريييق ميين معييدان باجتاه دييير الزور شييرقًا وغربًا  	
حتييى السييبخة، سييالكة. وبعييد تدمييري جسيير املغليية، يف الشييهر الثانييي 
ميين هييذا العييام، مل تعييد الطريييق متاحيية إىل الضفيية املقابليية يف قرييية 
احلييوس، الواقعيية حتييت سيييطرة قسييد، إال بالسيير، وعيين طريق السييفن 
النهرييية اليييت تييرتاوح تكاليييف الركييوب فيهييا بييني 35 ألييف لييرية و500 
ألفييًا. ويقطييع البعييض النهيير سييباحة، كمييا يقول أحد ميين خاضوا تلك 
التجربيية. وعييدا ذلييك ال تشييكل املواصييالت الرييية عقبيية كبييرية ميين 

الناحييية املادييية لتوافيير احملروقييات احمللييية.
اليييوم حمطيية للعراقيييني قبييل أن يتابعييوا  تشييكل معييدان  	
طريقهييم تهريبييًا باجتيياه اعييزاز، ثييم إدلب فرتكيا. ويسييتقر فيها قسييم 
منهييم مميين تقطعييت بهييم السييبل أو يلتمسييون فيهييا اسييرتاحة مؤقتيية، 
وسييط ترحيييب أهلييي، كمييا ينقييل عراقيييون. كمييا يلجييأ إىل معييدان 
هاربييون ميين الطبقيية واملنصورة والرقة. ويروي سييكان خميم، أقيم يف 
معييدان خلمسييني عائليية، عيين أهييوال ما شيياهدوه ميين ممارسييات النظام 

وميليشييياته قبييل أن يهربييوا ميين غييرب الطبقيية.
يعيييش كل هييؤالء مييع سييكان معييدان حاليية ميين االضطييراب  	
والقلييق، كمييا يقييول ناشييط مدنييي، ليضيييف آخيير أنهييم بسييطاء، ال 

واملسييكن. والعمييل  اخلبييز  عيين  إال  يبحثييون 
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لعييل وضعييه –وأسييرته- اإلشييكالي يف  	
سيينوات الثييورة هييو مييا أضفييى علييى موتييه 
»السييريري« هييذه األهمييية. فمعييروف أن 
جنيياله، فييراس ومنيياف، قييد انشييقا عيين 
النظييام، يف مرحليية معينيية ميين الثييورة، 
يف  بطريقتييه،  كل  ناشييطني،  وباتييا 
فعالياتهييا، شييأنهما يف ذلييك شييأن عديييد 
ميين رجييال السييلطة مميين انشييقوا قبلهمييا 
حجيياب  رييياض  وأبرزهييم  وبعدهمييا، 
الذي يرأس اآلن أهم أطر املعارضة الرمسية للنظام »اهليئة العليا 

للمفاوضييات«.
مل »حيييظ« رجييل سييلطة يف تاريييخ سييوريا احلديييث بكييم  	
الشتائم واإلذالل الذي تعرض له »أبو فراس«، على مواقع التواصل 
االجتماعييي، يف أعقيياب إعييالن وفاتييه، األميير الييذي مشييل، بطبيعيية 
احلييال، ولديييه وكل ميين واسيياهما مبييوت أبيهمييا. فقييد حوكييم 
الرجييل، بعييد موتييه، جبميييع املعانييي اليييت ميكيين أن ختطيير علييى بييال: 
قانونيييًا وسياسيييًا وأخالقيييًا، وحكييم عليييه باإلدانيية املشييددة يف قييره.

