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طرطوس ...النازحون
غيروا المدينة
والشهداء ّ
ثالث سنوات من
عمر الحرب في سوريا،
يمشي في
تجعل من ّ
طرطوس ،يظن نفسه
في حلب .ال يعكر صفو
حياة سكان املدينة
سوى أصوات الرصاص
املعلن عن قدوم دفعة
جديدة من الشهداء

ال � �ن ��ازح ��ون وأه� ��ال� ��ي ط ��رط ��وس ع�ل��ى
ال � �س� ��واء .ت �ن �ش �ي��ط امل �ن �ط �ق��ة ال �ه ��ادئ ��ة،
ك��ان أم�رًا مستبعدًا في السابق ،إال أن
ت��أج�ي��ره��ا ل�ل�ن��ازح�ين ب�م�ب��ال��غ ب��اه�ظ��ة،
ج �ع��ل األخ �ي ��ري ��ن م �ط��ال �ب�ين بتنشيط
املنطقة لتحسني مستواهم املعيشي،
وهذا ما كان .بعض أبناء حلب نقلوا
معاملهم إل��ى ط��رط��وس ،التي ل��م يكن
يتجاوز عدد سكانها  800ألف ،ما ّ
غير
رت��اب��ة أي��ام �ه��ا« .ال�ح�ل�ب�ي��ون أص�ب�ح��وا
أك �ث��ر م ��ن ال �ط��رط��وس �ي�ين ف ��ي ال �س��وق
امل��رك��زي» ،ي�ق��ول خ��ال��د ،ت��اج��ر ستيني
من طرطوس .ويضيف« :تراوح مبالغ
اإلي � �ج� ��ارات ش �ه��ري��ًا ،ب�ي�ن  15أل �ف��ًا في
امل �ن��اط��ق ال�ش�ع�ب�ي��ة ح �ت��ى  25أل �ف��ًا في
األحياء الراقية».

طرطوس ــ مرح ماشي

التسابق إلى الشهادة

ال��دخ��ول إل ��ى م�ن�ط�ق��ة ب �ص �ي��رة ،ش�م��ال
مدينة طرطوس ،سيجعلك تشكك في
ك��ل معلوماتك ع��ن املدينة الساحلية.
فاملنطقة املؤجرة للنازحني الحلبيني
ق��د ت�غ�ي��رت م�ع��امل�ه��ا ،وأص �ب �ح��ت أكثر
ح �ي��وي��ة .امل ��زرع ��ة ال �ت��اب �ع��ة ل �ق��ري��ة منت
الساحل ،التي تبعد ع��ن مركز مدينة
ط � ��رط � ��وس  11ك� �ل ��م ف � �ق� ��ط ،أص �ب �ح��ت
ع� � �ب � ��ارة ع � ��ن ت� �ج� �م ��ع ك� �ث� �ي ��ف ل �س �ك��ان
«غ� � ��رب� � ��اء ع � ��ن امل � ��دي� � �ن � ��ة» .ف � ��ي ال �ش �ق��ة
البحرية يعيش أكثر من  30شخصًا.
ي �ت��وس��ط امل �ن �ط �ق��ة م ��رك ��ز ك �ب �ي��ر ل�ب�ي��ع
وش��راء امل��واد األس��اس�ي��ة .سقف املركز
غ� �ط ��اء ب�ل�اس �ت �ي �ك��ي ،ت �ن �ض��وي ت�ح�ت��ه
جميع أص�ن��اف امل��واد التي يحتاجها

في مقبرة الشهداء الجديدة ،القريبة
من منطقة الشيخ سعد ،ترقد  350جثة
مجهولة الهوية ،ينتمي أصحابها إلى
جميع الطوائف .تحمل إحدى النساء
البخور وت��دور ب��ه ب�ين قبور الشهداء
امل �ج �ه��ول�ين .ت�ج�ي��ب ع �ل��ى ال� �س ��ؤال عن
ق�ب��ر اب�ن �ه��ا ،ب� ّ�ال �ق��ول« :ك�ل�ه��م أوالدي».
وتضيف ،معززة باألمل« :ربما يكون
في أحد هذه القبور» .يقيم عدد كبير
م��ن ال�ن��ازح�ين ف��ي ق��ري��ة ال�ش�ي��خ سعد،
ال �ت��ي ال ت�ب�ع��د ع��ن ط��رط��وس أك �ث��ر من
 3ك �ل��م ش ��رق� ��ًا .م �ع �ظ��م ال� �ن ��ازح�ي�ن ف��ي
ال�ق��ري��ة م��ن م�ن��اط��ق ح�م��ص الساخنة،
إذ يتجاوز عددهم  10آالف ،من أصل
 450ألف ن��ازح في طرطوس بكاملها.

