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االفتتاحية

»حرب أهلية« يف الشمال
أدى القتال الذي اندلع منذ أشللهر قليلة يف الغوطة الشللرقية، بني جيش اإلسللام من جهة وفيلق  	
الرمحللن وهيئللة حتريللر الشللام مللن جهللة أخللرى، إىل تقسلليم الغوطللة فعليًا بللني قطاع دوما ومللا حوهلا الذي 
يسلليطر عليه »اجليش«، وقطاع أوسللط يسلليطر عليه »الفيلق«. مل يقتصر تأثري ذلك على إضعاف اجلميع 
ضللد النظللام الللذي يهاجللم الغوطة بشللكل يومي، بل تعداه إىل انقسللامات إدارية وشللروخ اجتماعية وحواجز 

وإعاقللة نقللل السلللع أحيانًا.
هللل هللذا مللا تريده هيئة حترير الشللام وحركة أحرار الشللام للشللمال، بعللد أن أضحى مركز ثقل  	
الثللورة وحمللل هجللرة مللن أخرجللوا مللن ديارهللم مللن أريللاف دمشللق وحلللب ومحللص وسللواها؟! كيللف يفكللر 
احملرضون من الطرفني وهم ينفخون يف النار لتزداد اشتعااًل بني فصيلني يُعّد كل منهما عشرات )قليلة( 
مللن اآلالف، ويتوزعللان يف كل املناطللق احملللررة بللني قريللة وأخللرى ومن بيت إىل آخر وداخللل البيت الواحد، 
ممللا سلليجعل الصللدام العللام بينهمللا كارثللة كللرى تطال املناطللق اليت احتلللت املرتبللة األوىل يف التضحية، 
خرابًا للديار وفقداً للشباب والشيوخ واألطفال والنساء. وها هم احملّرضون اليوم يِعدون أهلها خبراب آخر 
مللن نللوع جديللد وطعللم مللّر، بأن يكون بأسللهم بينهللم وأن توّجه مدافعهللم حنو ديارهللم وبنادقهم حنو صدور 

إخوانهللم، بينمللا جبهاتهللم مع النظللام هادئة!
عقللاء »السللاحة« )كمللا باتللت البللاد تسللمى!( كثللريون ومللن كل األطللراف، وهم حيللّذرون يوميًا  	
من حرمة الدماء ومن هول الصدام لو حصل. لكن االشتباكات املوضعية ما زالت تندلع، وقتلى الطرفني 

يسللقطون، والنفللوس احملتقنللة تتوّعللد، واألرتللال واألرتللال املضللادة تتحللرك. فمللا الللذي حيللدث بالفعللل؟
هللل هللي نتيجللة فشللل حمللاوالت االندمللاج يف جسللد واحللد والتخلللي عللن الفصائليللة؟ أم هللل فقللدت  	
بعللض كللرى الفصائللل سلليطرتها علللى كتلها الداخليللة وانضباط أجنحتها اليت باتللت تتصرف على حنو 
مسللتقل وغللري مسللؤول؟ أم أن شللهوة السلليطرة البائسللة علللى جمللرد بلللدات صغللرية أعمت بعللض القادة عن 
مقتضيللات الديللن واألخللاق واملصلحللة؟ أم هللل اضطللرب ميللزان هللؤالء فلللم يعللد أمامهم سللوى اهلللروب إىل 

األمام؟
وهللل يكفللي كام غللري واضللح عللن التدخللل الرتكللي يف إدلللب لنتللورط يف ختويللن بعضنللا متهيللداً  	
لاقتتللال؟ وهللل رفللع أحللرار الشللام علللم الثللورة مللرر إلشللعال فتيللل االنفجللار الللذي سلليودي بنللا مجيعللًا؟!!

    !!! livemap 3  لو أملك موقع

4-5  الدواعش الديريون املنشقون

6-7  العقارات يف املناطق احملررة  

9  الطائفة الكرمية

10  املقاتلون البوسنيون يف سورية والعراق   

11-15  سلوك وما حوهلا )ملف(:

               سرية بعث وثورة متعثرة وجهاد وكومينات         
16  األسدية ليست حكراً على النظام



   

كل سللاعة ومللع كل حتديللث أراقللب أيللن وصللل اللللون  	
األصفر، الذي ميثل سيطرة قوات قسد, وأين تراجع اللون األسود, 

الللذي ميثللل مناطللق سلليطرة داعللش.
أمتعللن يف اخلريطللة بشللكل مطللول. مللا يهمللي بشللكل  	
شللخصي هللو السلليطرة علللى امللعللب األسللود أو علللى أي مبنللى مللن 
سلسلللة مباني النقطة 11، سلسلللة السللجون سلليئة السللمعة التابعة 
تنظيللم لداعللش, عسللى يتحقللق احللللم ويفللَرج عللن الكثللري مللن 
املعتقلني السياسيني والثوريني, أولئك الذين كانوا أول من صرخ 
يف وجلله التنظيللم ومل يطلبللوا األذن مللن أحللد مبحاربتلله واالعتصللام 

أمللام مقراتلله. 
كللم هللو سللعيد ومفللرح جمللرد ختيللل رؤيللة أحدهللم )لللن  	
أذكللر امسللًا واحللداً فقللط، فكلهللم أبطللال(. جمللرد التخيللل جيعلللي 

أطللري مللن الفللرح وأعللدل جلسلليت. 
أراقللب املسللافة املتبقيللة للوصللول إىل أي مبنللى مللن مبانللي  	
سللجون النقطة 11. أقول لنفسللي: لو اقتحموا من احملور الشللمالي... 
أو لللو افتتللح حمللور االقتحللام بعمليللة انغماسللية تهللدف إىل حتريللر 

السللجناء هنللاك...
متنيللت لللو أنللي مالللك موقللع livemap, لغللرّيت لللون كتللل  	
مللن املبانللي علللى شاشللة اآليباد اخلاص بي باللللون األصفر ولعرفت 

املعتقلللني! مصللري 
يف السللنة املاضيللة الزمتي هللذه العادة أيضًا، أثناء معارك  	
فللك احلصللار األول عللن مدينللة حلللب. فمللع كل حتديللث كان 
األخضللر يطغللى علللى األمحللر ويبللدأ عللّد الكيلومللرتات املتبقية كي 
يتصل األخضر باألخضر، أي تتصل مناطق سلليطرة اجليش احلر 

ببعضهللا مللن خللارج املدينللة وداخلهللا، ويفللرح نللاس احلصللار. 
أنفللخ على شاشللة اآليباد كمن يللّرد األلوان الزيتية على  	

باألخضللر.  األخضللر  يتصللل  كللي  لوحللة 
أمتنللى لللو أملللك قلمللًا سللحريًا ميكنللي بلله تلويللن املناطللق  	
ذات اللللون األمحللر باألخضللر كللي يسللتطيع الثللوار فللك احلصللار. 

!!! livemap لو أملك موقع

بعد التقدم السللريع لل»قوات سللوريا الدميقراطية« )قسللد( جتاه مدينة الرقة بهدف طرد تنظيم الدولة )داعش( منها، الزمتي  	
.livemap عللادة يف هللذا العللامل االفرتاضللي أدمنللت عليهللا, وهللي مراقبللة تللوزع نقللاط السلليطرة يف املعركللة داخللل املدينللة علللى موقللع

أختيللل مللا ميكللن أن يفعللله رأس هللذا القلللم السللحري دون تفجللري 
ودون قتللل أحللد!

بعللد 21 يومللًا اسللتطاعت قللوات األسللد، املدعومللة بالطللريان  	
الروسللي وحشللود املليشيات الشيعية، فرض حصار آخر على األحياء 
احملررة من مدينة حلب، واليت كانت حتتضن أكثر من 400 ألف 

مدنللي. 
كللم متنيللت يومهللا أيضللًا التحكللم يف اخلريطللة بوضللع  	
رأس القلم السحري فوق نقاط الكليات العسكرية )كلية املدفعية 
الطبيللة  القوافللل  أمللام  الطريللق  وفتللح  وغريهللا....( جنوبللي حلللب 
واإلغاثيللة لتدخللل إىل املدينللة، ولكللن عبثللًا. مللا كل مللا يتمنللى املللرء 

يدركلله! 
أطبللق احلصللار بشللكل كامللل، وراح ضحيتلله الكثللري مللن  	
املدنيني، وانتهت املأساة خبروج من تبقى من الثوار من مدينة حلب 
أواخللر عللام 2016 باتفاقيللة دولية رعتها القوات الروسللية والرتكية. 
تتغللري اخلريطللة السللورية كل يللوم بلوحللة متشللابكة،  	
يعللرف كل سللوري مراراتهللا والتعقيللدات اللليت تفرضهللا األلللوان. لللو 
ريللف حلللب الشللرقي والشللمالي باألخضللر بللدل األسللود ملللا حوصللرت 
حلللب، ولللو عفريللن باألخضللر بللداًل مللن األصفللر السللتطعت الذهللاب 
إىل إدلللب مللن ريللف حلب الشللمالي. الل»لوالات« كثللرية تنتهي بتنهد 

حيللّول شاشللة اآليبللاد إىل خبللار يتطلللب مسللحه. 
ال أعلللم متللى ينتهللي تلويللن األراضللي السللورية، وما يرتتب  	
عليلله مللن بنللاء خميمللات جديللدة وفللرض سلللطات جديللدة وفتللح 
سللجون جديللدة وتشللريد عوائللل جديللدة، وردم خنللادق وحفر أخرى.

كل ما أعلمه أنه مبجرد سللقوط الشلليطان األكر بشللار  	
األسللد عن السلللطة سيقوم الكثري من السوريني بتلوين بلدهم بلون 
واحللد وردم كل اخلنللادق اللليت تفصللل مناطللق عللن أخللرى وحللرق 
املخيمللات وسلليعود الكثللري مللن املهجريللن. عندهللا يكللون قللد حتقللق 

!livemap حلمللي بللأن أصبللح أدمللن موقللع
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حتركللت التجمعللات األهليللة والناشللطون واإلعاميللون  	
والفصائللل، كل علللى حللدة، للتعامللل مللع املنشللقني عللن التنظيللم، 
أو الفاريللن مللن املعللارك اللليت خيوضهللا قادتهللم حتللى النهايللة، لكللن 
أحللداً مللن أولئللك مل يطللرح مللا ميكللن أن يكون أساسللا ملقاضللاة عادلة 
للعناصللر، فذهللب البعللض يف القسللوة حتللى نهايتهللا، بينمللا تسللاهل 
البعللض حللد التمييللع، وبينهمللا عللدم اكللرتاث دون النظللر إىل مللا قد 
يشللكله هؤالء من خطر الحق، كأناس ميكن أن يعاودوا االنضمام 
إىل تنظيمات مشابهة، أو أن يكونوا »ذئابًا منفردة« حمتملني، رمبا 

قللد »انشللقوا« بإيعللاز مللن قللادة يف التنظيللم.
املنشقون بني اإلعالم والفصائل

حللرك تقريللر نشللرته جملللة ديللر شللبيغل األملانيللة مواقف  	
هزيلللة مللن أطراف متعددة دولية وإقليمية. احتوى التقرير، الذي 
صللدر منللذ شللهرين، معلومللات وصللوراً النتهللاكات ضللد مدنيللني 
يف معركللة املوصللل. وقبللل ذلللك بسللبعة أشللهر أطلللق ناشللطون 
إعاميللون مللن ديللر الللزور محلة أطلقوا عليها اسللم »مدنيون ليسللوا 
دواعللش« لتسللليط الضللوء علللى انتهللاكات واعتقللاالت مارسللتها 
فصائل يف الشللمال السللوري حبق مدنيني من دير الزور، لشللكها يف 
أنهللم عناصللر يف التنظيللم. املاحللظ يف األمللر أن احملاولتللني سلللطتا 
الضللوء علللى املدنيني الذين مورسللت يف حقهللم االنتهاكات، لكنهما 
أهملتللا االنتهللاكات يف حللد ذاتهللا. مبعنللى أنلله يكفللي أن ُتَكّف يف حق 
املدنيللني، وال بللأس أن متللارس ضللد عناصللر التنظيللم املنشللقني أو 

الفاريللن أو األسللرى.
يذكللر موقللوف سللابق يف اعللزاز، لللدى فصيللل احتجللزه  	
بعللد خروجلله مللن مناطللق سلليطرة التنظيللم، أنلله رأى العديللد مللن 
املبايعللني مللن منطقتلله ميللرون عللر حواجللز الفصائللل دون مسللاءلة، 
بينما اعتقل هو ألنه طالب مببلغ مالي فقده أثناء التفتيش، األمر 
الللذي حيللدث كثللرياً كمللا تفيللد روايات عللدة. ويضيللف أن العنصر 
الذي فتشه جن جنونه عندما طالب باملبلغ، وفتح النار من بندقيته 
فللوق رأسلله متامللًا، واحتجللزه، وعذبلله، إىل أن اعتللذر أمللام مجللع مللن 

املنتظريللن علللى احلاجللز.