الواقييع أن النظييام هييو ميين حوكم يف شييخص امليت، حبكم  	
كييون األخييري ميين أركانييه الثابتيية علييى مييدى أكثيير ميين ثالثيية 
عقييود، علييى رغييم اإلمجيياع بأنييه كان شييخصًا هامشيييًا ال ميلييك 
سييلطة القييرار، أو رمبييا بسييبب ذلييك بالنسييبة للبعييض الييذي اعتيير 
أنييه سيياهم يف متويييه طائفييية النظييام. غييري أن هامشيييته مل تغفيير لييه 
كمييا غفييرت لغييريه ميين رجال النظام ممن انشييقوا عنييه إبان الثورة، 
بسبب مسؤوليته املباشرة عن إعدامات سجن تدمر اليت اعرتف بها 
يف إحييدى مقابالتييه، والفسيياد االسييتثنائي الييذي أتيييح له ميين موقعه 
كوزييير دفيياع مقييرب ميين حافييظ األسييد، إضافيية إىل أنييه مل يعليين 
انشييقاقه قط عن النظام قبل وفاته، مما كان ميكن أن خيفف من 

االحتقييان العييام ضييده.
للمقارنيية ميكيين أن نذكيير حاليية فاروق الشييرع املنقطعة  	
أخبيياره منييذ سيينوات: يتقاطييع هييذا مييع العميياد طييالس يف كثييري من 
األمييور، باسييتثناء التفاهيية امللتصقيية بطييالس. وهييو مغيييب حاليييًا، 
ومييا زال مصييريه مفتوحييًا. أظهيير شيييئًا من التمايييز برأيه يف طريقة 
مواجهيية النظييام الدموييية للثييورة، لكنييه مل يهييرب أو ينشييق، أو رمبييا 
تعييذر عليييه القيييام بذلييك. لكيين الثابييت، بصرف النظر عمييا ميكن أن 
ينتهييي إليييه الحقييًا، هييو أنييه ميين الوجييوه املقبوليية نسييبيًا يف النظييام. 
وذلييك خبييالف عبييد احلليييم خييدام، مثيياًل، علييى رغييم انشييقاقه املبكيير 

مات مصطفى طالس

بكر صدقي

رأي

مل يكيين مييوت مصطفييى طييالس خرًا عاديييًا أو تافهًا  	
بالنسبة للسوريني، خبالف الرجل نفسه. فقد أثار كمًا من 
اللغييط ال يسييتحقه وزييير الدفيياع املزميين لنظييام األسييد، املغييرم 
بالنسيياء واألزهييار وفيين الطبييخ والشييعر العربييي الكالسيييكي.

عيين النظييام، أيييام جلنيية التحقيييق الدولييية يف اغتيييال رئيييس الييوزراء 
اللبناني األسبق رفيق احلريري. وذلك بسبب فساده وارتباط امسه 

بصفقيية دفيين النفايييات النووييية يف الصحييراء السييورية.
القصييد ميين هييذه املقارنييات أن موقييف الييرأي العييام الثييوري  	
وخيضييع  التمايييزات  يقبييل  متفيياوت  السيياقط  النظييام  رمييوز  ميين 
العتبييارات متنوعيية سياسييية وأخالقييية وغريهييا، سييواء تعلييق األميير 
بشييخصية منشييقة أو ال، وبصييرف النظيير عن هويتييه الطائفية، على 
رغييم دور العامييل الطائفييي والوعييي الطائفييي الييذي ال يسييتهان بييه يف 
الوقائع السييورية وانعكاسيياتها يف تشييكيل الرأي العام. إنه خلر جيد 
أن االنتماء السي للعماد طالس مل مينحه أسبابًا خمففة يف احلكم 
عليه، شييأنه يف ذلك شييأن خدام مثاًل. وال غفر انشييقاق هذا األخري له 

