
Ayn-almadina.com
facebook.com/3aynAlmadinaعدسة من ريف إدلب

خاص عني املدينة

مجلة نصف شهرية مستقلة / العدد 105 / 1 تشرين الثاني 2017            



االفتتاحية

»شعوب سورية« قبل مؤمترها الروسي
يف الوق��ت ال��ذي تتحض��ر في��ه ق��وات النظ��ام، وامليليش��يات التابعة هل��ا، الجتياح األحي��اء اخلارجة عن  	
س��يطرتها يف مدين��ة دي��ر ال��زور، بتكثي��ف الغارات اجلوي��ة وعمليات القصف املدفع��ي والصاروخي؛ يتصاعد 
القل��ق عل��ى مص��ر املئ��ات م��ن الس��كان املدني��ني العالقني هن��اك، يف حال مأس��اوي فاق كل التص��ورات، حيث 
ي��رك اجلرح��ى  حت��ت أنق��اض األبني��ة بع��د تدمره��ا، وحي��ث ين��در امل��اء والغ��ذاء، وحي��ث تتالع��ب داع��ش، 
وآلخ��ر حلظ��ة، مبصائره��م يف مفاوضات انس��حابها املتعثرة مع النظ��ام، الذي لن يتوانى عن ارتكاب مذابح 
وإعدام��ات ميداني��ة فوري��ة ب��كل م��ن جي��ده عل��ى قي��د احلي��اة يف أحي��اء احلميدي��ة والش��يخ ياس��ني والعرضي 

واجلبيل��ة وغره��ا، ال��ي توش��ك أن تس��قط بقبضت��ه يف مدين��ة دي��ر ال��زور.
ويف الرق��ة تأت��ي أخب��ار الن��اس مؤس��فة أيضًا مع إطالق النار عل��ى مظاهرات األهالي احتجاجًا على  	
ممارس��ات حكامه��ا اجل��دد، ه��ذه احلادث��ة ُتض��اف إىل سلس��لة ال��ردود املتش��ابهة ال��ي قوبل��ت فيه��ا املظاه��رات 
ض��د الس��لطات ال��ي تعاقب��ت عل��ى املنطق��ة، حت��ى وكأن التظاه��ر يقابل بالرص��اص صار إح��دى البديهيات 

الس��لطوية.
وم��ع كل تق��دم جدي��د لق��وات النظ��ام يص��رح مس��ؤولوه، ب��أن املرحل��ة القادم��ة ه��ي انت��زاع املناط��ق  	
ال��ي س��يطرت عليه��ا ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة مبس��اندة التحال��ف الدول��ي، وأوهلا الرقة، ال��ي تضعها إىل 
جانب إدلب يف سلم أولوياتها؛ حيث  حتاول هيئة حترير الشام هناك اإلفالت من وصفها »اإلرهابي«، عرب 
تأس��يس حكوم��ة مسته��ا »إنق��اذاََ وطني��ًا«، ل��ن يغ��ر عنوانه��ا الوط��ي م��ن حقيقة وصفه��ا بأنها حماول��ة إنقاذ 

يائس��ة لتحري��ر الش��ام. 
تتصاعد قسوة املشهد وثقله وغرائبيته، حني تدعو روسيا ملؤمتر »للشعوب السورية«، وحني تتبادل  	
م��ع األمريكي��ني االتهام��ات بتش��ريد الس��كان احمللي��ني م��ن املناط��ق الي اس��تولت عليه��ا الدولت��ان على جانيب 
نه��ر الف��رات، وتتصاع��د ضغوطهم��ا لتحريك ملف اس��تعمال األس��لحة الكيماوية، أو جتمي��ده، بعد التقرير 
األمم��ي ال��ذي اته��م النظ��ام باس��تعمال غ��از الس��ارين يف خ��ان ش��يخون. يف ظ��ل مواصلة النظ��ام خرقه للهدن 
احمللي��ة، ال��ي عقده��ا بضمان��ات دول، يف مح��ص ومح��اه ودرع��ا، واس��تمرار جم��ازره يف الغوط��ة الش��رقية . 
كل ذل��ك وال يب��دي الفاعل��ون الس��وريون يف طبق��ة املعارض��ة االك��راث ال��الزم، وال تلق��ى دع��وات  	
املساعدة، أو حتى التضامن،  أذناََ مصغية. فهل صرنا شعوباََ حقاََ تدعوها روسيا ملؤمتر! أم أن لغة الرباميل 

والكيم��اوي حولتن��ا أف��راداََ ومجاع��ات صغ��رة، حت��اول النج��اة باحل��د األدن��ى م��ن احلي��اة!
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أن  وبع��د   2012 الع��ام  صي��ف  يف  	
حت��رر ري��ف دي��ر ال��زور الش��رقي أو معظم��ه، 
ع��اد عام��ر عب��ود البح��ر م��ن حم��ل إقامت��ه يف 
الس��عودية، حي��ث يعم��ل يف البن��اء، إىل بلدت��ه 
الكش��كية. وخ��الل وق��ت قص��ر برز كش��اعر 
ش��عيب، يظه��ر يف املقاط��ع املص��ورة املرفوع��ة 
عل��ى موق��ع اليوتي��وب إىل جان��ب عناص��ر من 
اجلي��ش احل��ر، قبي��ل انطالقه��م إىل جبه��ات 
القت��ال، يلق��ي ش��عراً محاس��يًا يتوع��د في��ه 
قوات النظام. مساء كان »للشاعر الذي ترك 
اجلي��ش  إىل  وانض��م  الس��عودية،  يف  عمل��ه 
احل��ر« وف��ق م��ا عرف��ت ب��ه م��راراً قنات��ا وص��ال 
وش��ذا الفضائيت��ان، إط��الالت كث��رة عل��ى 
شاش��تيهما مداخ��اًل يف برام��ج حتري��ض ضد 
النظ��ام؛ يهج��و رأس��ه بش��ار األس��د وجيش��ه 
»النصري«، وحلفاءه ووالة أمره »الروافض«، 
منتصراً ل»أهل السنة«، وداعيًا اهلل بأن »يذل 

الرافض��ة واجملرم��ني«.
إىل جان��ب الس��معة ال��ي أحرزه��ا  	
البح��ر ع��رب اليوتي��وب وقنات��ي وص��ال وش��ذا، 
من��اوئ  وش��اعر  األوىل  يف  ثائ��ر  كش��اعر 
»يفضح الشيعة والتمدد اإليراني يف املنطقة« 
يف الثانية،  أحرز »عامر العبود«، كما يسميه 
أه��ل بلدت��ه، مسع��ة أخرى ناهلا مب��ا طاله من 
ته��م أهلي��ة متوات��رة بس��رقة املع��دات الثقيل��ة 
العام��ة املش��غلة مبش��روع ري حكوم��ي عل��ى 
أب��و مح��ام اجمل��اورة لبلدت��ه.  أط��راف بل��دة 

بع��د جراف��ات ال��ري وحفارات��ه، ال��ي مل جي��د 
الش��اعر س��وى اإلنكار رداً على مزاعم سرقته 
هل��ا، وج��د يف اهتمام��ه اجلدي��د، كناش��ط يف 
قطاع النفط، ما ميكن تربيره بغايات نبيلة، 
فاستيالؤه أو شراكته آخرين يف بعض آبار 
النف��ط ج��اء بغ��رض متويل كتائ��ب اجليش 
احل��ر، وش��راء الس��الح والذخ��رة هل��ا، حس��ب 
م��ا ب��رر، مث��ل كثري��ن، فعل الس��رقة العلي 
للنفط.  ويومًا بعد يوم تراجع ظهور »الشاعر 
ال��ذي ت��رك الس��عودية« عل��ى القن��وات، وإىل 
جان��ب الكتائ��ب املقاتل��ة، ألن��ه تف��رغ تقريب��ًا 

لش��ؤونه النفطي��ة اخلاص��ة.
الحق��ًا، وم��ع صع��ود داع��ش آخ��ر  	
الع��ام 2013 و بداي��ة الع��ام التال��ي، ث��م وق��وف 
فصائ��ل م��ن اجلي��ش احل��ر وفصائ��ل أخ��رى 
للج��م ه��ذا الصع��ود، مل تس��جل للش��اعر أي 
أدوار تذك��ر، ومل يش��ارك يف أي��ة معرك��ة 
م��ن  يش��ارك  مل  مثلم��ا  داع��ش،  ض��د  دارت 
ب��أي  للح��ر،  الش��كلي  انتس��ابه  رغ��م  قب��ل، 
معرك��ة يف صفوف��ه ض��د ق��وات النظ��ام. ويف 
صي��ف الع��ام 2014 ظ��ل مش��غواًل بآب��ار النفط 
فق��ط. وح��ني انتفض��ت عش��رته الش��عيطات، 
بعي��د س��يطرة داع��ش عل��ى بلداته��ا أب��و محام 
للش��اعر  يذك��ر  مل  وغراني��ج،  والكش��كية  
مش��اركة  به��ذه االنتفاض��ة، إىل أن ط��ردت 
داعش من هذه البلدات، حيث كلف بسجن 
أسر من داعش يلقب ب»أبو جليبيب«، فزعم 

يعد الش��اعر الش��عيب عامر عبود البحر - 43 عام - واحداً من أش��هر قادة امليليش��يات  	
التابعة للنظام يف دير الزور. كانت سرته خالل السنوات السبع املاضية، غريبة ومتناقضة، 

إىل احل��د ال��ذي ب��دأت بهجائ��ه بش��ار األس��د و مدافع��ًا ع��ن الث��ورة، وانته��ت مداح��ًا ل��ه.

أن��ه أعدم��ه ث��أراً مل��ن قتلته��م داع��ش م��ن أبن��اء 
العش��رة، لكن��ه يف احلقيق��ة عق��د صفقة مع 
األس��ر، حس��ب ما يقال، فأطلق س��راحه س��راً 
مقاب��ل فدي��ة بلغ��ت )3( ملي��ون ل��رة، ليع��ود 
بعده��ا األس��ر ضم��ن عدي��د الدواع��ش الذين 
الث��الث،  البل��دات  اس��تعادوا الس��يطرة عل��ى 
وينفذ هو بدوره إعدامات حبق أسرى وقعوا 
بقبض��ة داع��ش م��ن أبن��اء العش��رة، ويفض��ح 
الش��اعر بالكش��ف ع��ن الصفق��ة ال��ي عقده��ا 

. معه
اختف��ى عام��ر البح��ر ألس��ابيع، ث��م  	
ظه��ر فج��أة يف صف��وف امليليش��يا العش��ائرية 
الي شكلها النظام مستغاًل املذحبة  الفظيعة 
الش��عيطات.  بأبن��اء  داع��ش  ارتكتبته��ا  ال��ي 
خض��ع البح��ر الس��تجواب من قب��ل خمابرات 
النظ��ام، س��أل خالل��ه عن مداخالت��ه وظهوره 
الس��ابق يف »قنوات الفتنة«. كان االستجواب 
لض��رورة  فق��ط  وأج��ري  وش��كليًا،  س��ريعًا 
»تس��وية الوض��ع« قب��ل فت��ح صفح��ة جدي��دة 
ومغايرة، سيمألها الشاعر هذه املرة كقائد 
عس��كري مش��رك م��ع قائ��د آخ��ر مليليش��يا 
الوق��ت،  مب��رور  بالتوس��ع  أخ��ذت  صغ��رة، 
لتك��ون واحدة من امليليش��يات الرئيس��ية الي 
دخل��ت مدين��ي تدم��ر والس��خنة، وارتكب��ت 
مذاب��ح حب��ق الس��كان فيهم��ا، ووج��دت ببيوت 
الن��اس اهلارب��ني غنائ��م ح��رب مل ت��ردد يف 

كس��بها.
قب��ل ع��ام قال عامر عب��ود البحر يف  	

األس��د: بش��ار  م��دح 
يا سيدي إن ضاقت علينا املواضيع  

انت العدل كل العدل يوم ننضام
مشرع بوابك لألجماد تشريع

حنا محاتك نوقف سياج وحزام

همام محد
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يف  الطويل��ة  التنظي��م  معرك��ة  فك��رة  س��حب  ميك��ن  	
املدين��ة حت��ى عل��ى أصح��اب نظري��ة التس��ليم، الذي��ن ي��رون أن 
التنظي��م س��لمها للنظ��ام مبوج��ب اتف��اق بني اجلانبني، كما أش��يع 
عنه يف مكانات أخرى، وهؤالء رمبا كانوا سيتوجهون إىل نظرية 
أخ��رى رائج��ة، يس��تلهمها الكث��رون يف تفس��ر ظاه��رة التنظي��م، 
مفاده��ا أن��ه صن��ع لتدم��ر املنطق��ة، وذلك يف حال خ��اض معركة 
طويل��ة يف امليادي��ن. وب��ني النظريت��ني عاي��ن ناج��ون م��ن س��كان 
مدينة امليادين سعي جمموعات يف التنظيم، حتى آخر اللحظات، 
خل��وض املعرك��ة حتى نهايته��ا، لكن األمور كانت قد تفلتت من 

أيديه��م، وفق��دوا الس��يطرة.
يفي��د الواق��ع امليدان��ي ال��ذي صاحب وتال س��يطرة النظام  	
عل��ى املدين��ة، منتص��ف الش��هر املاض��ي، أن التنظي��م مل تك��ن لدي��ه 
ني��ة يف االنس��حاب منه��ا، خاص��ة أنه حاول عرقل��ة القوات املتقدمة 
بأكث��ر م��ن طريق��ة، ث��م ح��اول اس��تعادة املدين��ة منه��ا ع��رب جي��وب 
ل��ه فيه��ا، قب��ل أن تقض��ي ق��وات النظ��ام عل��ى تل��ك اجلي��وب، وتتقدم 
بأكث��ر م��ن اجت��اه يف حمي��ط امليادي��ن لتحص��ني س��يطرتها عليها، 
رغ��م أن اس��تمرار االش��تباكات، حت��ى قب��ل أي��ام قليل��ة م��ن اآلن يف 
املدين��ة، يدي��ن بوج��وده لداف��ع ذات��ي ل��دى جمموع��ات صغ��رة م��ن 
املقاتل��ني الع��رب، مي��ر م��ن خ��الل إرادة قياداته��م، قب��ل أن ينس��حب 
منه��م مايق��ارب 30 مقات��ل. عل��ى أن أس��بابا تتعل��ق بطبيع��ة اهلج��وم 
ال��ذي اتبعت��ه ق��وات النظ��ام م��ن جه��ة، ووض��ع التنظي��م قبل��ه يف 
املدينة من جهة أخرى، وما تولد من التقاء هذين العاملني، كان 
ل��ه ال��دور األس��اس يف اندح��ار دفاع��ات التنظي��م، وس��قوط املدين��ة 

به��ذه الس��رعة.
 فوضى وتنازع

بعيداً عن صعوبات التمويل بعد شح مصادره األساسية  	
من النفط والغنائم، وهروب قادة لديه مببالغ كبرة، فقد عانى 
تنظي��م الدول��ة م��ن تآكل ذاتي أصاب بنيته س��ريعًا، وتفش��ى ضدا 
م��ن رغب��ة قيادات��ه، وس��عيهم إىل ختل��ي عناص��ره ع��ن انتماءاته��م 
ووالءاتهم السابقة لصاحل الوالء لدولتهم اجلديدة؛ وحيث احتاج 

التنظي��م للك��وادر بع��د س��يطرته املفاجئ��ة عل��ى أراض واس��عة تض��م 
املالي��ني م��ن البش��ر إلدارته��ا، فق��د اصط��دم بواق��ع أجهزت��ه الضعيف��ة 
احملدث��ة لص��احل كتله��ا االجتماعي��ة املؤسس��ة، وارجتالي��ة إدارته��ا من 
قب��ل عناص��ره، وتع��ارض عم��ل صالحي��ات أحده��ا م��ع اآلخ��ر، وع��دم 
انس��جام ورمب��ا ص��راع ب��ني الكت��ل املكون��ة جلي��ش عناص��ره يف كاف��ة 
مراكزه��م؛ م��ا دفع��ه إىل تولي��د أجه��زة رقابي��ة أخ��رى ملراقب��ة تل��ك 
األجه��زة وحماس��بتها، ث��م أجه��زة أعل��ى منه��ا لضب��ط أجه��زة املراقب��ة 
وحماس��بتها، يف ظل س��باق لشد عصب السلطة وملء قنواتها، بفرض 
تل��ك األجه��زة رؤى تش��ريعية وتنفيذي��ة يف احلك��م، جتل��ت آثاره��ا يف 
صراعات داخلية خمتلفة كان أهمها الصراع بني تياري )احلازمية( 

