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نع��رف مجيع��ًا الظ��روف اخلاّص��ة إلع��ام الث��ورة الس��ورية، إث��ر قي��ام النظ��ام مبن��ع  	
عم��ل ال��وكاالت اإلخباري��ة والقن��وات احملاي��دة واملوثوق��ة، واقتص��ار إمكاني��ة احلص��ول عل��ى 
ترخي��ٍص بالعم��ل عل��ى قن��وات التزيي��ف والتغطي��ة عل��ى جرائ��م ه��ذا النظ��ام الكث��رية. مم��ا 
أدى إىل قي��ام العدي��د م��ن الش��ّبان والناش��طني بعملي��ات التصوي��ر والرف��ع والنش��ر والتغطية 
اإلعامي��ة، دون س��ابق خ��رٍة أو صل��ٍة به��ذا احلق��ل. وحت��ى فيم��ا بع��د، إث��ر تلّق��ي أكثره��م 
ل��دوراٍت تدريبي��ٍة قص��ريٍة، ال ميكنن��ا النظ��ر إىل ه��ذه ال��دورات املبتس��رة وحضوره��ا املتعّج��ل 

بع��ني الرض��ا ع��ن م��دى احرتافه��ا وس��ويتها املهنّي��ة.
وه��ذا م��ا ال ينك��ره كث��رٌي م��ن ه��ؤالء »املواطن��ني الصحفي��ني« أص��ًا، مّم��ن وع��وا أن  	
أهمي��ة دوره��م البالغ��ة تأت��ي م��ن ميدانيته��م ولصوقه��م باحلدث ال��ذي ال يس��تطيع الوصول 
إليه س��واهم من املراس��لني احملرتفني. ولألس��ف، فقد ش��هد ش��هر حزيران الفائت موجًة من 
استشهاد عدٍد من إعاميي الثورة هؤالء، من بينهم من سقطوا بقصف قّوات النظام عندما 
كانوا يغّطون معارك درعا، وآخرين بقصف داعش على ريف حلب الشمالّي. وأصيب عدٌد 

آخ��ر جب��روٍح خمتلفة.
وس��وى ه��ؤالء املخلص��ني امليداني��ني احملافظ��ني عل��ى عه��د الث��ورة؛ تس��ّلق الكث��ريون  	
صف��ة »اإلعام��ّي« مس��رعني، حبث��ًا ع��ن املال والعاق��ات واحلضور، مم��ا أتاحته ظروف عمل 
القنوات الفضائية واملنظمات الدولية، فلم تعد الثورة بالنسبة إليهم إال مادًة لاستعراض 
وج��زءاً م��ن البضاع��ة املعروض��ة عل��ى بس��طة بي��ع كّل ش��يء... الص��ور ومقاط��ع الفيدي��و 

والش��هادات والذكري��ات ع��ن م��ن استش��هد م��ن األصدق��اء أو اإلخ��وة...
نع��رف مجيع��ًا م��دى اهلشاش��ة األخاقي��ة لكث��رٍي م��ن الس��وريني يف عه��د آل األس��د...  	
كم��ا نع��رف أنه��م مل يتغ��رّيوا كث��رياً حن��و األفض��ل من��ذ ذل��ك الوق��ت، بس��بب زي��ادة اآلالم 
	واملخاط��ر وانس��داد األف��ق... لكنن��ا متأك��دون م��ن أن ه��ذه الث��ورة مفت��اح حت��ّوٍل أخاق��يٍّ 

كبرٍي وعميم، مهما طال الزمن، وطغا على األنفس فسادها.

إعالمي* املهنة... 

« على اقتناء بعض  * ه��ذه االفتتاحي��ة ذات صل��ٍة مب��ا حص��ل يف الع��دد املاض��ي )51( م��ن اجمللة، حني اتفقنا مع »إعام��يٍّ

لقطاته الفوتوغرافية، واس��تخدمنا إحداها كصورٍة للغاف األول، لنكتش��ف فيما بعد أن جملة »صَور« متتلك حّق 
نش��ر ه��ذه الص��ورة، بع��د أن باعه��ا هل��ا املص��ّور نفس��ه من��ذ ش��هور. نعتذر هن��ا من القّراء وم��ن الزماء يف »ص��َور« عن هذا 

اخلط��أ الذي مل نكن س��ببه.
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مل تش��هد الس��احة الس��ورية خ��ال  	
األس��بوعني األخريي��ن حت��ّوالٍت مؤث��رًة عل��ى 
الصعي��د امليدان��ّي، كم��ا كان حاص��ًا خ��ال 
األش��هر األخ��رية. إذ تب��دو املراوحة اآلنية هي 
السمة الطاغية على املشهد، بعد تأخري داعش 
لتق��ّدم الث��وار يف حل��ب واس��تمرار املع��ارك يف 
أو  درع��ا. لك��ن، باملقاب��ل، ميك��ن اس��تعراض 
رئيس��يني  حموري��ن  عل��ى  الض��وء  تس��ليط 
يش��غان املس��احة الك��رى ل��دى ال��رأي الع��ام 
واحمللل��ني خ��ال الف��رتة احلالي��ة مل��ا هلم��ا من 

أبع��اٍد وتأوي��اٍت سياس��ية وعس��كرية.

عاصفة اجلنوب
م��ن  جمموع��ٌة  أعلن��ت  أن  بع��د  	
فصائ��ل اجلي��ش احل��ّر ب��دء عملي��ة حتري��ر 
اإلعام��ّي  االنطب��اع  كان  درع��ا؛  مدين��ة 
الس��ائد أن ال تس��تغرق “عاصف��ة اجلن��وب” 
الكث��ري م��ن الوقت حتى تنته��ي بدحر النظام. 
لك��ن األم��ر مل يت��ّم به��ذه الكيفي��ة، إذ ال ت��زال 
الفصائ��ل  س��يطرة  بع��د  مس��تمّرًة  املع��ارك 
الثورية على عّدة حواجز ونقاٍط مهمٍة على 
أط��راف املدين��ة ومش��فاها الوط��ّي، فيم��ا ج��اء 
رّد النظ��ام بتكثي��ف غ��ارات الراميل املتفّجرة 
على القرى والبلدات احمليطة، فيما يبدو أنه 
استماتٌة يف الدفاع عن املدينة شبه احملاصرة. 
ويع��ّد حتري��ر درع��ا، اليت تبع��د 90 كيلو مرتاً 
ع��ن دمش��ق، مقدم��ًة عمليًة حلس��م معركة 
ح��وران بالس��يطرة عل��ى آخ��ر معاق��ل النظ��ام 
اإلس��رتاتيجيتني،  غزال��ة  وخرب��ة  إزرع  يف 
وبالتال��ي وص��ل حمافظ��ة درع��ا م��ع ري��ف 
بش��كٍل  مه��ّددًة  العاصم��ة  لتصب��ح  دمش��ق، 
مباش��ر. وه��ذا م��ا يفّس��ر حم��اوالت النظ��ام 
من��ع حتقي��ق فصائل اجلي��ش احل��ّر أّي تقّدٍم 

مهم��ا كلف األم��ر، ملا يعنيه ذلك من هزميٍة 
عس��كريٍة ومعنوي��ٍة جدي��دٍة لقّوات��ه ومؤيدي��ه 
م��ن جه��ة، وجتنب��ًا لوضع دمش��ق حت��ت طوق 
حص��اٍر ق��د يقل��ب املعادل��ة القائمة من��ذ بداية 

الث��ورة وبس��رعة دراماتيكي��ٍة. 
ويف ه��ذا الوق��ت، ت��رّددت أنب��اٌء تفي��د  	
بوج��ود خاف��اٍت حول العملي��ة، كعدم رغبة 
األردن -عل��ى وجه التحديد- بتعاون اجلبهة 
اجلنوبي��ة املمثل��ة للجيش احلّر مع الفصائل 
اإلس��امية يف املع��ارك، مه��ّدداً بوق��ف الدع��م 
واملس��اعدات العس��كرية، فيم��ا تناق��ل بع��ض 
الناش��طني أخب��اراً أخ��رى ع��ن عدم مش��اركة 
ع��ّدة فصائ��ل، عل��ى رأس��ها جبه��ة النص��رة، 
بش��كٍل فعل��يٍّ يف املعرك��ة. لكن م��ا هو مؤكٌد 
إىل اآلن أن املعرك��ة ستس��تغرق املزي��د م��ن 
الوق��ت واألكاف، نظ��راً حلساس��ية موق��ع 
املدين��ة والتداعي��ات احلتمي��ة ال��يت س��تنتج 

عنه��ا كم��ا أس��لفنا. 

التقّدم الكردّي والدور األمريكّي
يف  داع��ش  تنظي��م  اندح��ار  أث��ار  	
ت��ّل أبي��ض وع��ني عيس��ى ولوائه��ا، عل��ى ي��د 
الوح��دات الكردي��ة وبع��ض حلفائه��ا وبدع��ٍم 
م��ن ط��ريان التحال��ف، احلدي��ث جم��ّدداً ع��ن 
االنتقائي��ة األمريكي��ة يف التعام��ل م��ع مل��ف 
ُنق��ل ع��ن  الس��ورية، خاّص��ًة بعدم��ا  الث��ورة 
مس��ؤولني يف اإلدارة األمريكي��ة قوهل��م »إن 
الق��ّوات الكردي��ة تع��ّد ش��ريكًا موثوق��ًا ب��ه عل��ى 
األرض«. وأت��اح ذل��ك للبع��ض احلدي��ث ع��ن 
خمط��ٍط أمريك��يٍّ يه��دف إىل إقام��ة كي��اٍن 
ك��رديٍّ يف املناط��ق الش��مالية، خاّص��ًة بعد ما 
ت��رّدد ع��ن مح��ات تهج��رٍي وقعت حبّق س��كان 
ق��رًى عربي��ٍة وتركماني��ٍة يف تل��ك املناط��ق. 