اليللوم أصبللح حمدثنللا مقاتللًا يف أحللد فصائللل الشللمال، وهللو  	
ُيرجللع سللبب مللرور مبايعللي داعللش مللن احلواجللز سللاملني إىل اإلهمللال 
والتسلليب، التحليللل الللذي يرفضلله آخللرون، إذ يللرون أن ذلللك يتللم عللن 

طريللق دفللع العناصللر مبالللغ كبللرية للحواجللز. 
العشائرية... إىل حلب وإدلب

ويشللري املعتقللل السللابق إىل أن ابللن عملله، املنشللق عللن داعللش  	
منذ مثانية أشللهر، مل يعرتض طريقه أحد حتى اآلن »ألننا كثريون 
هنللا«، لكللن ذلللك مل حيللل دون أن خيللروا، عللن طريق األقللارب كذلك، 
قيللادات يف هيئللة حتريللر الشللام عللن الشللاب قبللل أن يصللل إىل الشللمال. 
وينسللحب األمللر علللى منشللقني كثللر حيظللون حبمايللة أقاربهللم مللن 
العشللرية، دون أن يكونللوا بالضللرورة قللد أخطللروا أحللداً بأمللر االنشللقاق 
مسللبقًا. على أن العشللرية ال تتدخل دائمًا، فبحسللب الشللاب املنشللق فإنه 
»إذا كان الداعشي من فخذ قوي ما حدا جييب سريته«، وباملقابل هناك 
»ناس من قرييت اعتقلت ألنهم دراويش، وبعضهم أبواق لداعش، حتى 
مللو دواعللش«. ويللروي منشللقون حكايللا خمتلقللة عللن حياتهللم يف ظللل 
التنظيللم، ومضايقللات أو اعتقللاالت طالتهللم مللن قبللله إلبعللاد الشللبهات 

عنهم.
تعمللل يف الشللمال السللوري، منللذ سلليطرة التنظيللم علللى ديللر  	
الللزور، العديللد مللن الفصائللل اللليت تضللم أبنللاء احملافظللة. وتتصف تلك 
الفصائللل باللللون العشللائري الواحللد لعناصرهللا بنسللبة كبللرية، رغللم 
وجللود اسللتثناءات. وأكثللر مللن ذلللك فللإن مقربللني مللن هيئللة حتريللر 
الشللام يفيللدون أن اجملموعللات اللليت كانللت تنتسللب يف ديللر الللزور إىل 
جبهة النصرة سابقًا ما زالت حتافظ على نفسها يف اهليئة بالرتكيبة 
العشللائرية السللابقة نفسللها. وتعيللش يف الشللمال، إىل جانللب الفصائللل، 
جمموعللات عشللائرية دون عمللل واضللح، لكنهللا ما زالت متتلك السللاح 
وتقدم احلماية للمنشقني من األقارب. بينما يلجأ منشقون من أبناء 
مدينللة ديللر الللزور إىل األصدقللاء واملعللارف، خاصللة يف جبهللة النصللرة 
سللابقًا. لكللن ذلللك مل حيللل دون مطالبللة أبنللاء عشللائر بقتللل أقللارب 
منشللقني، ألن »يف رقبتهللم دمللاء«، ورمبللا يتعلللق األمللر باسللتباق ثللارات 

مسللتقبلية.

الدواعش الديريون املنشقون

رادار املدينة

مسهر اخلالد
تللزداد وتللرية االنشللقاق عللن تنظيللم الدولللة اإلسللامية مللع تراكللم هزائملله. ويتكاثللر هللؤالء املنشللقون يف الشللمال السللوري،  	
وجهتهم املؤقتة أو الدائمة. األمر الذي دفع هيئة حترير الشللام )اجلهة األكثر حزمًا( إىل تقنني التعامل معهم، كما دفع التنظيم 

إىل تشللكيل جهللاز »الشللرطة العسللكرية«، منللذ أكثللر مللن سللنة ونصللف، للتعامللل مللع هللذا امللللف الضاغللط.
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املنشقون أمام قضاة هيئة حترير الشام
تللرتدد يف أوسللاط مقربللني مللن جبهللة النصللرة )سللابقًا( أن  	
شللخصًا عرض، منذ مدة قصرية، على اجلوالني اسللتقبال تونسللي، 
مللع جمموعللة كبللرية يف التنظيللم، ترغللب يف االنشللقاق واالنضمام 
إىل اهليئة، فرد اجلوالني: »أخروه أال يهرب من احلرب يف املوصل 
ومقاتات اليب كي كي، فعندما قاتلوا ]عناصر التنظيم[ املسلمني 
أصبحوا أسودًا«! من غري املمكن التثبت من صحة هذه احلكاية اليت 
حتمل آثار الندبة اليت تركتها احلرب بني التنظيم واجلبهة، لكن 
عوامللل كثللرية تؤثللر يف طريقللة تعامللل أجهللزة هيئة حترير الشللام 

مع املنشللقني.
تعتقللل اهليئللة كل مللن تصللل إليلله أيللدي أمنييهللا مللن  	
الدواعش املنشللقني، ويقدم بعد أيام لقضاة اهليئة الذين حياولون، 
منللذ مللدة، تسللريع البللت يف قضايللا املنشللقني. وحبسللب مللا ياحللظ 
متابعللون ومقربللون مللن اهليئللة، ختتلللف األحللكام تبعللًا لعللدة أمللور؛ 
فحللني يكللون املنشللق غللري منتللم إىل اجلهللاز األمللي للتنظيللم، ومل 
يقاتللل الفصائللل، وقللد »نّسللق مللع أحللد«، مبعنللى أخطر أحللد املنتمني 
إىل فصيللل عسللكري أو املقربللني منلله، يطلق سللراحه فللوراً، ألنه يعّد 
تائبللًا وحيللال إىل دورة شللرعية. أمللا إذا مل ينسللق مللع أحللد فيسللجن 
)تعزيللرًا( شللهراً أو شللهرين، ترسللل صورتلله أثناءهللا، مللع معلومللات 
عنلله، إىل مجيللع املعللارف مللن أهالللي احملافظللة، ويتداوهلللا هللؤالء يف 
غللرف برامللج التواصللل االجتماعللي اخلاصللة، للبحللث عللن شللاهدين 
يدليللان مبعلومللات تثبللت مشللاركته يف القتللل أو العمللل يف اجلهللاز 
يتوافللر  إذا مل  أمللا  اإلعللدام،  العقوبللة  تكللون  ذلللك  وعنللد  األمللي، 
الشاهدان فيطلق سراحه. على أن األمر خيتلف من قاض إىل آخر، 
فكما ياحظ البعض قد يفرج قضاة من إدلب عن املنشللق يف اليوم 
نفسلله، دون حبللث أو عقوبللة، »ألن منهللم مللن ال يعللّد داعللش خوارج«، 
أما إذا كان القاضي ديريًا فإن »املنشق يتبهدل« كما يقول املعتقل 

السللابق.
الشرطة العسكرية لتنظيم الدولة

إقناعنللا  الشللرعي  حللاول  السللجن  يف  وجللودي  »عنللد  	

بالعللدول عللن تللرك الدولللة، لكللي كنللت مصللراً. عندهللا جللاء أمللري 
الشللرطة العسللكرية يف واليللة الفللرات، أسللد اهلل احلليب، وقللال لي: »لن 
ندعللك تللرتك، سنرسلللك إىل املوصللل مبعسللكر سللتة أشللهر، وإذا هربت 
نطفيللك. التبطيللل ال جيللوز، ألنكللم تعرفللون أسللرار الدولللة«. خفللت 
علللى حالللي، وقلللت هلللم: أريللد أرجللع«. هكللذا يتذكر الشللاب املنشللق عن 
التنظيللم كيللف جنللح قللادة األخللري يف الضغللط عليلله للعللدول. مللن 
غللري املعللروف إن كان »األمللري« جللاداً يف تهديللده أم ال، فهنللاك العديللد 
مللن العناصللر اللليت أصللرت علللى »خلللع البيعللة« وأجابهللا التنظيللم إىل 
رغبتهللا، مللع إقامللة جريللة لسللتة أشللهر يف قاطللع خيتللاره »القاضللي«. 
علللى أن كام »األمللري« يفيللد أنلله كان يبحللث عللن مللرر غللري »خلللع 
البيعللة« لقتللل الشللاب الللذي كان حريصللًا أشللد احلللرص، خللال فللرتة 
سللجنه وحماكماتلله، أن ال يتكلللم أمللام زمائه عن أخطللاء التنظيم أو 
خسللائره أو هللروب قللادة منلله مللع جمموعاتهللم لانضمللام إىل احلشللد 
الشعيب، األمر الذي عاينه أثناء قتاله يف العراق قبل أن يقرر أن يرتك 
التنظيللم. فبحسللب الشللاب، يعللّد الكام عن ذلك »ختذيللًا«، وهي تهمة 
قتللل التنظيللم بسللببها »للمصلحة« مجاعات أعلن رمسيللا أنهم خوارج، 

وقللد تولللت حماكمتهللم الشللرطة العسللكرية.
رغللم القضايللا اخلطللرية املوكلللة بهللا فللإن عناصللر الشللرطة  	
العسكرية )وقاضيها( معروفون للجميع، حبسب الشاب، ال يتلثمون، 
وقد جتمعهم مع املعتقلني عاقات الصداقة، فيررون موقفهم بأنهم 
»عبيد مأمورون«. على أن مهامهم تقتصر على نقل السجناء وتقدميهم 
للقاضللي، وجتهيللز إضبارتللني لللكل سللجني، واحللدة حتللوي املعلومللات 
احلقيقيللة اخلاصللة بلله، والثانيللة املعلومللات املتعلقللة بلله كعنصللر يف 
التنظيللم، مللن امسه احلركي إىل اسللم قائللده وجمموعته... أما تنفيذ 

أحللكام اإلعللدام فيتوالهللا اجلهللاز األمللي.
تتبللع الشللرطة العسللكرية لللإدارة العسللكرية، وتتللوىل، إىل  	
جانللب ما سللبق، خمالفات املقاتلللني، كإطاق الرصاص بني املدنيني، 
وعقوبته املعتادة اجللد بعدد الرصاصات نفسه يف ذات املكان والتغريم 
بسللعرها، والتأخللر عللن االلتحللاق بعللد انتهللاء اإلجللازة، وعقوبتلله تأخللري 

اإلجللازة بعللدد األيللام اللليت تأخرهللا.

رادار املدينة

من إصدارات داعش يف ديرالزور
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يف الريف الشمالي حللب: األمان زاد الطني بلة
دوالر  الللل100  عتبللة  إعللزاز  مدينللة  يف  اإلجيللار  يتجللاوز  	
أمريكللي للبيللت الللذي حيللوي غرفتللني، و150 دوالراً للللذي حيللوي 
ثللاث غللرف، بينمللا خيتلف إجيللار احملال التجارية حبسللب املنطقة 
ومبعللدل وسللطي يقللدر بللل200 دوالر. ويعللود هللذا االرتفللاع، حبسللب 
مصطفللى العلللي، صاحللب أحللد املكاتللب العقاريللة يف املدينللة، إىل »أن 
إعللزاز شللهدت اكتظاظللًا سللكانيًا خللال السللنوات املاضيللة منللذ عللام 
2014، مللا أدى إىل ازديللاد الطلللب علللى الشللقق السللكنية، وخاصة من 

أهالللي مدينللة حلللب وقللرى الريللف الشللمالي اهلاربللني مللن قذائللف 
األسللد، أو مللن قللرى الريللف الشللرقي بعللد سلليطرة تنظيللم الدولللة 
عليهللا، باإلضافللة إىل القللرى اللليت سلليطرت عليهللا قللوات سللوريا 
الدميقراطيللة مطلللع عللام 2016، إذ جلللأ عللدد كبللري مللن سللكان هذه 
املناطللق إىل مدينللة إعللزاز لتمتعهللا باألمللان نسللبيًا، فأصبللح مللن 
الصعللب احلصللول علللى شللقة سللكنية حتللى وإن توافر مبلللغ اإلجيار 

املرتفللع«.
ومع حترير الكثري من القرى يف الريف الشللرقي وصواًل  	
إىل مدينللة البللاب، مللن يللد داعللش، شللهدت إعللزاز حركة نللزوح حنو 
تلللك القللرى، إال أن اإلجيللارات بقيللت علللى حاهلللا مللع فللارق بسلليط، 
وهو »وجود العديد من الشقق السكنية معروضة لإجيار يف املكاتب 

العقاريللة دون تراجللع يف السللعر«، حبسللب العلللي.
أمللا يف مدينللة البللاب فيللرتاوح إجيللار العقللارات السللكنية  	
بللني 50-150 دوالراً، واحملللال التجاريللة مبتوسللط 125 دوالراً. يقللول 
علللي اليوسللف، وهللو تاجر عقللارات من منطقة البللاب: »يرتفع اجيار 
العقللارات بشللكل يومللي مللع عللودة األهالللي مللن مناطللق نزوحهللم، 
أو جلللوء الكثللري مللن أهالللي الرقللة والقللرى اللليت حوهلللا إىل البللاب، 
باإلضافة إىل عودة جزء من أهالي املدينة من تركيا«. كما يعزو 
اليوسللف سللبب االرتفاع إىل »قلة البيوت الصاحلة للسللكن، فأكثر 
من 40% من بيوت املدينة هدمت بشكل كامل، بينما تتجاوز نسبة 

البيوت اليت حتتاج إىل ترميم 45%«، مع »تدفق اآلالف من أبناء املدينة 
والقللرى األخللرى واملهجريللن إليهللا بعللد سلليطرة قللوات درع الفللرات 

عليهللا«.
أما مدينة جرابلس فهي »دبي« كما أطلق عليها حممد أبو  	
إسللكندر، أحد القاطنني فيها بعد أن نزح من مدينة حلب. وهو يقول: 
»إن احلصول على منزل يف جرابلس أمر صعب جداً إال إن كنت من 
أصحللاب املايللني، فإجيللار بعللض البيللوت اجليللدة يتجللاوز 250 دوالرًا«.

حيللاول األهالللي البحللث عللن بيللوت بإجيللارات قليلللة، ولذلللك  	
الشللريط  عللن  والبعيللدة  الداخليللة  الصغللرية  القللرى  إىل  يتجهللون 
احلدودي الذي »كلما اقرتبت منه صار عليك الدفع بالدوالر«، كما 
قللال أبللو ناصللر القللادم مللن الرقللة والللذي وجللد لنفسلله مللع عائلتلله بيتللًا 
يف قريللة الراعللي، مللن ثللاث غللرف، حبوالللي 20 دوالراً، بعللد أن أرهقتلله 
اإلجيللارات يف مدينللة إعللزاز. وخيشللى األهالللي أن ترتفللع األسللعار يف 
هللذه القللرى أسللوة بباقي املناطق، وخاصللة مع التوجه الكبري حنوها يف 
اآلونللة األخللرية، إذ يقللول حممد ناصر، من أهالي تل رفعت، إن إجيار 
البيللت قللد ارتفللع يف بلللدة أخرتيللن مللن 20 دوالراً إىل 50 دوالراً خللال 

األشللهر الثاثللة املاضيللة.
فيقللول  الزراعيللة  واألراضللي  العقللارات  أسللعار  عللن  أمللا  	
مصطفللى العلللي إن مدينللة إعللزاز تشللهد حركللة بيللع وشللراء مزدهرة 
خال األشللهر السللتة األخرية، بعد معارك درع الفرات. ويرتاوح سللعر 
املللرت املربللع املبللي يف املدينللة حبسللب املنطقللة، مللن 50 دوالراً حتى يصل 
يف بعللض املناطللق إىل 1000 دوالر. كمللا تشللهد قللرى الريللف الشللرقي 
حركللة نشللطة لبيللع األراضللي الزراعيللة، فقد ارتفع سللعر اهلكتار من 
األرض البعليللة إىل ثاثللة أضعللاف مللا كان عليلله قبللل أشللهر قليلللة، 
فوصللل يف الكثللري مللن القللرى إىل 10000 دوالر بعللد أن كان 3000.