و)البنعلي��ة(.
تنام��ت حاج��ة قيادات تلك األجه��زة لعناصر تقوي أجهزتها،  	
وتف��رض رؤيته��ا، وحتميها من اآلخري��ن يف الكتل واألجهزة األخرى، 
ف��كان أن تراج��ع ال��والء للجه��از كذل��ك لص��احل ال��والء اجتماعي��ًا، إن 
كان عش��ائريًا أو مناطقي��ًا أو إقليمي��ًا أو قطري��ًا، كم��ا يف حال��ة ق��ادة 
حملي��ني ع��دة، أو ق��ادة م��ن ل��واء داود يف وق��ت مبك��ر، وطف��ى الش��رخ يف 
ح��االت متأخ��رة، كان آخره��ا تص��در الش��رعيني التونس��يني املش��هد، 
والذي��ن مت حتجي��م دوره��م وتقلي��ص نفوذه��م من��ذ ش��هرين م��ن 
اآلن. إال أن تنظي��م الدول��ة، وحت��ى م��ا قب��ل معرك��ة الرق��ة، كان م��ا 
ي��زال يس��تطيع بفض��ل قس��وة أجهزت��ه األمني��ة إدارة تل��ك التناقض��ات 
والصراع��ات، والتغطي��ة عليه��ا. مل تك��ن معرك��ة املوص��ل مفصلي��ة 
قياس��ًا إىل معرك��ة الرق��ة، يف اجل��زء الس��وري عل��ى األق��ل، م��ن ع��امل 
»الدولة اإلسالمية« من حيث التأثر على حياة التنظيم االجتماعية، 
فيه��ا،  قات��ل  م��ن  إىل  بالنس��بة  األوىل كان��ت مصري��ة  فاملعرك��ة 
أم��ا الثاني��ة فتأثره��ا ج��اء مرب��كًا لقي��ادة التنظي��م، فق��د ت��رك الرق��ة 
الكث��ر م��ن قياداته��ا وكوادره��ا بصحب��ة عائالته��م باجت��اه دي��ر ال��زور، 
من��ذ وق��ت مبك��ر م��ن عم��ر املعرك��ة، وألن كث��راً م��ن ه��ذه القي��ادات 
والك��وادر كان��ت مات��زال عل��ى رأس عمله��ا يف الرق��ة )العاصم��ة(، فق��د 
اصطدم��ت س��لطتها بس��لطة قيادات وكوادر »والي��ة اخلر« يف مدينة 

ملاذا سقطت مدينة امليادين بهذه السرعة

ج��اء س��قوط مدين��ة امليادي��ن يف ديرال��زور بي��د ق��وات النظ��ام وميليش��ياته خمالف��ا ل��كل التوقع��ات ب��أن خي��وض تنظي��م »الدول��ة هيثم احلنت 	
اإلسالمية« حربًا طويلة قبل أن خيسرها، كما حدث يف املوصل والرقة، وتبلورت هذه الفكرة لدى غالبية سكان امليادين، وعموم األراضي 
ال��ي يس��يطر عليه��ا التنظي��م، كم��ا ل��دى مجه��ور املتابع��ني واملهتم��ني بش��ؤونه، رغ��م اعتق��اد كث��ر منه��م أن أي��ام التنظي��م بات��ت مع��دودة.
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امليادين، ما نتج عنه )اكتظاظ سلطات( غر منظم، إن صح التعبر، 
يف بقع��ة جغرافي��ة صغ��رة، إىل جانب الش��روخ االجتماعية الس��ابقة، 
ال��ي تكرس��ت وزاد ضغطه��ا بس��بب اخل��وف م��ن مص��ر دول��ة التنظي��م 
ال��ذي ص��ار عل��ى احمل��ك، ودفع��ت إىل الس��طح م��ا مس��اه البع��ض مم��ن 
عاين��ه )فوض��ى الق��رارات( أو )الفوض��ى اإلداري��ة(، ع��دا النزاع��ات ال��ي 
ظهرت على ش��كل اعتقاالت متبادلة، أو اعتصامات وتظاهرات كتل 
للمطالب��ة باحلق��وق، أو جل��وء كت��ل أخ��رى إىل تول��ي تس��ير ذات��ي 
لش��ؤونها، أو تطبيق ذاتي ألحكامها اخلاصة، وس��ط استس��الم أجهزة 
التنظيم السابقة يف امليادين للعجز بانتظار حل من األعلى أمام سيل 
القي��ادات والعناص��ر، ال��ذي ظ��ل يتدف��ق إىل امليادي��ن منذ أربعة أش��هر، 
وال��ذي دف��ع القس��م األك��رب م��ن س��كان املدين��ة إىل االعتق��اد أن دخول 
قوات النظام سيتأخر لشهرين يف احلد األدنى أمام كل تلك الكثافة، 
لذل��ك مل يكون��وا قد حضروا أنفس��هم للن��زوح، كما يفيد نازحون من 

هناك.
اهلجوم املفاجئ

جت��اه  س��لبية  حال��ة  يف  قري��ب  وق��ت  حت��ى  النظ��ام  ظ��ل  	
تق��دم التنظي��م، وميك��ن النظ��ر إىل األم��ر م��ن ناحي��ة ك��ون مس��احات 
كبرة من األراضي الي س��يطر عليها التنظيم هي جزء من البادية 
الس��ورية، ال��ي ل��ن تضي��ف الكث��ر مل��ن ميس��ك به��ا، بينم��ا س��تكلفه 
محايته��ا وإدارته��ا الكث��ر. وبينم��ا كان��ت طائ��رات التحال��ف تط��ارد 
قي��ادات التنظي��م وعناص��ره يف التجمعات الس��كانية عل��ى نهر الفرات، 
يف ح��رب التحال��ف املعلن��ة من��ذ خري��ف العام 2014، تعايش الس��كان يف 
تلك التجمعات مع أسلوب من القصف اجلوي يطارد أهدافًا حمددة، 
ودقيق��ة نس��بيًا، رغ��م امل��رات الكثرة الي طال��ت فيها مدنيني وأحلقت 
خس��ائر كب��رة يف صفوفه��م. وم��ن جانب��ه متك��ن التنظي��م نس��بيًا م��ن 
تقليص اخلس��ائر الي حلقت به جراء القصف ، معتمداً على طرائق 
متنوعة لإلفالت والتخفي مستغاًل الكثافة السكانية. لكن كل ذلك 
تغ��ر م��ع تقاس��م مناط��ق النف��وذ يف حمافظ��ة دي��ر ال��زور ب��ني روس��يا 

وأمري��كا، م��ن ث��م حليفهم��ا »قس��د« والنظام.
مبوجب هذا التقاس��م حل الطران الروس��ي وطران النظام   	 
من��ذ ش��هرين تقريب��ًا، حم��ل طائ��رات التحال��ف يف الري��ف الش��رقي 
احمل��اذي للضف��ة اليمن��ى )اجلنوبي��ة( لنه��ر الف��رات، وم��ن حينها بدأت 

احمل��اوالت اجل��ادة من قبل النظام لإلمس��اك بزم��ام املبادرة يف البادية 
الس��ورية، حيث املنتصر يف أي معركة س��يضم، دون تكلفة باهضة، 
مس��احات شاس��عة من األراضي لس��يطرته، تضيف لرصيد معنويات 
قوات��ه الكث��ر. عل��ى أن��ه، وحت��ى م��ا بع��د منتص��ف أيل��ول، مل تظه��ر أي 
عالم��ات عل��ى ع��زم ق��وات النظ��ام التق��دم باجت��اه امليادي��ن، إذ كان��ت 

عين��اه باجت��اه حق��ول النف��ط يف اجلزي��رة، ومعم��ل الغ��از.
خبطوة قد تبدو مفاجئة بدأت قواته هجومها حنو امليادين،  	 
ع��رب م��ا يع��رف بالطري��ق الصح��راوي الواصل بينها وب��ني مدينة دير 
ال��زور، قب��ل أن تنعط��ف جنوب��ًا يف البادي��ة ح��ول املدين��ة ث��م تنعط��ف 
م��رة أخ��رى وترس��م م��ا يش��به الق��وس احملي��ط به��ا م��ن ث��الث جه��ات، 
لتط��ال قذائفه��ا أحي��اء املدين��ة يف الراب��ع م��ن تش��رين الثان��ي املاض��ي، 
ح��ني ب��دأ الن��زوح اجلماع��ي األخ��ر م��ن امليادي��ن ع��رب النه��ر. ورغ��م أن 
التنظي��م كان ق��د جته��ز ملعرك��ة م��ن جه��ة البادي��ة، ع��رب خط��وط 
دفاعي��ة حمكم��ة يف تل��ك الناحي��ة، إال أن��ه مل يصم��د، وس��ط تس��رب 
العنصر البشري التابع للتنظيم، احملبط واملنهار متاما. ومع سقوط 
الصواري��خ األرضي��ة بكثاف��ة، تزامن��ًا م��ع الغ��ارات اجلوي��ة والربامي��ل 
والوس��ائط الناري��ة األخ��رى، مل جي��د ق��ادة التنظي��م ب��داً م��ن إخ��الء 
املدين��ة م��ن س��كانها، بالتزام��ن مع إخ��راج قادة وعناص��ر لديه صحبة 
عائالته��م. يف تل��ك األثن��اء خ��رج كثر ممن يعول عليهم التنظيم يف 
املع��ارك، وس��ط حال��ة متلم��ل ب��دت يف عناص��ره الس��وريني خاصة من 
قتال مل يعد متكافئًا، ومل يعتادوا عليه، ثم أنه ال خيصهم يف املدينة؛ 
حي��ث يلع��ب االنتم��اء للمكان دوراً حامسا يف القتال، وتقبل املوت فيه، 
وه��و م��امل يلمس��ه آخ��ر املدني��ني اهلاربني من املدين��ة يف اختباء العديد 
م��ن العناص��ر يف البي��وت، بينم��ا مل جت��د اجملموع��ات ال��ي متل��ك إرادة 
القت��ال م��ن جتن��ده أو يس��اندها يف معاركه��ا. وص��ارت كل حماول��ة 
إم��داد عبثي��ة، بع��د أن اجت��ازت ق��وات النظ��ام الس��اتر )اخل��ط الدفاع��ي 
األول( ع��ن املدين��ة، يف وق��ت مل يك��ن فيه��ا للتنظي��م م��ن س��الح ثقي��ل 
س��وى دبابت��ني، تركزت��ا يف جه��ة الغ��رب بالق��رب م��ن قلع��ة الرحب��ة، 
وبذل��ك مل تس��تطع الق��وات املدافع��ة م��ن االس��تمرار أكثر من عش��رة 
أي��ام، فتخل��ت ع��ن مواقعه��ا، لتتح��ول املعرك��ة إىل ح��رب ألس��بوع 
آخ��ر ب��ني الط��ران املروح��ي الروس��ي وجمموع��ات صغ��رة يف األحياء 

الطرفي��ة، قب��ل أن تنس��حب ه��ي األخ��رى.
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مي��ّر مجي��ع اخلارج��ني من مناط��ق »درع الف��رات« باجتاه  	
إدل��ب بك��راج مدين��ة أع��زاز، وحبس��ب إدارت��ه ف��إّن 150 ش��خصاََ م��ن 
أهال��ي ديرال��زور يتجه��ون يومي��اََ إىل هن��اك ع��رب عفري��ن، عل��ى أّن 
الع��دد ال يع��رب ع��ن الف��رة الس��ابقة، حي��ث كان عدده��م أك��رب 
م��ن ذل��ك. ويس��تند هيث��م عم��وري مدي��ر الك��راج إىل األحادي��ث 
ال��ي جيريه��ا م��ع النازح��ني يف تقس��يم وجهته��م النهائي��ة، ويفي��د 
أّن %10 منه��م فق��ط يقص��دون حل��ب ودمش��ق اخلاضع��ة لس��يطرة 
النظ��ام، وه��ؤالء »يقول��ون ماعل��ي ش��ي«، بينم��ا يس��تقر البقي��ة يف 
إدل��ب. افتتح��ت جمموع��ة م��ن أبن��اء حمافظ��ة دي��ر ال��زور ن��زاًل يف 
مدين��ة أع��زاز يس��تضيف نازحي دير ال��زور الذين ال جيدون مأوى 
أثن��اء توقفه��م يف املدين��ة، وميك��ن هل��م أن يظل��وا في��ه حت��ى عش��رة 
أي��ام. ومن��ذ افتتاح��ه قب��ل ش��هرين تقريب��ًا اس��تقبل الن��زل حن��و 210 
عائ��الت، اس��تطاع بعضه��ا الحق��ًا، تدب��ر أم��ره م��ع أقارب��ه، أو ش��راء 
خيم��ة أو كرفان��ة يف إح��دى املخيم��ات، أو عل��ى أط��راف املدين��ة. 
بع��د أن رف��ض أح��د القائم��ني عل��ى )النقط��ة صف��ر(  	
املتواج��دة عن��د حاج��ز الع��ون -أول حاج��ز يص��ادف النازح��ني عن��د 
قدومهم إىل مناطق درع الفرات- إعطاءنا أي معلومات عن أعداد 
الداخل��ني إىل تل��ك املناط��ق، عرفن��ا م��ن س��ائقني يعمل��ون يف نق��ل 
ال��ركاب م��ن هن��اك أّن 50 س��يارة م��ن ن��وع )ف��ان( تق��ّل كل واح��دة 
منه��ا م��ا ال يق��ّل ع��ن 15 ش��خصا، تنق��ل القادم��ني م��ن منب��ج، آخ��ر 
منطق��ة  تس��يطر عليه��ا »ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة« قب��ل مناطق 
درع الف��رات، تنتق��ل يومي��ًا م��ن املنطق��ة األوىل إىل الثاني��ة عدا عن 
السيارات اخلاصة. يقارب هذا العدد -750-  عدد األشخاص الذين 
تسمح هلم  إدارات  املخيمات يف املناطق اخلاضعة لسيطرة »قسد«  
باخلروج منها، وهو 600 ش��خصَا يف اليوم، عدا اخلارجني من هذه 

املخيم��ات ع��ن طري��ق التهري��ب.
م��ن الصع��ب متيي��ز العائ��الت م��ن حمافظ��ة  دي��ر ال��زور  	
ال��ي تقي��م  أص��اًل  يف مش��ال ومش��ال ش��رق حلب، عن تل��ك القادمة 
حديث��ًا هرب��ًا م��ن العملي��ات العس��كرية األخ��رة يف احملافظ��ة، لك��ن 

جبميع األحوال فاألعداد يف تنامي مستمر. ففي جرابلس جتاوز عدد 
العائ��الت 1010 عائ��الت مؤخ��راََ، حبس��ب  إحص��اء عامل��ني يف اإلغاث��ة. 
بعضهم ينزل حني وصوله جرابلس يف مدرسة جمهزة باحلد األدنى 
م��ن مس��تلزمات الس��كن، ميك��ن البق��اء يف ه��ذه املدرس��ة/املضافة  ال��ي 
يديره��ا ش��بان م��ن دي��ر ال��زور  مل��دة ش��هر. ويف الب��اب -الوجه��ة األك��رب 
للوافدي��ن-  جت��اوز ع��دد العائ��الت الديري��ة فيه��ا 1500 عائل��ة، حبس��ب 
ناش��طني إغاثي��ني؛ افتتح��ت، الس��تقبال قس��م منه��م لعش��رة أي��ام، تس��ع 
مضافات، يلعب فيها العامل االجتماعي دوراََ هاماََ، حيث ختتص كل 
مضاف��ة باس��تقبال أبن��اء منطق��ة حم��ددة م��ن دي��ر ال��زور، رغ��م وج��ود 
اس��تثناءات ذات طاب��ع إنس��اني يف بعضه��ا. أم��ا يف أع��زاز فتج��اوز ع��دد 

العائ��الت الديري��ة 525 عائل��ة تت��وزع ب��ني املخيم��ات واملدين��ة.
أوراق��ًا،  حيم��ل  م��ا  ش��خصًا  الواف��دون  ي��رى  أن  مبج��رد  	
يتجمع��ون  حول��ه عل��ى أم��ل  أن يس��اعد يف ح��ل مش��كالتهم الكث��رة، 
فيعرض��ون ل��ه س��وء أحواهل��م وحكايات رحيله��م الش��اق، والعقبات الي 
تعرضه��م لتأم��ني م��أوى، بع��د صدمته��م بارتف��اع إجي��ارات البي��وت؛ 
يف بع��ض احل��االت أج��رت بع��ض املن��ازل يف مدين��ة اع��زاز ب 400 دوالر 
ش��هريًا، وهل��ذا تب��دو فك��رة اس��تئجار بي��ت خي��ار غ��ر مط��روح بالنس��بة 
لكثري��ن، فيس��عون لتدب��ر أمره��م بأكث��ر م��ن طريق��ة؛ فف��ي خمي��م 
س��جو، حي��ث قص��دت عش��رات العائ��الت، مل تس��مح اإلدارة بإقام��ة خيم 
جدي��دة، لكنه��ا غض��ت الطرف ع��ن الوافدين اجلدد من دير الزور، وقد 
بق��ي منه��م يف املخي��م 75 عائل��ة، ح��ني راح��وا يش��يدون دوراََ يف م��كان 
خيم أقاربهم، لتتسع بالتالي ألكرب عدد ممكن من األفراد. وحبسب 
حس��ني ذرج مدير املخيم فإن املوظفني الس��وريني يف املنظمات الكبرة 
ه��م املس��ؤولون ع��ن الوض��ع الس��يء للوافدي��ن اجل��دد م��ن دي��ر ال��زور، 
فاملوظف��ون »يس��تطيعون املس��اعدة، ولكنه��م دخل��وا يف البروقراطي��ة، 

وتقاريره��م املرفوع��ة تق��ول أن )كل ش��يء مت��ام(«.
بابتس��امة ودودة يرح��ب بن��ا أب��و خال��د يف غرفت��ه مبخي��م  	
س��جو، ويص��ّر عل��ى جلوس��نا لش��رب القه��وة، معقب��َا »حن��ن لدين��ا غ��از« 
لتأكي��د الوض��ع اجلي��د ال��ذي يعي��ش في��ه قياس��ا لبقي��ة النازح��ني م��ن 