لك��ن، بعيداً ع��ن التأويات القدمية اجلاهزة؛ 
ال تب��دو الص��ورة به��ذا الوض��وح، إذ إن اإلدارة 
األمريكي��ة ت��درك بطبيع��ة احل��ال أن مل��ّف 
القضي��ة الكردي��ة، عل��ى وج��ه اخلص��وص، 
يتج��اوز يف تعقيدات��ه احلدود احمللية لس��وريا 
على املس��توى السياس��ّي اإلقليمّي من ناحيٍة، 
وحيمل فيما حيمل بعداً وخافاٍت اجتماعيًة 
وب��ني  أنفس��هم  األك��راد  ب��ني  وسياس��يًة 
األكراد والعرب من ناحيٍة أخرى. ويبدو أن 
ه��ذا م��ا دف��ع الس��فري األمريك��ّي يف أنق��رة إىل 
تري��ر دع��م الواليات املتحدة للقّوات الكردية 
ح��ني ق��ال: »إنن��ا ندع��م كاف��ة الفصائ��ل ال��يت 
تقات��ل تنظي��م داع��ش م��ن اجلي��ش احل��ّر... 
وحن��ن نرف��ض أي��ة حماول��ٍة لاس��تفادة م��ن 
تغي��رٍي  إلح��داث  املنطق��ة  يف  االش��تباكات 
دميوغرايفٍّ دائم، سواء حبّق السوريني العرب 

الرتكم��ان...«. أو  أو األك��راد 
بكلم��ٍة أخ��رى، لي��س س��ّراً أن ال��دور  	
ه��ذه  يف  يه��دف،  ال  س��وريا  يف  األمريك��يّ 
املرحل��ة، إىل إس��قاط النظ��ام قب��ل التأك��د 
م��ن الق��درة عل��ى هزمي��ة داع��ش اآلن أو يف 
املس��تقبل القري��ب، وقب��ل ط��ّي صفح��ة املل��ف 
الن��ووّي اإليران��ّي. وه��ذا م��ا يس��تدعي تقوي��ة 
أّي ط��رٍف يقات��ل التنظي��م وحيق��ق مكاس��ب 
ضّده، إىل أن يأتي الوقت للتفكري يف القضايا 
العالق��ة األخ��رى بن��اًء عل��ى م��ا س��يتّم إجن��ازه 

فيم��ا خي��ّص الن��ووّي اإليران��ّي.
الت��آكل  أن  إىل  الوقائ��ع  وتش��ري  	
املس��تمّر لنظ��ام األس��د وميليش��ياته، وعج��زه 
ع��ن أي��ة مب��ادرٍة خ��ال األش��هر الفائتة، ليس 
إال ج��زءاً م��ن انتظ��ار نتائ��ج ح��ّل املش��اكل ال 
اإلقليمية فحس��ب، وإمنا املش��كات الداخلية 
يف س��وريا، وال��يت تس��تدعي مزي��داً م��ن توّح��د 

ومبادرته��م. الس��وريني 

هيئة التحرير
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	بعد منع داعش النساء 
من السفر...
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ال��تهريب 
إلك��مال 
دراسته�ّن 
ال�جامعية
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أّدت اإلج��راءات ال��يت يّتبعه��ا تنظي��م الدول��ة فيما خيّص منع س��فر النس��اء وتنقلهّن إىل خ��ارج املناطق اليت يس��يطر  	
عليه��ا، إضاف��ًة إىل سياس��اته على املس��توى التعليمّي؛ إىل توقف أعداٍد كبريٍة من الفتيات عن متابعة دراس��تهّن، وخصوصًا 
الدراس��ة اجلامعي��ة ال��يت تتطل��ب الس��فر إم��ا إىل اخل��ارج أو إىل اجلامع��ات يف احملافظ��ات الواقع��ة حت��ت س��يطرة النظ��ام.

4

رادار المدينة

مل يكت��ِف تنظي��م الدول��ة بإغ��اق  	
امل��دارس واجلامع��ات يف املناط��ق ال��يت يس��يطر 
عليه��ا، ب��ل زاد عل��ى ذل��ك مجل��ًة م��ن القوان��ني 
ال��يت حت��ّد م��ن ق��درة الط��اب عل��ى متابع��ة 
دراس��تهم. وم��ن ذل��ك من��ع الط��اب، ذك��وراً 
وإناث��ًا، م��ن إكم��ال الدراس��ة بكاف��ة مراحلها، 
ال  كفري��ًة  مناه��ج  تتضم��ن  أنه��ا  حبّج��ة 
تتواف��ق وش��ريعة التنظي��م، وبذل��ك يصب��ح 
خي��ار متابع��ة الدراس��ة الوحي��د ه��و االلتح��اق 
جبامع��ة املوص��ل التابعة للتنظي��م يف العراق. 
باإلضافة إىل منع النساء دون سّن اخلمسني 
م��ن الس��فر إىل مناط��ق النظ��ام إال مبوج��ب 
تقري��ٍر ط��يٍّ خمت��وٍم ومص��ّدٍق م��ن اللجن��ة 
الطبي��ة ال��يت ق��ام التنظي��م بإنش��ائها، وال��يت 
متن��ح إذن الس��فر إىل مناط��ق النظ��ام بقص��د 
العاج بعد أن يتبني تعّذر عاج املريضة اليت 

طلب��ت اإلذن يف مش��ايف »الوالي��ة«.
لك��ن، وم��ع ذل��ك، تلج��أ العدي��د م��ن  	
الطالب��ات يف الرقة وغريها إىل الس��فر تهريبًا 
إىل مناطق سيطرة النظام، رغم معارضتهّن 
م��دن  جامع��ات  يف  دراس��تهّن  إلكم��ال  ل��ه، 
املش��قة  دمش��ق ومح��ص واحلس��كة، ورغ��م 

ال��يت حتي��ق بالرحل��ة. واملخاط��ر اجلّدي��ة 
تروي الطالبة م. ع، من قس��م اللغة  	
اإلنكليزية يف »جامعة البعث«، واصفًة معاناة 

طالبات اجلامعة ل�»عني املدينة«: »كنا خنتبئ 
يف ب��ّراداٍت كب��ريٍة متنقلٍة، ويف ش��احنات نقل 
بضائ��ع أو يف ش��احناٍت لنق��ل األغن��ام واألبق��ار 
يف بعض األحيان، كي ال نضطّر إىل الوقوف 
عل��ى حواج��ز التنظي��م. وذل��ك لق��اء مبل��غ 18 
ألف ل.س عن كّل طالبة. فنصل إىل مدينة 
مح��ص، ومنه��ا تكم��ل بع��ض الطالب��ات إىل 

العاصم��ة دمش��ق بالب��اص«.
يف ح��ني تق��ول الطالب��ة د. م، م��ن  	
قس��م اهلندس��ة الكهربائي��ة جبامع��ة دمش��ق: 
»أسافر مع طالباٍت أخرياٍت الساعة الثالثة بعد 
منتص��ف اللي��ل، باالتف��اق م��ع س��ائق ميك��رو، 
مقاب��ل مبل��غ 15 أل��ف ل.س ع��ن كّل طالب��ٍة، 
لنص��ل إىل مدين��ة مح��اة. يس��تغرق طري��ق 
الس��فر قراب��ة ال���10 س��اعاٍت خوف��ًا ومعان��اًة. 
ث��ّم تكم��ل كّل طالب��ٍة طريقه��ا مبفرده��ا؛ 
فبعضه��ن يقص��دن مدين��ة مح��ص، والبع��ض 
اآلخ��ر يّتجه��ن إىل احلس��كة، أم��ا أن��ا فأذه��ب 
إىل دمش��ق حيث كلييت«. وتعليقًا على س��ري 
الرحل��ة وخماط��ر حواج��ز التنظي��م تضي��ف: 
»كلم��ا مررن��ا حباج��ٍز يس��أل أح��د عناص��ره 
الس��ائق »م��ن األخ��وات؟«، فيجيب��ه قائ��ًا: »ي��ا 
أخ��ي ه��ذّن بن��ات أخ��يت«، ث��م يدف��ع ل��ه مبلغ��ًا 
م��ن امل��ال. ش��وفري امليك��رو مش��رتي الطري��ق 
واحلواجز. ومو راحية غري عالشعب املسكني«.

ط��اب  عل��ى  األم��ر  يقتص��ر  ومل  	
وطالب��ات اجلامع��ة، فق��د مش��ل أيض��ًا ط��اب 
والثانوي��ة،  اإلعدادي��ة  الش��هادتني  وطالب��ات 
الذي��ن اضط��ّر الكثري منهم إىل الس��فر تهريبًا 
بنفس الطرق الس��ابقة، حس��بما أفادت بعض 
م��ن  العدي��د  أج��ر  ح��ني  يف  الط��اب،  أس��ر 
الطلب��ة عل��ى ت��رك الدراس��ة، مثلم��ا ح��دث مع 
طالب��ة الط��ب البش��رّي يف جامع��ة الف��رات س 
.ع، ال��يت تق��ول: »ل��دّي مخس��ة أخ��وٍة؛ ثاث��ة 
منه��م يف املرحل��ة اجلامعي��ة، وواح��د طال��ب 
تاسع، وواحد بكالوريا. وما من معيٍل لعائليت. 
استش��هد وال��دي من��ذ عام��ني، ووالدت��ي تعم��ل 
يف اخلياط��ة. وبس��بب التكلف��ة املادي��ة العالي��ة 
للس��فر إىل مناط��ق النظام، والظ��روف املادية 
السيئة، ُأجرُت على العمل مع والدتي وترك 
دراس��يت أن��ا وأخوت��ي م��ن أج��ل كس��ب لقم��ة 

العي��ش«.
وض�������غوطات  م�م���ارس��������ات  أّدت  	
التنظي��م إىل ن��زوح ع��دٍد كب��رٍي م��ن العوائ��ل 
إىل خ��ارج مناط��ق س��يطرته، م��ن أجل دراس��ة 
أوالده��م أو الع��اج الطّي حبس��ب اإلمكانيات 
والظ��روف املتواف��رة. وال يع��ّد إص��رار األهال��ي 
عل��ى اس��تمرار أبنائه��م يف التحصي��ل العلم��ّي 
التنظي��م  لسياس��ات  مقاوم��ٍة  فع��ل  س��وى 

املس��تهجنة. وقوانين��ه 



رادار المدينة

يف الري��ف الغربّي لدير الزور
آث��ار غياب العمل اخلريّي واإلغاث��ّي تظهر يف رمضان

إياد خضر

مي��ّر ش��هر رمض��ان ه��ذا الع��ام عل��ى ق��رى ومناطق الريف الغربّي لدير الزور يف ظروٍف معيش��يٍة غاي��ٍة يف الصعوبة، يعاني فيها  	
األهال��ي أث��ر البطال��ة املس��تفحلة والغ��اء اجلنون��ّي يف األس��عار. يف الوق��ت ال��ذي توق��ف في��ه نش��اط اجلمعي��ات اإلغاثي��ة والعم��ل اخل��ريّي 

األهل��ّي بس��بب قوان��ني تنظي��م الدول��ة ال��ذي جت��وب س��يارات حس��بته وُجباُت��ه الش��وارع لتح��رص عل��ى تطبي��ق تل��ك القوان��ني.

الس������ورية،  ال������ثورة  ان����دالع  بع��د  	
واقتح��ام ق��ّوات الن���ظام ملدين��ة دير ال��زور، وما 
تب��ع ذل��ك من قصٍف ومعارك؛ نزح الكثري من 
س��كان املدين��ة إىل ق��رى الري��ف الغرب��ّي. ويف 
تل��ك املرحل��ة ب��دت مظاه��ر العم��ل اجلماع��ّي 
اخل��ريّي تتمث��ل يف التضام��ن األهل��ّي لس��ّد 
للنازح��ني  األساس��ية  احلاج��ات  يف  النق��ص 
ولألس��ر احملتاج��ة م��ن خ��ال مح��ات مج��ع 
التّرع��ات املادي��ة والعيني��ة م��ن امليس��ورين، 
واس��تقبال تّرع��ات املنظم��ات اإلغاثي��ة ال��يت 
ساعدت، يف مرحلٍة الحقٍة، على تسيري قوافل 
احلص��ص الغذائي��ة واملواد األساس��ية الازمة 
لت��وّزع عل��ى النازح��ني يف املن��ازل وامل��دارس. 
وكان ذلك آخر ما أقدم عليه املكتب اخلريّي 
لقرية الَكْسرة، قبل أياٍم من دخول داعش إىل 
املنطقة وسيطرتها على قرى الريف الغربّي، 
ح��ني ق��ام املكت��ب بتوزي��ع احلص��ص الغذائي��ة 
ال��يت كان��ت يف مس��تودعه، بس��بب معرفت��ه مل��ا 
ق��د يق��دم التنظي��م على فعله بع��د اقرتابه من 

املنطق��ة.
وم��ع س��يطرته عل��ى تل��ك املناط��ق؛  	
املكات��ب  نش��اطات  الدول��ة  تنظي��م  أوق��ف 
اخلريي��ة ومحاته��ا، وحص��ر العم��ل اإلغاث��ّي 