إدلب وريفها: مشاريع سكنية جديدة دون فائدة
تشللهد مناطللق ريللف إدلللب الغربللي، وخاصللة سللرمدا وحللارم  	
وسلللقني والدانا، حركة إعمار ومشللاريع بناء جديدة. وأصبحت هذه 

العقارات يف املناطق احملررة

رادار املدينة

مصطفى أبو مشس
صّنللف األمللان يف املرتبللة الثانيللة مللن احتياجللات اإلنسللان، حبسللب هللرم ماسلللو، بينمللا سلليطرت احلاجللات الفسلليولوجية  	
كالتنفس والطعام والشللراب والنوم على املرتبة األوىل. ولكن السللوريني يعيشللون اليوم حالة من قلب هرم األولويات، فغدت املناطق 
اآلمنللة مللن القصللف والطللريان هللي األماكللن اللليت حيللج إليهللا املدنيللون، وإن كانللت تفتقللر إىل الكثللري مللن أساسلليات احليللاة كاملللاء 
والكهربللاء والسللكن الائللق، باإلضافللة إىل الغللاء الفاحللش يف اإلجيارات اليت جتاوزت، يف كثري من األحيان ويف بعض املدن والبلدات 

احلدوديللة، نظريتهللا يف اجلانللب الرتكللي املقابللل.

العدد 98 / 16 تموز 62017



املناطق قبلة يؤّمها النازحون وأصحاب املهن التجارية والصناعية، 
نظللراً لتمتعهللا باألمللان وقربهللا مللن معللر بللاب اهلللوى احلللدودي، 
فتحولللت إىل مراكللز جتاريللة وصناعيللة بعللد أن كانللت مدنللًا 

وبلللدات بسلليطة.
100 دوالر  ويصللل إجيللار البيللت يف مدينللة سللرمدا إىل  	
على أقل تقدير، واألمر ذاته يف مدينة الدانا اليت حتولت إىل سوق 
صناعيللة ألصحللاب الللورش وسللوق لأللبسللة، بعللد أن انتقلللت إليهللا 
معظم احملات الصناعية وجتارة األلبسللة قادمة من مدينة حلب.

أما يف مدينة إدلب فيصل إجيار البيت العربي أو الطوابق  	
األرضيللة إىل 100 دوالر، بينمللا ال يتجللاوز 50 دوالراً للطوابللق العليللا 
اللليت يتجنبهللا السللكان خوفللًا مللن القصللف. ويزيللد إجيللار احملات يف 
األسللواق الرئيسللية علللى 150 دوالراً، حتللى يصللل إىل 300 دوالر يف 
بعللض األحيللان، حبسللب مسللاحة احملللل وموقعلله، كمللا قللال أمحللد 

األصفللري صاحللب أحللد احملللات يف سللوق الذهللب وسللط إدلللب.
ونشللطت يف اآلونللة األخللرية حركللة إعمار لتشللييد مبان  	
طابقيللة يف مدينلليت سللرمدا والدانللا. يقللول أبللو أسللعد، وهللو تاجللر 
عقارات من مدينة سرمدا: »إن أكثر من 100 مبنى مت جتهيزه يف 
املنطقة يف اآلونة األخرية، ويرتاوح سللعر الشللقة السللكنية فيها بني 
20 إىل 40 ألف دوالر، وهناك إقبال شديد على الشراء، فالبيوت تباع 

علللى اخلريطللة، أي قبللل بنائها. ويعد االسللتثمار يف اجملللال العقاري 
اليللوم يف املنطقللة أكثللر املشللاريع الراحبللة«.

ويللرى أبللو أسللعد »أن سللبب ارتفللاع األسللعار يعللود أيضللًا  	
إىل تكلفللة البنللاء، فجميللع املللواد تأتللي مللن تركيللا بأسللعار مرتفعللة، 
باإلضافللة إىل الرسللوم اللليت تفللرض علللى هللذه البضائللع مللن جانللب 
املعر السللوري، والنقل عر سلليارات احلمولة اليت تضطر يف كثري 
من األحيان إىل الوقوف أليام يف املعر وتدفع غرامة يف كل يوم«.

املهنللدس املدنللي أمحللد عبللد احلميللد قال إن »بنللاء بيت من  	
50 مللرتاً حيتللاج إىل 2500 دوالر مللن املللواد الازمللة )حديد، أساسللات، 

إمسنت، رمل، وغريها(، كما حيتاج إىل ضعف هذا املبلغ للتجهيز 
)متديللدات مللاء، كهربللاء، زريقللة، بللاط( وإىل 2000 دوالر )أبللواب 
حديد، خشللب(، باإلضافة إىل العمال واألجور املرتفعة اليت ترتاوح 
بللني 10-20 دوالراً يف اليللوم، ناهيللك عللن سللعر األرض الصاحلللة 

للبنللاء«.

املواطن بني نارين، وحال النازحني هو األسوأ
»يللا بتدفللع 100 دوالر يللا بتقعللد بللا شللغل«، يقللول موسللى  	
احململلد، الشللاب الللذي تللرك قريتلله يف جبللل الزاوية واجته حنو سللرمدا 
للعمللل فيهللا: »ما يف شللغل بالضيعة، واألرض مللا عبتطالع هّما«. يعمل 
موسى يف أحد مكاتب السيارات براتب شهري »يصل مع اإلكراميات 
إىل 150 دوالرًا«، يدفللع منهللا 75 كإجيللار بيللت على العضم، وضع على 

بابلله ونوافللذه قماشللًا يقيلله حللر الصيللف وأعللني الرقبللاء.
بينمللا يقللول أبللو عللدي، أحللد النازحللني من داريللا إىل املنطقة،  	
»إن الكثري منهم مل جيدوا بيوتًا ليسكنوا فيها، فنصب بعضهم خيامًا يف 
األراضي الزراعية. آخرون اسللتطاعوا احلصول على عمل واسللتأجروا 
بيوتًا يستنزف إجيارها معظم دخلهم، أما الذين يسكنون يف املخيمات 

فهللم أكثر بؤسللًا«.
قال اخلبري االقتصادي أمحد عبد الرحيم »إن املنطقة تشهد  	
غللاء وهميللًا سللببه ربللط أسللعار املللواد والسلللع واإلجيارات بالللدوالر، يف 
حللني أن معظللم النللاس يقبضللون باللللرية السللورية«. ويللرى اخلبللري »أن 
االسللتثمار يف العقللارات هللو التجللارة الراحبللة يف هللذه األوقللات، فبللدل 
اإلجيللار مرتفللع جللداً، باإلضافللة إىل أن رأس املللال املوضللوع يف هللذه 
االسللتثمار يبقللى علللى حاللله، إن مل يرتفللع«. ويؤكللد عبللد الرحيللم أن 
»الكثللري مللن أصحللاب رؤوس األمللوال السللوريني واملغرتبللني أسللهموا 
يف زيللادة األسللعار مللن خللال توجههللم لشللراء األراضللي والعقللارات يف 
املنطقة، وخاصة بعدما فقدت 90% من قيمتها احلقيقية عما كانت 
عليلله قبللل سللنوات. فالبيللت الذي يبلغ سللعره اليللوم 10000 دوالر، أي ما 
يسللاوي 470000 لرية سللورية يف بداية 2011، كان يباع يف ذلك الوقت 
بأضعللاف هللذا املبلغ«. ويشللري إىل »حتول املكاتللب العقارية، ومن خلفها 
أصحللاب رؤوس األمللوال هللؤالء، إىل حمتكريللن وصياديللن حلاجللة 

النللاس واضطرارهللم إىل البيللع«.
ويقللول عبللد الرحيللم: »يكمللن احلللل يف قللرارات حازمللة مللن  	
اجملالللس املدنيللة والعسللكرية حتللدد أسللعار اإلجيللارات، باإلضافللة إىل 
العمللل علللى احلللد مللن اسللترياد املللواد األوليللة وحماولللة تصنيعهللا يف 
الداخل، خاصة وأن البلد مقبلة على إعادة إعمار وحتتاج إىل مايني 
األطنللان مللن هللذه املللواد. وجيللب إلغللاء الرسللوم اجلمركيللة، والتعاقللد 
مع شللركات كبرية لتقديم مناقصات بأسللعار املواد، وربطها جبهات 

قانونيللة مسللؤولة وعللدم تركهللا لتجللار السللوق السللوداء«.
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تعريف باحملكمة:
23 أيلللول 2014 يف حمافظللة  جهللة قضائيللة أّسسللت يف  	
حلللب، بعللد حللل مللا يعللرف بل»اهليئة الشللرعية« الرباعية اليت ُشللّكلت 
بدايللة 2013 مللن اتفللاق أربعللة فصائللل: لللواء التوحيللد، صقللور الشللام، 
أحللرار الشللام )وُتلحللق بهم حركللة الفجر(، وجبهللة النصرة، واليت 
كانللت تسللعى إىل إدارة مدينللة حلللب بشللكل كامللل ومنافسللة 
اجمللس احمللي. بينما اختصت احملكمة بفّض اخلصومات وانضمت 

إىل جملللس القضللاء األعلللى يف أيلللول 2016.
املدينللة« رئيللس  التقللت »عللني  وللتعللرف عليهللا أكثللر  	

مشيللس. عمللرو  احملكمللة 
كل حماكللم املناطللق احملللررة ترفللع شللعار احلكللم مبللا  	
غريهللا؟ عللن  الشللرعية  احملكمللة  اختلفللت  فبمللاذا  اهلل،  أنللزل 

مللن أبللرز مللا مّيللز احملكمللة الشللرعية يف حلللب وريفهللا  	
يف  اشللرتاطها  وكذلللك  املوحللد،  العربللي  القانللون  اعتمللدت  أنهللا 
تعيللني القضللاة حيازتهللم اإلجللازة يف الشللريعة أو احلقللوق، كمللا 
أنهللا نّظمللت إجللراءات رفللع الدعللاوى فاعتمللدت مبللدأ التقاضي على 
درجتللني كفالللة حلللق الطعللن والتظلللم ولتصحيللح مللا قللد يقع من 
أخطللاء. وممللا مّيزهللا أيضللًا اعتمللاد مبدأ تأمني »ضمانللات احملاكمة 
العادلللة« لكافللة املتقاضللني. ومللن املهللم اإلشللارة إىل أننللا -خللال 
وجودنللا- حافظنللا علللى التعللاون مللع احملاكللم األخللرى مبللا حيقللق 

مصللاحل املواطنللني ويرفللع ضللرر تعللدد احملاكللم عنهللم.
سجن احملكمة

أكللر  كونهللا  وحبكللم  	
اجلهللات القضائيللة يف حلللب، كان 
املوقوفللني  إيللداع  مت  سللجن  هلللا 
تقسلليم  وفللق  فيلله  واحملكومللني 
حمللدد مرتبللط باجلنللس والعمللر 
ونللوع اجلللرم ومللدة العقوبللة. مللع 
يكللن  مل  السللجن  أن  إىل  اإلشللارة 
حيللوي أسللرى املعللارك، إذ إن ذلللك 
من اختصاص الفصائل العسكرية. 

وقللد متكللن جهللاز احملكمللة مللن تأمللني مجيللع السللجناء مبللا يضمللن 
سللامتهم قللدر املسللتطاع وفللق ظللروف احلصللار والقصللف اهلمجللي 

حلللب. عاشللته  الللذي 
عّرفللت احملكمللة نفسللها بأنهللا مؤسسللة قضائيللة مسللتقلة،  	

الفصائللل؟ بعللض  مللع  تعاونكللم  مللع  هللذا  يسللتقيم  فكيللف 
ال شك يف أن للعسكر دور مهم يف دعم احملكمة واالعرتاف  	
بها حبكم األمر الواقع. وقد سللعينا جاهدين لكسللب تأييد الفصائل 
بهللدف توظيفلله يف حتقيللق العللدل بللني النللاس، وقللد جنحنللا يف ذلك 
إىل حللد ال بللأس بلله. فأنشللأنا عاقللات تعللاون مللع عدد مللن الفصائل، 
كان مللن أبرزهللا العاقللة املميللزة مللع اجلبهللة الشللامية اللليت قدمت 
لنللا الدعللم املللادي والقللوة التنفيذيللة، وكان أثللر ذلللك واضحللًا يف 

ارتفللاع مسللتوى أداء احملكمللة. وبعللد تهجرينللا مللن حلللب كانللت هنللاك 
نيللة إلعللادة افتتللاح احملكمللة يف ريللف حلللب الغربي ومتابعللة عملها، إال 
أن هجللوم هيئللة حتريللر الشللام علللى اجلبهللة الشللامية حللال دون ذلللك، 

ومت االكتفللاء مبحكمللة اعللزاز املركزيللة.
مصري املوقوفني واحملكومني خالل احلصار

يف هذه الفرتة العصيبة اليت مّرت بها مدينة حلب تعّرضت  	
احملكمة، كغريها، لشتى أنواع القصف، وتضّررت بشكل شبه كامل؛ 

فكيللف تعاملتللم مللع هللذه املتغللريات؟
الللروس، قامللت  خللال احلصللار، ونتيجللة اشللتداد قصللف  	
الدوائللر القضائيللة يف احملكمللة بعمللل مكثللف -وفللق األصللول املوجللزة 
ودون إخللال بضمانللات احملاكمللة العادلللة- حبسللم غالبيللة الدعللاوى 
العفللو عللن  اللليت حتللوي موقوفللني، وأصللدرت العديللد مللن قللرارات 
العقوبات الكاملة أو املتبقي منها يف الدعاوى البسيطة اليت ليس فيها 
حق شخصي، أو اليت تنازل املدعي فيها عن حقه أو تصاحل مع املدعى 
عليلله، ورغللم ذلللك بقيللت بعللض دعللاوى املوقوفللني اللليت مل حتسللم بعد. 
ومع تقدم قوات النظام واقرتابها من مبنى احملكمة صدر قرار بإخاء 
سللبيل مللن تبقللى مللن املوقوفللني واحملكومللني حرصللًا علللى سللامتهم 

وخشللية َأسللرهم مللن قبللل النظللام، فلللم يقللع أي منهللم بيللده.
مللاذا حللّل بالوثائللق واملسللتندات اللليت كانللت حبوزتكللم، علمللًا  	
بأن وصوهلا إىل يد النظام قد يشكل خطراً كبرياً على بعض املدنيني 

حتللى؟
مللن  حلملللة  التهجللري،  قبيللل  احملكمللة،  حميللط  تعللّرض  	
القصللف املكثللف والعنيللف، مللا أدى إىل تهللّدم جللزء مللن املبنللى وانللدالع 
حرائق بأجزاء أخرى، وأسفر ذلك عن تلف القسم األكر من امللفات 
والوثائللق واألوراق القضائيللة، علمللًا بأنلله كان مللن احملللال نقلهللا إىل 
مللكان آخللر بسللبب شللدة القصللف وتسللارع سللقوط أحيللاء املدينللة آنذاك.