نازحو دير الزور يف مناطق "درع الفرات"
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يف كراج أعزاز تفرش نساء وأطفال وشيوخ األرض، ويطوف رجاهلم غر بعيد يف حماوالت  	
يائس��ة الخت��اذ ق��رار مصي��ب خي��ّص ترحاهل��م، ويب��دون حذره��م م��ن أّي ش��خص يق��رب ليفتت��ح حديث��اًَ 

معه��م، رغ��م أن قس��ماََ منه��م يق��ع يف أي��دي مساس��رة الفن��ادق، بينم��ا يبي��ت قس��ٌم آخ��ر يف الك��راج منتظ��را الصب��اح 
إلكم��ال الطري��ق إىل إدل��ب، حي��ث يقي��م أقرب��اء، أو حي��ث يق��رب حل��م العب��ور إىل تركي��ا م��ن التحق��ق، وعلى أي حال 

تبق��ى األس��عار هن��اك أفض��ل م��ن هن��ا بكث��ر... إنه��م اهلارب��ون م��ن احل��رب يف دي��ر ال��زور
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أبن��اء دي��ر ال��زور، نظ��رَا لوج��وده من��ذ س��نوات 
املنظم��ات  م��ع  املتقط��ع  املخي��م، وعمل��ه  يف 
كذل��ك، إذ وف��ر ل��ه العمل مث��ن ألواح الطاقة 
الشمس��ية وخ��زان امل��اء ال��ي اش��راها، كم��ا 
يقول، ويتحدث بعدها عن س��لبية املنظمات، 
منذ سنتني حتى اآلن، جتاه النازحني بشكل 
ع��ام م��ن ناحي��ة توزي��ع الش��وادر الس��قفية 
وجت��اه  واخلدم��ات،  األرضي��ة  والع��وازل 
النازح��ني اجل��دد، ومعظمه��م من دي��ر الزور، 
بش��كل خ��اص. ويدل��ل عل��ى قدرته��م عل��ى 
ملطال��ب  الس��ريعة  باس��تجابتهم  املس��اعدة 
أي��ام برعاي��ة  ال��ي خرج��ت من��ذ  املظاه��رة 
 35 وضم��ت  احل��ر،  اجلي��ش  م��ن  فصائ��ل 
ش��خصاََ، وتوجه��ت إىل بواب��ة ب��اب الس��المة 
للمطالب��ة مبس��تلزمات الس��كن م��ن أغطي��ة 
ووسائد ومفارش…، على أّن أحداََ حتى اآلن 
مل يطال��ب بفت��ح الكرفان��ات املغلقة يف أكثر 
من خميم، والي حتتكرها فصائل مسلحة، 
ومعون��ات  غذائي��ة،  حصص��اََ  عنه��ا  وتأخ��ذ 

أخ��رى، كم��ا يهم��س كث��رون.
أب��و خال��د إىل خميم��ات  يرافقن��ا  	
أخ��رى يف حمي��ط أع��زاز، كالري��ان وب��اب 
الس��المة واهل��الل، حي��ث اس��تقرت عش��رات 
العائالت القادمة مؤخرا من دير الزور، ومن 
خ��الل اللق��اءات يتضح أن وجود غالبيتهم يف 
املخيم��ات ج��اء بع��د التخل��ي ع��ن مدخراته��م 
وأغراضهم الثمينة مقابل اإلقامة يف املخيم، 

رادار املدينة

الي تكلف 300 دوالراََ فما فوق مثنا للخيمة، 
لك��ن املقي��م في��ه س��يتخلص م��ن إجي��ارات 
البيوت النارية، يف ظل انقطاع سبل املعيشة، 
وس��يحظى حبص��ص غذائي��ة، ورعاية طبية 
م��ن  العدي��د  توض��ح  األدن��ى، كم��ا  باحل��د 
العائ��الت، لك��ن ذل��ك كلفه��م الكث��ر. فعل��ى 
سبيل املثال باع أحدهم سيارته، وكانت آخر 
ما ميلك، ليشري كرفانة يف خميم الريان 
ب 1200 دوالراََ، أم��ا م��ن ال ميل��ك امل��ال ال��الزم 
لش��راء خيم��ة، فيعي��ش مش��رداََ عل��ى هوام��ش 

املخيم��ات وامل��دن، كح��ال أم قاس��م.
م��ن اخليم��ة ال��ي اش��راها أحده��م  	
ألم قاس��م ب 35 أل��ف ل��رة س��ورية، ونصبته��ا 
يف أطراف أعزاز، خيرج قاسم بسنواته الست 
الس��تقبالنا، والتعب��ر ع��ن ش��وقه للدراس��ة، 
رغ��م أن��ه خ��رج من دي��ر الزور بكس��ل وظيفي 
بإحدى عينيه، وبصحبة والده املصاب خبلل 
يف توازن��ه الذه��ي، منذ أن ش��اهد مقتل جاره 
عل��ى ي��د تنظي��م الدول��ة، لتحم��ل املس��ؤولية 
عنه زوجته أم قاسم، الي اصطدمت برفض 
أصح��اب األراض��ي الس��ماح للنازح��ني بنصب 
اخلي��ام بس��بب اخل��وف م��ن حت��ول أراضيه��م 
إىل خمي��م؛ لكنه��ا جنح��ت أخ��را يف نصبه��ا 
عل��ى أرض خ��ارج املدين��ة، وفرش��ها بع��د 15 
يوم��ا م��ن ذل��ك، لك��ن وق��وع خيمته��ا خ��ارج 
املكت��ب  يف  التس��جيل  م��ن  حرمه��ا  املدين��ة 
اإلغاث��ي يف أع��زاز، كم��ا أخربه��ا القائم��ون 

علي��ه، وحرمه��ا بعُده��ا ع��ن املخيم��ات م��ن 
عنه��ا،  املس��ؤولة  املنظم��ات  يف  التس��جيل 
لتعتمد على ما جيود به اجلران بني الفينة 

واألخ��رى. 
ح��ول  أجرين��اه  اس��تبيان  يف  	
 23 س��ألنا  للوافدي��ن،  األساس��ية  املتطلب��ات 
عائل��ة واف��دة حديث��ا م��ن ديرال��زور، يف كل 
م��ن الب��اب وأع��زاز، تت��وزع يف املضاف��ات وعل��ى 
هوام��ش املخيمات وبعض البيوت اجلماعية؛ 
كان��ت إجاب��ات 14 عائل��ة تفي��د حباجته��م 
ملخي��م، يف ح��ني طالب آخ��رون بتوفر فرص 
صحي��ة،  ورعاي��ة  إغاثي��ة  وس��الت  عم��ل 
األم��ر ال��ذي ظه��ر يف أكث��ر م��ن حماول��ة 
لفاعل��ني اجتماع��ني وعس��كرين وسياس��يني 
وإعالمي��ني م��ن دي��ر ال��زور إلنش��اء خمي��م 
يس��تقبل الوافدي��ن اجل��دد؛ على أن قس��ماََ من 
احملاوالت تالش��ى بعد فرة، وحتول الفتتاح 
مضافات وتوزيع س��لل غذائية ومبالغ مالية 
على أس��اس اجتماعي، واستمر قسم آخر، يف 
ظ��ل إحب��اط م��ن جتاه��ل  املنظم��ات واهليئات 
الس��لطات  اع��راض  م��ن  وخ��وف  الدولي��ة، 
الركي��ة ممثل��ة ب »آف��اد« على إنش��اء خميم 
جدي��د.  وتب��ني إجابات املس��تطلعني، أيضاََ، أن 
أربع��اََ فق��ط م��ن العائ��الت تعتم��د عل��ى عم��ل 
أح��د أفراده��ا أو أكث��ر، بينم��ا يعي��ش البقي��ة 
األق��ارب ع��رب  أو مس��اعدة  املدخ��رات،  عل��ى 

االس��تدانة. أو  التحوي��الت، 
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خ��الل جول��ة يف أس��واق مدين��ي س��رمدا والدان��ا، تتبعن��ا  	
أث��ر إغ��الق املع��رب، ث��م عودت��ه، عل��ى بع��ض امل��واد األساس��ية، وأس��عار 
العق��ارات يف املنطق��ة، ووقفن��ا عل��ى الرس��وم اجلمركي��ة ملع��رب ب��اب 
اهل��وى، كم��ا تتبعن��ا رحل��ة الش��احنات الي متر من معرب باب الس��الم 
احل��دودي يف مدين��ة أع��زاز وص��واًل إىل مدين��ة س��رمدا، ال��ذي كان 
ميث��ل احل��ل البدي��ل الس��تراد املواد بعد حظرها م��ن معرب باب اهلوى 

يف األش��هر األخ��رة. 
قب��ل ثالث��ة أش��هر كان��ت األس��واق ش��به فارغ��ة، وتوقف��ت  	
حرك��ة البن��اء، وظل��ت الكث��ر م��ن البيوت غر مكتمل��ة أو على »على 
العظ��م«، وأغلق��ت كثر من الورش��ات الصناعي��ة أبوابها؛ لندرة املواد 
األولية أو ارتفاع أسعارها. تلك كانت السمة األهم الظاهرة للعيان 
يف مناطق الشمال السوري، بعد إعالن احلكومة الركية يف نهاية 
متوز املاضي تعليق العمل يف املعرب على خلفية اخلالف احلاصل بني 
هيئ��ة حتري��ر الش��ام وحرك��ة أحرار الش��ام، واقتصاره��ا على إدخال 
بع��ض امل��واد الغذائي��ة والصحية واإلغاثية، األم��ر الذي انعكس على 
حي��اة املواط��ن يف ارتف��اع أس��عار م��واد البن��اء، وتوقف عملي��ات الرميم 
وإعادة اإلعمار واملشاريع السكنية اجلديدة، ما أدى إىل زيادة أسعار 
البي��وت واإلجي��ارات، لتتج��اوز يف أس��عارها قرينته��ا عل��ى اجلان��ب 

الركي.
يق��ول حمم��د املصطف��ى، صاحب مكت��ب عقاري  يف مدينة  	
س��رمدا، »يف س��رمدا وحده��ا كان هن��اك مش��اريع بن��اء ألكث��ر م��ن 
500 ش��قة س��كنية، باإلضاف��ة إىل األهال��ي الذي��ن ب��دؤوا خ��الل ف��رة 

وق��ف التصعي��د برمي��م منازهل��م، أو بن��اء بي��وت جدي��دة طابقي��ة، 
وه��ذا م��ا أدى إىل اخنف��اض س��عر البي��وت واإلجي��ار بنس��بة جت��اوزت 
%25. ولكنه، ومع إغالق املعرب، بدأت األس��عار باالرتفاع، لتتجاوز ما 

كان��ت علي��ه بنس��بة ت��راوح ب��ني 10 إىل %50 حس��ب املنطقة؛ فإجيار 
بي��ت متوس��ط م��ن غرفت��ني وصال��ون وص��ل إىل 150دوالراً، وجت��اوز 
س��عر بعض البيوت 60 ألف دوالر. هذا املبلغ تس��تطيع أن تش��ري به 

بيت��اََ يف أفض��ل املناط��ق الركي��ة«.

يق��ول املهن��دس املدن��ي أمح��د عب��د اجل��واد لع��ني املدين��ة »إن  	
كلف��ة البن��اء زادت خ��الل إغالق املعرب بنس��بة %50، أما اإلكس��اء فقد 
زاد بنس��بة %100، فغرف��ة صغ��رة 12 م��رَا مربع��َا عل��ى اهلي��كل وصل��ت 
كلفة بنائها إىل 2000 دوالرًا«، ويرى املهندس »أن إغالق املعرب، إضافة 
إىل احت��كار م��واد البن��اء م��ن قبل التجار، وحتكمهم بأس��عارها، وتأرجح 
س��عر العمل��ة الس��ورية مقاب��ل ال��دوالر، أدى إىل ه��ذا الواق��ع اخلان��ق«.

وحبس��ب أبو حس��ن، وهو متعهد بناء، فإن مثن الطن الواحد  	
من اإلمسنت ارتفع خالل إغالق املعرب من 55 إىل 130 دوالراً أمريكيًا 
و»أم��ا احلدي��د امل��ربوم فق��د وص��ل س��عر الط��ن إىل 650 دوالرَا، بع��د أن 
130 ل��رة  95 إىل  500 دوالرَا، وبلوك��ة التعم��ر ارتفع��ت م��ن  كان 

س��ورية، وم��ر الب��الط م��ن 1700 إىل 2400 ل��رة س��ورية«
يق��ارن أب��و قاس��م ش��احنة تنق��ل البضائ��ع م��ن مدين��ة أع��زاز،  	
مشال حمافظة حلب حيث معرب باب الس��المة احلدودي مع تركيا، 
إىل حمافظ��ة إدل��ب، بتكالي��ف نق��ل تص��ل إىل 2500 دوالراََ؛ بتكاليفه��ا 
السابقة الي ال تزيد على 500 دوالر عن طريق معرب باب اهلوى  »منر 
ع��رب ثالث��ة دول، دول��ة بأع��زاز ودول��ة بعفري��ن ودول��ة أخ��رى بإدل��ب، 

وكل وح��دة تف��رض رس��وم ش��كل، وعل��ى أي محول��ة ش��ايلينها«
يق��ول م��ازن عل��وش مدي��ر املكت��ب اإلعالم��ي يف مع��رب ب��اب  	
اهلوى »بالتأكيد كانت األسعار غالية جداً يف السوق احمللية، بسبب 
التكالي��ف الباهظ��ة ال��ي يتكبده��ا التج��ار، نتيج��ة اس��تراد البضائ��ع 
ع��رب مع��رب ب��اب الس��الم، حي��ث أصب��ح التاج��ر يتكل��ف أكثر م��ن أربعة 
أضعاف التكلفة عند دخوهلا من باب اهلوى، هذا االرتفاع حتمل عبئه 

املواط��ن ال��ذي يعان��ي أساس��ًا م��ن حال��ة الغ��الء«.
بعد فتح املعرب

يق��ول عل��وش »إن أكث��ر من 300 ش��احنة حممل��ة بالبضائع  	
مت��ر يومي��ًا ع��رب مع��رب ب��اب اهل��وى، بع��د االتف��اق ال��ذي ج��رى ب��ني إدارة 
املع��رب واجلان��ب الرك��ي عل��ى إع��ادة فتح��ه، بزي��ادة 200 ش��احنة ع��ن 
األش��هر املاضي��ة، حي��ث مل يك��ن الع��دد يتج��اوز 100 ش��احنة، وه��ذا 
الع��دد مرش��ح للزي��ادة يف األي��ام القادم��ة«، وأكم��ل »هن��اك تس��هيالت 

رادار املدينة

مصطفى أبو مشس

بعد فتح »باب اهلوى«: اخنفاض بأسعار املواد و اجيارات املساكن يف إدلب

م��ع إع��الن اجلان��ب الركي إع��ادة فتح معرب )جيلو غ��وزو( املقابل ملعرب باب  	
اهلوى الس��وري، بعد إغالقه ملدة ثالثة أش��هر، عاد ش��ريان احلياة للتدفق مرة أخرى 
إىل حمافظ��ة إدل��ب، لتس��تأنف نش��اطًا خاص��ًا انطل��ق من��ذ إدخال احملافظ��ة يف املناطق 
اخلاضع��ة خلف��ض التصعي��د، وف��ق االتف��اق الرك��ي الروس��ي، مطل��ع الع��ام احلال��ي.
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كب��رة وجدي��دة، ج��رت باالتف��اق م��ع غرفة 
بطاق��ات  إلص��دار  احل��رة،  س��وريا  جت��ارة 
للتج��ار يتمكن��ون م��ن خالهل��ا الدخ��ول إىل 
األراض��ي الركي��ة، للوقوف على بضائعهم، 
واإلش��راف على ش��رائها وحتميلها«. ومشلت 
البضائ��ع، ال��ي مس��ح بدخوهلا خ��الل االتفاق 
م��ع اجلانب الركي، م��واد متنوعة وجديدة 
غي��ار  وقط��ع  البالس��تيكية  »كاحلبيب��ات 
واإلط��ارات  والزج��اج  الناري��ة  الدراج��ات 
والس��يارات األوروبي��ة واخلش��ب، ناهي��ك ع��ن 
املواد األساسية، والكثر من املواد الي كانت 

حمظ��ورة يف الس��ابق«.
وق��ال جاب��ر األمحد، مدير مجارك  	
مع��رب ب��اب اهلوى »ع��ادت احلرك��ة التجارية 
يف املع��رب إىل س��ابق عهده��ا، ويالح��ظ ازدي��اد 
ع��دد الش��احنات احململ��ة بالبضائ��ع يف كل 
»أن  اجلم��ارك  مدي��ر  أك��د  كم��ا  ي��وم«، 
الرس��وم املس��توفاة عل��ى امل��واد، وخاص��ة م��واد 
وه��ي  حاهل��ا،  عل��ى  بقي��ت  اإلعم��ار،  إع��ادة 
رس��وم بس��يطة ال تتج��اوز%5 عل��ى الط��ن، 
وال ت��ؤدي إىل ارتف��اع األس��عار، وه��ذه النس��بة 
ه��ي أق��ل النس��ب يف مجي��ع املعاب��ر احلدودية؛ 
ونس��عى يف املرحل��ة املقبل��ة إىل دعم أصحاب 