مب��ا يس��ّميه »دي��وان ال��زكاة«، ال��ذي ف��رض 
تقدي��م  واألعم��ال  املص��احل  أصح��اب  عل��ى 
م بش��كٍل  ال��زكاة ل��ه، وع��ّد أي��ة مس��اعداٍت تقدَّ
مس��تقلٍّ للمحتاج��ني صدقًة ال تغي ع��ن أداء 
ال��زكاة للدي��وان املف��رتض أن يت��وىل وظيف��ة 
توزيعه��ا عل��ى الفق��راء واملعوزي��ن. لك��ن األم��ر 
ال يت��ّم هك��ذا دائم��ًا، حبس��ب أح��د س��كان قري��ة 
حميميدة، الذي قال: »داعش يوّزعون الزكاة 
ب��س عل��ى عوائ��ل ش��هدائهم. أم��ا باق��ي الش��عب 

الزم يس��كت ويتنّع��م باألم��ن واألم��ان«.
ودف��ع ه��ذا احلال امل��رتّدي إىل ازدياد  	
ظاه��رة التس��ّول. إذ يس��تطيع امل��اّر يف بل��دات 
حميمي��دة،  ضمنه��ا  وم��ن  الغرب��ّي،  الري��ف 
أن يص��ادف يف ش��وارعها العدي��د م��ن س��ائلي 
الطري��ق يط��وف بعضهم على املنازل يطلبون 
صغ��ريٌة  فت��اٌة  تق��ود  فيم��ا  الطع��ام،  أو  امل��ال 
عج��وزاً ضري��راً ميس��ح الطري��ق خ��ال النه��ار 
طلب��ًا لإلحس��ان وس��د احلاج��ة. ويف الوق��ت 
عين��ه؛ يس��تطيع امل��اّر أن يلح��ظ أيض��ًا عناصر 
التنظي��م وهم ميألون املطاع��م وقت اإلفطار، 
بينم��ا يق��ف بع��ض األطف��ال كالقط��ط على 
مقربٍة منهم، ينظرون بعني اجلوع عس��ى أن 

تن��ال صوانيه��م الفارغ��ة بع��ض الفت��ات.
	

وذك��ر أح��د س��كان مدين��ة الكس��رة 
أن��ه ش��اهد، من��ذ أي��اٍم، عجوزاً تطلب مس��اعدًة 
أح��د  يف  داع��ش  عناص��ر  م��ن  عنص��ٍر  م��ن 
مطاع��م القري��ة، فم��ا كان رّد الداعش��ّي إال 
أن ق��ال هل��ا اذه��ي وس��ّجلي امس��ك يف دي��وان 
ال��زكاة، ل��رتّد علي��ه بقوهل��ا »م��ا مّي��ي إجي��ار 
ب��أن يطل��ب منه��ا  لغ��ادي«، ليجاوبه��ا  أروح 

املغ��ادرة.
مل تش��هد مناط��ق الري��ف الغرب��ّي  	
ه��ذه املظاه��ر يف رمضان��ات األع��وام الس��ابقة، 
حت��ى يف أحل��ك أوق��ات القص��ف. فق��د ش��هد 
اجلمي��ع عل��ى تضام��ٍن كب��رٍي بني امليس��ورين 
والفق��راء. وس��اعد يف ذل��ك نش��اط اجلمعيات 
اإلغاثي��ة ال��يت كان��ت تق��دم عون��ًا مقب��واًل إن 
كان للنازح��ني أو ألصح��اب احلاج��ة م��ن 

األهال��ي.
يق������ول أح��د ك������بار العم�������ر يف  	
الك�سرة: كنا خنجل، وما ناكل وال نشرب، 
ملا يكون بي واحد حمتاج وما نقدر نس��اعدو. 
م��و ب��س برمض��ان، حت��ى ب��كل األي��ام. ب��س 
هس��ه دوبن��ا نطعم��ي حالن��ا. وه��ذول –قاص��داً 
عناص��ر التنظي��م- امله��م أنه��م يش��بعون، وم��و 

ف��ارق معاه��م ال حمتاج��ني وال نازح��ني.

من سوق خضار يف الريف الغربي لدير الزور - من إصدارات داعش
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من إصدار »أشبال اخلافة يف والية اخلري«

جتني��د واختطاف األطفال يف دير الزور
هند عبد اللطيف

تق��ول األم: ذات ي��وٍم خ��رج ليلع��ب  	
ورفاق��ه ك��رة الق��دم، ومل يع��د إىل البي��ت. بدأ 
وال��ده وأخوت��ه البح��ث عنه دون ج��دوى. وبعد 
ش��هرين م��ن اختفائ��ه علمن��ا أن��ه التح��ق بأحد 
املعس��كرات التدريبي��ة التابع��ة لداع��ش، م��ن 
خال رسالٍة أرسلها لنا مع أحد أصدقائه من 

خّرجي��ي املعس��كر.
وال تع��ّد ه��ذه احلادث��ة األوىل م��ن  	
نوعها يف املنطقة؛ فقد ُسّجلت حاالٌت عديدٌة 
بقص��د  باألطف��ال  التغري��ر  أو  الختط��اف 
م��دن  م��ن  خمتلف��ة  مناط��ق  يف  جتنيده��م 
وقرى ريف دير الزور. كما جرى مع طفلني 
م��ن قرية الصبحة، التابعة لناحية البصرية، 
إذ اختف��ى الطف��ان، الل��ذان ال يتج��اوزان ال�12 
م��ن العم��ر، بع��د ذهابهم��ا إىل درس الق��رآن 
مّت  أن��ه  الحق��ًا  ليتب��نّي  القري��ة،  مس��جد  يف 
جتنيدهم��ا عل��ى ي��د التنظي��م وف��ق ش��هادات 

أهال��ي املنطق��ة.
احل��وادث؛  ه��ذه  جان��ب  إىل  لك��ن،  	
االطف��ال  جتني��د  سياس��ة  التنظي��م  ينته��ج 
من��ذ م��ّدة. فق��د س��بق أن افتت��ح ع��ّدة مكات��ب 
للتجني��د حت��ت مس��ّمى »أش��بال اخلاف��ة« يف 
كلٍّ م��ن مدين��يت امليادي��ن والبوكم��ال، يت��ّم 
فيها استقبال األطفال دون سّن ال�18. ويتوىل 
مسؤولو هذه املكاتب حّث األهالي على إرسال 
اس��تقطاب  للتس��جيل، إضاف��ًة إىل  أبنائه��م 
األطف��ال الراغب��ني يف االلتح��اق دون موافق��ة 
أولي��اء أموره��م. ويعمد التنظيم إىل اس��تمالة 
األطف��ال الذي��ن يرت��ادون املس��اجد للص��اة 

وحف��ظ الق��رآن، وأقرانه��م الذي��ن يتجّمع��ون 
أثن��اء تطبي��ق أح��كام التعزي��ز واحل��دود، م��ن 
خ��ال الت��وّدد إليه��م عن طري��ق إقامة اخليام 
الدعوية وبث أشرطٍة دعائيٍة عن »انتصارات« 
التنظي��م، وتقدي��م اهلداي��ا م��ن ألع��اٍب وجوائ��ز 

مالي��ة.
بالتزام��ن مع ذل��ك، اعتمد التنظيم  	
عل��ى جتهيز ع��ّدة معس��كراٍت تدريبي��ٍة، ُعرف 
ومعس��كر  مع��دان،  مدين��ة  معس��كر  منه��ا: 
الش��عيطات يف دير الزور، ومدرس��تان يف ريف 
الرقة ومدينة الطبقة، ومعسكٌر آخر يف تلعفر 
العراقية التابعة ل�«والية اجلزيرة« حتت اسم 
معهد عبد اهلل بن عمر. ويتّم إرسال األطفال 
واملراهقني إىل هذه املعسكرات بنظام املدرسة 
الداخلي��ة ال��يت تك��ون مس��ؤولًة عن معيش��تهم 
املعس��كر،  وإعداده��م. وجي��ري، خ��ال م��ّدة 
إحلاقه��م ب��دورٍة ش��رعيٍة مّدته��ا 45 يوم��ًا يت��ّم 
فيه��ا تلقينه��م نواق��ض اإلس��ام واألص��ول 
الثاث��ة وفق��ه اجلهاد وفق الرؤية الداعش��ية، 
وتق��ّدم هل��م وجب��ة طع��اٍم واح��دٌة يف الي��وم، 
بقص��د تعويده��م الص��ر وقّوة التحم��ل. وبعد 
انتهاء الدورة الشرعية، والنجاح يف امتحانها؛ 
تبدأ الدورة العس��كرية، ومّدتها ثاثة أش��هر. 
يت��دّرب فيه��ا املنتس��بون الصغ��ار عل��ى القت��ال 
أن��واع األس��لحة اخلفيف��ة  ومح��ل خمتل��ف 
واملتوسطة واستخداماتها، فضًا عن تصنيع 
القذائ��ف والقناب��ل، وف��ق أح��د العامل��ني يف 
مكت��ب »أش��بال اخلاف��ة«. وحبس��ب مص��ادر 
مقّربٍة من التنظيم؛ بلغ عدد األطفال الذين 

التحق��وا مبعس��كرات »والي��ة اخل��ري« وحده��ا 
قراب��ة ال���250 طف��ًا، يش��ّكل أبن��اء املهاجري��ن 

نس��بًة كب��ريًة منه��م.
م��ن  الرئيس��ّي  اهل��دف  أن  ويب��دو  	
جتني��د األطف��ال وتدريبهم هو إش��راكهم يف 
اجلبه��ات ال��يت يعاني فيها التنظيم من نقٍص 
يف أع��داد املقاتل��ني، مثلم��ا حص��ل يف مدين��ة 
ع��ني الع��رب/ كوبان��ي. إذ ذك��رت العدي��د 
م��ن املص��ادر أن أعداد األطف��ال الذين قتلوا يف 
معارك الس��يطرة عليه��ا، الذين نقلت جثثهم 
إىل مدين��ة الرق��ة، يف��وق ال���30 طف��ًا. لك��ن 
األم��ر ال ينحص��ر ب��األدوار القتالي��ة املباش��رة، 
إذ ب��ات م��ن الش��ائع اآلن مش��اهدة األطف��ال 
عل��ى حواج��ز ونق��اط تفتي��ش التنظي��م، الذي 
والوش��اية  للتجس��س  أيض��ًا  يس��تخدمهم 

باألهال��ي.
األطف��ال  جتني��د  فك��رة  تلق��ى  ال  	
قبواًل لدى أهالي املناطق اخلاضعة لس��يطرة 
الكث��ري منه��م إىل من��ع  إذ يعم��د  التنظي��م، 
أبنائه��م م��ن اخل��روج واالخت��اط م��ع أبن��اء 
املهاجري��ن م��ن عناص��ر التنظي��م عل��ى وج��ه 
اخلص��وص، فيم��ا جل��أ البع��ض اآلخ��ر إىل 
الس��فر أو إىل تس��فري أبنائه��م حي��ث أقاربه��م 
خارج هذه املناطق، بعد توقف املدارس وبروز 
خطر التجنيد. ويف هذا السياق شهدت مدينة 
امليادي��ن، قب��ل أس��بوعني، حادث��ة اعتق��ال رجٍل 
رف��ض إحل��اق ابن��ه مبعس��كرات التنظي��م، بعد 
مش��اّدة حصل��ت بين��ه وب��ني أح��د مس��ؤولي 

مكت��ب »أش��بال اخلاف��ة«.