ورغللم ذلللك خاطللر كللوادر احملكمللة بأنفسللهم للوصللول إىل بعللض 
القاعللات والغللرف، وإتللاف مللا تبقللى مللن ملفللات الدعللاوى املؤرشللفة 
واحملسللومة، خوفللًا مللن وقوعهللا بيللد النظللام وقيامه مباحقللة املدنيني 
الذيللن كانللوا أطرافللًا فيهللا، سللواء أكانللوا مّدعللني أم مّدعللى عليهللم أو 

حتللى جمللّرد شللهود.
علمنللا أن هنللاك أمللوااًل كانللت مودعللًة يف صنللدوق احملكمللة،  	
فمللا هللو مصللري هللذه اخلزينللة اللليت تعللود حقوقهللا لبعللض أصحللاب 

الّدعللاوى؟
كافللة  جبللرد  وقائللي-  -كإجللراء  قمنللا  تهجرينللا  قبيللل  	
األمللوال املوجللودة يف صنللدوق احملكمللة واملودعللة فيهللا وتنظيللم بيللان 
مالللي مفّصللل بهللا، وذلللك حلفللظ حقللوق أصحللاب تلللك األمللوال. وبعللد 
خروجنللا مت تسللليم كافللة املبالللغ إىل املكتب املالي يف اجلبهة الشللامية 
وفللق إيصللاالت اسللتام رمسّيللة؛ ليصللار إىل تسللليمها ملسللتحقيها.

احملكمة الشرعية يف حلب وريفها

حممد سرحيل
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نفسلله يف مثانينللات  األمللر  حللدث  	
إسللاميون  أشللعل  عندمللا  املاضللي،  القللرن 
حللراكًا هللّز أركان النظللام املسللتبد، فللكان 
رّده سللحق هللذا احلللراك ومعلله كافة أحزاب 
املعارضللة مبختلللف تاوينهللا اآليديولوجية، 
واسللتنفار طائفتلله للدفللاع عنلله وسللط صمت 
مريللب مللن اجملتمللع الدولللي، كمللا حيصللل 
اليوم، مع فارق أن الصمت حتّول إىل تواطؤ 

مللع النظللام للقضللاء علللى الثللورة.
معظللم  أن  االنتبللاه  يلفللت  مللا  	
يصفللون  املعارضللني  والنشللطاء  املثقفللني 
تللكاذب  يف  بل»الكرميللة«،  العلويللة  الطائفللة 
واضح وحفلة جمامات ال تنطلي على أحد 
مللن الطرفللني. الطائفة اليت مارسللت شللرائح 
واسللعة منهللا القتللل بالسللكاكني وبالفللؤوس 
وباحلللرق، كمللا حصللل يف احلولللة وبانيللاس 
ويف عشللرات املللدن والبلللدات اجملللاورة لقللرى 
العلويللني ومدنهللم، واللليت خرجللت حتتفللل 
الكيمللاوي،  بالسللاح  النللاس  آالف  مبقتللل 
واللليت شللاركت يف إلقللاء الراميللل املتفجللرة 
شللرائح  تنظللر  واللليت  طياريهللا،  بواسللطة 
كبللرية منهللا إىل بقيللة السللوريني كمللا لللو 
أدنللى  ومللن مرتبللة  وعابللرون  أنهللم غربللاء 
حتللى  وتلفللظ  األخللرى،  للللدول  وعمللاء 
بعض أبنائها أنفسللهم ألنهم وقفوا مع احلق 

والثللورة!! 

إذا كانللت هللذه حللال بللاد ترعاهللا  	
بقيللة  مصللاحل  تعللادي  »كرميللة«،  طائفللة 
الشللعب، وتعمللل متزيقللًا يف نسلليجه الوطللي، 
وتشللرع أبللواب البللاد علللى مصاريعهللا أمللام 
الغللزاة اإليرانيللني والللروس وسللواهم، فمللاذا 
كان احلللال سلليكون لللو أن هللذه الطائفللة مل 

تسللرف يف »كرمهللا«؟
السللبب، يف قناعتنللا، ليللس مذهبيللًا  	
وال عاقللة للله بالديللن. فمنللذ اسللتام البعللث 
احلكللم بعللد انقللاب 1963 كان هنللاك توّجلله 
واضح حنو تطييف اجليش السوري، وهو ما 
تتحدث عنه مذكرات قادة احلزب والدولة 
خللال تلللك املرحلللة، مشللرية إىل دور صللاح 
جديللد وحافللظ األسللد وشللقيقه رفعللت فيلله. 
وبعللد أن اسللتلم األسللد احلكللم يف انقاب عام 
ومعظمهللم  الضبللاط،  هللؤالء  أمسللك   1970

يف  احلساسللة  القيللادة  مبراكللز  علويللون، 
اجليللش واألمللن، وتللرك هلللم األسللد احلريللة 
يف فسللادهم املعللروف. وبعللد أن أثللروا اجتهللوا 
االقتصللادي  القطللاع  أبناؤهللم يف  واخنللرط 
حتللى أحكمللوا القبضة على الباد، تسللاندهم 
حفنللة مللن اللصللوص مللن خمتلللف األديللان 
التجاريللة  املراكللز  مجيللع  ويف  واملذاهللب 
والصناعيللة والعسللكرية. ومللن خللال النهللب 
املنظللم القتصللاد الدولللة، ودخوهلللم شللركاء 
باإلكللراه لرجللال األعمللال السللّنة وغريهللم؛ 
االقتصاديللة- الطبقللة  يشللبه  مللا  تكّونللت 

الطائفللة،  هللذه  مللن  السياسية-العسللكرية 
دورهللا الرئيسللي هللو الدفللاع عللن النظللام، أي 
تكللن يف حاجللة إىل  ولذلللك مل  ذاتهللا.  عللن 
النظللام ليلللوح هلللا باخلللوف مللن السللّنة، فقللد 
أصبللح أكثرهللا مندجمللًا بالنظللام ومرتبطللًا 
بلله ارتباطللًا عضويللًا عللر التمييللز، ولذلللك 
كان مللن املسللتحيل فللكُّ ارتبللاط هللؤالء بلله 

أبو حممد اإلدليب

النظللام  خيللوض  سللنوات   6 منللذ  	
راح  الشللعب،  ضللد  مدّمللرة  حربللًا  السللوري 
الشللهداء  مللن  اآلالف  مئللات  ضحيتهللا 
النازحللني  واجلرحللى واملعتقلللني ومايللني 
البلللدان  ويف  سللورية  داخللل  واملهجريللن 
العربيللة واألجنبيللة، وُدّمللر الكثري مللن البنى 
هللذه  ويف  املدنّيللة.  واملؤسسللات  التحتيللة 
املعركة الكارثية استخدم النظام الطائفة 
العلويللة كرأس حربة ضد الثائرين الذين 

السللّنية. الطائفللة  يف  أغلبيتهللم  متّثلللت 

الطائفة الكرمية
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وانتقاهلللم إىل صفللوف الثورة. لكللن الطائفة 
دفعت وما تزال مثنًا باهظًا نتيجة شراكتها 
الدمويللة مللع آل األسللد، فقللد قّدمللت عشللرات 
اآلالف مللن شللبانها قتلللى ومعوقللني. ومللن 
احملللزن بالفعللل أن هللؤالء قتلللوا دفاعللًا عللن 
مصللاحل طائفيللة ضّيقللة أو مصللاحل ماديللة 
ال ينالللون منهللا إال الفتللات، بللدل الوقللوف إىل 
جانللب أكثريللة السللوريني يف ثورتهللم مللن 
أجللل احلريللة والكرامللة والعدالللة للجميللع.

تبقللى نقطتللان ال بللد مللن اإلشللارة  	
إليهمللا؛ األوىل هللي انقاب عللدد من املثقفني 
واملعارضللني السللابقني مللن أصللول علويللة، 
وبعضهللم أمضللى الكثللري مللن سللنوات عمللره 
يف املعتقللات بتهللم يسللارية، وحتولللوا أثنللاء 
الثللورة إىل مؤيديللن للنظللام، بللل أصبحللوا 
مللن املتحمسللني جللداً للقضللاء علللى »اإلرهللاب 
أي  وجسللديًا«،  فكريللًا  الشللعبية  وحاضنتلله 
للقضللاء علللى كل املنتفضللني، وهللذا الللكام 
علللى لسللان أحللد قللادة املعارضللة السللابقني 
الللذي وصللل بلله األمللر إىل حللد أنلله أعلللن أنلله 
طلللب مللن روسلليا التدخللل العسللكري قبللل 
مللدة طويلللة من تدخلها، بهدف القضاء على 

»اإلرهاب«!!!
مللن  عللدد  وقللوف  هللي  والثانيللة  	
املثقفللني والناشللطني السياسلليني واملدنيللني 
العلويللني إىل جانللب الثللورة منللذ انطاقتهللا 
وحتللى اليللوم. لقد قّدم هللؤالء الكثري وضّحوا 
بالكثللري مللن أجللل حقللوق مجيللع السللوريني 
دون اسللتثناء. صحيللح أن عددهللم وتأثريهللم 
لكللن  ُيذكللران،  ال  يللكادان  الطائفللة  علللى 
موقفهللم مشللّرف وبطولللي وسللط ختويللن 
حميطهم. مقابل اصطفاف قسم ال يستهان 
بلله مللن حثللاالت الطائفللة السللّنية –وسللواها- 

مللع القتلللة واجملرمللني.



ينحللدر أغلللب هللؤالء مللن مناطللق  	
البللاد،  شللرق  مشللال  يف  نسللبيًا  فقللرية 
حيللث يوجللد أكثللر مللن 2000 مللن املقاتلللني 
اإلسللاميني الذيللن قللرروا البقللاء هنللاك بعللد 
انتهاء احلرب يف 1995، وحصلوا على إقامات 
دائمللة وجللوازات سللفر حمليللة. حتولللت هللذه 
املناطللق مللع مللرور الوقت إىل قلعة للسلللفية 
يف البوسنة واهلرسك، بعدما أرست قواعدها 
الدينيللة اخلاصللة، وانتشللرت فيهللا املابللس 
األعللام  وأخللذت  والشيشللانية،  األفغانيللة 
أبنيتهللا مللع  فللوق بعللض  السللوداء ترفللرف 

البغللدادي. ظهللور خافللة 
مللن قرية غورنيا مللاوكا اجلبلية،  	
الواقعة ضمن  هذه املنطقة، جاء الشاب إمرا 
فوينيكا الذي فجر نفسه يف العراق 8 آب 2014 
خللال هجللوم لتنظيللم الدولللة اإلسللامية، 
ليصبللح ثانللي انتحللاري مللن منطقللة البلقللان 
قتللل  الللذي  بلللريم هيتللا،  الكوسللوفوي  بعللد 
 .2014 آذار  نهايللة  عراقيللًا   52 هجوملله  يف 
ومللن هللذه القريللة جللاء مولللد يسللاريفيتش 
الللذي قللام باهلجللوم الفاشللل علللى السللفارة 
األمريكيللة يف سللراييفو، 28 تشللرين األول 
كاشللنيكوف  بندقيللة  مسللتخدمًا   ،2011

قدمهللا للله إمللرا فوينيللكا نفسلله. ووقتهللا حكللم 
عليلله بالسللجن 18 عامللًا، بينمللا أفرج عن إمرا 
وزميللله اآلخللر منيللب أمحدسللباهيش لعللدم 

توافللر األدلللة!
القلللق،  تثللري  البوسللنة  احلالللة يف  	
فمعظللم املقاتلللني الذين سللافروا إىل سللورية 
والعللراق كانللوا واقعللني حتللت تأثللري األفللكار 
قانونللًا  احلكومللة  أصللدرت  وقللد  السلللفية، 
جيرم األنشللطة املتطرفة. لكن هل تسللتطيع 
السلللطات جديللًا حماربللة التطللرف اسللتناداً 

القانللون؟  هللذا  إىل 

د. علي حافظ
يف بدايللة 2015 حتدثللت معلومللات اسللتخباراتية عللن انضمللام حوالللي 200 مللن مواطللي البوسللنة واهلرسللك إىل التنظيمللات  	
اإلسامية املتطرفة يف سورية. بينما ذكرت املصادر الرمسية، بعد عام من ذلك التاريخ، أن زهاء 150 مواطنًا قد غادروا الباد لالتحاق 

بصفللوف داعللش، قتللل منهللم قرابللة 30، واسللتطاع 50 آخللرون العللودة إىل ديارهللم.