األولي��ة«. الصناع��ات 
يق��ول أب��و عل��ي، تاج��ر م��واد بن��اء  	
الدان��ا »إن أس��عار م��واد اإلعم��ار  يف مدين��ة 
اخنفض��ت بنس��بة %25، من��ذ حلظ��ة اإلعالن 
ع��ن فت��ح املع��رب، وب��دأت ورش البن��اء بالع��ودة 
بش��كل  تنخف��ض  أن  وأتوق��ع  نش��اطها،  إىل 
أك��رب خ��الل األي��ام القادم��ة«. أم��ا ع��ن إجيار 
البي��وت فيق��ول أمح��د مح��ادي، صاح��ب أح��د 
املكاتب العقارية يف مدينة الدانا »قبل أيام مل 
تك��ن جت��د بيت��ًا بأق��ل م��ن 125 إىل 150 دوالراً. 
ل��دي اآلن أربع��ة بي��وت ب 80 دوالراََ، وه��ذا 
أثر إجيابي لفتح املعرب، فاس��تكمال املش��اريع 
بالض��رورة إىل  املتوقف��ة س��يؤدي  الس��كنية 
اخنف��اض اإلجي��ارات بش��كل أك��رب، فلي��س 

رادار املدينة

م��ن املنطق��ي أن يص��ل إجي��ار البي��ت إىل ه��ذه 
الف��رد يف  احل��د، يف ح��ني ال يتج��اوز دخ��ل 

100دوالرًا«. املنطق��ة 
عل��ى ب��اب حم��ل أب��و أمح��د طاط��ا،  	
مدين��ة  يف  الغذائي��ة  امل��واد  حم��ال  أك��رب 
لش��راء  الن��اس  م��ن  طاب��ور  يق��ف  س��رمدا، 
حاجياته��م. أربع��ة عم��ال حياول��ون ختفي��ف 
الكس��اد  م��ن  أش��هر  بع��د  الزح��ام احلاص��ل. 
م��رت به��ا املدين��ة. يق��ول أب��و أمح��د »بع��د فتح 
املع��رب مت تنش��يط الس��وق، وأعطي��ت للتج��ار 
أرحيي��ة الدخ��ول إىل مع��رب ب��اب اهلوى، حيث 
كان��ت الكلف��ة باهظة من باب الس��الم، وهذا 
م��ا أنع��ش الس��وق خ��الل األس��بوع املاض��ي. 
ش��عرنا بتحس��ن ملحوظ، ونتمنى إعادة فتح 
املع��رب بش��كل كامل«. حمم��د العلي يعمل يف 
جم��ال الكهرباء الصناعي��ة، قال لعني املدينة 
»هن��اك م��واد نزل��ت أس��عارها، وم��واد زادت، 
بع��د فت��ح املع��رب«، ويع��زو الس��بب »إىل حتك��م 
التج��ار باألس��عار، واخنف��اض س��عر ال��دوالر 
مقابل اللرة السورية«. »حني يرتفع الدوالر 
ينخف��ض  وح��ني  ب��ه،  بالش��راء  يلزمونن��ا 
يفرض��ون علين��ا التعام��ل بالل��رة الس��ورية«. 
يف  أوربي��ة  س��يارات  تاج��ر  الس��بع،  أب��و  أم��ا 
مدينة س��رمدا، فقد أمل أن يعوض خس��ارته 

بعد فتح املعرب »فوس��طيًا اخنفض سعر كل 
1000دوالرًا«،  إىل   800 ب��ني  أوربي��ة  س��يارة 
حرك��ة  ع��ودة  »عل��ى  الس��بع  أب��و  ويعتم��د 
البضائ��ع والنش��اط إىل الس��وق، فق��د ب��دأت 
حرك��ة البي��ع والش��راء يف س��وق الس��يارات 
بالتع��ايف«. كم��ا »اخنف��ض س��عر النح��اس 
مبق��دار %10، وس��جلت املول��دات الكهربائي��ة 
)البي��ر(  فمول��دة   ،25% بنس��بة  اخنفاض��ًا 
 500 إىل  دوالراً    650 م��ن  س��عرها  تراج��ع 
دوالراً خ��الل األس��بوع املاض��ي« عل��ى حد قول 
الوكي��ل احلص��ري للمول��دات أب��و حمم��د.

تاج��ر  ن��ورس،  أب��و  كام��ل  وق��ال  	
بالس��تيك م��ن قري��ة كفركرم��ني »تراف��ق 
فت��ح املع��رب مع اخنفاض س��عر الدوالر، وهذا 
م��ا أدى إىل حتس��ن الوض��ع، واخنفاض س��عر 
البالس��تيك؛ فصرن��ا نبي��ع الكيل��و غ��رام م��ن 
األكياس الش��فافة ب 600 لرة س��ورية بداًل 
م��ن 800، وط��رد الفل��ني ب 550 ل��رة س��ورية 
بداًل من 800، وازدادت حركة البيع، بعد أن 
كن��ا ق��د توقفن��ا متامًا عن العم��ل منذ ثالثة 

أش��هر«.

مكبس بلوك يف مدينة سرمدا بعد فتح املعرب  - عدسة أحمد عزيزة - خاص
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الالذقي��ة  هن��ا يف طرط��وس ويف  	
الداخ��ل،  إىل  ووص��واًل  وباني��اس،  وجبل��ة 
ب��ات  والغ��اب،  ومصي��اف  مح��اه  ري��ف  أي 
مش��هداً يومي��ًا معت��اداً م��رور ش��بان وش��ابات 
يف س��ن الثانوي��ة حيمل��ون اآلالت املوس��يقية، 
وميض��ون باجت��اه معاه��د للتدري��ب، أو إىل 
بي��وت أو ص��االت للعزف. صورٌة من عاش يف 
مناط��ق الس��احل والداخ��ل س��يجدها غريب��ًة 
حد السوريالية، فعادُة محل اآللة املوسيقية 
كان يقتص��ر تقريب��ًا على أحي��اء معينة من 
دمشق وحلب، أحياء ذات طابع أرستقراطي 
ه��ادئ، وأس��ر تعن��ى باملوس��يقى كج��زء م��ن 

االجتماعي��ة. ثقافته��ا وصورته��ا 
طرط��وس  يف  ش��ارع  خيل��و  ال  	
ب��ل ويف باني��اس والقدم��وس  أو الالذقي��ة، 
وجبل��ة وحت��ى يف البل��دات الريفي��ة املرامي��ة 
عل��ى أط��راف اجلب��ال، م��ن َحامل��ي اآلالت 
املوس��يقية اليوم، تزامنًا مع تأسيس عشرات 
املعاه��د املوس��يقية، إىل جان��ب حم��ال البي��ع 
ب��آالت  خيت��ص  بعضه��ا  هل��ا،  والصيان��ة 
صفح��ات  عل��ى  تظه��ر  فيم��ا  غره��ا.  دون 
دورات  إعالن��ات  االجتماع��ي  التواص��ل 
ونش��أت  جدي��دة،  تعلي��م  معاه��د  وافتت��اح 
صفح��ات وجمموع��ات فيس��بوك خمتص��ة 
وأخ��رى ألصدق��اء  ببي��ع وصيان��ة اآلالت، 
فيه��ا  يتبادل��ون  واقعي��ني  أو  إلكروني��ني 
ختال��ف  ظاه��رة  يف  املوس��يقية،  النوت��ات 
لس��يطرة  اخلاضع��ة  املناط��ق  يف  الس��ائد 
صغ��رة  كل  يف  يظه��ر،  حي��ث  النظ��ام، 
وكب��رة م��ن حي��اة الن��اس هن��اك، أث��ر م��ا 
للح��رب والتبعي��ة واالصطف��اف الطوعي أو 

النظ��ام. جان��ب  إىل  اإلجب��اري 
املوس��يقى  أس��تاذ  ن��زار  يعل��ن  	
يف مدين��ة باني��اس الس��احلية، كل ش��هر 

 مراد حجي - طرطوس

يف الساحل 
السوري، 

حيث صار 
عاديًا مشهد 

السالح واملسلحني 
بأنواعهم وهيئاتهم  

املختلفة، يبدو 
غريبًا اليوم ظهور آالت 
موسيقية على أكتاف 

شبان وشابات يف الشوارع 
املثقلة بآثار احلرب، حيث 

صور القتلى وكتابات تطلب 
الثأر هلم متأل اجلدران.

ليست بندقيًة تلك بل هي غيتار.. إنه عازف وليس مقاتاًل

تقريب��ًا، ع��ن افتت��اح ص��فٍّ جدي��د للتدري��ب عل��ى 
آل��ة موس��يقية معين��ة، ويس��تعني باثن��ني م��ن 
أصدقائ��ه، أحدهم��ا ع��ازف غيتار غ��ر أكادميي، 
والثان��ي خري��ج معه��د موس��يقي وع��ازف كمان، 
الس��تيعاب أعداد الطالب الي تريد تعلم العزف 
 15 عل��ى تل��ك اآلالت، بينم��ا يعل��م ه��و حوال��ي 
طالب��ًا الع��زف عل��ى آل��ة الع��ود. جواب��ًا عل��ى س��ؤال 
»موس��يقى!!.. م��ن إميت��ا كن��ا والش��مس ترقعنا؟« 
يق��ول ن��زار »ال أحب��ث ع��ن أس��باب إقب��ال الش��باب 
والفتيات يف بانياس وريفها على تعلم املوسيقى، 
فقط أشجع هذه الظاهرة، وأبي عليها مشاريع 
مس��تقبلية كفرق��ة ك��ورال، وأوركس��را وم��ا 
إىل ذلك، يف منطقتنا تش��كلت الكثر من الفرق، 
وال مي��ر أس��بوع دون حف��ل موس��يقي. ألي��س ه��ذا 
جي��دًا؟ ث��م إن كن��ت تتس��اءل عن س��بب االنتش��ار 
��ه ل��دى الن��اس لس��ماع ص��وت  س��أقول بأن��ه توجُّ
آخ��ر غ��ر الرص��اص، وحبثهم عن حياة إنس��انية 
طبيعي��ة، بعي��داً ع��ن القت��ل اليوم��ي«. وف��ق ن��زار 
فإن أعداد حمال اآلالت املوسيقية يف طرطوس 
والالذقي��ة، ويف بع��ض امل��دن الصغ��رة األخ��رى 
م��ن الس��احل الس��وري، تضاع��ف كث��راً، لكن��ه ال 
ميلك إحصائية بذلك، »سابقًا كنت حباجة إىل 
الذه��اب إىل مح��ص أو دمش��ق لش��راء آل��ة معينة، 
فهن��ا ال وج��ود س��وى ل��آالت الش��عبية الش��هرة، 
وبنوعي��ة دون الوس��ط، أم��ا اآلن فأن��ت ق��ادر عل��ى 
احلصول على ما تريد، وتعّلم ما تريد يف املعاهد 

أيض��ًا«.
ويف لفت��ة ق��د ت��ربر جانب��ًا م��ن غراب��ة  	
املش��هد ي��روي مؤي��د وه��و موظ��ف يف طرط��وس 
انتش��رت  الس��ابقة  اخلمس��ة  الس��نوات  »خ��الل 
مؤسس��ات جمتم��ع مدن��ي كث��رة هن��ا، ونش��ط 
العم��ل االجتماع��ي واملدن��ي، وش��ّجعت الدول��ة 
ورّخص��ت املئ��ات م��ن اجلمعي��ات واملنظم��ات ال��ي 
تعم��ل يف قضاي��ا مدني��ة كث��رة: دع��م نازح��ني، 

دع��م أس��ر الش��هداء، توعي��ة اجتماعي��ة، توعي��ة 
صحي��ة، دف��اع مدن��ي، تعلي��م إخل، وم��ن بينه��ا 
م��ا اهت��م باملوس��يقى، وتوج��ه حن��و نش��ر الثقافة 
املوس��يقية، وم��ن هنا بدأت ب��ذرة جديدة تتكون 
خاص��ة يف امل��دن الصغ��رة والق��رى ال��ي كانت 
مهمل��ة، وهي ب��ذرة تداول املوس��يقى وتعلمها«. 
يضي��ف مؤي��د »ق��د يلفت��ك توج��ه األس��ر حن��و 
إرس��ال أبنائه��ا إىل املعاه��د املوس��يقية، وتقّب��ل 
الع��زف يف املن��زل، وه��و م��ا كان غريب��ًا نس��بيًا، 
لكن��ه ب��كل األح��وال إجياب��ي؛ ق��د ن��ربره بالفع��ل 
بظ��رف احل��رب واملوت واجلنازات املتالحقة يف 
مناطقنا، بل واجتاه الناس حنو إشغال أبنائها 
مب��ا ه��و بعي��د ع��ن احل��رب.. ق��د جتد ه��ذا غريبًا 
بالفع��ل، أجيب��ك حينها: وهل من تغرِّ على أي 
صعي��د يف س��وريا ال يب��دو غريب��ًا وغر منطقي 
واألس��رة  واجملتم��ع  البل��د  تس��ر  ه��ل  اآلن، 

الس��ورية يف أي س��ياق منطق��ي«.
يف الوق��ت ال��ذي تش��هد في��ه دمش��ق  	
وحل��ب -املدينتان اللت��ان كانتا تضمان أكرب 
أس��واق آالت ومعاه��د املوس��يقى يف س��ورية-  
تردي��ًا كب��راً يف ه��ذه املهن��ة، مع ارتفاع أس��عار 
أو إفالس��ه، يتج��ه  الصان��ع  اآلالت، وهج��رة 
اليافع��ون يف الس��احل وريف��ه لبن��اء م��ا مل ي��َن 
س��ابقًا يف مناطقه��م.. تغش��ى أع��ني الكب��ار يف 
الس��ن عنه��م أحيان��ًا ح��ني مي��ّرون يف الش��ارع، 
فيظن��ون ه��ذا الغيت��ار عل��ى كت��ف هذا الش��اب 
الكالريني��ت  وذاك  كالش��نكوف،  بندقي��ة 
ق��اذف آر ب��ي ج��ي، وتبتس��م األمه��ات بع��ودة 
أبنائه��ن م��ن املعاه��د حيمل��ون اآلالت قب��ل أن 
يبلغ��وا الس��ن القانوني��ة للخدم��ة اإلجباري��ة، 
يف بيئة عس��كرية تتس��ع فيها يوميًا مس��احات 
مقاب��ر اجلن��ود، وتتكاث��ر ص��ور زعم��اء احل��رب 
عل��ى واجه��ات احمل��ال واألبني��ة.. ويكث��ر يف 

الظ��ل موس��يقيوها.. أي��ة موس��يقى تل��ك!!
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البيالروس��ي  الرئي��س  زار  	
لوكاش��ينكو س��ورية مرت��ني. األوىل يف العام 
1998، والتقى خالهلا حبافظ األسد، والثانية 

بع��د مخ��س س��نوات لوريث��ه بش��ار. وخ��الل 
البيالروس��ية  العاصم��ة  إىل  بش��ار  زي��ارة 
مينس��ك صي��ف ع��ام 2010 حت��دث اإلع��الن 
املش��رك، وق��ت الزي��ارة، ع��ن تع��اون ثنائ��ي 
طوي��ل األم��د، ونقل العالقة بني البلدين إىل 

إس��راتيجية. ش��راكة 
ق��ال   2013 ع��ام  ل��ه  مقابل��ة  ف��ى  	
م��رات  األس��د  م��ع  »التقي��ت  لوكاش��ينكو 
عديدة، ولدينا عالقات ممتازة، وهو شخص 
اعت��رب  كذل��ك  متام��ًا«.  أورب��ي  متحض��ر 
)جرمي��ة(،  جم��رد  ب��ه  اإلطاح��ة  حماول��ة 
معطي��ًا تقييمًا قامتًا ألحداث الربيع العربي. 
س��فر  أوراق  اعتم��اد  أثن��اء   ،2014 ع��ام  ويف 
أش��ار لوكاش��ينكو إىل  األس��د يف مينس��ك، 
أمل��ه »بالتغل��ب س��ريعًا على األزم��ة يف البالد، 
واستعادة العالقات الودية التقليدية، وزيادة 

البلدي��ن«. ب��ني  التع��اون 
وقف��ت  الث��ورة  ان��دالع  من��ذ  	
ض��د  وصوت��ت  النظ��ام،  م��ع  بيالروس��يا 
الق��رارات ال��ي تدين��ه يف احملاف��ل الدولي��ة، 
وق��ال األس��د يف مقابل��ة أجرته��ا مع��ه قن��اة 
ONT البيالروسية يف شهر أيار املاضي »تعد 

روس��يا البيض��اء م��ع روس��يا العبني رئيس��يني 
عل��ى الس��احة الدولي��ة فيم��ا يتعل��ق باحل��رب 
الي ُتشن ضد سورية«. عوامل كثرة تفسر 
متانة العالقات بني النظامني، منها الطبيعة 
الديكتاتورية املتش��ابهة، والقرب من روس��يا، 

املتبادل��ة. واملناف��ع  املص��احل  إىل  إضاف��ة 
أس��توكهومل  ملعه��د  وفق��ًا  	
بيالروس��يا  ع��دت   ،SIPRI الس��الم  لبح��وث 
نظ��ام  إىل  لألس��لحة  الرئيس��ي  امل��ورد 
األس��د خ��الل الف��رة ب��ني 2006 � 2010، وق��د 