»م��ا عرف��ت اب��ي وق��ت رجعلن��ا... متغ��رّي كث��ري.. قالول��ي ميك��ن يكون��ون جمندين��و، ألن��و ه��اي م��و أّول م��ّرة خيطف��ون أوالد  	
الن��اس«. به��ذه الكلم��ات علّق��ت وال��دة الطف��ل ع��اء، البال��غ م��ن العمر 11 عامًا، بع��د االختفاء املفاج��ئ البنها، وال��ذي دام قرابة ثاثة 

أش��هٍر، قب��ل أن يع��ود إىل من��زل أهل��ه يف مدين��ة امليادي��ن.
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وق��د ب��دأ س��قوط ه��ذه الص��ورة منذ  	
اخل��اف ب��ني جبهة النصرة وتنظي��م الدولة، 
ح��ني راح املهاج��رون يقدح��ون ببعضه��م عل��ى 
املناب��ر ويف احللق��ات واالجتماع��ات العام��ة، 
ويتبادل��ون إط��اق صف��اٍت حتم��ل اإلس��اءة 
)كاخل��وارج  الكب��ري  الرتاث��ّي  املخ��زون  م��ن 
واملرجئة(، وعلى وسائل التواصل االجتماعّي، 
كما يف هاشتاغ )#ال_لنفري_النساء(، إذ كتب 
أحده��م، مث��ًا: »مص��ري انقض��ى ش��بابه وه��و 
عاجز عن االقرتان مبصرية لفقره وكس��له 
وقعوده يف البيت؛ جاء إىل الشام وتزوج بأربع 
نس��اء ث��م طل��ق اثنت��ني بليل��ة«. لك��ن؛ مل يك��ن 
لذل��ك الكث��ري من الصدى ب��ني األهالي وقتها، 
إما الستعمال املهاجرين لغًة قدميًة يف النزاع 
الدائر، أو لنأي األهالي بأنفسهم عما حيدث، 
أو الفرتاضه��م وج��ود ته��ٍم كيدي��ٍة وإش��اعاٍت 
ومؤام��راٍت لتش��ويه الس��معة. لك��ن األم��ر مل 

يط��ل حت��ى اخت��ذوا موقفه��م. 
املدين������ة  عل��ى  السي�����طرة  فبع��د  	
م��ن  تنته��ي  ل��ن  أنه��ا  يب��دو  سلس��لٌة  ب��دأت 
عملي��ات ه��روب املهاجري��ن، دّش��نها أب��و أمح��د 
التونس��ّي، ح��ني س��رق روات��ب املقاتل��ني يف دير 
ال��زور بع��د قص��ف الط��ريان لقص��ر احملافظ��ة 
القدي��م، األم��ر ال��ذي ج��رى التعتي��م علي��ه. 
ح��االٍت  يف  ينج��ح  مل  التعتي��م  ه��ذا  لك��ن 
أخ��رى، كحال��ة أب��و عبي��دة املص��رّي، أمري 

ال��زكاة يف الوالي��ة، ح��ني س��رق أربع��ة 
إن��ه  احل�����كاية  لتق��ول  دوالٍر.  ماي��ني 

	ق��د ت��رك وراءه ورق��ًة كت��ب عليه��ا

وليتأك��د  اجلزم��ة؟«.  والد  ي��ا  إي��ه  »دول��ة   
للكثريي��ن أن أولئ��ك مل يرتك��وا حي��اًة رغي��دًة 
تع��ّرف  أن  بع��د  عنه��ا،  ليبحث��وا  ج��اؤوا  ب��ل 
الن��اُس فيه��م عل��ى بيئاته��م الس��ابقة املهّمش��ة 

بلدانه��م. يف  واملتواضع��ة 
ويفي��د أكث��ر من ش��خٍص اس��توىل  	
مهاجرون على بيته أن هؤالء، حني يرتكون 
البي��ت، يأخ��ذون معه��م األث��اث. ويعم��دون، 
يف بع��ض األحي��ان، إىل إح��راق البي��ت بع��د 
خروجهم. ويؤكد هاني، وهو مقاتٌل سابٌق يف 
اجليش احلّر، خاض بعض املعارك إىل جانب 
مقاتلي التنظيم؛ أن حاالت اهلروب واالختباء 
أثن��اء املع��ارك كث��ريٌة ب��ني املهاجري��ن. األم��ر 
ال��ذي أّك��ده مقاتل��ون حملي��ون يف صف��وف 
التنظي��م )مبايع��ون ومناص��رون(، ويلمس��ه 
العناص��ر خيل��ون  األهال��ي وه��م يش��اهدون 
املقّرات واحلواجز وخيتبئون بني السكان حني 
حيّل��ق الط��ريان –التحالف خاّصًة- فوق املدن 
اليت يستولون عليها. كما يلمسونه يف متّسك 
املهاجري��ن باملناص��ب اإلداري��ة أو عيش��هم يف 
مناط��ق بعي��دٍة ع��ن اجلبهات املش��تعلة. ويفيد 
إعام��يٌّ مس��تقلٌّ يف املدينة –رغ��م أّن األمر ال 
يعجبه- أّن »الناس أصبحت تتلقى برضًى 
تس��مية »العملي��ة االنتحاري��ة«، والبعض 
يس��تخدمها. وه��ي التس��مية ال��يت تطلقها 
أغل��ب القن��وات اإلعامي��ة. ب��ل ويذه��ب 
البعض إىل االستهزاء حني تؤّجل العملية 
فيقول��ون، مث��ًا: »االستش��هادي مك��ّرب«. 
هن��ا،  ال�����جميع  أن  رغ��م 
تقريب��ًا، يعل��ق آماله 

يف الوق��ت احلال��ّي عل��ى التنظي��م للتخل��ص 
م��ن النظ��ام«. كم��ا يتناق��ل الناس باس��تهجاٍن 
مهاج��رون؛  به��ا  يتمّس��ك  وآراء  تصّرف��اٍت 
كرفضه��م تلقي��ح أوالده��م أثن��اء احلم��ات، 
أو اتهامه��م األهال��ي بالوق��وف وراء اهلزائ��م 
بس��بب الذنوب، ثم الدعوة إىل حتريم دراس��ة 
الرياضي��ات والفيزي��اء والكيمي��اء، وكذل��ك 

تن��اول املرتدي��ا واملاج��ي وغريه��ا الكث��ري.
ي��درك التنظي��م س��قوط الص��ورة  	
املثالي��ة ل��رأس احلرب��ة لدي��ه. ومتك��ن الداللة 
عل��ى ذل��ك م��ن خ��ال خطب��ٍة ألقاه��ا أح��د 
املهاجري��ن مؤخ��راً يف جام��ع حروي��ل )املع��ّر 
ش��به الرمس��ّي ع��ن أفكار التنظي��م يف املدينة(، 
إذ دع��ا األخ��وة إىل »التمّس��ك مب��كارم األخاق 
يف مواجه��ة إس��اءة الع��واّم للمجاهدي��ن الذي��ن 
املقاب������ل،  ويف  والنفي��س«.  الغال��ي  ترك������وا 
كم��ا ي��رى البع��ض، يك��ّرس القض��اة والق��ادة 
ه��ذا الع��داء يف قراراته��م، كاش��رتاط وج��ود 
ش��اهٍد مباي��ٍع يف تس��جيل املركب��ات، أو نق��ل 

األغ��راض، أو إخ��اء الس��راح املش��روط.
التنظي�����م:  أح��د معارض��ي  يق��ول  	
»التعميم يف إطاق األحكام غري صحيٍح، لكنه 
خري مؤشٍر على املزاج العاّم يف دير الزور، الذي 

رص��د نتائ��ج اغتص��اب الس��لطة بش��كٍل 
ب��دت مع��ه تلك النتائ��ج وكأنها 

اس����تمراري��������ٌة مل�����ا عاش�������ته 
	س��وريا لعق��وٍد حت��ت وط��أة 

آل األسد«.

  

م����واطن ال���درجة األوىل )5( 

الصامت  السقوط 
علي خطاب

؛ سقطت الصورة املثالية اليت  ، وباملهاجرين بشكٍل خاصٍّ مع احتكاك أهالي مدينة دير الزور بتنظيم الدولة بشكٍل عامٍّ 	
كانوا قد رمسوها عن أولئك الذين يرتكون حياًة الئقًة أو ممتازًة يف بلدانهم، خاّصًة يف اخلليج العربّي وأوروبا، ليتوّجهوا إىل 

األماك��ن املش��تعلة »للدف��اع ع��ن املس��لمني املضطهدي��ن ورف��ع احلي��ف عنه��م« )يف الس��ابق(، »وإقام��ة ش��رع اهلل« )الي��وم(.

رادار المدينة
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الله�جة واالندماج
التساء ال�فراتسية البحتسة

يعت��ّز أهال��ي دي��ر ال��زور، وخاّص��ًة كب��ار الس��ّن، بلهجته��م  	
اليت يرون أنها أقرب هلجٍة يف الوطن العربّي إىل العربية الفصحى. 
الش��باب،  م��ن  الكث��ري  إىل  بالنس��بة  كذل��ك  يك��ن  مل  األم��ر  لك��ن 
وخصوص��ًا يف املدين��ة. فمن��ذ وق��ٍت طويٍل نس��بيًا مل تع��د تعجبهم هذه 
اللهجة اخلشنة الغريبة عن الوسط السورّي، وحتى الوسط احمللّي 
للمنطق��ة الش��رقية. لكنه��م مل ُيغفل��وا اإلش��ارة إىل س��امة خم��ارج 

احل��روف لديه��م، وول��ع أه��ل مدينته��م بالفصح��ى.
تش��به هلج��ة املنطق��ة الش��رقية هلج��ات أهال��ي ري��ف حل��ب  	
ومحاة ودرعا. وتنفرد هلجة أهالي مدينة الدير، وبنسبٍة أقّل امليادين 
والبوكم��ال، باس��تعمال صي��ٍغ ن��ادرٍة ت��كاد تكون مرتوكًة. وأش��هرها 
استعمال »َفعلُت« للداللة على املتكلم، بإشباع التاء بضّمٍة تقرتب من 
الواو، ما يسّبب الكثري من االلتباس عند االختاط بالوسط السورّي 
الذي يستعمل »فعلتو« باللفظ ذاته للداللة على مجاعة املخاطبني. 
وقد ظهرت أصواٌت يف وقٍت سابٍق، وجدت يف جريدة الفرات احمللية 
من��راً تدع��و م��ن خال��ه إىل التخلي عن اس��تعمال ه��ذه الصيغة، اليت 
ُتزاُد، على لسان الكثريين، إىل التاء يف آخرها سنٌي لتصبح »فعلتسو«. 
كم��ا ع��ّرت ه��ذه الرغب��ة ع��ن ذاته��ا عملي��ًا يف كلّي��ات املدين��ة، حي��ث 
ختل��ى العدي��د م��ن الطلبة -خاّص��ًة الطالبات- ع��ن الكثري من الصيغ 
احمللية. وللخروج من مأزق االستهجان، اّدعى بعض هؤالء أنهم من 
سّكان دمشق، أو يتحّدرون منها جلهة األم، لترير استعمال اللهجة 
الفضفاض��ة )البيض��اء( القريب��ة م��ن هلجة الش��وام، واليت س��اعد على 
انتش��ارها ورواجها اس��تخدامها يف املسلس��ات والرامج التلفزيونية.