املقاتلون البوسنيون يف سورية والعراق

قامت سلللطات البوسللنة واهلرسك،  	
إثر ذلك، بعملية أمنية يف النصف الثاني من 
عللام 2016 اعتقلللت خاهلا أحد عشللر شللخصًا 
يشتبه يف تورطهم بأنشطة متطرفة وجتنيد 
أناس للقتال إىل جانب »الدولة اإلسامية«. 
جللاءت عمليللة املداهمللة بالقللرب مللن وحللدة 
بالرصللاص  مسلللح  قتللل  حيللث  عسللكرية، 
تشللرين  يف  البوسللنيني  اجلنللود  مللن  اثنللني 
الثانللي املاضللي، ثللم فجللر نفسلله بقنبلللة. هللذه 
اجملموعللة كان يشللتبه يف إعدادهللا هلجللوم 
عطلللة  أثنللاء  سللراييفو  يف  كبللري  إرهابللي 
رأس السللنة املياديللة املاضيللة، وكان مللن 
املفروض أن يقتل حنو مائة شخص، بينهم 
رجللال شللرطة. كذلللك اعتقلللت الشللرطة 
مخسللة أشللخاص يف كانللون الثانللي 2016 
االنضمللام إىل صفللوف  يشللتبه يف عزمهللم 

سللورية.  يف  اجملاهديللن 
محلللت عمليللة مكافحللة اإلرهللاب  	
اسللم  واهلرسللك  البوسللنة  غللرب  مشللال  يف 
علللى  خاهلللا  الشللرطة  وعثللرت  »دمشللق«، 
وضبطللت  والذخللرية،  لألسلللحة  خمللازن 
قنابل يدوية وألغامًا، واملواد الازمة لطباعة 

اجلماعللة.  رمللوز 
علللى  بعللد  مللا  يف  القبللض  ألقللي  	
شللخصني بالقللرب مللن حدود اجلبل األسللود، 
وثاثة يف بلدة فيليكا كادوسا مشال غرب 
البللاد، باإلضافللة إىل بوسللي آخللر اعتقلتلله 
حيللاول  كان  بينمللا  الرتكيللة  السلللطات 
عبللور احلللدود إىل سللورية. كذلللك اعتقلللت 
الشللرطة خال عملية »دمشللق« الزعيم غري 
الرمسللي للسلللفيني يف البوسللنة واهلرسللك، 
 ،2014 أيلللول  يف  بوسللنيتش،  بللال  حسللني 
مللع 15 آخريللن. وهللو أشللهر داعشللي يف الباد، 
ومعللروف بامسه املسللتعار بللال، ومولود عام 

1972 مشال البوسللنة واهلرسك، ومتزوج من 

أربع نساء ولديه 17 ولداً. وترجع شهرته إىل 
حقيقللة أنلله جنللد أكللر عللدد مللن املتطوعللني 
يف أوربللا لالتحللاق بصفللوف داعللش، حتللى 
اعتللره بعضهللم مسللؤول اجلنللاح األوروبللي 

. للتنظيم
دوبرافكللو  العللام  املدعللي  وحسللب  	
كامباري فإن بوسللنيتش يتحمل مسللؤولية 
وفللاة سللتة أشللخاص علللى األقللل مللن الشللبان 
الذيللن ذهبللوا للقتللال يف سللورية والعللراق، 
وأنه كان على اتصال وثيق مع الزعيم غري 
الرمسللي السللابق لسلللفيي البوسللنة نصللرت 
إمياموفيللك، الللذي كان يقاتللل يف صفللوف 

»جبهللة النصللرة«.
جهللات  مللن  أمللوااًل  تلقيلله  ورغللم  	
غللري  دينيللة  وتأسيسلله جتمعللات  خارجيللة، 
مرخصللة، ووجللود صللور للله وهللو يف مدينللة 
الرقللة جنبللًا إىل جنب مع املقاتلني الشيشللان، 
وحتريضه على اإلرهاب، وجتنيده املواطنني 
وإرساهلم إىل سورية للمشاركة يف القتال؛ 

أفللرج عنلله! 
اليللوم  البوسللي  اجملتمللع  يشللهد  	
وضعللًا مضطربللًا بعدمللا أصبللح أرضللًا خصبة 
للتطللرف يف السللنوات القليلللة املاضيللة، مللع 
وجود الكثري من الساخطني الذين يعتقدون 
أن املواقللف والتصرفللات املتطرفة سللتجعلهم 
املنللاخ  إن  أفضللل.  حنللو  علللى  يشللعرون 
االجتماعللي العللام برمتلله يشللجع علللى ذلللك 
األمر. إذ كيف ميكن لشللبان يف العشللرينات 
مللن أعمارهللم أن يذهبللوا للقتللال يف بلد بعيد 
ال يسللتطيعون إجيللاده حتللى علللى اخلريطة. 
رمبللا يبحثللون عللن معنللى حلياتهللم هنللاك 
بعدمللا فقللدوا هذا املعنللى يف بلدهم األصلي؟!

علم داعش يف قرية بوسنية
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مشللال الرقللة بنحللو 75 كللم تقللع ناحيللة سلللوك اللليت تضم،  	
إىل جانللب البلللدة أو مركللز الناحيللة، أكثللر مللن 300 قريللة ومزرعللة 
وجتمللع سللكاني صغللري، ممتللدة علللى مسللاحة شاسللعة بللني مدينلليت 
تللل أبيللض ورأس العللني مللن الغللرب إىل الشللرق، واحلللدود الرتكيللة 
وطريللق حلللب احلسللكة مللن الشللمال إىل اجلنللوب. يقللدر عللدد سللكان 
الناحية بل77 ألف نسمة، وعدد سكان مركزها بلدة سلوك بل24 ألفًا.

يتحللدر غالبيللة سللكان املنطقللة مللن قبائللل )طللي؛ جيللس؛  	
النعيللم؛ البقللارة؛ عنللزة( العربيللة، إضافللة إىل الرتكمللان يف بعللض 
القللرى. ويعللود تاريللخ نشللأتها احلديثللة، حسللب مرويللات شللفوية، إىل 
الثلث األخري من القرن التاسللع عشللر، حني اسللتقرت بعض العائات 
قللرب نبللع مللاء جللار يف سلللوك وامتهنللت الزراعللة إىل جانللب مهنتهللا 
األصليللة يف تربيللة املاشللية. وقللوع سلللوك علللى مللا يعللرف بل»خللط 
العشللرة« غزيللر األمطللار، وتربتهللا اخلصبللة، شللجعا ظاهللرة التحللول 
إىل الزراعللة بشللكلها البعلللي، خاصللة يف النصللف األول مللن القللرن 
العشللرين. وحسللب مللا يللروى أيضللًا، ُأسللس أول خمفللر يف املنطقة عام 
1954، ثللم أول مدرسللة ابتدائيللة عللام 1962. ولعللل الصدفة اليت جلبت 

معّلَمني بعثيني إىل هذه املدرسللة، أحدهما من السللويداء واآلخر من 
درعللا، كانللت سللبب احلضللور املبكر حلزب البعث، ثم انتشللاره واتسللاع 
تأثللريه بعللد توليه السلللطة يف آذار 1963. لعللب البعثيون األوائل آنذاك 
أدواراً هامللة يف تطويللر الزراعللة عللر قوانللني االسللتصاح الزراعللي 
والتأميللم ومجعيتهللم الفاحيللة اللليت أسسللوها عللام 1966 –رغم مآخذ 
كبللار املاكللني – فضللًا عللن دورهللم يف التشللجيع علللى التعليللم، مللا 
جعللل نسللبة اخلرجيللني اجلامعيللني الحقللًا يف سلللوك أعلللى منهللا يف 
البلللدات اجملللاورة. وإىل جانللب التعليللم والزراعللة اسللتطاع البعثيللون 
التأثللري علللى الللرأي العللام وربطلله بقضايللا السلللطة البعيدة يف دمشللق 
وأدبياتهللا، إىل درجللة أن شللبانًا مللن البلللدة تطوعللوا وحفللروا خنللادق 

دفاعيللة حوهلللا اسللتعداداً ملعركللة لللن تأتللي أبللداً مع العللدو الصهيوني 
الذي احتل اجلوالن وقتها وأهلب -باحتاله هذا- احلماسة والرغبة 
العارمللة يف القتللال لللدى بعثيللي سلللوك، علللى وقللع أغنيللات احلللرس 
القومللي والفدائيللني الفلسللطينيني. خللال ثاثللني عامللًا مللن سلللطة 
البعللث بعللد ذلللك تغللريت سلللوك وتغللري بعثيوها وأغنياتهم مللن »يا ميا 
اعطيللي البللارودة«، وقللت حفللر اخلنللادق أواخللر السللتينات، إىل »وردة 
وردة عالقطللن تعالللي« وقللت االحتفللاالت حبضللور أمنللاء فللرع احلللزب 

الزائريللن أواخللر التسللعينات. 
بعللد عامللني أو ثاثللة مللن انقللاب حافللظ األسللد عللام 1970  	
غار نبع املاء و تاحقت سنوات اجلفاف. ثم ألقي القبض على كثري 
من حفاري اخلنادق الدفاعية بتهمة الوالء لليمني العراقي، وقضى 
بعضهللم سللنني طويلللة يف السللجون. وتزامن ذلك مع خللروج الدفعات 
األوىل مللن أبنللاء املنطقللة حبثللًا عللن فللرص عمللل يف األردن ثللم لبنللان 

بعللد انهيللار الزراعللة. 
مطلللع الثمانينللات مسللح حبفللر اآلبار االرتوازية فتحسللنت  	
األحوال قليًا، إىل حني صدور قانون االستثمار رقم )10( والقوانني 
الاحقللة أول التسللعينيات، واللليت دفعللت باجتللاه اقتصللاد السللوق، مللا 
ضاعللف تكاليللف اإلنتللاج الزراعللي وأثقل بالفعل كاهللل الفاح الذي 
جلللأ إىل االقللرتاض مللن املصللرف الزراعللي، ثللم التللواكل عليلله مللن 
موسللم إىل آخللر، ليتحللول الفاحللون يف النهايللة إىل مللا يشللبه األجراء 
يف أراضيهللم، مشللغولني دومللًا بالتملللص من سللداد القروض وتهريب 
التسللويق احلكوميللة  أجللزاء منهللا إىل خللارج دورة  أو  حماصيلهللم 
املفروضة. لتتجدد، يف سنوات حافظ األسد األخرية، ظاهرة العمالة 
يف لبنان. أما يف عهد بشار فأتاحت »مسرية حتديثه وتطويره« أبواب 
اقللرتاض جديللدة حتللت عناويللن مكافحللة البطالللة ودعللم التنميللة 

يف هللذا امللللف تتوقللف »عللني املدينللة« عنللد حمطات من تاريخ منطقة سلللوك بريللف الرقة، من النواحي السياسللية واالجتماعية  	
واالقتصادية، وحتاول أن تروي حكايتها مع السلفية اجلهادية، وأن تقف على واقعها وأحوال أهلها اليوم، وتعرض مواقف بعضهم مما 

جيللري حتللت سلللطة حللزب االحتللاد الدميقراطللي )PYD( وإدارتلله الذاتيللة.

سلوك وما حوهلا..
سرية بعث وثورة متعثرة وجهاد وكومينات

مركز بلدة سلوك
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ومتكللني املللرأة الريفيللة وغللري ذلللك مللن فللرص بللرع كثللريون يف 
اقتناصها دون سداد الحق، ومل ينفذ بالطبع شيء من هذه املشاريع 

علللى أرض الواقللع.
اجلهاد يف خمفر الزيدي

قريللة  ابللن  كان  التسللعينات  مللن  الثانللي  النصللف  يف  	
الكنيطللرة التابعللة لسلللوك، هللادي العللكال، طالب ثانوية شللرعية يف 
مدينة الرقة عندما مسع بالشيخ سامل احللو )انظر »الرقة وحتوالتها« 
يف العدد 93 من »عني املدينة«( وأعجب بدعوته السلفية بعد دروس 
قليلة. وعندما انتقل العكال إىل دمشق للدراسة يف كلية الشريعة 
تعللرف علللى دعللوة سلللفية أخللرى يف حلقللات خللارج اجلامعللة خلقللت 
وعيلله اجلهللادي اخلللاص. ويقللال إن هللذه احللقللات الصغللرية وشللبه 
املغلقللة غللذت فئللة سلللفية ضئيلللة كانللت ضمللن مللن ذهبللوا للقتللال 
يف العللراق بعد الغزو 
عللام  األمريكللي 
بقللي  فيمللا   ،2003

سللورية  يف  هللادي 
ليتللم دراسللته ويبللزغ 
جنملله يف األوسللاط 
النظريللة  اجلهاديللة 
ملللا  نظللراً  الضيقللة، 
متتللع بلله مللن جللدل 
وقللدرة عاليللة علللى 
احلفللظ وبراعللة يف 
تقليللد قللّراء مشللهورين. وحتللى ذلللك الوقللت مل يكللن للله أي تأثللري يف 
قريته أو يف جمتمع سلللوك األوسللع، لكن حادثة وقعت يف حزيران 
2008، كان بطلها، أمسعت الكثريين من أبناء املنطقة بامسه ورمبا 

بالسلللفية اجلهاديللة ألول مللرة. حللني حللّرض علللى عمليللة خرقللاء 
نفذهللا 6 مللن أقاربلله انطلقللوا على ثللاث دراجات ناريللة جتاه خمفر 
قريللة الزيللدي )50 كللم جنللوب شللرق سلللوك( وأسللروا الشللرطي 
الوحيللد املللداوم يومهللا وقيللدوه واسللتولوا علللى أسلللحة املخفللر ثللم 
الذوا بالفللرار. ألقللي القبللض علللى اجملموعللة بعللد سللاعات، وسلليق 
هللادي واآلخللرون إىل سللجن صيدنايللا بعد رحلة حتقيللق طويلة يف 
أفللرع املخابللرات، ومل خيللرج منلله إال بعللد الثللورة مسللاقًا إىل اخلدمة 
العسللكرية يف درعللا، لينشللق هنللاك وميكللث ألشللهر يف بلللدة تسلليل. 
مل يرجللع العللكال إىل سلللوك إال أول خريللف 2012، بعللد حتريرهللا 
وحترير تل أبيض اليت أسللس فيها هيئة شللرعية مسللتقلة نافسللت، 
حبضللوره املؤثللر، هيئللة شللرعية أخللرى كانللت قللد أسسللتها جبهللة 
النصللرة، قبللل أن يقتللل يف شللباط 2013  يف ظللروف غامضللة تعللددت 
فيهللا األقللوال. فيمللا تأخللر خللروج »أوالد دعوتلله« حتللى آذار 2013، مللع 

حتريللر سللجن الرقللة الللذي نقلللوا إليلله.
حادثللة أخللرى مللن الطابع نفسلله وقعت يف عللام 2006، قتل  	
فيهللا مسللؤول منطقللة سلللوك يف املخابللرات العسللكرية، املسللاعد أول 
أمحللد حسللنة، علللى الطريللق بللني تللل أبيللض وسلللوك، وسللجلت يف 
النهايللة ضللد جمهولللني رغللم بعللض الشللبهات اللليت حامللت حللول ابن 
عللم بعيللد هلللادي العللكال هللو خلللف ذياب احللللوس. الذي سلليكون له، 
رغم تواضع حتصيله العلمي )ابتدائية( وعصبيته، تأثري كبري يف 
جمريات األحداث بعد اندالع الثورة، رمبا يعود إىل صات جهادية 
خاصللة أقامهللا خللال عمللله يف اخلليللج قبللل أن يطللرد، ومّتنهللا يف 