الح��ظ اخل��رباء العس��كريون الطاب��ع املتغ��ر 
لتج��ارة األس��لحة معه��ا، فحت��ى ع��ام 2000 
كان��ت جت��ارة األس��لحة تقتص��ر عل��ى بقاي��ا 
األس��لحة الس��وفييتية، بع��د ذل��ك حتول��ت 
إىل بي��ع املنتج��ات العس��كرية م��ن تصميمه��ا 
اخل��اص: األنظمة اإللكروني��ة، والبصريات 
العس��كرية، وتكنولوجي��ا اللي��زر، واألجه��زة 
املس��رة ب��دون طيار، ش��احنات »امل��از« وغرها. 
بي��ع  أنه��ا ستس��تمر يف  في��ه  ش��ك  ومم��ا ال 
األس��لحة إىل خمتل��ف البل��دان، مب��ا يف ذل��ك 
إىل نظام األسد. حتى بداية النزاع العسكري 
يف س��ورية، زودت بيالروس��يا نظ��ام األس��د 
ومبع��دات   ،23 مي��غ  ط��راز  م��ن  مبقات��الت 
الطران؛ لكن مت تعليق هذا األمر مع اندالع 
األعم��ال القتالي��ة، حس��بما ذك��رت بع��ض 
الرمسي��ة،  البيالروس��ية  اإلع��الم  وس��ائل 
»روسوبورونيكس��ورت«  ش��ركة  لتخط��ف 
الروس��ية العق��ود. وه��ذا منطقي ألن موس��كو 
الي��وم ليس��ت مهتم��ة بالتخل��ي ع��ن س��وق 

الس��الح ألي��ة جه��ة.
نف��ى   2015 األول  تش��رين  يف  	
اللجن��ة  رئي��س  غورولي��ف،  س��رجي 
العس��كرية الصناعية البيالروسية، التقارير 
ال��واردة ح��ول إم��داد نظ��ام األس��د باألس��لحة، 
وصيان��ة طائرات��ه احلربي��ة م��ن قب��ل اخلرباء 
البيالروسيني. وعلى الرغم من التصرحيات 
الرمسي��ة، ح��ول م��ا ذك��ره الس��جل الرمس��ي 
لألمم املتحدة لألسلحة التقليدية للسنوات 
1999-2013،ع��ن عق��د صفق��ة واح��دة فق��ط 

م��ع اجلان��ب البيالروس��ي لتوري��د 33 طائ��رة 
تع��اون  هن��اك  أن  إال  س��ورية؛  إىل  مقاتل��ة 
عس��كري كب��ر ب��ني الطرف��ني. فق��د أرس��لت 
بيالروس��يا ش��حنات م��ن األس��لحة واملع��دات 
األس��د،  ق��وات  امل��زدوج إىل  االس��تخدام  ذات 
وقدم��ت التكنولوجي��ا لتحس��ني دقة صواريخ 

»أرض-أرض«.  يعتقد احمللل االس��تخباراتي 
اإلس��رائيلي رون��ني س��ولومن أن بيالروس��يا 
تعم��ل عل��ى رف��ع مس��توى دق��ة الصواري��خ 
الس��ورية متوس��طة امل��دى، وحتس��ني مداه��ا 
العلمي��ة  والبح��وث  الدراس��ات  مرك��ز  يف 
ال��ذي  مصي��اف،  مدين��ة  ق��رب  العس��كرية، 
تعرض لغارة جوية إسرائيلية فجر 7 أيلول 
2017. لك��ن م��ع ذل��ك مل تص��در أي��ة تعليق��ات 

رمسي��ة م��ن مينس��ك أو دمش��ق تؤك��د أو 
تنف��ي األم��ر!

مل تتخ��َل مينس��ك أب��داً ع��ن خط��ط  	
التع��اون الصناع��ي م��ع دمش��ق، كم��ا ت��دّل 
عل��ى ذل��ك الزي��ارة األخ��رة لوزي��ر الصناع��ة 
يف  الس��ورية  العاصم��ة  إىل  البيالروس��ي 
نيس��ان 2017، حي��ث مت التوقي��ع عل��ى عق��د 
لتوري��د 157 ش��احنة »م��از« لتلبي��ة احتياج��ات 
وزارة األش��غال العام��ة واإلس��كان؛ وبالتال��ي 
س��تكون  األس��د  بق��اء  ح��ال  يف  أن��ه  ُيعتق��د 
بيالروس��يا ش��ريكًا موثوق��ًا ب��ه يف إع��ادة بن��اء 
م��ا دمرت��ه حربه اجملرمة من البنية التحتية 

للبل��د.
لوكاش��ينكو  عل��ى  الصع��ب  م��ن  	
معارض��ة بوت��ني يف التبعي��ات املالي��ة وغره��ا 
م��ن احليثي��ات من جهة، وال ميكنه أن خييب 
آم��ال األس��د، ال��ذي وص��ف روس��يا البيض��اء ب��� 
»املس��ؤولة«، م��ن جه��ة أخ��رى؛ لذل��ك يب��دو أن 
لوكاش��ينكو أكث��ر مي��اًل للت��ورط يف دع��م 
سفاح سورية، لكنه لن يفعل هذا دون مقابل، 
إال حت��ت اإلص��رار الروس��ي. وهك��ذا، وعل��ى 
الرغ��م م��ن أن اجلي��ش البيالروس��ي ال يقاتل 
يف س��ورية، فإن الدعم السياس��ي والعس��كري 
بالذخرة والسالح »يساوي الكثر« كما قال 
األس��د يف املقابل��ة ال��ي أجرته��ا مع��ه القن��اة 

البيالروس��ية. التلفزيوني��ة 

كان��ت س��ورية م��ن ب��ني أوائ��ل ال��دول ال��ي أقام��ت عالق��ات سياس��ية واقتصادي��ة م��ع بيالروس��يا )روس��يا البيض��اء( ح��ني اس��تقلت  	
املاض��ي.  الق��رن  الس��وفييي أول تس��عينات  انهي��ار االحت��اد  بع��د 

بيالروسيا حليفة األسد الصامتة

د. علي حافظ

رادار املدينة
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م��ع انط��الق الث��ورة نش��أت العدي��د  	
من التجمعات والروابط العلمّية والشرعية، 
وس��لك كل منه��ا طابع��ًا وختّصص��ًا خمتلف��ًا 
ع��ن اآلخ��ر، ب��دءاً بالقض��اء م��روراً بالتعلي��م 
ب��إدارة  وانته��اًء  واإلفت��اء،  الدع��وة  وش��ؤون 
احلاج��ة  أن  إال  املس��اجد.  وش��ؤون  األوق��اف 
لوج��ود مرجعّي��ة دينّي��ة واح��دة بات��ت أكث��ر 
إحلاح��ًا بع��د التح��ول للعم��ل املس��ّلح، إذ ال 
ب��د م��ن التص��دي لعش��رات األح��كام والن��وازل 
الفقهّي��ة اجلدي��دة املرتبط��ة بقضاي��ا الش��أن 
الع��ام، إال أن كث��رة انش��طار ه��ذه الرواب��ط 
األكف��اء  غ��ر  وتول��ي  أعداده��ا،  وتزاي��د 
ملف��ات  يف  تدخله��ا  ع��ن  فض��اًل  لبعضه��ا، 
ومؤسس��ات ليست من اختصاصها، لعب دوراً 
س��لبيًا للغاي��ة، وأس��هم يف الفوض��ى وانتش��ار 
الغل��و والتكف��ر بش��كل أو بآخ��ر، إىل أن مت 
تش��كيل اجمللس اإلسالمي السوري كمظّلة 

جامع��ة ملعظ��م ه��ذه اهليئ��ات.
يواج��ه اجملل��س انتق��ادات، بعضه��ا  	
ق��د يك��ون حمّقًا، وبعضها مبالغ به، خصوصًا 
الس��لفية اجلهادي��ة«، وح��ول  م��ن »فصائ��ل 
االنتق��ادات للمجل��س يق��ول د. عب��د الرمح��ن 
اجلماع��ات  يف  وخب��ر  )أكادمي��ي  احل��اج 
اإلس��المية( يف لق��اء خ��اص م��ع ع��ني املدينة: 
م��ن  إذ  الوظيف��ة،  واض��ح  غ��ر  اجملل��س  إّن 
يف  األساس��ي  دوره  ينحص��ر  أن  املف��رض 
بع��ض  أّن  إال  والدي��ي،  الش��رعي  اجلان��ب 
الفتاوى الي أطلقها منحازة سياسيًا لطرف 
داخ��ل األجس��ام العس��كرية والسياس��ية ض��د 
آخر، كما أن هناك تداخاًل بني دوره الديي 
م��ن  ذل��ك  مالحظ��ة  وميك��ن  والسياس��ي، 
خ��الل الفت��اوى ال��ي أطلقه��ا بش��أن التعدي��ل 
خي��ّص  مب��ا  وأيض��ا  الرك��ي،  الدس��توري 
السياس��ات املصري��ة، رغ��م أن ذل��ك ال يتعل��ق 
بالش��أن الس��وري إطالق��ًا. ويضي��ف د. احل��اج: 
صحي��ح أّن��ه وق��ف ض��ّد التطرف، ولع��ب دوراً 
يف إضع��اف الش��رعّية الديني��ة للفصائ��ل، إال 
مرجعي��ة  إىل  يتح��ول  أن  يس��تطع  مل  أن��ه 
ديني��ة لق��وى الثورة، وال حت��ى لعموم الناس.

إط��اراً  اجملل��س  ش��ّكل  ق��د  وكان  	
الش��رعية  اهليئ��ات  ملعظ��م  مرجعي��ًا جامع��ًا 
والرواب��ط العلمي��ة -عل��ى اخت��الف مش��اربها 
الفكري��ة وتياراته��ا احلزبي��ة واملذهبي��ة- إال 
أن��ه مل يتمّك��ن م��ن تكوي��ن مرجعي��ة ش��رعية 
يف  ج��اء  كم��ا  الس��وري،  للش��عب  ��دة  موحِّ
بي��ان تأسيس��ه، خصوص��ًا م��ع احنس��ار الث��ورة 
وكراهي��ة الكث��ر م��ن الن��اس لل)متدينني(، 
كردة فعل على ممارس��ات داعش وأخواتها، 
ل��دى  الرف��ض والّتعّن��ت  إضاف��ًة إىل حال��ة 
أح��رار  حرك��ة  ومنه��ا  الفصائ��ل،  بع��ض 
الش��ام ال��ي انس��حب ش��رعّيوها إب��ان تأس��يس 
اجملل��س، العراضه��م عل��ى بن��ود تبّناه��ا يف 
ميثاق��ه، إضاف��ة إىل نس��بة متثيل هلم طالبوا 
به��ا داخ��ل جس��م اجمللس، وهو م��ا أضعف من 
أدائ��ه وثقل��ه عل��ى األرض. وم��ن أب��رز م��ا جاء 
يف ميث��اق تأسيس��ه، إق��راره حبقوق األقّليات، 
وكفال��ة حق��وق املواطن��ة ل��كل الس��وريني، 
دون متيي��ز دي��ن أو ع��رق أو مذه��ب على آخر 

غ��ره.
من هو اجمللس اإلسالمي السوري؟

ش��رعية  مرجعي��ة  هيئ��ة  ه��و  	
وس��طّية سورية، أعلن عن تأسيسه منتصف 
رابط��ة   40 قراب��ة  ض��ّم  وق��د   ،2014 نيس��ان 
علمي��ة وش��رعية م��ن أحن��اء س��ورية، به��دف 
��دة  »تكوي��ن مرجعي��ة ش��رعية وس��طية موحِّ
هويت��ه  عل��ى  حتاف��ظ  الس��وري،  للش��عب 
ومسار ثورته« كما جاء يف بيانه التأسيسي، 
تص��ّدى اجملل��س للعدي��د م��ن قضاي��ا الش��أن 
الع��ام يف س��ورية، من أبرزها فت��اوى: التدخل 
األمريك��ي ال��ربي مشال س��ورية )انظر العدد 
م��ع  التنس��يق  الفصائ��ل،  ب��ني  التغل��ب   ،)79

الدع��وة لتش��كيل  تركي��ا يف قت��ال داع��ش، 
جي��ش وطي يتب��ع للحكومة املؤقتة، جمازر 
قوات التحالف وروسيا واألسد يف دير الزور، 
بغ��ي هيئ��ة حتري��ر الش��ام وثناء على انش��قاق 
عل��ى  االعت��داءات  عنه��ا،  الفصائ��ل  بع��ض 

األقص��ى، وغره��ا م��ن الفت��اوى.

وبع��د تأس��يس اجملل��س اإلس��المي  	
هيئ��ات  م��ن  مكونات��ه،  توّقف��ت  الس��وري 
الفت��اوى  ورواب��ط وجتّمع��ات، ع��ن إص��دار 
والبيان��ات ال��ي تتعل��ق بقضاي��ا الش��أن الع��ام، 
لين��اط ه��ذا ال��دور وينحص��ر بلجن��ة الفت��وى 
يف اجملل��س فق��ط، ويف 14 أي��ار 2017 أعل��ن 
اجمللس تش��كيل )جمل��س اإلفتاء(، الذي ضّم 
علم��اء م��ن اجملل��س وآخري��ن م��ن خارج��ه، يف 
خط��وة اعتربه��ا اجملل��س اإلس��المّي تأكي��داً 
عل��ى اس��تقالليته وتعزي��زاً لفت��اوى الش��أن 
الع��ام والّن��وازل ال��ي ال ينبغ��ي التف��ّرد به��ا، 
س��ّيما وأّنه��ا حتت��اج اجته��ادات فقهي��ة تف��ي 
بض��رورات العص��ر كحاجت��ه، حس��ب ما جاء 
وبذل��ك  اإلفت��اء،  جمل��س  تش��كيل  بي��ان  يف 
أصبح��ت الفت��وى حمص��ورة مبؤسس��ة ب��داًل 
م��ن جلن��ة فحس��ب. وم��ن أه��م األعم��ال ال��ي 
ق��ام به��ا اجملل��س كان��ت رعايت��ه إلص��دار 
وثوري��ة  وطني��ة  ملب��ادئ  توافقي��ة  وثيق��ة 
عرفت باس��م »وثيقة املبادئ اخلمس��ة للثورة 
الس��ورية«، ال��ي وّقع��ت عليه��ا أب��رز اهليئ��ات 
الش��رعية والقضائي��ة، والكيان��ات السياس��ية، 
ومنظم��ات  الفصائ��ل  م��ن  لع��دد  إضاف��ًة 
املدن��ي واجملال��س احمللي��ة، وأب��رز  اجملتم��ع 

أيض��ًا. الوطني��ة  الش��خصيات 
ح��ل  يف  أيض��ًا  اجملل��س  وتدّخ��ل  	
النزاع��ات ب��ني الفصائ��ل، وم��ن أبرزه��ا الن��زاع 
فصي��ل  ب��ني  مؤخ��راً،  الس��وري  الش��مال  يف 
الس��لطان م��راد واجلبه��ة الش��امية، حي��ث مت 
وق��ف القت��ال ب��ني الطرف��ني، واالتف��اق عل��ى 
العس��كر  وانس��حاب  للمجل��س،  االحت��كام 
م��ن املبان��ي اخلدمّي��ة، وتس��ليمها للمجال��س 
احمللي��ة. يوف��د اجملل��س أيض��ًا يف كل ع��ام 
مرش��دين ديني��ني م��ع بعث��ة احل��ج، لتوعي��ة 
وتعلي��م احلج��اج الس��وريني، ونّظ��م العدي��د 
م��ن الّلق��اءات احلوارّي��ة َوُوَرش العم��ل لبحث 

وحتّدياته��ا. بالث��ورة  تتعل��ق  قضاي��ا 

اجمللس اإلسالمي السوري

حممد سرحيل
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مناقش��ة  مع��رض  يف  هن��ا  لس��نا  	
ص��واب وحقيق��ة ه��ذه االعتق��ادات، بق��در 
م��ا هي حماول��ة للبحث يف تفصيل صغر 
ج��داً يبدو مهمًا كأحد نتائجها يف املش��رق. 
يتعل��ق األم��ر حتدي��داً برقع��ة مكاني��ة ه��ي 
س��وريا، وحبي��ز زمان��ي ضي��ق ه��و م��ا بع��د الث��ورة، و مبس��عى حمّدد 
ه��و مقارن��ة رمب��ا تك��ون مس��تغربة ب��ني آلي��ات إنت��اج سياس��ة عام��ة 
وأنس��اق حتّكمي��ة، تس��تخلص قوته��ا م��ن يق��ني مرّك��ب يرب��ط 
املعان��اة بال��ذات اخلاطئ��ة، واخل��الص بإرادة خارجية مس��تقلة عن 

معن��ى الفع��ل البش��ري م��ن أج��ل املس��تقبل واملص��ر.
يف »التن��اخ« اليه��ودي أو الت��وارة -العه��د القدي��م- كم��ا  	
نعرفه��ا، مّث��ة س��رد ملرحل��ة مضطرب��ة يف التاري��خ، حس��ب رؤي��ة 
املثيولوجي��ا العرباني��ة بالطب��ع، وصفت يف »س��فر القضاة«، ومع أّن 
التفاصي��ل خمتلف��ة يف مس��ارها ودواعي حدوثه��ا، إاّل أّنها تتقاطع 
يف جزئي��ة التفس��ر السياس��ي هل��ا، الس��فر ه��و الس��ابع يف ترتيب��ه، 
ويروي قّصة ما بعد انهيار احلكم املركزي األّول لبي اس��رائيل، 
وحّتك��م جمموع��ات م��ن االش��خاص األقوي��اء الذي��ن أطل��ق عليه��م 
لق��ب »القض��اة« باجملتم��ع املش��تت وامله��زوم، والقض��اة هن��ا لق��ب 
اعتباطي مبعنى عام؛ إذ أّنهم ليس��وا قضاة باملفهوم املس��تقر لعمل 
القض��اء، بق��در م��ا هم وف��ق معاير زمننا أمراء مناطق ومدن ش��به 
مس��تقلة، وهم ال ُيذكرون بهذا اللقب مطلقًا يف الس��فر، غر أّنه 
عرف شفاهي موروث. يف التحوالت السياسية هلذا العصر -السفر 
ال حيتوي شيئًا عن العقائد بقدر ما هو قصص تارخيية منتخبة 
لغ��رض حم��ّدد- تق��ع س��ردية املظلومي��ة عل��ى ال��ذات ومنه��ا، بش��ر 
حتول��وا ع��ن عقيدته��م؛ فس��ّلط عليه��م حك��م ظ��امل غاش��م )فحم��ي 
غض��ب ال��رب عل��ى إس��رائيل، فدفعه��م بأي��دي ناهب��ني، فنهبوه��م 
وباعوه��م بأي��دي أعدائه��م( ودخل��وا يف ح��روب أهلي��ة ح��ول طاع��ة 