كان الخت��اط أهال��ي املنطقة الش��رقية عامًة، وديرالزور  	
خاّص��ًة، بأهال��ي املناط��ق الس��ورية األخ��رى )يف اخلدم��ة اإللزامي��ة 
والدراس��ة. وبدرج��ٍة أق��ّل التج��ارة والعم��ل واملصاه��رة والس��ياحة( 
أن ب��نّي هل��م االلتب��اس احلاص��ل م��ن اس��تعمال هلجته��م، أو الغ��ن 
واالس��تغال ال��ذي ق��د يقعون ضحيته، أو النظرة الدونية واملبتس��رة 

ال��يت ق��د ُينظ��ر إليه��م م��ن خاهل��ا. مم��ا دف��ع ويدف��ع الكثريي��ن إىل 
التخل��ي عنه��ا، وباملقاب��ل يتمّس��ك البع��ض به��ا بعن��اٍد وإغ��راق. لك��ن 
مجيعه��م ي��كادون يتفق��ون على أنهم يفهمون مجيع الس��وريني، لكن 

ال أح��د يفهمه��م!
والثقافي��ة  واالجتماعي��ة  االقتصادي��ة  العوام��ل  أس��همت  	
والنفس��ية، أثن��اء الث��ورة، يف ظه��ور نزعت��ني ل��دى الديري��ني يف ه��ذا 
اجمل��ال؛ إذ لوح��ظ تزاي��ٌد يف التمّس��ك باللهج��ة احمللي��ة، ب��ل املغرق��ة 
يف حمليته��ا، وحماول��ة إحي��اء مف��رداٍت ش��به منس��يٍة منه��ا، األم��ر 
ال��ذي ُكّرس��ت ل��ه مس��احٌة يف بع��ض الرام��ج عل��ى قن��اة دي��ر ال��زور 
الفضائي��ة وبع��ض الصفح��ات الثوري��ة الس��اخرة عل��ى اإلنرتنت. وقد 
ظهر االعتزاز باللهجة، والتشديد على التمّسك بها، والسخرية من 
الذين يهجرونها، تزامنًا مع حماولة تأصيل مفرداتها عن طريق رّد 
الغري��ب منه��ا إىل الفصح��ى. أم��ا النزع��ة الثانية فق��د كانت التخلي 
ع��ن اللهج��ة، يف مع��رض حماولة االندماج يف احمليط الس��ورّي الذي 
يراه��ا هلج��ًة عراقي��ًة. وكذل��ك تظه��ر الس��خرية ل��دى أصح��اب هذه 
النزع��ة، لك��ن م��ن املف��ردات الغريب��ة للهج��ة وم��ن طبيعته��ا اخلش��نة.
يثب��ت الواق��ع وج��ود ه��ّوٍة تتس��ع وتضي��ق حبس��ب الظ��روف  	
واألش��خاص ب��ني الري��ف واملدين��ة، بالت��وازي م��ع ظه��ور م��ا متك��ن 
تسميته ب�«احلاراتية« يف بعض األحيان. وتصبح اللهجة واستعماهلا، 
هن��ا، معي��اراً لانتم��اء واالخت��اف والف��رز والتعام��ل وف��ق األح��كام 
أّي م��دًى  ذل��ك إىل  ليب��نّي كّل  الراس��خة.  اجلاه��زة واالعتق��ادات 
فش��لت سياس��ات الدم��ج الرمسي��ة، خاّص��ًة بعد س��يطرة فك��رة البعثّي 
)بدرج��ٍة أق��ّل: العرب��ّي( مقابل اآلخ��ر »الغريب« لعق��وٍد طويلٍة، لتحّل 
حمله��ا الي��وم فك��رة األخ )بدرج��ٍة أقّل: املس��لم( مقاب��ل اآلخر، الغريب 
أيض��ًا. ليبق��ى اآلخ��ر حامًا هّم االندماج، مزي��ًا ما يعتقده عثرًة من 
طريق��ه، حت��ى ل��و ع��رف أّن اللغ��ة نفس��ها، ومن��ذ وق��ٍت طوي��ٍل، مل تع��د 

تق��ف يف وج��ه ذل��ك.

مسهر اخلالد

توح��ي هلج��ة أهال��ي مدين��ة دي��ر ال��زور 
وبأث��ٍر  احل��ال(،  )ش��وفة  باالس��تعاء 
م��ا م��ن عه��د الب��داوة، بس��بب اس��تعمال 
الن��رة العالي��ة واخلش��نة أثن��اء ال��كام. 
األم��ر ال��ذي أزع��ج بع��ض املهاجري��ن 
العرب يف بداية سيطرة تنظيم الدولة 
عل��ى املدين��ة؛ فق��د أّك��د أكث��ر م��ن 
ش��خٍص اعتقل لديهم وقتها أّن أولئك 
لدف��ع  الض��رب  اس��تعملوا  املهاجري��ن 
املعتقلني إىل التخلي عن تلك اللهجة.



مي حممود

طلق��ٌة واح��دٌة م��ن مس��دٍس كامٍت للص��وت كان��ت كفيل��ًة بإنه��اء حي��اة ش��يفني، »الس��بّية« اإليزيدي��ة يف إح��دى  	
ق��رى الري��ف الش��رقّي لدي��ر ال��زور، بع��د أن أقدم��ت، مل��ّراٍت عدي��دٍة، عل��ى حم��اوالٍت فاش��لٍة لانتح��ار. إىل أن اس��تطاعت 

احلص��ول عل��ى املس��دس بع��د مغافل��ة أم دالم��ة، صاحب��ة املن��زل ال��ذي ش��هد انتح��ار الفت��اة ذات العش��رين عام��ًا.
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واالنتحار اهلروب  بني 
ش��هاداٌت ع��ن جحيم حي��اة “الس��بايا” يف “والية اخلري”

إىل  وصل��ت  ق��د  ش��يفني  كان��ت  	
من��زل أب��و دالم��ة التونس��ّي، أح��د مس��ؤولي 
ال��دورات الش��رعية يف املنطق��ة، كأعطي��ٍة 
م��ن »وال��ي والي��ة اخل��ري«، مكاف��أًة ل��ه عل��ى 
إىل  بدعوته��ا  دالم��ة  أب��و  ليق��وم  جه��وده، 
الدين اإلسامّي »فاستجابت«، لتصبح بذلك 
زوجت��ه الثاني��ة. لكنه��ا أقدم��ت عل��ى االنتحار 
بع��د ش��هرين م��ن إقامته��ا يف منزل��ه، لتغّس��ل 
وتكّف��ن ويصل��ى عل��ى جثمانه��ا وتدف��ن يف 
مقرة القرية، حسب روايات أهالي املنطقة.
احلادث��ة  ش��يفني  انتح��ار  يع��ّد  ال  	
األوىل ال��يت ش��هدتها »الوالي��ة« مؤخ��راً. فف��ي 
مدين��ة امليادي��ن أقدم��ت »س��بّيٌة« أخ��رى، قي��ل 
إنه��ا م��ن منطق��ة كس��ب وتبل��غ م��ن العم��ر 
ثاث��ني عام��ًا، عل��ى االنتح��ار بقط��ع وريده��ا 
بس��كني مطب��خ، بع��د أن ُقّدم��ت ه��ي األخ��رى 
كهديٍة ألحد القادة العسكريني يف التنظيم 
كمكاف��أة، ليق��وم الحق��ًا ببيعه��ا مببل��غ 1000 
أب��و  التنظي��م، يدع��ى  دوالٍر ألح��د عناص��ر 
أس��امة اللي��ّي، ال��ذي س��جنها يف غرف��ٍة مل��ّدة 
ثاث��ًة أش��هٍر بع��د أن حاول��ت اهل��روب مل��ّراٍت 
عدي��دٍة، لتق��دم يف النهاي��ة عل��ى االنتح��ار.

ينظ��ر تنظي��م داع��ش إىل »الس��بايا«  	
كج��زٍء م��ن غنائ��م احل��رب، ت��وّزع م��ن قب��ل 
ال��والة عل��ى العناص��ر كأعطي��اٍت وهداي��ا، 
وحي��ّق ملالكه��ا التص��ّرف إم��ا برتكه��ا عل��ى 
وضعه��ا كس��بيٍة أو بدعوته��ا إىل اإلس��ام 
والزواج منها بش��كٍل ش��رعيٍّ أو بيعها بالس��عر 
ال��ذي يري��د ألح��د عناص��ر داع��ش حص��راً. 
وحبسب مصادر مقّربٍة من التنظيم يرتاوح 
دوالر،   2000 إىل   500 ب��ني  الس��بّية«  »س��عر 
تبع��ًا لعمره��ا ومجاهل��ا. ويع��ّد ق��ادة التنظي��م 
االحتف��اظ  إىل  مي��ًا  األكث��ر  العس��كريني 
تع��ّدد  ح��االت  لديه��م  وش��وهدت  بالس��بايا، 
س��بايا مرتافق��ٌة م��ع تع��ّدٍد للزوج��ات. فق��د 
أفادت روايات ش��هوٍد يف إحدى القرى الريف 
الش��رقّي لدي��ر الزور عن وجود ثاثة س��بايا، 

ل��دى  زوج��اٍت،  أرب��ع  إىل  باإلضاف��ة 
أب��و عتبة العراق��ّي أحد قادة التنظيم 
ال������حال  وكذل��ك  العس��������كريني، 
ال��ذي  أب��و رمح�����ة العراق��ّي،  م��ع 
ميتل��ك ش��قتني خّص��ص إحداهما 
تس��كن  فيم��ا  الث��اث  لزوجات��ه 

الس��بايا يف الش��قة األخ��رى.
وكان التنظي��م ق��د  	
أعلن يف وقٍت سابٍق، يف مدينة 
الش��دادي التابع��ة حملافظ��ة 
احلس������كة، ع��ن مس������ابقٍة 
حلف��ظ س��وٍر حم��ّددٍة م��ن 
الق�����رآن الكري��م خ�������ال 
تق��ّدم  رمض������ان،  ش��هر 
فيه��ا الس��بايا كجوائ��ز 
الثاث�������ة  للف�����ائزين 
األوائ�������ل، يف ح��������ني 
مينح باقي الفائزين 
العش�������رة مبال��������غ 
 50 م��ن  ت��رتاوح 
أل��ف   100 إىل 
لي��������رٍة س��ورية. 
الغاي��ة  وهل�����ذه 

مّت جل��ب عدٍد من الس��بايا 
اإليزيديات إىل مدينة الشدادي من مدينة 

قراب��ة  من��ذ  أم��ا  التنظي��م.  معق��ل  املوص��ل 
األس��بوعني فق��د مّت نق��ل قراب��ة ال���40 س��بّيًة 
ك��ّن يقمن يف املدينة الس��كنية حلقل العمر 
النفط��ّي لي��ًا إىل مدين��ة امليادي��ن، حي��ث مت 
احتجازه��ّن وتش��ديد احلراس��ة عليه��ّن، فيما 
ُيظ��ن أن��ه متهي��ٌد لتوزيعه��ّن على بع��ض قادة 
وعناص��ر التنظي��م يف املنطق��ة. وق��د س��بق 
أن ق��ام التنظي��م بتوزي��ع م��ا يق��ارب 300 فت��اًة 
وس��يدًة أيزيدي��ًة عل��ى عناص��ره يف س��وريا، 
جّلهّن ممن مّت اختطافهّن يف مشالي العراق 

يف وق��ٍت س��ابق. 
ورغ��م صعوب��ة العملي��ة، س��بق أن  		

جنح��ت 
ه��روب  حم��اوالت 

بع��ض ه��ؤالء األس��ريات. إذ ش��هدت املدين��ة 
السكنية حلقل العمر، يف وقٍت سابٍق، هروب 
قيادي��ي  أح��د  من��زل  م��ن  إيزيدي��اٍت  ث��اث 
التنظي��م، مبس��اعدة أح��د عناص��ر التنظي��م 
ذات��ه، وال��ذي ق��ام بتهريبهّن من س��ور املدينة، 

وف��ق م��ا أف��اد ب��ه الس��كان.
االع��ام  وس��ائل  بع��ض  أوردت  	
أخب��اراً غ��ري صحيح��ٍة ع��ن وج��ود س��وٍق لبي��ع 
الس��بايا يف مدين��ة امليادي��ن. لك��ن، ه��ل يل��زم 

املأس��اة؟ حج��م  لتصوي��ر  س��وٍق  وج��ود 
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	من س�رية نفط دير الزور 
بعد الثورة

جبهة النصرة والنفط )1(
)مادٌة مأخوذٌة من دراسٍة عن النفط يف احملافظة، منذ خروجه ومنشآته عن سيطرة النظام وحتى اآلن.  	