مقابييل عييدم انشييقاق طييالس بصييورة معلنيية.
جوهيير احلمليية علييى طييالس مبناسييبة وفاتييه، قائميية، يف  	
رأيي، على أساس حاجة السوريني إىل العدالة. العدالة اليت ضن بها 
العييامل عليهييم طييوال السيينوات السييبع املنقضييية من املأسيياة السييورية، 
وال يبييدو، إىل اآلن، أن السييماء أكثيير سييخاء معهييم منييه. واحلييال أن 
العدالة، أو ما يسمى بالعدالة االنتقالية، هي شرط شارط ليتعافى 
اجلسييد السييوري املثخيين باجلييراح، إن كان لييه حييظ بعييد يف التعييايف.
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بعييد غييياب عامييني قررنييا الذهيياب  	
لرؤييية ميين تبقييى ميين العائليية. مييا نسييمعه 
عيين سييوء املعامليية ميين جانب عناصيير احلدود 
العبييور  واملعابيير جعييل أحدنييا يشييّبه رحليية 
بلحظة االعتقال، عند جميء وحوش األمن 
يف سيياعات متأخييرة ميين الليييل، أو يف الصبيياح 
الصغييرية  السيييارة  يف  وحشييرك  الباكيير، 
بييني اثنييني منهييم، جيلييس كل منهمييا علييى 
جييزء ميين جسييمك الييذي يبييدأ يف الشييحوب، 
ويطلقييون عليييك لقييب الطريدة رقييم »كذا« 
يف الطريييق حنييو مراكييز التحقيييق واملييوت.

سييبقونا  ميين  علييى نصيحيية  بنيياء  	
بالذهيياب إىل املعيير باكييراً يف ليليية السييفر، 
كان علينييا أن نتحمييل سيياعات الليييل الباردة 
الرمسييي  الييدوام  وبييدء  الصبيياح  بانتظييار 
الفييرج.  رحليية  سييتبدأ  عندمييا  للموظفييني، 
ومييع مييرور الوقييت وبييزوغ الصبيياح، وزيييادة 
هليب الشمس اليت حترق الوجوه واألجساد، 
وخاصة األطفال الذين يرفعهم أهاليهم إىل 
األعلييى خشييية التدافييع الييذي يشييابه حلظات 
القياميية؛ تبيينّي أن ما كنييا نتحدث فيه الليلة 
املاضييية من صور مرعبة للحظات االعتقال 
يكيين  مل  املخابييرات  مراكييز  يف  والتحقيييق 

مبالغيية يف التعبييري عمييا حييييط بنييا.
ال  رقعيية  يف  حمصييورون  اآلالف  	
تتجيياوز مئييات األمتييار املربعيية، وميين كافيية 
الفئييات: رجييال ونسيياء، كبييار وصغييار، ميين 
عميير األشييهر حتييى التسييعني عامييًا، يف مييكان 
مليييء باألوسيياخ وبقايييا ميين سييبقنا بالعبييور، 
حييييط بنييا بعييض رجييال األميين، بلباسييهم 
األسييود وعصّيهم/هراواتهييم اليييت كثييرياً مييا 
يستخدمونها لرتتيب أو لضب ذلك التزاحم 

البشييري.

أمحد عيشة

أعييياد كثييرية مييرت علييى  	
السييوريني ومعظييم العائييالت، إن مل 
تكيين كلهييا، مل تعييد جتتمييع بعييد أن 
توزعييت علييى أراض كثييرية، ناهيييك 
عيين املييوت أو االعتقييال اللذييين طيياال 

لكثريييين. ا

رأي

لعنة السوريني

احلركيية هنييا تدافعييية. ال تتقييدم  	
يف السيياعة إال سيينتيمرتات قليليية أو جمييرد 
زحزحة لألقدام، وسييط صيحات من خلفك 
ومن حولك بالتزام الدور، صيحات تعّر عن 
الغضييب واالحتجيياج علييى عييدم التقييدم حنييو 
البوابيية. وكثييرياً مييا يفضي األمر إىل شييجار 
بييني الشييباب، غالبييًا مييا يكييون عنيفييًا وينتهييي 
بتدخييل البوليس بضرباتهم املؤملة اليت تشييي 