القض��اة، حت��ى دان��ت األم��ور ملل��ك واح��د ه��و ش��اؤول.
هن��ا،  واضح��ة  للمقارن��ة  العريض��ة  اخلط��وط  تب��دو  	
لك��ّن املنح��ى لي��س خطي��ًا باملفهوم البس��يط للمقارنة واالس��تقراء، 
-وغ��ر  الس��وريني  احل��رب  أم��راء  أّن  إىل  يع��ود  هن��ا  والتعقي��د 
الس��وريني-  املتحكم��ني بقس��م م��ن س��وريا، ال ينتم��ون إىل ح��وض 
ثق��ايف واح��د كح��ال قض��اة بي إس��رائيل، لك��ّن الس��رة التنفيذية 
حلكمهم تبدو متش��ابهة، وهي يف بعض وجوهها تس��تمد ما تس��ّوغ 

به »شرعيتها« من سردية إيقاع الظلم على الذات، وتبي سياقًا ملتبسًا 
يص��ّور في��ه أم��ر احلرب نفس��ه كمخلص م��ن ظلم »الناهب��ني«، بينما 
يق��رأ بع��ض مري��دي املظلومي��ة وجوده��م باعتب��اره تكف��راً -بوجه��ي 

الكلم��ة- ع��ن إث��م وق��ع إّب��ان الرض��وخ للظل��م.
مث��ة مفارق��ة أساس��ية يف ظهور أمراء احلرب الس��ورية، فهم  	
متمردون افراضًا على طغيان األس��د؛ لكّنهم يس��تخدمون إرث »أمراء 
النظ��ام« قب��ل الث��ورة واحل��رب والفوضى، ف�»الش��رعي« يس��تمد س��لطته 
من س��طوة فرض قانون ديي ال يفقه من أمره ش��يئًا يف الغالب، متامًا 
كم��ا كان رئي��س ف��رع املخاب��رات قب��ل الث��ورة »أم��راً حل��رب خفي��ة« 
يس��تمد س��لطته من س��طوة قانون أيديولوجي ال يفقه من أمره ش��يئًا، 
وبينما يس��وق الش��رعيون بعد الثورة س��ردية اخلطيئة كمربر حلكم 
األس��د، ف��إّن أم��راء األس��د قب��ل الث��ورة كان��وا يضع��ون اخلضوع ل��ه مثنًا 

خلطيئ��ة اهلزمي��ة ال��ي ال حي��ّق للمجتم��ع أن يناق��ش دوره��م فيه��ا.
يف الس��فر التوارت��ي، يب��دو القض��اة كث��ّوار قاوم��وا حمتاًل ثم  	
حّلوا حمّله، وهم ال يكرثون إلزالة األسباب الي جاءت به، وال لتغير 
نتائ��ج وج��وده؛ ب��ل يس��تثمرون يف فكرت��ه ويتجانس��ون -ياللمفارق��ة-  
م��ع آلي��ات حكم��ه، ألّنه��م حس��ب تفس��ر حدي��ث ال ميلك��ون آلي��ات 
حكمه��م اخلاص��ة. ول��و حب��ث أح��د يف قائمة أم��راء احلرب الس��ورية يف 
ضف��ة الث��ورة -واألمس��اء كث��رة ومعروف��ة- س��يجد ص��ورة األس��د يف 
أكث��ر حاالته��ا تش��وها، كم��ا أّنه س��يجد وصف��ة إس��رئيلية حرفية يف 
االس��تيطان والتهج��ر تطّب��ق يف ضفة النظام م��ع تنّكر كامل، واّدعاء 
مناق��ض للحقيق��ة بالتماي��ز األخالق��ي، للص��ورة القانوني��ة يف الدول��ة 

العربي��ة جت��اه مواطنيه��ا.
ال جيب أن يدفع السرد السابق إىل االستنتاج أّن مثة صيغة  	 
توراتي��ة لفه��م الث��ورات فه��ذا بعيد ج��داً عن احلقيقة، لكّن املش��ابهة قد 
تش��ر إىل أّن اآلليات السياس��ية للحروب األهلية يف املنطقة مل تتغر 
كثراً، وحتى بوجود ما تدعي أّنها »دولة« يف سوريا فقد كان الواقع 
حرب��ًا أهلي��ة صامت��ة ب��ني زعم��اء أقالي��م يتصرف��ون كمحتل��ني، وب��ني 
ش��عوب تتواىل عليها س��رديات املظلومية واملؤامرات األبدية، باعتبارها 
مرك��زاً موهوم��ًا لش��هوة النه��ب العاملي��ة، وه��ي قّص��ة صّدقه��ا ره��ط 
كب��ر م��ن ه��ذه الش��عوب إىل ح��د أّن��ه ح��ني س��قط أم��راء املخاب��رات 
وضب��اط »ف��رق التفييش والتهري��ب« والحقًا التعفيش، مل جيد بعض 

»قض��اة« الث��ورة س��بياًل أس��هل م��ن استنس��اخ جتربته��م الس��وداء.

 كتاب القضاة
احلرب األهلية الصامتة قبل الثورة

العالق��ة  كان��ت  لطامل��ا  	
ب��ني الش��عوب، وب��ني الق��وى الدنيوي��ة 
ال��ي تتحك��م مبصائره��ا، وحيواته��ا، 
وأرزاقها، وقوتها، وضعفها، متش��ابهة 
يف مركزي��ة فك��رة الذن��وب واآلث��ام 
ال��ذي  للس��خط  مص��درًا  باعتباره��ا 
ع��ذاب  إىل  يتح��ول 

. مس��تحق

رأي
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أدرك��ت  أن  وبع��د  أش��هر  من��ذ  	
قي��ادة داع��ش أن نهاي��ة دولته��ا ق��د أوش��كت، 
وأنه��ا ل��ن تس��تطيع التمس��ك مب��ا لديه��ا م��ن 
ودعوي��وه  التنظي��م  ش��رعيو  ب��دأ  جغرافي��ا، 
بتربي��ر اهلزمي��ة والتقلي��ل م��ن أهميتها بأنها 
ال تعدو »االحنياز عن أرض« حتى لو كانت 
وف��ق  األرض  فخس��ارة  اخلالف��ة«.  »أرض 
دعويي داعش ليست قاتلة طاملا بقي اإلميان 
بالفك��رة، وطامل��ا ُأتيح هلا فئٌة تواصل املس��رة 
يف املرحل��ة القادم��ة ح��ني تتح��ول داع��ش من 
»دول��ة« إىل تنظي��م س��ري. حين��ذاك ال يل��زم 
التنظيم مجيع َمن هم منتس��بون إليه اليوم، 
وِم��ن األنف��ع له أن تتقّل��ص األعداد إىل احلد 
ال��ذي مُيِك��ن ب��ه قيادته��ا وحتقي��ق التش��غيل 
ال��ذي  اخلط��ر  م��ن  ومحايته��ا  هل��ا  األمث��ل 
متثل��ه الق��وى الع��دوة للتنظي��م. وأيض��ًا إىل 
احل��د ال��ذي ميك��ن عن��ده تأم��ني امل��وارد املالي��ة 
املطلوب��ة لتغطي��ة النفق��ات. وعلى هذا ال ُتعدُّ 
اخلس��ائر البش��رية الالحق��ة بداع��ش، س��واء 
��دت مبقتلهم أثناء املعارك، أو بهروبهم  جتسَّ
يف  تؤث��ر  خس��ارات  التنظي��م،  صف��وف  م��ن 
مسرته يف الّطور السري القادم، بل ختّلصه 
م��ن األع��داد الفائضة ع��ن احلاجة خالل هذا 

الط��ور ال��ذي يل��زم ل��ه الن��وع فق��ط.
صحيح��ًا  الف��رض  ه��ذا  يب��دو  	
لس��لوك داع��ش العس��كري يف مع��ارك الرق��ة 
دي��ر  مع��ارك  وبع��ض  البادي��ة  ومع��ارك 
ال��زور، حي��ث خ��اض التنظي��م مع��ارك عبثّي��ة 

حمس��ومة النتائ��ج س��لفًا، م��ي به��ا خبس��ائر 
بش��رية فادح��ة وأحل��ق مبهامجي��ه يف حال��ة 
»قس��د« وحالة »النظام« خس��ائر فادحة أيضًا، 
ختلَّ��ص فيه��ا م��ن مبايع��ني حملي��ني كث��ر 
وم��ن أجان��ب غ��ر الزم��ني يف املس��تقبل. م��ا 
ح��دث يف مدين��ة امليادي��ن وش��ريط الق��رى 
املمت��د منه��ا إىل مدين��ة دي��ر ال��زور، يس��قط 
ه��ذا الف��رض، حي��ث أخلته��ا داع��ش قب��ل أن 
يدخله��ا النظ��ام ومل ُتب��ِد أي رغب��ة بالتص��دي 
ل��ه رغ��م قدرتها على إعاقت��ه وعلى »التنكيل« 
به، على األقل من أجل احلفاظ على الصورة 
»البطولي��ة« يف أع��ني مناصري��ه. ه��ل اّدخ��رت 
يف  لُتس��ّخرها  امليادي��ن  يف  طاقاته��ا  داع��ش 
مع��ارك أخ��رى تراه��ا أش��دُّ أهمي��ة بالنس��بة 
يف  مفاج��ئ  انهي��ار  ح��دث  ه��ل  للتنظي��م؟ 
صفوف��ه دف��ع بقادت��ه األعل��ى الخت��اذ ق��رار 
أق��ل  ميداني��ني  ق��ادة  أن  أم  االنس��حاب؟ 
رتب��ة اخت��ذوا ه��ذا الق��رار؟ يصع��ب انس��حاب 
داع��ش املفاج��ئ م��ن امليادي��ن ضم��ن املعطي��ات 
د أن هذا  واملعلومات املتاحة اليوم، لكن املؤكَّ
االنس��حاب ُيع��د عالم��ة عل��ى تس��ارع إض��ايف 
انتقاهل��ا  وحن��و  ك�»دول��ة«  داع��ش  بانهي��ار 
إىل مرحل��ة العم��ل الس��ري. متل��ك داع��ش 
جتربته��ا  م��ن  اكتس��َبتها  واس��عة  خ��ربات 
)2008-2011( ح��ني  العام��ني  ب��ني  العراقي��ة 
جنح��ت الصح��وات الس��نّية مس��نودة بالقوات 
األمريكي��ة بهزمي��ة »الدول��ة اإلس��المية يف 
الع��راق« م��ا دفعه��ا إىل العم��ل حت��ت األرض 

قب��ل أن تع��اود الظه��ور فوقه��ا مس��تفيدًة م��ن 
عوام��ل خمتلف��ة ال جم��ال للتوق��ف عنده��ا 

اآلن.
م��ن س��يواصل الرحل��ة م��ن دواعش  	

اليوم يف اليوم التالي للسقوط؟	
املدين��ة  بع��ني  س��ابقة  م��ادة  يف  	
»جن��ود الدولة اإلس��المية.. محقى ومرتزقة 
ومؤمن��ون« ف��رز منتس��بو داع��ش إىل ث��الث 
فئ��ات، انف��ض وينفض اليوم معظم احلمقى 
تع��ّددت  فيم��ا  التنظي��م،  ع��ن  واالنتهازي��ني 
م��آالت املؤمن��ني الس��ابقني بدع��واه، ب��ني م��ن 
ُقت��ل، وم��ن اكتش��ف احلقيق��ة فق��رر الف��رار 
جن��اًة بنفس��ه، وم��ن تس��ّرب الي��أس إىل نفس��ه 
أو وس��يلة تنق��ذه م��ن  دون أن جي��د عزم��ًا 
ورط��ة داع��ش، وم��ن م��ا ي��زال رغ��م كل م��ا 
ح��دث وس��يحدث على إميان��ه. على هذا النوع 
ومه��ارات  مواه��ب  ميتل��ك  مم��ن  بعض��ه  أو 
خاص��ة س��يعتمد التنظي��م، وفي��ه س��تظهر 
آث��ار الس��جاالت واملراجع��ات النظري��ة ال��ي 
حماول��ة  يف  التنظي��م  ش��يوخ  س��يخوضها 
منهم لإلجابة على الس��ؤال »ملاذا هزمنا طاملا 
كن��ا عل��ى ص��واب، وكن��ا مؤيَّدي��ن م��ن اهلل؟« 
وتطرف��ًا،  غل��واً  أش��د  زم��رة  س��تولد  ورمب��ا 
تأخ��ذ التنظي��م كلَّ��ه لس��لوك أش��د توحش��ًا 
املاضي��ة،  الس��نوات  املعه��ود يف  توحش��ه  م��ن 
يه  ي��ه القطيع��ة النهائية مع الواقع، وُيغذِّ ُتغذِّ
احلس��م النظ��ري واالنكس��ار والنقم��ة ون��وازع 

الث��أر.

م��ع اهلزائ��م املتتالي��ة ال��ي ُم��ي به��ا تنظيم داعش، يف س��وريا والعراق، واقراب اليوم الذي سيخس��ر فيه آخر ما حيتله من أرض،  	
ات احملتمل��ة ال��ي س��تلحق بداع��ش كعقي��دٍة وتنظي��م يف املرحل��ة القادم��ة. ص��ار م��ن الض��روري االهتم��ام  بالتغ��رُّ

قلة »مؤمنون« عّدة داعش يف مرحلتها اآلتية

معاوية محاد
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مل يك��ن باألم��ر اجلدي��د عل��ى الوالي��ات املتح��دة م��ن جه��ة،  	
وعل��ى روس��يا م��ن جه��ة أخ��رى، ممارس��ة عملي��ات القت��ل اجلماع��ي، 
أو اإلب��ادة مبفهومه��ا الواس��ع. فتاري��خ الوالي��ات املتح��دة ه��و عبارة عن 
تاري��خ م��ن الغ��زو، واالحت��الالت، واإلب��ادات اجلماعي��ة الي ب��دأت بعد 
ف��رة وجي��زة من اكتش��اف أمركا، وبداية هج��رة األوربيني الذين 
تعامل��وا بوحش��ية رهيب��ة م��ع س��كان الب��الد األصلي��ني، فاس��تطاعوا 
خالل أكثر من قرن )نهاية القرن التاس��ع عش��ر، 1890( من القضاء 
نهائيَا على بشر يتجاوز عددهم عشرات املاليني. كما مس تعاملهم 
الوحش��ي ش��عوب الع��امل يف اخل��ارج، م��ن دعمه��م إلس��رائيل يف بالدن��ا، 
إىل ح��روب اهلن��د الصيني��ة )فيتن��ام(، إىل حروب أفغانس��تان والعراق 

يف بداي��ة ه��ذا الق��رن.
أم��ا روس��يا فل��م خي��ُل تارخيه��ا، من��ذ تأسيس��ها يف الق��رن  	
السابع عشر وحتى اليوم، من سياسة عدائية جتاه الشعوب األخرى 
الي أخضعتها بالقوة. فشعوب دول اجلنوب ما زالت تعاني إىل يومنا 
ه��ذا؛ وحكاي��ة غروزن��ي، املدين��ة ال��ي دمرته��ا ق��وات بوت��ني ع��ام 1996، 
ص��ارت بالنس��بة ل��ه منوذج��َا  للم��دن املتم��ردة. أم��ا أس��الفه، ورفاق��ه 
الس��ابقني يف إدارة  )KGB(، فس��جل إبادته��م مل ُيكش��ف كام��ال، لكن��ه 
يش��ر إىل حوال��ي عش��رة مالي��ني م��ن خمتل��ف اجلمهوري��ات امللحق��ة 
ع��ن  ناهي��ك  الس��وفياتي،  باالحت��اد  يع��رف  م��ا كان  ع��رب  بروس��يا 
تدخالتها ودعمها لعموم األنظمة االس��تبدادية القائمة على س��لطة 

املخاب��رات يف الع��امل.
مل تع��دم الوالي��ات املتح��دة وروس��يا أن جت��دا من��اذج قزم��ة  	
هلم��ا، تتمث��ل بالنس��بة لروس��يا يف أجه��زة خماب��رات النظ��ام وقوات��ه، 
وعصابات الدفاع الوطي، وميليشيات إيران الطائفية، والي تشرك 
يف جممله��ا حبال��ة م��ن الع��داء والكراهي��ة جت��اه اآلخر املختل��ف دينيَا 
ومذهبي��َا وسياس��يَا، لدرج��ة تص��ل ح��د احلق��د. أم��ا بالنس��بة للوالي��ات 
املتح��دة فوج��دت يف ح��زب االحت��اد الدميقراط��ي )pyd(، بعد تطعيمه 
بعناصر وتشكيالت عربية هزيلة، خر من ميكن أن يلعب دور األداة 

التنفيذي��ة يف انت��زاع امل��دن الواقع��ة حت��ت س��يطرة داع��ش.
بع��د ط��رد ق��وات داع��ش م��ن الرق��ة ودخ��ول ق��وات س��وريا  	
القص��ة  لتحك��ي  واألخب��ار  الص��ور  خرج��ت  إليه��ا  الدميقراطي��ة 
باختصار: »مل َيُعْد هناَك ما كان هناْك«، مبعنى مل تعد هناك مدينة 

امسه��ا الرق��ة، فس��كانها مهج��رون وموزع��ون ب��ني املخيم��ات ودول 
الش��تات، وش��وارعها ومبانيه��ا عل��ى األرض، ينبع��ث منه��ا دخ��ان م��ا 
حت��ول فيه��ا إىل رم��اد، يلونه مقاتلو قس��د بأل��وان فاقعة، أما ما تبقى 

فه��و عرض��ة للنه��ب.
ث��م ليكم��ل القص��ة فيديو ظهر مؤخرَا، بتاريخ 22 تش��رين  	
األول، ألح��د ق��ادة اجلماع��ات العس��كرية التابع��ة لوح��دات محاي��ة 
الش��عب، يص��رخ في��ه ويك��رر أكث��ر م��ن م��رة، طالبَا م��ن عناصره أال 
يش��فع أح��د لعرب��ي يف ديرال��زور، حت��ت حجة قريب أو نس��يب أو أي 
ش��يء آخ��ر، ف��كل الع��رب يف املدين��ة مس��تهدفون، أي كل احملافظ��ة.