أعّدها فريٌق من الباحثني. وتصدر قريبًا عن »عني املدينة«(

10

احلصص األوىل جلبهة النصرة من النفط

خارط��ة  اكتمل��ت   ،2013 ع��ام  م��ن  األّول  الرب��ع  خ��ال  	
السيطرة على آبار ومنشآت النفط والغاز يف احملافظة، دون أن يكون 
جلبهة النصرة نصيٌب سوى حمّطة تعبئة الغاز املنزلّي، اليت كانت 
قد استولت عليها منتصف العام الفائت، ونسبة النصف من عائدات 
ثاث��ة آب��اٍر للنف��ط يف بادي��ة البوكم��ال، كان قد اس��توىل عليها لواء 
عم��ر املخت��ار، قب��ل أن يطلب من جبهة النص��رة يف مدينة البوكمال 
أن تك��ون ش��ريكًة ل��ه فيه��ا، دفع��ًا لتهم��ة االس��تئثار بامل��وارد. باإلضاف��ة 
اىل حص��ٍص صغ��ريٍة ومؤقت��ٍة كان��ت اجلبه��ة تنج��ح يف حيازته��ا م��ن 
بع��ض اآلب��ار، بع��د تدخله��ا حلّل ش��جاراٍت داميٍة بني املس��تولني عليها 

يف معظ��م احل��االت.
ت��دّل احلّص��ة الضئيلة جلبهة النص��رة، باملقارنة مع حجم  	
الث��روة النفطي��ة يف دي��ر ال��زور، عل��ى درج��ة قّوته��ا وحجمه��ا، آن��ذاك، 
أم��ام الق��وى املختلف��ة ال��يت اس��تحوذت عل��ى احلّصة األك��ر من هذه 

الثروة. إال أن أسلوب النصرة يف إدارة واستثمار هذه »احلّصة« حقق 
هلا مكاس��ب معنويًة ش��ديدة األهمية. فخال سيطرتها على حمّطة 
تعبئة الغاز املنزلّي، كانت أرباح جبهة النصرة من بيع وتوزيع ألفي 
أس��طوانة غ��اٍز يومي��ًا، ه��ي متوّس��ط إنت��اج احملطة يف ذل��ك الوقت، بني 
600-400 أل��ف ل. س، أي يف ح��دود 6000-4000 دوالٍر أمريك��يٍّ يومي��ًا، 

حبس��ب س��عر الص��رف آن��ذاك. إذ كان��ت اجلبه��ة تبي��ع األس��طوانة 
الواح��دة ب���500 ل. س وس��طيًا )5 دوالرات أمريكي��ة(. وه��و رق��ٌم زهيٌد، 
كان ميك��ن هل��ا أن تضاعف��ه، إال أنه��ا أرادت االس��تثمار بطريق��ٍة 
دعائيٍة تظهرها مبظهر املشفق على أحوال السكان املرتدية، لتجذب 
الرأي العاّم إليها، يف ظّل حالة غضٍب عاّمٍة من فوضى النفط وسوء 
توزي��ع م��وارده. كم��ا جنح��ت النص��رة، م��ن خ��ال توزي��ع الغ��از، يف 
إلب��اس ث��وب األهمي��ة جملموع��اٍت صغ��ريٍة وهامش��يٍة تتب��ع هل��ا، بإلزام 
مندوب��ي الق��رى والبل��دات القادم��ني إىل حمّط��ة التعبئ��ة باحلص��ول 
عل��ى أذن أم��راء ه��ذه اجملموع��ات يف كّل قري��ٍة وبل��دة. مم��ا زاد م��ن 

حض��ور النص��رة يف احلي��اة اليومي��ة والعاّم��ة للس��كان.
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بدايات اهليئة الشرعّية يف املنطقة الشرقّية

	

خب��اف م��ا ت��رّدد ح��ول ني��ة مبّطن��ٍة للنص��رة بإع��ان إمارٍة 
يف دير الزور، كان للجبهة مش��روٌع آخر، وهو تأس��يس هيئٍة ش��رعيٍة 
تابع��ٍة هل��ا، تق��ود م��ن خاهل��ا األنش��طة العس��كرية واملدني��ة املختلف��ة. 
وه��و املش��روع ال��ذي ب��دأت تنفي��ذه يف حمافظ��اٍت أخ��رى، وج��اءت هيئ��ة 
دي��ر ال��زور يف س��ياقه، فأعل��ن ع��ن تأس��يس اهليئة الش��رعية يف املنطقة 
الش��رقية ي��وم 9/3/2013. وضّم��ت وقته��ا كًا من جبه��ة النصرة؛ لواء 
مؤتة؛ لواء اإلخاص؛ لواء القعقاع اإلسامّي؛ لواء ابن القيم؛ لواء رجال 
اهلل؛ كتيبة بيارق النصر؛ كتيبة الرحبة، كفصائل عسكريٍة تتبع 
للهيئة وتش��ّكل قّوتها التنفيذية. وحّدد البيان األول للهيئة وظيفتها 
الرئيس��ية ب�»تس��يري ش��ؤون الن��اس وم��لء الف��راغ األم��ّي وح��ّل قضاي��ا 
الن��اس العالق��ة«. ومل يظه��ر ب��ني املكات��ب الس��تة1 ، ال��يت اعتره��ا البي��ان 
وسيلة اهليئة لتحقيق أهدافها، مكتٌب للنفط، رغم أن جبهة النصرة 
يف البوكمال تستحوذ على حصٍص من آباٍر، وكذلك تسيطر ثاثٌة 
هاّم��ة. آب��اٍر  عل��ى  اهليئ��ة  مظل��ة  حت��ت  املنضوي��ة  الفصائ��ل  م��ن 

بعد ش��هٍر تقريبًا من تأس��يس اهليئة الش��رعية، حدث تطّوٌر  	
كبرٌي عصف جببهة النصرة وشّل هيئتها املشّكلة، إذ ُأعلن عن والدة 
»الدولة اإلسامية يف العراق والشام«، لينتقل، على الفور، كثرٌي من 
مقاتل��ي اجلبه��ة إىل اجلس��م الولي��د، انتق��ااًل ال ميك��ن وصف��ه يف األي��ام 
األوىل بأن��ه انش��قاٌق، إذ اعت��ر، بالنس��بة إىل معظ��م املنتقل��ني، تط��ّوراً 
طبيعيًا ومنّواً للفرع حنو األصل. فيما وقع الباقون من أعضاء النصرة 
يف حريٍة من أمرهم بانتظار الكلمة الفصل من زعيم تنظيم القاعدة 
أمي��ن الظواه��ري، إىل أن ج��اءت بإلغ��اء املس��ّمى اجلدي��د وقب��ول بيع��ة 
النص��رة. إذ مل يك��ن كافي��ًا إع��ان اجلوالن��ّي أن جبه��ة النص��رة ه��ي 
الف��رع الس��ورّي لتنظي��م القاع��دة، وه��ي ال��يت نش��أت م��ن رح��م »الدول��ة 
اإلس��امية يف العراق«، قبل أن يبّت الظواهرّي يف األمر ويعود معظم 
املنتقلني إىل »الدولة« -يف دير الزور على وجه التحديد- إىل فصيلهم 
األساس، دون مساءلٍة تنظيميٍة . فيما ثبت عامر الرفدان، الذي كان 
أحد أبرز قادة النصرة، ومعه كتلٌة وازنٌة من املهاجرين، وعشراٌت من 
أبن��اء احملافظ��ة، يف انتقاهل��م ال��ذي أضح��ى انفص��ااًل كام��ًا. ولتنتقل 
بذل��ك حمّط��ة تعبئ��ة الغ��از املنزل��ّي، ال��يت كان يديره��ا الرف��دان، يف 
م��ا انتق��ل م��ن املمتل��كات العيني��ة، إىل الكي��ان الولي��د. ال��ذي م��ا لب��ث أن 

أطلق وصف »الشركية« على هيئة جبهة النصرة، وأّسس »حمكمًة 
إس��اميًة« كمرج��ٍع قضائ��يٍّ وحي��ٍد جي��ب عل��ى م��ن ل��ه ش��كوى عل��ى 

»الدولة« أن يعرضها عليه. 
وحني اس��تقّر اجلس��م التنظيمّي جلبهة النصرة إثر حادثة  	
االنفصال، انطلقت اهليئة الشرعية انطاقتها الثانية، مستفيدًة من 
جه��ود طبي��ٍب ش��ابٍّ خ��ارٍج حديث��ًا م��ن املعتق��ل، بع��د س��نواٍت يف س��جن 
صيدناي��ا الش��هري، ه��و مظه��ر الويس، ال��ذي ترأس اهليئة الش��رعية يف 
أول الشهر السادس من عام 2013، وأعاد تنظيم العمل يف مكاتبها اليت 

مل تنج��ز، قب��ل ترؤس��ه هل��ا، أعم��ااًل ب��ارزة.
بع��د ذل��ك، ويف م��ا خي��ّص النف��ط، حتاش��ت اهليئ��ة الش��رعية  	
االصطدام املباش��ر باملس��تولني على اآلبار، لكنها حاولت احلّد من آثار 
التلوث النامجة عن ظاهرة التكرير العشوائّي والبدائّي للنفط اخلام. 
فأص��درت ع��ّدة ق��راراٍت به��ذا اخلص��وص، كان بينه��ا إن��ذاٌر لورش��ات 
احلدادة بالتوقف عن تصنيع مصايف النفط، أو ما يعرف ب�»احلّراقات«، 
وتهديدهم باحملاس��بة يف حال عدم اس��تجابتهم. وقراٌر آخر يلزم كّل 
سيارٍة تنقل النفط بدفع مبلٍغ ماليٍّ عند انتقاهلا من منطقة اجلزيرة 
–حيث ترتّكز آبار النفط الكرى- إىل الشامية، وعر جسري العشارة 
وامليادي��ن. وكذل��ك حاول��ت اهليئ��ة إبع��اد جتمعات التكرير الرئيس��ية 

مس��افًة ع��ن املدن والبل��دات والقرى.
يف الش��هر التاس��ع م��ن ع��ام 2013، وقب��ل إط��اق برنام��ج  	
السيطرة على مواقع النفط، انضّمت حركة أحرار الشام اإلسامية 
إىل اهليئة الشرعية، اليت حتّول امسها، بعد هذه االنضمام، إىل »اهليئة 
الش��رعية املركزي��ة«. وص��در ميث��اٌق موّس��ٌع جدي��ٌد هل��ذه اهليئة، ش��ّدد 
يف مقّدمته على تازم املس��ارين يف معركيت التحرير والبناء، جتّنبًا 
لنتائج »حاضرٍة ومس��تقبليٍة غري مرغوٍب بها. وما جتربة االس��تقال 
من احملتلني يف مطلع القرن عنا ببعيد، حيث جاهد املسلمون وقطف 