ال ي�س�ب��ق ال �ق��ري��ة ف��ي ع ��دد ال �ن��ازح�ين،
س��وى ب�ل��دة مشتى ال�ح�ل��و ،ال�ت��ي تعد
أك �ب��ر ت �ج � ّم��ع ل �ل��واف��دي��ن ال�ح�م�ص�ي�ين،
وف�ي�م��ا ت�ل��ق��ب ط��رط��وس ب �ـ «م��دي �ن��ة ال�ـ
 »2010كناية عن ع��دم حصول أح��داث
عنف فيها ،فهي ال تحتفظ من لقبها
إال باملفاخرة بإعالنها ف��ي ذل��ك العام
مدينة خالية م��ن األم�ي��ة ،إال أن حياة
أه �ل �ه��ا ت �غ� ّ�ي��رت ن �ه��ائ �ي��ًا .ك ��ل ب �ي��ت في
املدينة الساحلية الصغيرة ّ
قدم شهيدًا
ّ
املكفهرة التي يمكن
أو أكثر .ال��وج��وه
أن تلمحها بني املارة في الشارع ،تشي
ب��أح��زان أص�ح��اب�ه��ا وش �ظ��ف عيشهم.
ي �ف��اخ��ر أب� �ن ��اء ح ��ي ال �غ �م �ق��ة ال�ش��رق�ي��ة
بني أحياء طرطوس بعدد شهدائهم.
منازل ع��دة بمحاذاة بعضها البعض
الحي الشهيرّ ،
ّ
ّ
قدمت  52شهيدًا
تكون
ع �س �ك��ري��ًا ع �ل��ى م� � ��دار ث �ل��اث س� �ن ��وات.
بينما ّ
قدمت ح��ارة ال�ش��ارع العريض،
على الكورنيش البحري ،وحدها50 ،
ش �ه �ي �دًا .ي�ب�ل��غ ع ��دد ش �ه��داء ط��رط��وس
 ،3400حسب اإلحصائيات املتداولة.
ويزيد عدد جرحى املدينة على .3000
ي �ح �م��ل ش � ��اب ع � � ��ددًا م� ��ن امل �ل �ص �ق��ات،
وي �ب��اش��ر ل�ص��ق ورق ��ة ن�ع��ي ع�ل��ى أح��د
جدران حي الشارع العريض .يتجمهر
ح��ول��ه ع ��دد م ��ن ال �س �ك��ان مل �ع��رف��ة اس��م
ال�ش �ه�ي��د .ق� ّ�دم��ت امل��دي �ن��ة  390ش�ه�ي�دًا
مدنيًا في كل من ع��درا وحمص ودير
ال��زور ودمشق ،فيما عدد مخطوفيها
ي�ب�ل��غ  1800م��ا ب�ين م��دن��ي وع�س�ك��ري.
ال�ت�ك��اف��ل االج �ت �م��اع��ي مل �س��اع��دة عائلة
ال�ش�ه�ي��د الف ��ت ف��ي امل��دي �ن��ة .ب �ه��ذا ي��رد

معلم!
تعلم «الثورة» من دون ّ
«كاتالوغ إسقاط النظام» ّ
ثالث سنوات من عمر
األزمة السورية ّ
تحول خاللها
«الحراك السلمي» إلى حرب
مفتوحة يمثل الجهاديون
ملمحها األبرز .يكشف أحد
«الناشطني الفاعلني» في
بدايات األزمة عن «دليل ثوري»
كان الناشطون يعتمدون عليه
في توجيه «الحراك الثوري».
املفارقة أن «الدليل» يعتمد
على كتاب طبع عام ،2006
وتتوافر نسخ إلكترونية منه
على كثير من املواقع