أم��ا امليليش��يات الطائفي��ة التابع��ة إلي��ران، ال��ي تض��م، إىل  	
جان��ب املتطرف��ني واملوتوري��ن طائفي��ًا م��ن الش��يعة، ش��بانًا مهمش��ني 
اقتصادي��ًا واجتماعي��ًا م��ن طوائ��ف أخ��رى، مل تك��ن ممارس��اتها أق��ل 
بشاعة وحقدَا، إن مل تصل يف حلظة ما حلد الفرح واالبتهاج بإبادة 
الن��اس م��ن جرانه��م ومعارفه��م وزمالئه��م. وما ش��اهدناه يف مدينة 
حل��ب خ��ر مث��ال عل��ى عم��ق االنقس��ام ال��ذي تغذي��ه دوائ��ر النف��وذ 
واملص��احل واحلق��د املختلف��ة: إذ كان قس��ٌم م��ن املدين��ة يدّم��ر، بينما 

حيتف��ل أبن��اء القس��م اآلخ��ر يف الش��وارع والس��احات.
ال ش��ك أن اخل��الص م��ن حك��م تنظي��م داع��ش أم��ر ينش��ده  	
كل الس��وريني، لك��ن ذل��ك جي��ب أال ينس��ينا أن داع��ش ج��اءت، يف 
أح��د أس��باب والداته��ا، ك��رد فع��ل جنوني على ممارس��ات احلكومات 
الطائفي��ة الش��قيقة لنظ��ام األس��د يف بغ��داد، ح��ني مارس��ت إقص��اء 
غ��ر مس��بوق ملك��ون رئيس��ي م��ن مكون��ات الش��عب العراق��ي، وبتوجيه 
واس��تثمار م��ن إي��ران، مقاب��ل تغ��اٍض وجتاه��ل أمريك��ي مل��ا حي��دث. 
وح��ني مت��ددت داع��ش إىل س��ورية ك )نص��رة أله��ل الش��ام( مل يك��ن 
ليتوقع هؤالء أن تقهرهم. ليصبح ما كان نتيجة لالضطهاد سببًا 
ل��ه، ويتح��ول التخل��ص من��ه إىل تأس��يس اضطه��اٍد آخ��ر يفوقه حبق 

الس��كان املدني��ني الذي��ن ينتم��ون فق��ط إىل )الع��رب الس��نة(.
ال��ذي تق��وده  العس��كري  وبالتال��ي ال يؤس��س االنتص��ار  	
أط��راف دولي��ة، ب��أدوات طائفي��ة أو عرقي��ة، أي إمكاني��ة للخ��الص 
م��ن اجلماع��ات املتطرف��ة، إن مل يدفعه��ا حن��و أط��وار جدي��دة م��ن 
التط��رف والتج��ذر، ويهيئه��ا للع��ودة بص��ور جدي��دة بع��د انهياره��ا، 
طامل��ا ش��عر أبن��اء املنطق��ة األصلي��ني بأنه��م الوحي��دون املس��تهدفون.

مل يعد هناَك ما كان هناْك
أمحد عيشة

م��ن ي��رى الص��ور األخ��رة م��ن الرق��ة ومن دير ال��زور، وقبلهما الصور من حلب ومحص وغرها من املدن الس��ورية، الي حتولت  	
كله��ا إىل خرائ��ب وذكري��ات، إضاف��ة ملدين��ة املوص��ل يف الع��راق؛ يكتش��ف بش��كل ال جم��ال للش��ك في��ه أن مثة عداء متأص��ال يف نفوس من 
دمروه��ا، وأحالوه��ا إىل يب��اب، بعي��دا ع��ن الدواف��ع املعلن��ة واملص��احل الكربى. إنه عداء جتاه املدن املتمردة على الطغ��اة، ولكنه لن جيد مايرد 

ب��ه عل��ى م��ن ي��رى ذلك )ع��داء للعرب الس��نة(.

صور جوية نشرها ناشطون للرقة حديثًا
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كان فيكت��ور س��رج أح��د أولئ��ك احلامل��ني الذي��ن حّول��وا  	
ش��تاء روس��يا القاس��ي إىل ربي��ع واع��د، لك��ن إىل ح��ني. قب��ل أن 
نس��تعرض كت��اب س��رج »م��ن لين��ني إىل س��تالني« املكت��وب س��نة 
1937، وال��ذي يس��رد في��ه س��رورة االنتق��ال الس��ريع م��ن الث��ورة 

ووهجها إىل الدولة البوليس��ية واحنطاطها، س��نّقدم نبذة سريعة 
ع��ن حي��اة الكات��ب.

ولد فيكتور س��رج يف بلجيكا عام 1890 ألبوين روس��يني  	
منفيني. ذهب إىل فرنس��ا وهو صغر الس��ن، وهناك س��جن مخس 
س��نوات يف احلب��س االنف��رادي لتعاطف��ه م��ع إح��دى اجلماع��ات 
الفوضوي��ة. بع��د اإلف��راج عن��ه ذه��ب إىل إس��بانيا، وش��ارك هن��اك 
م��ع احلرك��ة الفوضوي��ة يف ث��ورة 1917 الفاش��لة. يف ع��ام 1919 
ذه��ب إىل روس��يا، وانض��م للح��زب البلش��في. ش��ارك يف الدف��اع 
ع��ن مدين��ة بيروغ��راد والتص��دي للجي��ش األبي��ض، رأس الث��ورة 
املض��ادة. يف ع��ام 1933 ألق��ي القبض عليه بصفت��ه معارضًا للنظام، 
وُأرِس��ل إىل منف��ى داخ��ل الب��الد. قب��ل أن يس��تجيب س��تالني حلملة 
احتج��اج عاملي��ة طالب��ت بإط��الق س��راحه، فيس��افر إىل فرنس��ا ع��ام 
ال��ي ج��رت يف موس��كو بأم��د  1936  قب��ل حماكم��ات التطه��ر 

قص��ر. بع��د االحت��الل األملان��ي لفرنس��ا غ��ادر إىل املكس��يك، وهن��اك 
تويف عام 1947 بنوبة قلبية. عندما مات مل يكن ميلك شيئًا، ومجع 

أصدق��اؤه نفق��ات جنازت��ه ودفن��ه.
يبدأ سرج الكتاب باحلديث عن مقدمات ثورة أكتوبر،  	
حي��ث االضط��راب وتش��وش الرؤي��ة وغي��اب القي��ادة الثورية. كان 
لين��ني ه��و املفت��اح ال��ذي ع��ّوض ع��ن ه��ذه النقائ��ص. وفيم��ا يل��ي 
األش��د  املقتطف��ات 
أهمي��ة ودالل��ة م��ن 

الكت��اب:
أن  ل��ي  يب��دو  	
املرحل��ة األوىل م��ن 
الروس��ية  الث��ورة 
عليه��ا  هيمن��ت  ق��د 
االس��تقامة املطلق��ة 
للينني وجمموعته. 

منطق صارم دفع آالف البشر إىل العمل، لكنهم كانوا حباجة لتصّور 
واضييح لألسيياليب واألهييداف. يف اللحظيية احلامسيية ال جتييد اجلماهيير 
دائمييًا رجييااًل قادرييين علييى التعبيير حبييزم عيين مصاحلهييا وطموحاتهييا 
وقوتهييا الكامنيية. كومونيية باريييس، 1871، واصلييت كفاحهييا يف ظييل 
قيييادة مشوشيية ومنقسييمة وتفتقر للكفيياءة. ولو أتيييح للطبقة العاملة 
لوكسييمبورغ،  روزا  مثييل  لشييخص  حيياد  ذكاء   1932 عييام  األملانييية 
وعاطفة ثورية لشخص مثل كارل ليبكنخت، هل كانت لتستسلم 

الصاعييدة دون مقاوميية ؟ النازييية  ملوجيية 
عندمييا يكييون لدينييا حييزب ومثقييف وإرادة، حينهييا ُيصنييع  	
التاريييخ. لكيين إن مل ميتلييك اجملتمييع عناصيير التبلييور هييذه فييا شيييء 
حيييدث، وسييتنتهي النزعيية اإلصاحييية بالثييورة إىل طريييق مسييدود، 

جييدوى. دون  الدميياء  ميين  الكثيير  وستسيييل 
كانييت الثييورة الروسييية يف بداياتهييا جملجليية ميين حيييث  	
ضرورتهييا الداخلييية، ومثييرة للشييفقة ميين حيييث عجزهييا اخلارجييي. 
ففي ذات اليوم الذي أطلق فيه عمال النسيييج يف بيرتوغراد إضرابهم 
عيين العمييل، الييذي أّدى بعييد أقييل ميين شييهر إىل سييقوط احلكييم املطلييق، 
نصحييت اللجنيية البلشييفية إلحييدى مناطييق العاصميية بالتخلييي عيين 
اإلضييراب. ويف اللحظيية الييي كان فيها اجلنود على وشييك العصيان –

ولقد كان هذا العصيان هو ما تسييبب بسييقوط اإلمرباطورية– كان 
نفييس أولئييك الثورييين يفكييرون بوجييل إن مل يكيين عليهييم أن ينصحييوا 
بالعييودة إىل العمييل. مل يييدرك الثوريييون ميين كل األحييزاب، الذييين 
قضييوا كل حياتهييم وهييم يسييتعدون للثييورة، أن الثييورة كانييت قريبيية 
ووشيييكة، وأن النصيير قييد بييدأ يلييوح. يف ِخضييمِّ األحييداث، حتركييوا مييع 

»من لينني إىل ستالني«
كتاب يسرد وقائع حلم ملحمي انتهى كابوسًا مقيمًا

ترجمة

األول  تش��رين  ش��هر  م��ن  والعش��رين  اخلام��س  يف  	
املنص��رم م��ّرت الذك��رى املئوي��ة األوىل للث��ورة الروس��ية. ثورة 
ش��عبية بكل املعاير، ش��ارك بها ماليني الناس الس��اخطني على 
نظ��ام حك��م امته��ن كرام��ة ال��روس وأفقره��م، وجع��ل روس��يا 
بلدًا ذلياًل وُمستضعفًا يف أوروبا. خّطت الثورة األحرف األوىل 
حلل��م أجي��ال م��ن الثوريني الروس، لكن قب��ل أن تنتهي اجلملة 
األوىل، ب��دأ احلل��م يتح��ول تدرجيي��ًا إىل كاب��وس، اْلته��َم يف 

النهاي��ة معظ��م م��ن دّش��نوه.
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احلش��ود حس��ب مزاج اللحظة. فجأة، مل يكن مثة وجود إلمرباطورية 
أو ل��وزارة أو لقيص��ر.

كل عبقريت��ه –لين��ني- تكم��ن فق��ط يف مقدرت��ه أن يق��ول  	   
م��ا يري��د الن��اس قول��ه، لك��ن ال يعرف��ون كي��ف يقولون��ه، يف مقدرته أن 
يق��ول م��ا مل ينج��ح أي سياس��ي أو ث��وري يف قول��ه. ه��ذان االثنان–لينني 
وتروتس��كي- كان��ا رأس��ي الث��ورة. ترك��زت كل الش��عبية عليهم��ا، 

وحتم��ال كل الكراهي��ة.
كان��ت االجتماعي��ات األخ��رة للجن��ة املركزي��ة قب��ل ط��رد  	
ق��ادة املعارض��ة -يف نهاي��ة تش��رين األول1927- عاصف��ة. لنأخ��ذ بع��ض 
املقتطف��ات م��ن احملاض��ر الرمسي��ة للجلس��ات، وكان م��ن الواض��ح أن��ه 

ق��د مت ختفي��ف اإلهان��ات ال��ي قيل��ت حب��ق املتحدث��ني املعارض��ني.  
تروتس��كي: م��ن خ��الل اجله��از احلال��ي والنظ��ام احلال��ي ف��إن  	
الطليع��ة العمالي��ة تعان��ي من ضغط ...[ ي��زداد الصخب أكثر فأكثر. 
وبال��كاد ميك��ن مس��اع املتكل��م ]البروقراطي��ون احملدث��ون[ ه��رج وم��رج 
وصف��ر ]واإلداري��ون وامل��دراء ضيق��و األف��ق، واملُ��اّلك اجل��دد، وُمثقف��و 
املدين��ة والري��ف م��ن أصح��اب االمتي��ازات. أص��وات موجهة لروتس��كي: 
حف��ار ق��رب الث��ورة! ي��ا للع��ار! ليس��قط الوغ��د! املرت��د![ أص��وات م��واء، 

وأص��وات تن��ادي: أنزل��وه ع��ن املنص��ة.
املركزي��ة كان��ت مضاعف��ة يف  اللجن��ة  املش��اهد يف  ه��ذه  	
املنظمات األدنى، وحتى يف الشارع. لقد ُهزمنا وهزميتنا مل ُتعّكر صفو 

العام��ة. الالمب��االة 

من لينني إىل ستالني
االجتماعي��ة  الث��ورة  م��ن  األه��داف:  تغ��ّر.  ق��د  ش��يء  كل  	
م��ن  السياس��ي:  النظ��ام  واح��د.  بل��د  يف  االش��راكية  إىل  العاملي��ة 
ديكتاتوري��ة  إىل  الس��وفيتية  للمجال��س  العمالي��ة  الدميقراطي��ة 
األمان��ة العام��ة واملس��ؤولني والش��رطة الس��رية. األممي��ة الثالث��ة: م��ن 
تنظي��م جب��ار للدعاية والكفاح إىل التذل��ل االنتهازي للجان املركزية 
املعّين��ة به��دف املوافق��ة عل��ى كل ش��يء، دون خج��ل أو غثي��ان. الق��ادة: 
عظم��اء أكتوب��ر األش��داء ه��م إم��ا يف املنف��ى أو يف الس��جن. ظ��روف 
العم��ال: مس��اواتية اجملتم��ع الس��وفيي يت��م حتويرها للس��ماح بتش��كيل 
أقلي��ة حتظ��ى باالمتي��ازات مقارن��ة باجلماه��ر احملروم��ة م��ن كل 

ترجمة

احلق��وق. األخ��الق: م��ن االس��تقامة املتقش��فة للبلش��فية البطولي��ة 
نتق��دم بالتدري��ج حن��و مراوغ��ة وخ��داع ال ميك��ن وصفهم��ا. كل 
شيء قد تغر، كل شيء يتغر، لكننا حباجة لعقالنية الزمن قبل 
أن نس��تطيع فه��م الوقائ��ع بدق��ة. اإلف��راط بالتعّل��ق بنظ��ام احلك��م، 
األوه��ام الكث��رة ع��ن الناس، اإلفراط يف حب األرض والبلد واملوتى، 
الذكري��ات الكث��رة تغش��ي أبصارن��ا مجيع��ًا تقريب��ًا. هن��ا ُيصب��ح م��ن 
الواض��ح أن للمعاي��ر األخالقي��ة قيم��ة أك��رب م��ن األح��كام املرتك��زة 
واالقتص��اد  السياس��ة  واالقتصادي��ة.  السياس��ية  االعتب��ارات  عل��ى 
بتعقيداتهم��ا الالمتناهي��ة يس��محا خب��داع اإلحص��اءات والش��عارات. 
حت��ى عندم��ا تتوفر املعرفة الواس��عة، غالبًا ما تكون البصرة الثاقبة 
إىل داخلهم��ا مس��تحيلة، بينم��ا اإلذالل والظل��م، والِفخ��اخ املنصوب��ة 
ألولئك الذين كانوا باألمس ُيعتربون رفاقًا، واالحنطاط اإلنساني 
وتدّخ��ل الش��رطة يف نقاش��ات احل��زب؛ هذه األمور تكش��ف احلقيقة. 
أولئ��ك الذي��ن يقول��ون »السياس��ة أواًل: فلرمن��ا يف الس��جن طامل��ا أن��ه 
يثاب��ر عل��ى سياس��ة صحيح��ة« خمطئ��ون ج��داً. فلي��س صحيح��ًا أن 
الغاي��ة ت��ربر الوس��يلة. العدال��ة ال يصنعه��ا الظلم، والع��امل والناس ال 
مُيك��ن أن يت��م حتويله��م بواس��طة السالس��ل ومك��ربات الص��وت ال��ي 
تص��دح باألكاذي��ب، ووكاالت املثقف��ني املأجوري��ن ك��ي حيش��وا 
رؤوس الن��اس باألكاذي��ب. كل غاي��ة تتطل��ب وس��يلتها املطابق��ة، 
وأي غاي��ة ميك��ن الف��وز به��ا فقط بالوس��يلة املناس��بة. وم��ع أن الثورة 
االش��راكية ق��د تك��ون، يف األوق��ات العصيب��ة، مضط��رة الس��تعمال 
الس��الح القدي��م ال��ذي يرك��ه اجملتم��ع الربج��وازي، إال أنه��ا بع��د 
ذل��ك جي��ب أن جت��د س��الحها اخلاص. ميكن للث��ورة أن تتقدم فقط 
بتحس��ني الش��روط املادي��ة واألخالقي��ة للجماه��ر: مزيد م��ن الرفاه 
الش��خصي، مزي��د م��ن احلري��ة، أكاذي��ب أق��ل، مزي��د م��ن الكرام��ة، 
ومزي��د م��ن االح��رام لإلنس��انية. االش��راكية ال��ي تتق��دم خب��الف 
ذلك تستسلم لنوع من الثورة املضادة الداخلية، وتفقد مصداقيتها، 