العلماني��ون الثم��رة«.
بالتس��امح م��ع غي��اب الدق��ة يف تن��اول األح��داث التارخيي��ة،  	 
واالس��تطراد غ��ري ال��ازم حبش��د ق��دٍر فائ��ٍض م��ن النق��ول الفقهي��ة 
الرتاثية، اليت توجب على أهل كّل بلٍد »أن ينّصبوا من أهل العلم والرأي 
من يدير شؤونهم«؛ بدا امليثاق طموحًا يف األهداف اليت حّددها للهيئة، 
وذرائعيًا يف مغازلته »للعشائر العربية املسلمة يف حوض الفرات لكي 
تقوم بدورها التارخيّي املعروف«، فهي اليت »طردت الفرنسيني أوائل 
القرن املاضي«. وهو غزٌل لن يثمر كثرياً يف حماوالتها السيطرة على 
نف��ط احملافظ��ة، وه��و أح��د أه��ّم الدواف��ع وراء تش��كيل اهليئة الش��رعية 
املركزي��ة، رغ��م حتدي��د التعاط��ي يف ش��ؤون النف��ط مبج��ّرد مكت��ٍب 
فرع��يٍّ يتب��ع لدائ��رة اخلدم��ات، اليت تؤّلف، إىل جان��ب 12 مكتبًا وهيئًة 
وجس��مًا آخرين، البنية التنظيمية للهيئة الش��رعية، حبسب ما ذكر 

امليثاق2.
أضاف��ت حرك��ة أح��رار الش��ام، ث��م جي��ش اإلس��ام –حدي��ث  	
التش��كل يف احملافظ��ة آن��ذاك-، بع��د انضمام��ه إىل اهليئ��ة يف منتص��ف 
الش��هر 11 م��ن ع��ام 2013 مواق��ع نف��ٍط جدي��دًة إىل دائ��رة س��يطرتها. 
فق��د كان��ت احلرك��ة تس��يطر عل��ى حّص��ٍة رئيس��يٍة م��ن آب��ار حمطة 
اخلّراط��ة يف الري��ف الغرب��ّي لدي��ر ال��زور، فيم��ا حي��وز جي��ش اإلس��ام 

عل��ى حص��ٍص ضئيل��ٍة وغ��ري ثابت��ٍة م��ن مواق��ع خمتلف��ة.

1 - املكاتب هي: اإلصاح وفّض النزاعات؛ الدعوة واإلرشاد؛ الفتوى؛ القّوة التنفيذية؛ اهليئة اخلدمية؛ اللجنة اإلغاثية.
2 - تألف��ت البني��ة التنظيمي��ة للهيئ��ة الش��رعية املركزي��ة مم��ا يل��ي: املكت��ب القضائّي؛ مكتب الدعوة واإلرش��اد؛ املكتب الش��رعّي؛ مكت��ب التعليم والدورات 
الش��رعية؛ مكت��ب الرقي��ة الش��رعية؛ دائ��رة اخلدم��ات؛ املكت��ب اإلعام��ّي؛ املكت��ب املال��ّي؛ الق��وة التنفيذي��ة؛ املكتب العس��كرّي؛ الدي��وان العام؛ مكت��ب العاقات 

العامة؛ اللجنة النس��ائية.
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علي يونس - دمشق
ل�ريٍة م�ن دون ص�ورة حاف�ظ األس�د  األل�ف  العمل�ة اجلدي�دة م�ن فئ�ة  ُطرح�ت  	
كس�ابقتها، ب�ل بتصمي�ٍم جدي�ٍد يتضّم�ن م�درج مدين�ة بص�رى الش�ام األثري�ة اخلاضع�ة 

احل�ّر. اجلي�ش  لس�يطرة 

موال��و النظام يصّب��ون جام حقدهم عل��ى أديب ميالة

: طرح عملٍة  حملٌل اقتص��اديٌّ

جديدٍة ينذر بانهي��ار املنظومة 

االقتصادية لس��ورية

س��ورية  مص��رف  ط��رح  إن  م��ا  	
املرك��زّي الورق��ة النقدي��ة اجلدي��دة حت��ى 
انهال املوالون باهلجوم على حاكم املصرف 
ال��ذي طامل��ا تغن��وا حبكمت��ه  أدي��ب ميال��ة، 
وأدائ��ه »املبه��ر« يف الوق��وف يف وج��ه اهلجم��ة 

الل��رية. ض��ّد  الصهيوني��ة 
وحت��ت ش��عار »الل��ي م��ا ال��و قدي��م  	
م��ا ال��و جدي��د.. والتوقي��ت ه��ذا غل��ط لتغي��ري 
األل��ف القدمي��ة واس��تبداهلا ب��� أل��ف أصبحنا 
املعارص��ة«،  م��ن  بس��ببها مص��در س��خرية 
أطلق ناشطون صفحًة على موقع التواصل 
االجتماع��ّي فيس��بوك، اس��تنكاراً لتصمي��م 

األل��ف ل��رية اجلدي��دة.
وبلغ��ت درج��ة غض��ب وجه��ل تل��ك  	
القطعان حّد تشبيه رئيسهم السابق بامللكة 
زنوبي��ا، إذ كت��ب أحدهم: »حضارات الش��رق 
والغ��رب.. امللك��ة زنوبي��ا امللك��ة الس��ورية ال��يت 
أذهل��ت ش��عوب الع��امل من��ذ ع��ام 272 حت��ى 
وقتن��ا احلاض��ر مّت��ت إزال��ة صورته��ا ع��ن 
العمل��ة الس��ورية فئ��ة 500 ل. س بدون إبداء 
االس��باب!!!! واآلن أزال��وا أه��م رم��ٍز لتاري��خ 
س��وريا احلدي��ث الرئي��س املرح��وم حاف��ظ 
األس��د؟؟!!!! عملي��ة دعوش��ة ممنهج��ة عل��ى 
تنته��ي  وال  الرم��وز  بض��رب  تب��دأ  مراح��ل 
اجلمعي��ة....  والذاك��رة  اآلث��ار  بتدم��ري 
أع��داء الوط��ن ليس��وا فق��ط داع��ش والنصرة 
وم��ن نراه��م يذحب��ون ويقطع��ون ال��رؤوس 
ب��ل هنال��ك أيض��ًا داع��ش بب��دالت رمسي��ة. 
س��يذهب  التاري��خ  مس��ح  ق��رار  اخت��ذ  م��ن 
يف النهاي��ة إىل مزاب��ل التاري��خ.. وط��ن ب��ا 
رم��وز ه��و وط��ن زهامي��ر س��يكون ب��ا حاضر 
وبالتال��ي ب��ا مس��تقبل«. وغ��ّرد أح��د مذيعي 

قنوات النظام حتت هاشتاغ #هزلت بالقول: 
»س��ورية تتع��ّرض حل��رٍب ممنهج��ٍة به��دف 
تدم��ري تارخيه��ا، آخ��ر فصوهل��ا إزال��ة ص��ورة 
القائ��د املؤّس��س الراح��ل حاف��ظ األس��د ع��ن 
العمل��ة ال��يت أطلقه��ا بنك س��ورية املركزي 
حديث��ًا«. وتاب��ع املذي��ع: »وأول مجل��ة حتدثوا 
به��ا عل��ى تنس��يقياتهم بع��د مش��اهدة األل��ف 
لرية اجلديدة هي: »شالوا صورته ورحيونا«. 
وكت��ب وزيٌر س��ابٌق عل��ى صفحته اخلاصة 
عل��ى فيس��بوك: »وتبق��ى إش��ارات التعج��ب 
واالس��تفهام ح��ول م��ن صّم��م ه��ذه الورق��ة 
وم��ن واف��ق عليه��ا، أمتن��ى أن ال تص��در اليوم 
ووضعه��ا ضم��ن املعاجل��ة وإع��ادة التفك��ري. 
لألس��ف كل الدول بتخلد ذكرى رموزها 
حنن��ا  إال  ذكراه��ن  وبتحي��ي  الوطني��ة 
منطمس كل دليل لرمزنا ومؤسس وباني 
دولتنا لألسف« #زهرانيات_حكومية، خيتم 

الوزي��ر الس��ابق.
العمل��ة  موض��وع  يف  والغري��ب  	
،؛ إذ على  ذاتها أنها حتوي على خطٍأ تارخييٍّ
وجهها اخللفّي مّتت طباعة لوحة فسيفساء 
»موزايي��ك  أنه��ا  إىل  فوقه��ا  الكتاب��ة  تش��ري 
الس��ويداء«، والصحي��ح أن هذه اللوحة متثل 
مش��هد قط��اف العن��ب. وق��د مّت العث��ور عليها 
يف قري��ة دي��ر الع��دس التابع��ة يف حمافظ��ة 
درع��ا. وه��ي تعود إىل ع��ام 227 ميادية. وقد 

كان��ت حمفوظ��ًة ضم��ن قلع��ة بص��رى.
ق��د  األس��د  حكوم��ة  وكان��ت  	
طرح��ت الع��ام الفائ��ت عمل��ًة م��ن فئ��ة ال�500 
ل��رية، األم��ر الذي أثار خماوف من أن يؤدي 
ط��رح أوراٍق نقدي��ٍة جدي��دٍة يف األس��واق إىل 
مزي��ٍد م��ن التضخ��م وارتف��اٍع يف األس��عار.

يف ح��ني انش��غل الكث��ريون بالتعب��ري  	
ع��ن مواقفه��م املختلف��ة م��ن ط��رح العمل��ة 
النقدية اجلديدة، اليت رأى فيها البعض »نيًا 
من هيبة الدولة، بعد أن أصبح أهل دوما غري 
مضطّري��ن إىل مح��ل صورة القائد املؤّس��س«، 
وأب��دى آخ��رون س��عادتهم ألن ه��ذه العمل��ة 
اجلديدة ال حتمل صورة أّي حيواٍن باستثناء 
النس��ر؛ ف��إن طرف��ًا ثالثًا مل يظه��ر صوته على 
ش��بكات التواص��ل االجتماع��ّي، ال��يت ضّج��ت 
بالطرفني السابقني، متّكنت »عني املدينة« من 
رص��ده م��ن خال جول��ٍة على بعض األس��واق 
ه��ذا  ص��دى  ملعرف��ة  دمش��ق  يف  الرئيس��ية 

املوض��وع بعي��داً ع��ن الع��امل االفرتاض��ّي.
فف��ي س��وق مدح��ت باش��ا ع��ّر أب��و  	
سليم عن املوضوع بشكٍل براغماتيٍّ حني قال: 
»ما الفائدة اذا مّت تبديل الصورة وسعر صرف 
ال��دوالر ال زال يواص��ل االرتف��اع؟« .ووافق��ه 
احملل��ل االقتص��ادّي نعي��م ب��دوي، ال��ذي أّك��د 
أن املوض��وع لي��س كم��ا ي��رّوج ل��ه املص��رف 
املرك��زّي م��ن أن العمل��ة اجلدي��دة س��تحّل 
حم��ّل األوراق النقدي��ة املتهالك��ة ال��يت يت��ّم 
س��حبها م��ن األس��واق )70 ملي��ار ل��رية(، فه��ذا 
الكام ال ينطلي على األطفال«. وأّكد بدوي 
أن حال��ة الس��وق وتراج��ع الق��درة الش��رائية 
للعمل��ة احمللي��ة، تزامن��ًا م��ع ط��رح األوراق 
النقدية اجلديدة، مع تس��ريباٍت بطرح ورقٍة 
نقدي��ٍة م��ن فئ��ة ألف��ي ل��رية، كله��ا مؤش��راٌت 
االقتصادي��ة  املنظوم��ة  انهي��ار  ب��أن  توح��ي 