العللراق حتللى عللاد يف 2005 

من كتيبة القادسية إىل داعش
مل يعللرف يف منطقللة سلللوك قبللل الثللورة أي سلللفي جهللادي  	
سللوى هللادي العللكال وخلللف احللللوس وشللابني أو ثاثللة مللن أقاربهمللا 
تأثللروا علللى البعللد بهللادي. إضافللة إىل شللخصني آخريللن ذهللب أوهلمللا 
إىل العراق وعاد سلللفيًا منطويًا على نفسلله، وآخر، وهو معلم مدرسللة، 
اعتقللل لعللدة أشللهر. سللينخرط بعللض هللؤالء بعللد انللدالع الثللورة يف 
كتيبللة القادسللية اللليت تأسسللت باحتللاد عدد من اجملموعات يف شللباط 
عللام 2012. ولسللوء حللظ هللذه الكتيبللة تللوىل فيصل البلو، ابللن تل أبيض 
اجملللاورة وأحللد سللجناء صيدنايللا املطلللق سللراحهم، قيادتهللا، إىل جانللب 
قائديللن آخريللن قتللل أوهلمللا، وهللو معلللم املدرسللة السلللفي املذكللور 
سللابقًا، بعللد أيللام مللن تأسيسللها، وقتللل اآلخللر بعللده بقليللل. سللاير البلللو 
أن جيّرهللم  قبللل  الثللورة،  لعلللم  الظاهللر  بتبنيلله  القادسللية  مقاتلللي 
بالتدريللج حنللو حركللة أحللرار الشللام طمعللًا باالسللتفادة مللن دعمهللا 
املالللي، خمفيللًا ميوللله احلقيقيللة حنللو جبهللة النصللرة حديثللة الللوالدة 
–نهايللة -2011 آنللذاك يف ديللر الللزور. وإىل هنللاك كان خلللف ذيللاب 

احللللوس دليللله إىل الشللرعي العللام السللابق جلبهللة النصللرة أبللو ماريللا 
القحطاني، فبايعه سللراً وعاد برفقة ثاثة أشللخاص أرسلللهم األخري، 
هللم أبللو حممللد اجلللزراوي كشللرعي، وأبو أنللس العراقي وأبللو عبد اهلل 
الديللري، علللي موسللى الشللواخ، كأمنيللني، فيمللا تللوىل هللو، بتعيللني مللن 
القحطانللي، إمللارة املنطقللة. شللكل اخلمسللة اخلليللة األوىل للنصللرة يف 
حمافظللة الرقللة، واختللذوا من هيئة شللرعية أسسللوها غطاء هلم، ومن 
قرية »بري حميسن« القريبة من سلوك مقراً ومعقًا. وظل البلو قائداً 
للقادسللية اليت أخذت تتآكل بتأثري منه ومن رفاقه اآلخرين لصاحل 
جبهللة النصللرة، إىل أن احنلللت الكتيبللة بعللد حتريللر مدينللة تللل أبيللض 
يف أيلللول 2012، وحينهللا أسللفر البلللو عللن وجهه احلقيقللي وأعلن بيعته 
السللابقة جلبهللة النصللرة. فالتحللق اجلزء األكر مللن عناصر الكتيبة 

باجلبهللة، فيمللا انضللم الباقللون إىل حركللة أحللرار الشللام.
يف األشللهر السللابقة علللى حتريللر سلللوك ثللم تللل أبيللض، يف  	
شللهري آب وأيلول 2012، بنت جبهة النصرة مسعة أكر من حجمها 
احلقيقللي الللذي يقللدره بعللض أبنللاء املنطقة املعايشللني لألحللداث بنحو 
)20-30( عنصللراً فقللط، لكللن البطللش واجلللرأة علللى القتللل والتنظيللم 
الللذي متتللع بلله هللؤالء، فضللًا عللن العمللل األمللي املنظللم، عللززت مللن 
صورتها كفصيل ذي وزن. عامل آخر أسهم يف تعميق حضور النصرة 
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هللو هيئتهللا الشللرعية ذات األحللكام القاسللية 
علللى جنللود جيش النظللام املستسلللمني وعلى 
خمتطفللني بتهمللة التشللبيح ظلمللًا وحسللب 
هللوى احللوس املهللووس باخلطف والرتبص 
باملوظفللني احلكوميللني علللى احلواجللز مشال 
مدينللة الرقللة قبللل أن يرمللوا يف حفرة اهلوتة 
السللحيقة )انظللر »اهلوتللة« ألمحللد إبراهيللم 
يف موقللع اجلمهوريللة(. صللورة اهليئللة هللذه، 
اللليت شللّرعت  وفتللاوى قاضيهللا اجلللزراوي 
العامللة  املمتلللكات  اسللتباحة  األوىل  للمللرة 
مل  إعجللاب  حمللل  منهللا  جعلتللا  كغنائللم، 
فصللارت  أخللرى،  شللرعية  هيئللات  تنللله 
حمكمللة ترفللع إليهللا الشللكاوى وتفللّض فيهللا 

اخلصومللات بللني كتائللب اجليللش احلللر.
وحتللى   2013 العللام  مطلللع  منللذ  	
ربيعه، وقبل إعان قيام »الدولة اإلسللامية 
يف العللراق والشللام« يف نيسللان، ارتفللع عللدد 
املنتسللبني إىل جبهة النصرة من أبناء سلوك 
حتللى وصللل، حسللب تقديللرات، إىل حنللو 100، 
تأسيسللها  بعللد  بداعللش  معظمهللم  التحللق 
وظلللت قلللة يف النصللرة. وتراجعللت بعللد ذلللك 
أهميللة سلللوك وحضورهللا يف املشللهد األوسللع 
احللللوس  ُهّمللش  إذ  داعللش،  احتلتلله  الللذي 
وترك »الدولة« غاضبًا إىل إدلب حيث التحق 
اهلاربللني  مللع  عللاد  أن  إىل  األقصللى،  جبنللد 
منهللم إىل داعللش يف العللام املاضللي، وكذلللك 
حللال فيصللل البلللو، واختفللى ذكللر العراقللي 
واجلللزراوي، وصعللد أبللو عبللد اهلل الديللري، 
بلقبه اجلديد »أبو لقمان«، وصار والي داعش 

علللى الرقللة، كمللا هللو معللروف. 

بعللد  قوتهللا  أوج  داعللش  بلغللت  	
 )17( الفرقللة  علللى  السلليطرة  يف  جناحهللا 
يف  الطبقللة  مطللار  ثللم   )93( اللللواء  ثللم 
الشللهرين السللابع والثامللن مللن 2014، حتللى 
نهايللة العللام حللني بللدت مامللح اهلزميللة يف 
معللارك عللني العللرب/ كوبانللي، ثللم لتبللدأ 
مسللاحات سلليطرتها يف ريف الرقة الشللمالي 
باالحنسللار، لتطللرد باكللراً مللن سلللوك يف 12 
حزيللران 2015، وبعدهللا بأيللام مللن تللل أبيللض.

تهجري وإدارة ذاتية
ومثقفوهللا  سلللوك  ثللوار  يشللعر  	
بالغضب من السمعة اليت التصقت باملنطقة 
كحاضنللة للدواعللش، ويللرون فيهللا ظلمللًا 
وتسللرعًا. وحسللب مللا يقللدرون فللإن جممللوع 
مللن انتسللب إىل داعللش مللن أبنائهللا ال يزيللد 
علللى 200 شللخص، وهللو عللدد قليللل بالقيللاس 
إىل 77 ألفللًا مللن السللكان. لكن انتماء احللوس 
إىل واحللدة مللن قراهللا، ثم انطاق اخلماسللي 
الللذي بنللى النصللرة فداعش مللن قرية أخرى 
باملوقللع أكثللر ممللا  تتعلللق  فيهللا، ألسللباب 
تتعلللق باجملتمللع، همللا سللبب إشللاعة هللذه 
»السللمعة الباطلللة« اللليت تلقفتهللا السلللطة 
اجلديللدة ممثلللة باللللPYD لتفعللل بأهلهللا مللا 
تشللاء، مللن تهجري وقمللع واضطهاد دون رادع، 

حسللب مللا يقولللون.
يف تقريللر منظمللة العفللو الدوليللة  	
Amnesty »مل يكللن لنللا مللكان آخللر نذهللب إليلله«، 

تثبللت   ،2015 األول  تشللرين  يف  الصللادر 
»انتهللاكات خطللرية تضمنللت التهجري وهدم 
احلسللكة  مبحافظلليت  مناطللق  يف  املنللازل« 

ملف خاص

والرقللة، بينهللا بلللدة سلللوك وبعللض القللرى 
التابعة هلا، ترقى إىل جرائم حرب. كان هلذا 
التقريللر ولتقاريللر حقوقيللة أخللرى، حسللب 
مللا يللرى احملامللي والناشللط احلقوقللي أنللور 
الكطللاف ابللن بلللدة سلللوك، دور يف حمللاوالت 
PYD حتسللني صورتلله بالسللماح بعودة بعض 

سللكان القللرى املطروديللن مللن بيوتهللم. إال أن 
عللودة أهل سلللوك -أو بعضهللم- تأخرت حتى 
نيسللان املاضللي، بعللد أن ظلللوا مشللردين ملللدة 
22 شللهراً تقريبللًا. يصعللب اليللوم إحصاء أعداد 

 ،PYD العائديللن إىل بيوتهللم يف ظللل سلللطة
ويصعللب أيضللًا الوصللول إىل تقديللر دقيللق 
ألعداد النازحني، نظراً لتوزعهم بني مناطق 
تقللع حتللت سلللطة PYD وسلللطة داعللش ويف 
ويف  السللوري  الشللمال  يف  احملللررة  املناطللق 
خميمللات ومللدن اللجللوء يف تركيللا. ويعللدد 
الكطللاف قرى نص تل والكنيطرة واألصيلم 
اللليت مللا يللزال أهلهللا مطروديللن مللن بيوتهللم 

حتللى اليللوم.
التنظيللم  اعتقللل  داعللش  عهللد  يف  	
الكطللاف ملللدة 40 يومللًا، وتعللرض للتعذيللب 
علللى يللد األمنيللني، وهللدده أبللو لقمللان بذحبه 
وإلقائه يف اهلوتة، وصودر بيته حتى صادره 
PYD ثانيللة وقللت دخوللله سلللوك وعللّده مللن 

سلللطة  داعللش  الكطللاف:  يقللول  أماكلله! 
احتال يقودها أجانب وPYD سلطة احتال 
جديللدة يقودهللا أجانللب أيضللًا. والسللوريون يف 
كا احلالتللني جمللرد أدوات وواجهللة للقادة 
احلقيقيللني وراء السللتار. ويللرى أن النقللاش 

أثناء رمي الضحايا يف الهوتة..من مقطع مسرب

أنور الكطاف
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واللليت مل تظهللر هلللا حتللى اآلن آثللار فعالللة يف 
اجلوانللب املسللؤولة عنهللا. يف سلللوك يتجنللب 
معظللم النللاس تقييللم أداء الكومينللات، وتللرر 
املدافعللة عنهللا تأخللر نشللاطها بقلللة  القلللة 
املللوارد املاليللة وباخلللراب الكبللري الللذي حلللق 
اخلدمللات  قطاعللات  يف  التحتيللة  بالبنللى 

والصحللة والزراعللة والتعليللم 
بللآالف  اليللوم  سلللوك  تزدحللم  	
العوائللل النازحللة مللن مدينللة الرقللة وقراهللا، 
البلللدة  أهللل  رأي  إىل  الوصللول  ويصعللب 
األصليللني ممللن مل يشللاركوا يف أي نشللاط 
عام خال السللنوات السللابقة. فكل ما يهمهم 
اليللوم هللو عللدد سللاعات الكهربللاء اللليت عللادت 
بعللد انقطللاع كامللل منللذ أيللام، وفللق برنامللج 
تقنللني مينحهللم سللاعتني أو ثاثللًا كل يللوم. 
أمللا امليللاه فمقطوعللة متامللًا منللذ سللنوات، مللا 
كمصللدر  اآلبللار  علللى  يعتمللدون  جعلهللم 
 Concernوحيللد مليللاه الشللرب. قامللت منظمللة
ومولللدات  مضخللات  بتأمللني   Worldwide

كهرباء ووقود لبعض اآلبار يف بلدة سلوك 
وبعللض القللرى، ويف أخللرى اعتمللد األهالللي 
علللى امليللاه املنقولللة بالصهاريللج. يف الزراعللة 
تبللدو الصللورة مأسللاوية مللع هجللران آالف 
الفاحللني أراضيهللم بسللبب ارتفللاع تكاليللف 
العمل الزراعي، وخاصة أسعار الوقود الازم 
لتشللغيل حمللركات جللر امليللاه مللن اآلبللار 
االرتوازيللة، إذ يصللل سللعر برميللل املللازوت 
 ،)$  90 )حوالللي  سللورية  لللرية  ألللف   45 إىل 
إضافللة إىل غللاء اللللوازم األخللرى مللن مسللاد 

ٍ

واخلدمللات  اإلدارة  يف   PYD جتربللة  حللول 
وغري ذلك نقاش يف غري حمله، ألن القضية 
هنللا قضيللة وجوديللة تتعلللق بهويللة املنطقللة 
السلللطة  فهللذه  العربللي،  جمتمعهللا  وبقللاء 
سلللطة احتللال حمللض. غري أنه يتنبأ بفشللل 
جتربتهللا حتللى يف اخلدمللات واإلدارة العامة، 
كمعيللار  السياسللي  الللوالء  تعتمللد  ألنهللا 
وحيللد، ممللا أدى إىل أنهللا اختللارت أشللخاصًا 
معروفني بفسادهم وانعدام وزنهم وعّينتهم 
يف مناصللب خمتلفللة. عيسللى احلميللد )57 
عامًا(، موظف حكومي سللابق وناشط ثوري، 
يؤكللد هللو اآلخللر مللا ذهللب إليلله الكطللاف، 
قللادة  أحللد  مللن  اسللتدعائه  ويللروي حادثللة 
PYD األمنيني حني اتهمه بأنه طالباني منذ 