وجت��ازف باالنتح��ار.
اخلارجون على القانون

لقد استقر النظام بكّليته على القمع، منذ اليوم الذي بدأ  	
فيه يتم انتقاء القادة مبساعدة الشرطة السرية. مثة شيء ال ُيذكر 
ميك��ن قول��ه خبص��وص حري��ة ال��كالم والفك��ر. كل االش��راكيني 
م��ن كل تلوين��ات ال��رأي، دون أي اس��تثناء، مت ترحيله��م أو إيداعهم 
السجن. كل املعارضني الشيوعيني والفوضويني والنقابيني. الفكر 
الرمس��ي ال يتحم��ل أدن��ى ظ��ل أو ش��بهة انتق��اد. بع��د ع��ام 1930 كان 
حتى املش��تبهني ُيضّيق عليهم وُيضطهدون. رجال مس��نون تقاعدوا 
م��ن كل احلي��اة السياس��ية، لك��ن م��ن كان��وا يف وق��ت م��ا فوضوي��ني 
أو اش��راكيني أو معارض��ني سياس��يني، خيتف��ون يف إح��دى الليالي، 
وبعد أش��هر نس��مع أنهم قد وصلوا إىل معس��كر اعتقال اوستبيشورا، 
لوا إىل املناطق املتجمدة. أولئك املشتبهون باهلرطقة  أو أنهم قد ُرحِّ
السياسية كثرون داخل احلزب. كلمة ليست يف حملها، حتفظ 
خبص��وص نقط��ة م��ا، حلظ��ة ت��ردد )ق��د تك��ون حصل��ت قب��ل س��نوات، 
لك��ن خم��رب م��ا يتذكره��ا اآلن(، وحت��ى الصم��ت ق��د يكف��ي، لك��ي 
خيتفي املشتبه به. السجون تغص بهم. بني 4000 إىل 5000 معارض 
اعتقل��وا ب��ني 1928 / 1930. بع��د عام 1934، واغتيال كروف من قبل 
ش��يوعي ش��اب، كان الش��يوعيون واملش��تبهون اآلخ��رون ُيعتقل��ون 
بعشرات، ورمبا مئات اآلالف. كان االحتاد السوفيي ميتلك أكرب 

معس��كرات االعتق��ال يف العامل.
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ترجمة    ترجمة

اإلرهاب والتعايف االقتصادي
اغتي��ل  ك��روف، عض��و يف املكتب السياس��ي وممثل س��تالني  	
يف مدين��ة لينيغ��راد، يف ديس��مرب 1934 م��ن قب��ل ش��يوعي ش��اب يدع��ى 
نيكوالي��ف. 14 م��ن رف��اق نيكوالي��ف الش��يوعيني الش��باب ُأعِدم��وا بع��د 
حماكم��ة س��رية. 116 ش��خصا ال عالق��ة هل��م م��ن قري��ب أو بعي��د 
باجلرمي��ة، وكان��وا ق��د ُاعتِقل��وا قب��ل احلادث��ة، مت إعدامه��م. املثقف��ون 
»أصدقاء االحتاد السوفيي« وافقوا أو كانوا صامتني. جرت حماولة 
خرقاء لتوريط تروتسكي يف هذا الفعل اإلرهابي الفردي. ُيدان كل 
م��ن زينوفيف وكامنيي��ف وباكاييف وفييدورف ويوفدوكيموف، 
وحُيك��م عليه��م بف��رات س��جن طويل��ة م��ع مص��ادرة ممتلكاته��م. 
أصحابه��م السياس��يون يرس��لون إىل معس��كرات االعتق��ال ب��اآلالف. 
الروتسكيون الذين كانوا منفيني بعد إطالق سراحهم من السجن 
ُأعي��د س��جنهم م��ن جدي��د. محل��ة التطهر ال��ي طالت س��كان لينيغراد 
)ب��ني س��جن وترحي��ل( اش��تملت عل��ى 80 إىل 100 أل��ف ضحي��ة. ح��دث 
ه��ذا ع��ام 1935، س��نة التع��ايف االقتص��ادي. ل��و أن البروقراطية مل تكن 
واعي��ة بافتقاره��ا للش��عبية، ول��و مل يك��ن ضمره��ا مثقل أمام الش��عب، 
لكان��ت متس��اهلة يف س��نة كه��ذه. لك��ن البروقراطي��ة تعي��ش حت��ت 

وط��أة اخل��وف.
القائد احملبوب والذكي

انته��ت اجملاع��ة. مت جتّن��ب احل��رب. تت��م مكاف��أة الس��وفييت  	
العاملي��ة  الرأمسالي��ة  أزم��ة  أن  س��تالني  وُيعل��ن  فرنس��ا.  بصداق��ة 
أصبح��ت أخ��ف. يتكل��م س��تالني بش��كل متك��رر. يظه��ر أم��ام احلش��ود 
املتحمس��ة. ُيعل��ن ع��ن س��عادة الش��عب. ي��وزع األومس��ة وس��اعات الي��د 
بكلت��ا يدي��ه، وُتلتق��ط ل��ه الص��ور وه��و يقب��ل الفتي��ات الصغ��رات م��ن 
كل األع��راق اآلس��يوية. أب للش��عب. الش��عراء والُكّت��اب واخلطب��اء 
وميكانيكيو اجلرارات والرعاة الركمان وحراث األرض من املنغول 
والطي��ارون اجلورجي��ون والطلبة األوزب��ك، كل هؤالء نفذت النعوت 
ال��ي ميلكونه��ا للقائ��د. أرام��ل الطياري��ن املوت��ى يش��كرونه. ال ش��يء يف 
الصحافة س��وى املديح ل »القائد احملبوب« الذي مُيّثل »أحكم وأعظم 
رج��ل عل��ى م��ّر العصور«. إنه »ذكي وحمبوب كالطفل البكر وُمش��عٌّ 
كالش��مس«. وأب��داً ل��ن تبل��غ أنش��ودة املدي��ح طبق��ة أعل��ى يف التمجي��د 
م��ن الي��وم ال��ذي تال قتل القائد ألق��دم رفاقه يف الكفاح، الرجال الذين 
عمل��وا م��ع لين��ني. الصحاف��ة الش��مولية ت��ؤدي وظائفه��ا إىل درج��ة 
الكمال. جببينه املنخفض وشاربه اخلشن وبدلته اخلالية من الزينة 

ينظ��ر ويتكل��م مث��ل جن��دي ع��ادي س��يء امل��زاج.

جوزيف جوغا ش��فيلي، املولود يف تبليس��ي عام 1879 واالبن  	
لصانع أحذية، حضر دروسًا يف معهد خرج منه الكثر من الثوريني. 
كان اش��راكيًا وبلش��فيًا من��ذ بداي��ات احل��زب، واخن��رط يف نش��اط 
غ��ر ش��رعي يف القوق��از م��ن 1898 حت��ى 1917، وُرّح��ل مخ��س م��رات، 
وفّر يف أربع مرات. كلمة ستالني تعي »مصنوع من الفوالذ«، وهكذا 

هو س��تالني.
ال ش��يء مع��روف ع��ن اإلعدام��ات يف روس��يا. لك��ن يب��دو أن  	
العاطفة هذه املرة اخرقت السر، ألن الصحف الكربى خارج روسيا 
تداولت القصة. مُسح لكامنييف أن يتكلم مع عائلته. استقبل زوجته 
)أخ��ت تروتس��كي(، وابن��ة أخي��ه وابنت��ه. وكان��ت عائلت��ه مندهش��ة 
لرؤية قناع املوت على وجهه. بصوت منهك قال هلم كامنييف »على 
األرج��ح س��أذهب يف رحل��ة طويل��ة. إن ُم��تُّ ال ُتس��يؤوا الظ��ن بأولئ��ك 
الذي��ن حكم��وا عل��ّي. إنه��م يعرفون م��ا يفعلون«. مت إع��دام كامنييف 
أواًل. مل ُيق��اوم ومل ُيظه��ر أي ش��كوى. غ��ادر زنزانت��ه بصم��ت ون��زل 
إىل قب��و اإلع��دام كم��ا ل��و أن��ه يف حل��م. بع��د الطلق��ة األوىل، وجاءت��ه 
م��ن اخلل��ف، أطل��ق صرخ��ة ت��أوه وس��قط. كان ما ي��زال حي��ًا. املالزم 
فاس��ينوكوف، ال��ذي كان موج��وداً، صرخ بصوت هس��تري »أنهوه«، 
وكال للرج��ل احملتض��ر ركل��ة جبزمت��ه. طلق��ة ثاني��ة يف ال��رأس 
أنه��ت كامنيي��ف. هك��ذا م��ات القائ��د احلقيق��ي، أول رئي��س للجن��ة 
التنفيذي��ة للس��وفيتات ع��ام 1917، وارث لين��ني الوحي��د، وأح��د أكث��ر 
الكت��اب ثقاف��ة يف روس��يا املعاص��رة. مسرن��وف، الذي رف��ض أن يوقع 
طل��ب عف��و، كان الوحي��د ال��ذي حاف��ظ عل��ى هدوءه وش��جاعته حتى 
النهاي��ة. عندم��ا ش��اهد، ل��دى مغادرت��ه زنزانت��ه، املرافق��ة فه��م األم��ر. 
طلب قطعة من الورق وقال: »لقد اس��تحقينا هذا ملوقفنا الالمقبول 
يف احملاكم��ة. لق��د تصرف��ت بش��كل خمج��ل يف احملاكم��ة. أري��د أن 
أم��وت كث��وري«. ن��زل مسرن��وف إىل قب��و اإلع��دام بع��د كامنيي��ف.
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- ال تع��رب املق��االت املنش��ورة بالض��رورة ع��ن رأي اجملل��ة.

- ترح��ب امل����جلة مبس�����اهماتكم غ��ر املنش������ورة س��ابقًا.
3ayn-almadina.com 
info@3ayn-almadina.com

@3aynAlmadina /3aynAlmadina

ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ مجّلة

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

- ترح��ب امل����جلة مبس�����اهماتكم غ��ر املنش������ورة س��ابقًا.
ayn-almadina.com 
info@ayn-almadina.com
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ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ  عضو الشــبكة السوريةمجّلة
لإلعــام المطبوع

صياد املدينة

لي��س ف��رداً م��ن عائل��ة األس��د فحس��ب، ب��ل ش��اعر وفن��ان  	
تش��كيلي وحن��ات، ورج��ل أعم��ال، وباح��ث وناق��د أدب��ي وفيلس��وف، 
وبالطب��ع دكت��ور تلقائ��ي عل��ى س��نة عائلت��ه باكتس��ابها ه��ذا اللق��ب.

يف سرته الذاتية املنشورة على املوقع اإللكروني »تليسكوب  	
س��وريا« ال��ذي يدي��ره عل��ي منر األس��د من منزل��ه يف القرداحة، تتعدد 
جناحات��ه، من��ذ دخ��ل مي��دان العم��ل أول م��رة يف الع��ام 1982 حني كان 
عم��ره )24( عام��ًا. إذ ب��دأ مدي��راً ملكت��ب جملة »دني��ا اجملتمع« وانتقل يف 
الع��ام الالح��ق ليدي��ر مؤسس��ًة أخرى، وانتقل يف ال��ذي يليه إىل أخرى 
مدي��راً أيض��ًا، وهك��ذا ق��اد كل ع��ام مؤسس��ًة  جدي��دة حت��ى الع��ام 2000. 
تنوع��ت خ��الل ه��ذه امل��دة جم��االت اهتمام��ه، ب��ني اإلع��الم واملع��ارض 
والتس��ويق والنق��ل البح��ري والس��ينما والنش��ر والتوزي��ع واإلع��الن 

والرخ��ام وصناع��ة األدوي��ة.
رغم انشغاله الظاهر يف كل تلك األعمال وجد الشاّب وقتًا  	
لكتاب��ة الش��عر، فأص��در ديوان��ني وملحمة ش��عرية بعن��وان »جلجامش 
يبكي أنكيدو«، ووجد وقتًا للرسم وإقامة املعارض »حتّية وفاء للباسل 
اإلنس��ان«، وكذل��ك كان للمس��رح نصي��ب يف مواه��ب عل��ي من��ر، إذ 
أس��س فرق��ة كان أول أعماهل��ا »ش��عاع م��ن وه��ج األس��د«، حتية أخرى 

مس��رحية مس��رحية الب��ن عم��ه باس��ل بعي��د وفات��ه.
تق��ول الس��رة الذاتي��ة أيض��ًا، أن��ه عض��و يف »احت��اد الفنان��ني  	
الع��رب- مجهوري��ة مص��ر العربي��ة«، وأن��ه حماض��ر يف »ش��تَّى أن��واع 
املعرف��ة اإلنس��انية«. بل��غ ال��ذروة يف ف��ن النح��ت بلوحت��ه النحاس��ية 
»س��ورية مه��د احلضارات«، الي جس��دت تعاقب احلض��ارات منذ األلف 
التاس��ع قب��ل املي��الد وحت��ى عه��د حاف��ظ األس��د ث��م بش��ار.  ت��زن »س��وريا 
مه��د احلض��ارات« طن��ني اثن��ني، ويبل��غ طوهل��ا )50( م��رًا، وعرضه��ا 
مري��ن ونص��ف؛ وبه��ذه املنحوت��ة النحاس��ية األك��رب يف الع��امل دخ��ل 
موس��وعة غينيس لألرقام القياس��ية يف العام 2009، ليصر »أول فنان 
عرب��ي يدخ��ل ه��ذه املوس��وعة«، حس��ب م��ا احتفل��ت ب��ه وقته��ا صحاف��ة 
النظ��ام، وظل��ت حتتف��ل حت��ى الي��وم يف كل لق��اء أو تغطي��ة صحفي��ة 

ع��ن »األس��تاذ الش��اعر الدكت��ور«.

بع��د الث��ورة دخ��ل عل��ي من��ر حق��اًل جدي��داً، إذ ص��ار مفك��راً  	
وحمل��الً سياس��يًا،  فس��ر »األزم��ة« كمؤام��رة غربي��ة س��ببها مواق��ف 
»الس��يد الرئي��س«، ال��ي »ش��كلت صدم��ة لألمركي��ني واألوروبي��ني 
عل��ى ح��د س��واء، عندم��ا وج��دوا أنه��م أم��ام قام��ة ش��اخمة التنحي إال 
للص��الة«. وعل��ى الرغ��م من انتماءه لعائلة األس��د ظ��ل داعية للحوار، 
بش��رط أن ينطل��ق م��ن األس��فل إىل األعل��ى، وأال يض��ّم »النخ��ب« ألن 
كث��راً منه��ا »ال مت��ون على أحيائه��ا أو قراها، فكيف يكونون ممثلني 
باحل��وار! وك��م م��ن أم��ني ف��رع وحماف��ظ وعض��و جمل��س ش��عب 
المي��ون عل��ى ج��اره!« حس��ب م��ا ق��ال يف ح��وار م��ع جري��دة تش��رين يف 
آذار عام 2013. ويف شباط املاضي خالل لقاء مع »دام برس« دعا »املفكر 
السياس��ي« عل��ي من��ر إىل االنتب��اه إىل عب��ارة »الدس��تور الس��وري«، 
ألن كلم��ة الس��وري حس��ب قول��ه »تع��ي أن م��ن يض��ع الدس��تور ه��م 

الس��وريون وحده��م«!
لعل��ي من��ر األس��د إجن��از مض��اف يتجس��د بابن��ه الش��اب  	
رفع��ت املوه��وب ه��و اآلخر، لكن يف ش��أن خمتلف، ه��و العرفان والفقه 
البي��ت، وعقائ��د الطائف��ة العلوي��ة. والتفس��ر وأص��ول مذه��ب آل 

علي منري: شاعر من بيت األسد

صورة جتمع لينني وتروتسكي

جمزرة كاتني
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