بشيييء ميين اللييؤم والكراهييية.
يزداد غضب البشيير مع تزايد احلر  	
إىل درجيية احلريييق، ونتيجيية تناقييل األخبييار 
األوىل  الصفييوف  الواقفييني يف  ميين  الييواردة 
عيين عبييور بعييض الشييباب والعائييالت بطييرق 
ملتوييية، ويتزايييد هييذا الييكالم عندمييا تعييرف 
وتسييمع أن عملييية اإلدخييال إىل البوابيية تتييم 

بالرشيياوى. 
كل  ميين  القصييد  أن  لييي  بييدا  	
ذلييك واضييح. هنيياك نييية إلهانيية السييوريني 
بتجميعهييم ضميين أقفيياص تشييبه أقفيياص 
الدجيياج حبيييث تسييهل حماصرتهم والتحكم 
اجلييو  ذلييك  مييع  وخاصيية  حركاتهييم،  يف 
اخلانييق الييذي يشييوي أجسيياد األطفييال قبييل 

الكبييار.
يف تلييك اللحظيية نادانييي أحييد ميين  	
رافقنييا يف الرحليية حتييى اآلن، قبييل أن يقييرر 
االنسييحاب ميين بييني ذلييك احلشييد والعييودة، 
وقييال لييي: هييل كنييا حمقييني يف حديثنييا عيين 
إىل  كلنييا  وحتولنييا  كييذا  رقييم  الطريييدة 

أرقييام؟ دون  ولكيين  طرائييد 
نهايتييه،  ميين  الييدوام  اقييرتاب  مييع  	
النيياس  ميين  يكفييي  مييا  أدخلييوا  أن  وبعييد 
بوسييائلهم اخلاصيية، قييرروا إنهاء املهزلة اليت 
مباشييرة.  احلشييود  كل  وإدخييال  صنعوهييا 

مل يسييتغرق األميير أكثيير ميين نصييف سيياعة 
فقييط، هييو الزميين الييكايف للتخلييص ميين كل 

الزحييام. ذلييك 
التدقيييق  إجييراءات  بعدئييذ  تأتييي  	
اإللكرتونييي، وهييو وصييف أكيير بكثييري ممييا 
جييرى. اصطفافييات جديييدة وهييراوات أيضييًا. 
لتنتقييل ميين مييكان مسييقوف يشييبه البيييوت 
البالسييتيكية ولكيين بغطيياء قماشييي، حتييى 
تصييل أخييرياً إىل غرفيية حتصييل فيهييا علييى 
بطاقيية مؤلفيية ميين جزئييني حيمييالن الرقييم 
املؤقتيية  التعريييف  بطاقيية  تثبييت  نفسييه، 
»كيمليييك« علييى أحدهمييا، ليبقييى أمامييك 
املكتييب األخييري الييذي ميهيير اخلتييم اخليياص 
بالبوابة-املعيير، وتنتهييي الرحليية لتصييل إىل 

الطييرف الييذي تشييتاق إليييه.
النيياس  وتسييمع  تييرى  هنيياك  	
يتوجهييون إىل أماكيين خمتلفة من سييورية؛ 
حمييررة أو خاضعيية لقييوات درع الفييرات أو 
لسيطرة النظام. أما يف مناطق »قسد« فتلك 
قصيية أخييرى، إذ حيتيياج احلصييول علييى إذن 
للدخييول إىل الكثييري ميين الوقييت والتدقيييق 
حتييى إن كنييت ميين أهالييي القرييية نفسييها.