25 عامللًا، يف حللني أنلله كان يف ذلللك الوقللت 

شلليوعيًا نشللطًا وظل كذلك حتى عام 2000، 
كمللا يقللول ضاحللكًا. قبل أشللهر جللاء احلميد 
هاربللًا إىل تركيللا خوفللًا مللن االعتقللال، وبعد 
ميلكهللا.  كان  وقللود  حمطللة  صللودرت  أن 
وكان، مثللل عشللرات اآلالف غللريه مللن أبنللاء 
سلللوك، ممنوعًا من العللودة إليها، ونازحًا من 
قريللة إىل أخللرى. »سللنة عنللد داعللش وسللنة 
عنللد PYD تعللادل كل سللنني حياتللي«، يقللول 
وكل  بالللردة  داعللش  »اتهمتللي  احلميللد: 
 PYD يومللني والثالث أتهللدد بالقتل، واتهمي

أنللي طالبانللي بللاألول وبعديللن داعشللي«.
معلللم مدرسللة سللابق مللن سلللوك  	
)طلللب إغفللال هويته( كللرر املوقف الرافض 
لللإدارة الذاتيللة، وعّدهللا »كيانللًا انفصاليللًا 

قمعيللًا ظاملللًا، اعتقللل عشللرات الشللبان فقللط 
ألنهللم شللاركوا يف الثللورة«، كمللا أنلله »جيند 
علللى  ويعتمللد  واألطفللال«،  القاصريللن 
شللخصيات عربية انتهازية فاسللدة هم أقرب 
إىل املخريللن منهللم إىل املسللؤولني احملليللني 

واملللدراء، حسللب مللا يقللول.
ويقللّدر حمللام )طلللب إغفللال امسلله  	
أيضًا( متابع مللف معتقلي سلللوك يف سللجون 
شللخص،   150 مللن  بأكثللر  عددهللم   ،pyd

احلللراك  يف  منخرطللني  كانللوا  معظمهللم 
يف  مقاتلللني  أو  مدنيللني  ناشللطني  الثللوري، 
كتائللب اجليللش احلللر. ويسللتغرب احملامللي 
الاجللئ اليللوم يف تركيللا كيللف لدواعللش 
معروفللني أن خيرجللوا بعد شللهرين أو ثاثة 
وينضمللوا إىل قسللد، فيمللا »ينللام« مللن كانللوا 
ثللواراً سللنة وسللنتني يف سللجون احلللزب الللذي 
يصفلله بأنلله »تابللع عضللوي للنظللام« وجللزء ال 

يتجللزأ منلله. 
سلللطات  انتزعللت   2016 عللام  أول  	
اإلدارة الذاتيللة سلللوك مللن تابعيتهللا اإلداريللة 
ملدينللة تللل أبيللض وأحلقتهللا مبدينللة رأس 
العللني التابعللة لل»كانتللون اجلزيللرة«، فيمللا 
أحلقت تل أبيض ذاتها بل»كانتون كوباني«. 
يف خطللوة جتللد تفسللرياً واحللداً لللدى األهالي، 
هللو حتطيللم أكثريتهللم السللكانية العربيللة 
السللاحقة يف مسللاحة متتللد 100 كللم تقريبللًا 
طللواًل و50 كللم عرضللًا. الحقللًا، ومنذ خريف 
ذلللك العللام، شللكلت اإلدارة الذاتيللة جمالسللها 
بالكومينللات،  املعروفللة  اخلاصللة  احملليللة 

ملف خاص
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وبللذار وأدويللة وحراثة ونقللل، كما يعدد أبو 
حممللود، الفللاح الللذي جتللاوز السللتني عامللًا 
وحللاول مؤخللراً أن يللزرع أرضلله بعللد طللول 
غيللاب فوقفللت يف وجهلله العوائللق السللابقة، 
ليعتكللف يف منزللله وينتظللر مللن شللهر إىل 
آخللر القليللل الللذي يرسللله ابنللاه الاجئللان يف 
تركيللا. تربيللة األغنللام كانت املهنللة الثانية 
يف منطقللة سلللوك، قبللل أن تتاشللى أو تللكاد 
املتاحللة  املراعللي  مسللاحات  تقلللص  بسللبب 
وتقييللد حركللة الرعللي والتنقللل باملواشللي، 
وشللح امليللاه اليت كانت توفرهللا اآلبار العامة 
اجملانيللة اللليت توقفللت هللي األخللرى، وعجللز 
املربللني عللن حتمللل تكاليللف الوقللود لتوفللري 
امليللاه مللن آبللار خاصللة، وكذلك نللدرة العلف 
وارتفللاع أسللعاره، ثللم النزيللف احلللاد الللذي 
تعرضللت للله الثللروة احليوانيللة بتهريبهللا إىل 
األراضللي الرتكيللة القريبللة )10 كللم مشال 
فللرص  توجللد  ال  هللذا  كل  ومللع  سلللوك(. 
عمللل بديلللة، وتعتمللد معظللم العائللات علللى 
حتويللات أبنائهللا املقيمللني او الاجئللني يف 

اخلللارج. 
يف قطللاع الصحللة ليللس يف سلللوك  	
والقللرى الكثللرية التابعللة هلللا أي مشللفى أو 
مركللز طلليب أو مسللتوصف عللام، باسللتثناء 
مسللتوصف افتتحتلله منظمللة IRC يف قريللة 
محللام الرتكمللان علللى بعللد 15 كللم تقريبللًا 
عن سلوك. وتتوىل 10 عيادات طبية خاصة، 
أطفللال(،  نسللائية،  )داخليللة،  باختصاصللات 
و7 صيدليللات، مخللس يف بلللدة سلللوك مللع 
العيللادات، واثنتللان يف القللرى، الشللأن الطلليب 
يف املنطقللة كلهللا. ويضطللر معظللم املرضللى 
املصابللني بأمللراض تعجللز عنهللا العيللادات إىل 
إن  للعللاج،  القامشلللي  مدينللة  إىل  السللفر 

تعللذر يف مدينللة رأس العللني األقللرب.
علللى  إحلاحللًا  األكثللر  اهلاجللس  	
مللن  خوفللًا  األمللي  اهلاجللس  هللو  السللكان 
االعتقللال حتللت ذرائللع مفتعلللة، كمللا يقللول 
شللاب جنللح يف الوصللول أخللرياً إىل مدينللة 
جرابلللس يف رحلللة طالللت أيامللًا، هربللًا مللن 
التجنيللد اإلجبللاري للقتللال يف صفللوف مللا 
يعللرف بل»قللوات سللوريا الدميقراطيللة«. فللكل 
يللوم أو يومللني ال بللد أن تتللم مداهمللة أحللد 
البيللوت يف بلللدة سلللوك حبثللًا عللن مطلللوب 
للتجنيللد، األمللر الللذي سللبب موجللة نللزوح 
جديللدة يف أوسللاط الشللباب ممللن مل ينزحللوا 
مللن قبللل، وسلليق املئللات ممللن تعللذر هروبهللم 
فللرادى إىل صفللوف قسللد. فيمللا شللّكل بللدو 
قرية الزيدي من الفدعان/عنزة قوة خاصة 

أجرت »عني املدينة« اسللتطاع رأي حمدود على عينة صغرية من )90( شللخصًا من أهالي 
سلللوك، سللألتهم فيلله عللن املشللكلة األوىل اللليت يعانللون منهللا؛ أمنيللة باخلللوف مللن املاحقللة 
واالعتقللال، أو اقتصاديللة بانهيللار الزراعة وندرة فللرص العمل، أو خدمية بغياب اخلدمات 

األساسللية، فكانللت اإلجابللات وفللق ما يبللني التمثيل البيانللي التالي:

حتت اسم »لواء فرسان اجلزيرة« انضوت حتت راية قسد، لكف شر pyd عنهم واخلاص من 
اقتحاماتلله شللبه اليوميللة لقريتهللم قبللل التشللكيل، حسللب مللا يقولللون.
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مللن  املذكللور  التنظيللم  اسللتفاد  	
حالللة الفوضللى اللليت سللادت يف سللورية، ومللن 
وقللدم  والدوليللة،  اإلقليميللة  االصطفافللات 
التطللرف  تواجلله  منظمللة  كجهللة  نفسلله 
اإلسللامي املتمثللل يف داعللش، ليقيللم لنفسلله 
وعللني  اجلزيللرة  يف  معزولللة  كانتونللات 
العللرب وعفريللن. بالطبللع تضللم كل هللذه 
املناطللق أو الكانتونللات سللكانًا غللري أكللراد، 
ولكللن اهليمنللة كاملة للتنظيم أو ما يعرف 
باسللم »احلزب«، وهو مشللابه متامًا للحزب يف 
مناطللق سلليطرة النظللام، فهنللاك البعللث وهنا 

الدميقراطللي. االحتللاد 
يف فللرتة العيللد، حللني غللادر الكثللري  	
مللن الاجئللني يف تركيللا إىل سللورية لقضللاء 
اإلجللازة بللني أهاليهللم؛ كانللت مللن املناطللق 
املقصللودة بالزيللارة قللرى عربيللة يف منطقللة 
عفريللن )سللبع قللرى(، وعفريللن ذاتهللا. لكللن 
تعامللل احلللزب مللع الزائريللن القادمللني مللن 
تركيللا كان خاصللًا، فوفللق اعتباراتلله تعللّد 
تركيللا بلللداً معاديللًا، مثلمللا تعللّده تركيللا 

إرهابيللًا. تنظيمللًا 
اللليت تصللل  أغلللق احلللزب املعابللر  	
عفريللن مللع مناطللق سلليطرة النظللام ومللع 
كل مللن الريفللني الغربللي والشللمالي حللب، 
منللذ السللبت 24 حزيللران ولغايللة نهايللة أيللام 
نفسلله،  الشللهر  مللن   28 األربعللاء  يف  العيللد 
يللود زيللارة أهللله  وبالتالللي حللرم كل مللن 
وأقربائلله مللن الدخللول إىل عفريللن أو املللرور 

أيللام العيللد. عرهللا يف 
وذلللك فضللًا عللن أن دخللول تلللك  	
املنطقة ليس باألمر السهل، إذ حيتاج الزائر 
إىل كفيللل مقيللم يف الكانتللون )وباملناسللبة 

أمحد عيشة
ال ختتلللف ممارسللات حللزب االحتللاد الدميقراطللي pyd عللن النظللام األسللدي، مبعنللى اتباعلله سياسللة متييزيللة تصللل إىل درجللة  	
العللداء جتللاه مللن ال ينتمللون إليلله أواًل وجتللاه غللري األكللراد ثانيللًا، وحتديللداً جتللاه العربللي، حممللًا إيللاه وزراً ال عاقللة للله بلله، رغللم كل 

ادعللاءات الدميقراطيللة اللليت تبللني أنهللا ليسللت سللوى غطللاء مزيللف لتنظيللم اسللتبدادي قائللم علللى أسللاس عرقللي.

األسدية ليست حكرًا على النظام

فهللي نفللس السياسللة اللليت يتبعهللا التنظيللم 
علللى  وجيللب  الرقللة(.  مللن  النازحللني  مللع 
الكفيللل احلصللول علللى موافقللة مللن اجمللللس 
احمللللي »املنتخللب دميقراطيللا« بعللد نيله رضا 
احلللزب وقللوات اآلسللايش، ليصللار حتويللله 
إىل مسللؤول اآلسللايش يف الناحيللة ثللم إىل 

مركللز العبللور. 
تنتهللي حركللة السلليارات القادمللة  	
مللن الريللف الشللمالي قبل معللر أطمة، حيث 
بانتظللار  الشللمس  حتللت  النللاس  يصطللف 
مللكان  عللن  والسللؤال  األوراق  يف  التدقيللق 
القللدوم واجلهللة اللليت سلليذهبون إليهللا واملللدة 
اللليت ينللوون قضاءها، ويف الوقت نفسلله يكون 
الكفيللل حاضللراً علللى الطللرف الثانللي مللن 
»املعر«. أما عبور السيارات التجارية فيخضع 
املللادة  وفللق  كبللرية  مجركيللة  لتعرفللة 
املنقولللة، ناهيللك عمللا يعللرف بالرتفيللق، وهللو 
مصاحبة قافلة السيارات من طرف الدخول 
إىل املنطقة حتى اخلروج منها مقابل مبالغ 
ماليللة. وينطبللق هللذا علللى املسللافرين الذيللن 
يدفع كل منهم 2000 لرية سللورية كرسللم 
عبور، ويستثنى من ذلك املسافرون من وإىل 

مناطللق سلليطرة النظللام. 
شللخصيًا،  اجلميللع  تفتيللش  يتللم  	
حقائللب،  مللن  حيملونلله  مللا  إىل  إضافللة 
ويسللتثنى مللن األمللر مللن يكللون كفيلهللم 
كرديللًا. وحللني تنتهللي هللذه اإلجللراءات يتللم 
إصللدار بطاقللة زائللر مؤقتللة حتمللل معلومات 
مللع  السللفر  جللواز  أو  الشللخصية  البطاقللة 
صللورة ملونللة، يللدون عليهللا تاريللخ الدخللول 
وتاريللخ انتهللاء الزيللارة، مع تعليمللات صارمة 

حتللت طائلللة املسللاءلة ملللن ال يتقيللد بهللا.