صهيب عنجريني
ّ
م� ��ن امل� �س ��ل ��م ب� ��ه أن أع� � � � ��دادًا ك� �ب� �ي ��رة م��ن
املنخرطني ف��ي ال�ت�ظ��اه��رات ض��د النظام
ف��ي س ��وري ��ا ،خ�ل�ال ال �ش �ه��ور األول � ��ى من
عمر األزمة خصوصًا ،خرجوا من تلقاء
أنفسهم ،مدفوعني بعوامل موضوعية
كثيرة ،ل�ك��ن ،بعيدًا م� َ�ن نظرية امل��ؤام��رة،
ه��ل س��ار ال �ح��راك وف ��ق ت �ط� ّ�ور ع �ف��وي ،أم
ّ
بمنهجية مدروسة وموجهة؟
ّ
«ال ش��يء تحركه الصدفة» ،يقول م��ازن،
وه ��و أح ��د ال�ن��اش�ط�ين ال��ذي��ن ك��ان��ت لهم
م�س��اه�م��ات ف�ع��ال��ة ف��ي ب��داي��ات التظاهر
قبل أن يقرر «االعتزال» ،وينتقل للعيش
خ� � ��ارج س� ��وري� ��ا .وي� �ض� �ي ��ف« :ت �خ � ّ�رج ��ت
م ��ن ك �ل� ّ�ي��ة ال �ح �ق��وق ف ��ي ج��ام �ع��ة دم�ش��ق
ع � ��ام  .2008وب �ق �ي��ت م �ث��ل ك �ث �ي��ري��ن ب�لا
ّ
ع �م��ل .ك ��ان ك ��ل ش ��يء ف��ي س��وري��ا يخلق
شعورًا بالقهر :الفساد والقمع والوضع
االقتصادي» .مع بدايات موجة «الربيع
ال �ع��رب��ي» أظ �ه��ر م� ��ازن ح �م��اس��ة ك�ب�ي��رة،
عبر م��واق��ع ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي« .في

تلك الفترة ،ب��دأت عالقتي بسالم .وعبر
ف��اي �س �ب��وك ك �ن��ا ن �ن �خ��رط ف ��ي ن �ق��اش��ات
ط��وي �ل��ة ح ��ول ال��وض��ع ف��ي س ��وري ��ا .رأى
س��ال��م ف � ّ�ي م�لام��ح س��وري��ا ال �ج��دي��دة .ث� ّ�م
ّ
زودن��ي كتيبًا مهما ،وطلب مني قراءته
بتركيز شديد».
ُ
ت � � �ح � � ّ�ول ال� ��ك � �ت � �ي� ��ب الح � �ق � ��ًا إل � � ��ى م� �ح ��ور
ّ
ّ
نقاشاتهما ال��دائ�م��ة .ثنائيًا أول األم��ر،
ث� ّ�م عبر مجموعة مغلقة على فايسبوك
ض� ّ�م �ت �ه �م��ا وآخ� ��ري� ��نّ « .ب� � ��دءًا م ��ن أواخ� ��ر
ك��ان��ون ال�ث��ان��ي  2011ك��ن��ا ن�ب�ح��ث دائ�م��ًا
ف ��ي ت�ط�ب�ي��ق األف� �ك ��ار ال � � ��واردة ف �ي��ه على
أرض ال��واق��ع .ك��ان س��ال��م ينقل ك��ل فترة
توجيهات ال نعرف مصدرها باالنتقال
م��ن مرحلة إل��ى أخ��رى» .ويضيف« :زع��م
ُ
سالم بأنه وضع هذا الكتيب بالتعاون
م��ع ع ��دد م��ن ال �ش �ب��ان ال� �س ��وري�ي�ن» ،لكن
ّ
الكتيب ل��م يكن
م��ازن اكتشف الح�ق��ًا أن
س ��وى ت�ل�خ�ي��ص ل �ك �ت��اب «أس �ل �ح��ة ح��رب
لاّ
ال عنف» لثالثة مؤلفني ،أحدهم صهر
الشيخ يوسف القرضاوي.
يقول م��ازن« :ك��ل ما ك��ان علينا فعله هو