كانييت الشييتائم واللعنييات أقييل هنييا  	
يف الوطيين، لكيين السييوريني مل حيرمييوا منهييا 
وكأنهييا ظييل مرافق ملأسيياتهم، أو عقاب على 
مطالبتهييم حبقوقهييم ورغبتهييم يف التحييرر 

وكبيياراً. صغيياراً  الطغيياة  كل  ميين 
طواعييية  موزعييني،  بقينييا  طاملييا  	
أو عنييوة، بييني والءات خمتلفيية غييري الييوالء 
والييوالء  الفوضييى  فينييا  تنخيير  للوطيين، 
لآلخرين، أيًا كانوا، ستبقى اللعنة تالحقنا 

وطيين! ميين  تبقييى  مييا  ويف  منافينييا  يف 
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ترجمة

اسييأل معظم الناس: من ارتكب أسييوأ اهلجمات اإلرهابية يف أوروبا يف العقود األخرية؟ على األرجح سيييقولون إنهم املسييلمون.  	
لكنهييم خمطئييون يف هييذا اجلييواب.

حتى يف الشرق األوسط، معظم اإلرهاب ليس إسالميًا

آالن غابون
Middle East Eye موقع

19 حزيران
ترمجة مأمون حلي

كثييرياً مييا يتييم تصوييير اإلسييالمية واإلرهيياب ككلمتييني  	
مرتادفتييني يف وقتنييا هييذا، لكن حتلياًل لألعمال اإلرهابية اليت ترتكب 
يف شييتى أحنيياء العييامل ُيبيينّي أن معظييم هذه األعمال ليسييت ناجتة عن 
مسييلمني يتصرفييون باسييم إميانهييم. وعلى عكييس التصورات الشييائعة 
والتصرحيييات السياسييية والتغطييية اإلعالمييية، فييإن فكييرة أن معظييم 
اإلرهاب )يعّرف اإلرهاب بأنه استخدام، أو التهديد باستخدام، العنف 
ضد املدنيني وغري املقاتلني ألسباب سياسية أو دينية أو اجتماعية ال 
شخصية( يتسبب به مسلمون يتصرفون باسم إميانهم هي ببساطة 

فكييرة خاطئة.
وبالعييودة إىل األحبيياث األكادميييية وصحافيية التحقيقييات  	
واإلحصاءات الرمسية الصادرة عن منظمات مثل مكتب التحقيقات 
الفيدرالييي واليوربييول يتبيينّي لنييا أنييه يف اجملتمعييات الغربييية ُترتكييب 
نسييبة بسيييطة فقييط ميين اهلجمييات اإلرهابييية ميين قبييل إسييالميني أو 
جهاديني أو تشييكيالت مشييابهة. فرنسا هي البلد الغربي الوحيد الذي 
تأثيير جديييًا ميين هييذه الظاهرة، أما يف العامل الغربي عدا فرنسييا -الذي 
يشييتمل علييى 38 بلييداً بعييدد سييكان إمجالييي يبلغ مليييار إنسييان تقريبًا- 
فقييد بلييغ عييدد ضحايييا اجلهادييية حوالييي 450 شييخصًا منييذ 11 أيلييول 

2001، مبييا يف ذلييك ضحايييا هجمييات مانشسييرت الشييهر املاضييي. 

ما الذي تقوله األرقام
بييني عامييي 1980 و2005، نسييبة 6% ميين اهلجمييات اإلرهابييية  	
يف الواليييات املتحييدة ارتكبهييا إسييالميون، يف حييني أن أكثيير ميين %90 
ارتكبتهييا مجاعييات أخييرى: إسييبان، مسيييحيون، يهييود، ناشييطو اليسييار 
املتطييرف، ناشييطون بيئيييون، أنصييار سيييادة العييرق األبيييض املنتمييون 
إىل اليمني املتطرف، اجلماعات املعادية لوجود احلكومات، اجلماعات 
املعادييية لإلجهيياض، انفصاليييو إقليييم كيوبييك، وغريهييم. ينطبييق هذا 
األميير علييى عييدد اهلجمييات )سييواء أكانييت ناجحيية أم ال( وعلييى عييدد 
اإلرهابيني، كما ُيالَحظ بوضوح إن كلف املرء نفسييه عناء االطالع 
علييى اإلحصيياءات السيينوية والشيياملة بلييداً بلييداً، الصييادرة عيين قاعييدة 
البيانييات املتعلقيية باإلرهيياب علييى مسييتوى العامل واملوجييودة يف جامعة 
ماريالند. وعلى غرار ذلك، فإن نسييبة األحداث اإلرهابية اإلسييالمية 