أمللام هللذه التعقيللدات كان اخليار  	
إلغللاء بطاقللة  القادمللني واضحللًا: إمللا  أمللام 
العللودة إىل تركيللا أو عللدم الدخللول، وهللو مللا 
حدث مع عدد من العائات والشللباب، الذين 
كانللوا حمللط أطمللاع خاصللة مللن احلللزب 

رهائللن. العتبارهللم  أو  لتجنيدهللم 
أهلهللا  ويقطللن  الزائللرات،  إحللدى  	
يف إحللدى القللرى العربيللة يف املنطقللة، وعنللد 
وطللول  السلليئة  املعاملللة  علللى  احتجاجهللا 
االنتظللار حتللت هليب الشللمس؛ تلقللت تهديداً 
مللن إحللدى عناصللر احلللزب بأنهللا لللن تسللمح 
هلللا بدخللول أراضللي الكانتللون، أو »أراضينللا«. 
إىل  »ذاهبللون  بأننللا  الزائللرة  ردت  وعندمللا 
أراضينللا وبيوتنللا« هددتهللا بالتفتيللش الدقيق 
عندمللا حيللني دورهللا، وزادت حللدة غضبهللا 
عندمللا وشللت إحللدى النسللاء بالزائللرة بأنهللا 

تنتقللد احلللزب.
رغللم كل ادعللاءات الدميقراطيللة،  	
تكشف ممارسات احلزب وشرطته اآلسايش 
عللن بنللاء خمابراتللي عرقللي، يدفللع باجتللاه 
وضللع الشللعب الكللردي يف حالللة عللداء مللع 
جريانلله وحميطلله العربللي، ويؤسللس ألحقللاد 

قللد يطللول عاجهللا.
السللوريون،  انتفللض  لقللد  	
اللليت  أجللل احلريللة  ومنهللم األكللراد، مللن 
تكفللل احلقللوق للجميللع بغللض النظللر عللن 
انتماءاتهللم العرقية والدينية، وهو ما نطمح 
إليلله رغللم كل اإلخفاقللات، ومللا يقللام دون 
ذلللك مللن عوامللل القهللر احلاليللة عابللر. فهللل 
يللدرك هللذا احلللزب أنلله زائللل مللع ملحقللات 

د؟ االسللتبدا
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يبدو أن للدكتاتوريني ورجال العصابات ومسلحي حرب العصابات ولٌع بالشعر الواقع فوق الشفة العليا. لكن ملاذا؟ 	

شارب الدكتاتور

موريشيو روبيو
جريدة اإلسبيكتادور الكولومبية/ 22 حزيران

ترمجة مأمون حليب عن اإلنكليزية

مجيعللًا  هللؤالء  هتلللر؛  بينوشلليت؛  سللتالني؛  صللدام؛  	
دكتاتوريللون، مللع تعطللش للسلللطة ال يرتللوي وميللل مرعللب للعنللف. 
وهم يشللرتكون يف شلليء آخر أيضًا: مجيعهم من أصحاب الشللوارب. 
بالطبللع، كان للعللامل أيضللًا نصيللٌب مللن الطغللاة حليقللي الشللارب. مللع 
ذلللك، هنللاك شلليء مللا يتعلللق بالقللادة أصحللاب البطش والشللوارب اليت 

تأتللي علللى مقاسللهم. 
عندمللا فتللش الرسللام البلجيكللي هريجيلله، مبللدع شللخصية  	
تللان تللان، عللن شللعاٍر يرمللز لشللخصية كللرييف تاسللك، دكتاتللور دولللة 
بوردوريللا املتخيلللة يف كتابلله قضية كالكيولس، جعل شللارب القائد 
رمللزاً لعبللادة شللخصيته: كان شللاربه موجللوداً علللى علللم البللاد وعلللى 

السلليارات ويف الروزنامللات، وحتللى يف اللغللة. 
يف عللام 2012، وبعللد أكثللر مللن نصللف قللرن، جللاء رد فعللل  	
بشار األسد على االنتفاضة الشعبية ضده من خال تشذيب الشارب 
الللذي كان قللد أطلقلله منللذ بللدء حياتلله السياسللية. بعللض الصحفيللني 
الفرنسلليني يف موقللع Slate فسللروا هللذه اللمحللة كرغبللة يف مسللح 
صللورة مشوليللة حمتملللة. وقللد حفزهللم هللذا األمللر لتقصللي إن كان 
الشللارب أم ال. مللاذا كانللت  املسللتبدين إلطللاق  لللدى  هنللاك ميللٌل 
حصيلللة املعاينللة؟ تبللني أن 42% مللن طغللاة العصللر احلديللث لديهللم مللا 
كان هريجيلله قللد اعتللره َمْعلمللًا منوذجيللًا للطغللاة، الشللارب. وجللدت 
الدراسللة أيضًا أن الدكتاتوريني املشللوربني اسللتمروا يف احلكم أطول 
مللن احلللكام اآلخريللن، وأن 75% مللن الدكتاتوريللني األكثللر تعطشللًا 
للدمللاء كانللوا مشللوربني. تشللمل االسللتثناءات ماوتسللي تونللغ الصيللي 
وبللول بللوت الكمبللودي وكيللم إيللل سللونغ الكللوري الشللمالي. وألنهللم 

آسلليويون كان شللعر وجههللم أقللل كثافللة أساسللًا. 
وقللد قللام املوقللع باستشللارة خبللري خبصللوص شللارب األسللد،  	
فوصفلله اخلبللري بأنلله »شللارب عسللكري«، وهللذا وصللف ينطبللق علللى 
شللوارب سللوريني ُكثللر. والحللظ املصللدر أيضللًا عللادة األسللد بارتللداء 
بللدالت مجيلللة متللت خياطتهللا يف إنكلللرتة. ولرمبا كان شللارب األسللد 
املشللذب، علللى حللد قللول اخلبللري، حماولللة لتجسللري اهلللوة بللني عاملللني: 

السياسللة واجليللش، والشللرق والغللرب.
وقللد  األشللهر،  الدكتاتللوري  الشللارب  هللو  هتلللر  شللارب  	
استغرق منه زمنًا لتفصيله بالشكل الذي نعرفه مجيعًا. لقد كان يف 
عام 1922، عندما أسللس احلزب الوطي االشللرتاكي )النازي( وصمم 

شللعاره، ْأْن قرر هتلر تشللذيب شللاربه بدرجة كبرية، فابتدأ برتكه 
مسللتديراً قليللًا، ثللم جعللله مربعللًا. كان يبللدو أن هللذا الشللارب يكمللل 
متامللًا اخلطابللات املوتللورة اهلائجللة هلللذا الطاغيللة يف االعتصامللات 
اجلماهرييللة. مللن أجللل دور هتلللر يف فيلللم »الدكتاتللور الكبللري« قللام 
شارلي شابلن بدراسة معمقة لصور هتلر. وقد كتب يف مذكراته 
عللن وجلله الفوهللرر املضحك وإمياءاته املثرية للسللخرية، لكنه أقر أن 
الفكاهللة تاشللت نوعللًا مللا عندمللا بللدأ أنللاس مللن أمثللال العللامِل ألللرت 

آينشللتاين والكاتللب تومللاس مللان يفللرون مللن وطنهللم.
ذات  التشلليلية  القائللدة  باشللليه،  قامللت ميشلليل   2012 يف  	
امليول اليسللارية، بنصح جوزفينا موتا، املرشللحة الرئاسللية احملافظة 
يف املكسلليك، بعللدم الوقللوع يف إغللواء إطللاق شللارب. فنقللل عن باشللليه 

قوهلللا ملوتللا: »إن انتخبللوك احكمللي كامللرأة«. 
الشللارب  نزعللة  أن  هوكسلللي  لوسلليندا  املللؤرخ  يعتقللد  	
تكتسللب عنفوانًا عندما يشللعر الرجال أنهم مهددون من قبل النزعة 
النسللوية، كمللا كان احلللال عندمللا كانللت النسللوة تطالللب حبللق 
التصويللت يف أواخللر احلقبللة الفيكتوريللة يف بريطانيللا. وعللادت نزعللة 
الشللارب بأكثللر مللن املتوقللع يف سللبعينيات القللرن املاضللي، عندمللا 

األوج. يف  النسللوية  السياسللة  كانللت 
كولومبيللا،  يف  هنللا،  	
مللن  الشللوارب أكثللر  ازدهللرت 
أي مللكان آخللر. كل قللادة حللرب 
بابلللو  مشللوربون.  العصابللات 
املخللدرات،  ملللك  إيسللكوبار، 
مشللورب أيضًا. ويبدو أن شللعبية 
الذيللن  النللاس  بللني  الشللوارب 
يبحثون عن السلطة عن طريق 
السللاح أكثر من شللعبيتها بني 
حيتكمللون  الذيللن  السياسلليني 

االقللرتاع. لصنللدوق 
مللا  كان  رمبللا  إذاً،  	
حتتاجلله كولومبيللا هللو حاقللة 
عامللة للشللارب، ولعللل ذاك هللو 
مفتللاح آمللال البللاد بسللام دائللم.
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مللن املهللم للسللوريني حتديللث بياناتهللم ليتمكنللوا مللن  	
احلصول بسهولة على اخلدمات العامة. سوف يتم إصدار بطاقات 
احلمايللة املؤقتللة اجلديللدة للسللوريني الذيللن أمتللوا عمليللة حتديللث 
البيانات. رمبا يواجه السللوريون الذين مل يقوموا بتحديث بياناتهم 
وقد اكتملت عملية حتديث البيانات يف حمافظتهم، صعوبات يف 

احلصللول علللى حقوقهللم وعلللى اخلدمللات العامللة.
جتللري عمليللة حتديللث البيانللات للسللوريني املوضوعللني  	
حتت احلماية املؤقتة يف مراكز دائرة اهلجرة يف: أفيون كارهسار، 
أري، أكسللراي، أمسللايا، أنتاليا، أرضهان، أرتفني، بالكسري، بارتني، 
بايللرت، بيليجيللك، بينجللول، بيتليللس، بولللو، شللانقري، شللوروم، 
دوزجللي، أرزينجللان، أرضللروم، أسكشللهري، جرَيسللون، جوموشللهانه، 
كاسللتمونو،  كارس،  كارامللان،  كارابللوك،  أديللر،  هللاكاري، 
كريكالللي، كريكارإلللي، كريشللهري، كوتاهيا، مللوش، نيدي، 
أوردو، رزي، سامسللون، سللرت، سينوب، سيفاس، توكات، ترابزون، 

توجنلللي، أوشللاك، فللان، يالللوا، يوزجللات، زوجنولللداك.
املرحلة األوىل:

السلللطات الرتكيللة موقعللًا  املوع��د: أطلقللت  • حج��ز   

خاصللًا يتيللح للسللوريني يف تركيللا، ممللن يتمتعللون حبمايللة مؤقتللة 
وحيملللون رقللم البطاقللة األجنبيللة، حتديد موعد لتثبيللت بياناتهم:

https://e-randevu.goc.gov.tr/Reservation/CreateReservation

املرحلة الثانية:
• مللن أجللل حتديث بياناتكم، جيللب عليكم مراجعة إدارة   

اهلجللرة باحملافظللة يف يللوم املوعللد، مصطحبللني معكللم بطاقة هوية 
احلمايللة املؤقتللة، وبطاقللة التعريللف األجنيب وجواز السللفر واهلوية 
السورية إن وجد... إخل من املستندات واملعلومات املتعلقة بكم وبكل 

أفللراد االسللرة.
تنبيلله! يف حالللة اسللتخدامكم احليلللة واخلللداع ومسللتندات مللزورة 
أثنللاء حتديللث بياناتكللم، سللتتخذ يف حقكللم اإلجللراءات القانونيللة 

واإلداريللة الازمللة.

املرحلة الثالثة:
سلليتم  بياناتكللم  حتديللث  عمليللة  مللن  االنتهللاء  بعللد   •  

اجلديللدة. املؤقتللة  احلمايللة  هويللة  بطاقللة  منحكللم 
ماحظات مهمة جداً:

• يف حالللة فقللدان بطاقللة هويللة احلمايللة املؤقتللة عليكللم   

فللوراً. فيهللا  تقيمللون  اللليت  احملافظللة  يف  اهلجللرة  إدارة  مراجعللة 
• جيللب عليكللم االلتللزام بالقوانللني واألنظمللة الرتكيللة   

إقامتكللم. فللرتة  طيلللة 
• علللى كل أفللراد العائلللة التواجللد يف مركز القيد أثناء   

التحديللث. عمليللة  إجللراء 

ميكنكللم احلصللول علللى خطللوات التقديللم بالصللور املتحركللة مللن 
خللال الرابللط التالي: 

https://e-randevu.goc.gov.tr/

تنبيه! لاستمرار يف االستفادة من خدمات:

اإليواء
الصحة
التعليم

العمل
املعونات االجتماعية

وما شابهها، عليكم حتديث سجاتكم.

• حتديللث البيانللات /القيللد/ ضللروري مللن أجللل ضمان   

حصولكللم علللى احلقللوق واخلدمللات. حدثللوا بياناتكللم عللن طريق 
مراجعللة إدارة اهلجللرة مصطحبني معكم بطاقة احلماية املؤقتة 

اخلاصللة بكللم.
• يشللمل حتديث السللجل السوريني املسجلني يف نطاق   

احلمايللة املؤقتللة واحلاصلللني علللى بطاقة هوية احلمايللة املؤقتة. 
• مللن ال ميلللك قيللداً أو سللجًا عليلله مراجعللة مديريللة   

القيللد.  إلجللراء  واجلللوازات  اهلجللرة  إدارة 
ملزي��د م��ن املعلوم��ات: يرجللى االتصللال برقللم مديريللة  إدارة 

157 اهلجللرة: 
املصدر: إدارة اهلجرة

تحديث بيانات السوريين الموضوعين 
في نطاق الحماية المؤقتة للحصول 

على البطاقة الجديدة

برنامج نصيحة قانون:
للتواصل مع برنامج »نصيحة قانون« أرسل سؤالك 

باللغة العربية إىل خط الرسائل النصية لاستشارة 
القانونية وسوف يتم اإلجابة عن أسئلتكم القانونية عن 

طريق احملامني األتراك.
وملزيد من املعلومات يرجى زيارة:

	املوقع اإللكرتوني )نصيحة قانون(:
 http://8rbtna.com/new_piv.php 

خط االستشارة القانونية بإرسال رسالة قصرية 
حتتوي على السؤال إىل الرقم: )905349725294+( أو 

الرمز املختصر 8360
خط املساعدة القانونية عن طريق املوقع اإللكرتوني: 

http://www.nasihatkanun.com

صفحة التواصل االجتماعي:
https://www.facebook.com/NasihatKanun 

https://youtu.be/3jwZ1XxfN5w  :قناة اليوتيوب

https://goo.gl/SL8JWb
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http://www.imdb.com/title/tt0060196/
http://www.imdb.com/title/tt0060196/
 https://www.youtube.com/watch?v=rpKBGW1LPX0


- ال تعللر املقللاالت املنشللورة بالضللرورة عللن رأي اجمللللة.

- ترحللب املللللجلة مبسلللللاهماتكم غللري املنشللللللورة سللابقًا.
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