ال�ت�ط�ب�ي��ق ال��دق �ي��ق مل ��ا ج ��اء ف ��ي ال�ك�ت�ي��ب.
ان�ق�س�م�ن��ا إل ��ى وح � ��دات م�ح�ل�ي��ة وأخ ��رى
عاملية (يشرح الكتاب أنها عابرة للحدود
تكون حيث يسود املناخ السياسي الحر).
كانت مهمتنا في الوحدات املحلية القيام
بخطوات تظهر الحراك على نحو جاذب.
ل �ي��أت��ي دور اإلع �ل��ام وم ��واق ��ع ال �ت��واص��ل
االج�ت�م��اع��ي ب�ع��ده��ا» .يتوقف عند فقرة
في الكتاب تؤكد «وج��وب االعتماد على
ش �ع��ارات ج��اذب��ة ل�ل�ج�م�ه��ور وق��ري�ب��ة من
ك�ل�ام ��ه» ،وي �س �ت��ذك��ر ع �ش��رات ال �ش �ع��ارات
املصوغة بعناية لجعلها قريبة من كالم
الجماهير (ال�ش�ع��ب ال �س��وري م��ا بينذل،
الله سوريا حرية وبس ،املوت وال املذلة،
إل � ��خ) .وي �ش �ي��ر ال ��ى م��واض��ع ف��ي ال�ك�ت��اب
تتحدث ع��ن ض ��رورة «اإلك �ث��ار م��ن كتابة
الشعارات على الجدران» ،والتركيز على
«السخرية من الخصم» ،الفتًا الى ظاهرة
الفتات كفر نبل في هذا السياق.

«بيان الحليب» و«يا حيف»
«ال أحد يمكنه إنكار أثر بيان الحليب».

ي�ق��ول ال �ش��اب ،متوقفًا ع�ن��د ف�ق��رة تنص
ع �ل��ى «ض � � � ��رورة إرس � � ��ال ع� ��رائ� ��ض ع�ل��ى
ش� �ك ��ل ب � �ي� ��ان� ��ات م ��وق� �ع ��ة م ��وج� �ه ��ة إل ��ى
�ري��ًا ،لكنها م� ّ
الخصم ظ��اه� ّ
�وج�ه��ة فعليا
إل ��ى ال �ج �م �ه��ور .م��ع ال �ح��رص ع �ل��ى ك��ون
املوقعني من الشخصيات املرموقة ذات
ال�ت��أث�ي��ر امل�ج�ت�م�ع��ي» .ك�م��ا ي��رك��ز الكتاب
على «إحياء األغاني املقاومة التي تحقق
ع ��ادة ق�ب��وال وان �ت �ش��ارا واس �ع��ًا» .وي�ق��ول
مازن« :كلنا عشنا املشاعر التي أججتها
أغنية سميح شقير «ي��ا حيف» وأغاني
القاشوش والساروت».
«ات � � �ص � � ��االت ح� �س�ي�ن ج � �ب� ��ري ال �ش �ه �ي��رة
ب ��امل� �س ��ؤول�ي�ن وال� �س� �خ ��ري ��ة م �ن �ه��م ن��ص
ع �ل �ي �ه��ا ال� �ك� �ت ��اب أي � �ض � ��ًا» .ي� �ق ��ول م � ��ازن،
ث ��م ي �ق��رأ ب �ن �دًا ع ��ن «م�لاح �ق��ة امل �س��ؤول�ين
ع �ب ��ر االت � �ص� ��ال ب �ه ��م وال� �ض� �غ ��ط ع�ل�ي�ه��م
وال �س �خ��ري��ة م �ن �ه��م» .وي �ض �ي��ف ال�ن��اش��ط
«امل� �ع� �ت ��زل»« :ح �ت��ى ت �ظ��اه��رات ال�ط�ن��اج��ر
التي راجت في فترة من الفترات موجودة
في الكتاب» ،الفتًا ال��ى فقرة تحض على
ّ
«ال� ��ط� ��رق ع �ل��ى األوان � � ��ي امل �ن��زل �ي��ة ل�ج��ذب