ميين 1970 حتييى 2017 يف أوروبييا الغربييية تبييدو ضئيليية للغاية. ويبقى 
هييذا األميير صحيحييًا عندمييا يتعلييق بعييدد الضحايييا: منييذ عييام 2006، 
بالرغييم ميين أنهييا كانييت فييرتة صعييود اجلهادييية، سييقط معظييم 
الضحايييا الغربيييني ال علييى يييد املسييلمني وإمنييا على يييد أمناط أخرى 
ميين اجلماعييات اإلرهابييية. السيينوات اليييت كان فيهييا اإلرهيياب امُللَهييم 
»إسالميًا« سببًا يف مقتل الضحايا يف البلدان األوروبية كانت قليلة: 
منذ 1970 وحتى 2017 جتاوز اإلرهاب »اإلسييالمي« األشييكال األخرى 

خلمييس سيينوات فقييط. 
ذاكرة انتقائية

يسييتطيع أي شييخص أن يتحقييق ميين نتيجيية التشييويش  	
الذهييي الييذي تفرضييه علينييا وسييائل اإلعييالم والعييامل السياسييي منييذ 
سنوات. ببساطة، اسأل أي شخص: من ارتكب أسوأ هجوم إرهابي يف 
السنوات العشر أو العشرين األخرية يف أوروبا؟ تقريبًا دائمًا سيأتيك 
الييرد الكالسيييكي: »ال أعييرف بالضبييط، لكيين ال بييد أنهييم اجلهاديييون«. 
يف احلقيقيية، يبييدو أن العمييل اإلرهابييي األكثيير فتييكًا الذي  	
ارتكييب يف أوروبييا مل يقييم بييه مسييلمون. لقييد كان هييذا العمل األفظع 
هييو تدمييري رحليية جوييية للخطوط املاليزية بواسييطة صاروخ روسييي 
فييوق منطقيية أوكرانييية تسيييطر عليهييا قييوات انفصالييية مدعوميية 
ميين روسيييا يف أجييواء حييرب أهلييية يف 17 متوز 2014، ما أدى إىل مقتل 
قرابيية 300 راكييب وطاقييم الطائييرة. هييذا مييا حييدث، ويييا للغرابيية، 
إىل  فييوراً  باملسييارعة  والسييكان  اإلعييالم  ووسييائل  السياسيييون  قييام 
نسيييانه. حصييل هييذا اهلجييوم قبييل أقييل ميين 3 سيينوات، يف وقييت كان 
فيييه تركيييز وسييائل اإلعييالم علييى تلييك املنطقيية. ميين ناحييية أخييرى، 
يتذكر اجلميع هجوم ماراثون بوسطن يف 2013 مع أنه أبعد زمنيًا، 
وبضحاياه الثالثة كان أقل فتكًا بكثري. الذاكرة االنتقائية بشكل 
غريييب ميكيين تفسييريها بوضييوح حبقيقيية أن هجييوم بوسييطن ارتكبييه 
مسييلمان، خبالف إسييقاط الطائرة املاليزية، لذا سييرعان ما مّت إبعاد 
حييدث الطائييرة عيين ذاكرتنييا، مع أنه يبقى أسييوأ عمل إرهابي ارتكب 
يف أوروبييا منييذ هجمييات 11 أيلييول يف الواليييات املتحييدة. لكيين ال أحييد 

يتحييدث عيين ذلييك وال أحييد يتذكييره.
* رئيس قسييم اللغة الفرنسييية يف جامعة ويسييليان يف فريجينيا.

*
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