للنظ��ام مل تك��ن أق��رب مم��ا ه��ي علي��ه اآلن.
والناس سيدفعون الثمن.. 	
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بكر صدقي

ال للفتنة العربية - الكردية

بص�����دد  عالق������ٌة  أس������ئلٌة  هن��اك  	
معرك��ة ت��ّل أبي��ض وما تاها م��ن تداعياٍت، 

: منه��ا
أبي��ض  ت��ّل  داع��ش  س��ّلمت  مل��اذا  	
والري��ف ال�����محيط به��ا ب��ا قت��اٍل تقريب��ًا؟

كي��ف تس��لل مقاتل��و داع��ش إىل  	
ع��ني الع��رب/ كوبان��ي املدّم��رة ونف��ذوا فيها 
جمزرته��م الرهيب��ة ال��يت بلغ ع��دد ضحاياها 
رقم��ًا مرعب��ًا جت��اوز ال���300 قتي��ل، فض��ًا ع��ن 

اجلرح��ى؟
تق��ّدم  عل��ى  الس��كوت  مّت  كي��ف  	
املع��ّززة  الش��عب«  محاي��ة  »وح��دات  ق��ّوات 
بفصائ��ل م��ن اجلي��ش احل��ّر حت��ى دخوهلا تّل 
أبي��ض، ط��وال أش��هٍر، لتب��دأ بعده��ا، فج��أًة، 
« مزعوٍم  محلٌة صاخبٌة بصدد »تطهرٍي عرقيٍّ

والرتكم��ان؟ الع��رب  الس��كان  ح��ّق  يف 
مل��اذا ق��ّررت داع��ش، فج��أًة، ترحي��ل  	
مجي��ع الس��كان الك��رد م��ن مدين��ة الرق��ة، مع 
أن املنظم��ة اإلرهابي��ة تس��يطر عليه��ا من��ذ 

ع��ام ونص��ف؟ حن��و 
يلفه��ا  األس��ئلة  ه��ذه  بق��اء  م��ع  	
صاحب��ة  م��ا،  جه��اٍت  أن  يبق��ى  الغم��وض، 
مصلحٍة، جنحت يف إطاق محلة كراهيٍة 
متبادل��ٍة عربيٍة–كردي��ة، عل��ى كّل وط��يٍّ 
حري��ٍص أن يعم��ل عل��ى وقفه��ا عن��د ح��دود 
التخري��ب ال��ذي ح��دث يف النف��وس والنس��يج 
االجتماع��ّي املتداخ��ل يف تل��ك املنطق��ة، عل��ى 
أم��ل ترميم��ه بأس��رع وق��ٍت وأق��ّل األض��رار.

حت������ديد  وق��َت  الوق������ُت  لي������س  	
ع��ن  املس��ؤولني  حماس��بة  أو  املس��ؤوليات 
التخري��ب املذك��ور، فق��د س��اهم كث��ريون، 
البعي��دة  منافيه��م  م��ن  وبعضه��م  لألس��ف، 
حي��ث ال يعرف��ون م��ا حي��دث، يف ص��ّب الزي��ت 
عل��ى ن��ار فتن��ٍة مرعب��ة. هن��اك الي��وم مش��كلٌة 
حباج��ٍة إىل ح��ّل، وه��ذا احل��ّل ممك��ٌن بصف��اء 

املخل��ص. والعم��ل  النواي��ا 
بوق������ف  تك������ون  ح��لٍّ  أّي  بداي�����ة  	
والبن��اء  املس��موم،  والتحري��ض  االتهام��ات 
اثن��ان ه��ي  عل��ى واقع��ٍة ال خيتل��ف حوهل��ا 
حتري��ر ت��ّل أبي��ض وريفه��ا، وص��واًل إىل عني 
عيس��ى، م��ن االحت��ال الداعش��ّي. فداع��ش 

هي »دولة حرٍب« على اجلميع. نظام دمشق 
مص��در  يش��كل  أن  ميك��ن  ال��ذي  الكيم��اوّي 
داع��ش  املنطق��ة.  يف  موج��وٍد  غ��ري  خ��اٍف، 
املف��رتض  م��ن  ال��ذي  املش��رتك  الع��دو  ه��ي 
الفاعل��ة  الق��وى  أن تتحال��ف ض��ّده مجي��ع 
عل��ى األرض. من��وذج »الق��ّوات املش��رتكة« 
املكّون��ة م��ن وح��دات محاي��ة الش��عب الكردي��ة 
اجلي��ش  م��ن  معه��ا  املتحالف��ة  والفصائ��ل 
ب��ه.  والتوس��ع  علي��ه  البن��اء  ميك��ن  	احل��ّر، 
وه��ذا يتي��ح االس��تفادة م��ن املظل��ة اجلوي��ة 
بقي��ادة  الدول��ّي  التحال��ف  يوفره��ا  ال��يت 
الق��ّوات  ملصلح��ة  لي��س  املتح��دة،  الوالي��ات 
الكردي��ة وحده��ا كم��ا ح��دث يف معرك��ة 
كوبان��ي، ب��ل أيض��ًا ملصلح��ة مجي��ع الق��وى 

املتحالف��ة يف احل��رب عل��ى داع��ش.
لي��س س��ّراً أن احلكوم��ة الرتكي��ة  	
لديه��ا همومها املختلف��ة وأجندتها املختلفة، 
الش��أن  يف  األمريكي��ني  م��ع  وخافاته��ا 
الس��ورّي بات��ت معروف��ًة للقاص��ي والدان��ي، 
وه��ي مس��تاءٌة م��ن هذا التناغم ب��ني التحالف 
الدولّي والقوات الكردية ألسبابها الداخلية. 
ولك��ن م��ا ه��ي مصلح��ة الس��وريني يف خل��ق 
تناقضاٍت وطنيٍة داخليٍة ال جتلب عليهم إال 
مزي��داً م��ن املآس��ي؟ تس��اق ذرائ��ع بص��دد نوايا 
مبيت��ٍة ل��دى ح��زب االحت��اد الدميوقراط��ّي 
الش��ريط  كام��ل  عل��ى  الس��يطرة  بش��أن 
والقي��ام  تركي��ا  م��ع  للح��دود  احمل��اذي 
بتغي��رياٍت دميوغرافي��ٍة يف املنطق��ة غايته��ا 
إقام��ة كي��اٍن ك��رديٍّ مس��تقّل. لناح��ظ أن 
احلدي��ث ي��دور ع��ن نواي��ا ولي��س ع��ن ش��يٍء 
مؤّك��ٍد ومعل��ن. يف ح��ني أن ح��زب االحت��اد 
مناس�����بة  كل  يف  يعل�����ن  الدميوق�����راطّي 
الس��وري. ويف  الكي��ان  ع��ن متس��كه بوح��دة 
الواق��ع مض��ى عل��ى إعان��ه »اإلدارة الذاتي��ة« 
قّوات��ه  عليه�����ا  تس�����يطر  ال��يت  املناط�����ق  يف 
أكث��ر م��ن ع��اٍم ونص��ف، وبقي��ت طموحات��ه 
الس��لطوية حمصورًة بتلك املناطق، فمارس 
مم��ن  الك��رد  الس��كان  عل��ى  دكتاتوريت��ه 
خيتلف��ون مع��ه. ول��وال حتال��ف فصائ��ل م��ن 
اجلي��ش احل��ّر )عربي��ٍة( معه، ملا وج��د الغطاء 
غالبي��ٍة  ذات  مناط��ق  يف  لتم��دده  الش��رعّي 

عربي��ة. رائ��زه يف ه��ذا التمّدد ه��و التناغم مع 
األجندة األمريكية الذي يعّومه دوليًا، بعد 
عق��وٍد م��ن اعتب��ار ح��زب العمال الكردس��تاني 

منظم��ًة إرهابي��ًة يف احملاف��ل الدولي��ة. 
السياس��ّي  الس��لوك  يف  وياح��ظ،  	
لاحت��اد الدميوقراط��ّي، تن��ّوٌع ي��رتاوح ب��ني 
التعاي��ش والتنس��يق م��ع النظ��ام يف مناط��ق 
)اجلزي��رة( والتحال��ف م��ع اجلي��ش احل��ّر يف 
مناطق أخرى، وهو عضٌو يف »هيئة التنسيق« 
عرب��يٍّ  قوم��يٍّ  ح��زٍب  م��ع  جن��ب  إىل  جنب��ًا 
كاالحت��اد االش��رتاكّي. ويف ص��راٍع دائٍم مع 
أح��زاب »اجملل��س الوط��ّي الك��ردّي« املنضوية 
« املع��ارض، وتطال��ب  يف »االئت��اف الوط��يّ
علن��ًا بنظ��ام فيدرال��ّي. بوصلة ح��زب االحتاد 
الدميوقراط��ي الثابت��ة هي زعيمه األس��ري يف 
جزي��رة إميرال��ي عب��د اهلل أوج��االن، وقي��ادة 
ح��زب العم��ال الكردس��تاني يف جب��ل قندي��ل. 
كّل م��ا ع��دا ذل��ك قاب��ٌل للتغي��ري ل��دى ه��ذا 

احل��زب الراغمات��ّي.
عل��ى أّي ح��اٍل، حن��ن الي��وم أم��ام  	
وح��دات  س��يطرة  يف  يتمث��ل  جدي��ٍد  واق��ٍع 
احلليف��ة،  الفصائ��ل  م��ع  الش��عب،  محاي��ة 
ال��يت  لاتهام��ات  ونظ��راً  أبي��ض.  ت��ّل  عل��ى 
يواجهه��ا احل��زب، ب��ات علي��ه أن يثب��ت بطان 
تل��ك االتهام��ات بص��ورٍة عملي��ٍة. أي أن يف��ي 
مدني��ٍة  إلدارٍة  املدين��ة  بتس��ليم  بوع��وده 
خمتل��ف  فيه��ا  وتتمث��ل  الس��كان  ينتخبه��ا 
املكّونات احمللية من عرٍب وكرٍد وتركماٍن 
وغريه��م. حبي��ث تتموض��ع الق��ّوات املس��لحة 
ه��ذه  إىل  الوص��ول  وقب��ل  املدين��ة.  خ��ارج 
الرتتيب��ات ال��يت ق��د حتت��اج إىل بع��ض الوقت، 
بيوته��م،  إىل  النازح��ني  ع��ودة  ح��ني  إىل 
منظم��اٍت  لدخ��ول  جبّدي��ٍة  العم��ل  جي��ب 
حماي��دٍة ملراقب��ة االنته��اكات احملتمل��ة يف 
ح��ّق الس��كان، س��واء م��ن األم��م املتح��دة أو 
املنظم��ات الدولي��ة املس��تقلة املعني��ة حبق��وق 
اإلنس��ان. فه��ذا مم��ا يس��اهم يف وأد الفتن��ة 
وتطبي��ع احلي��اة العام��ة يف مرحل��ة م��ا بع��د 

داع��ش.
ال خ�����يار أمام س�����كان هذه امل�ناطق  	

املتداخل��ة عرقيًا إال التعايش.

رأي
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كوادر العمل التشبيحّي
ال حاج��ة إىل االس��تنتاج أن معظ��م  	
املسلس��ات الرمضاني��ة الس��ورية ال��يت تب��ّث 
اآلن يتص��ّدر بطولته��ا ممثل��ون أعلن��وا مل��ّراٍت 
عدي��دٍة والءهم لبش��ار ونظامه، وطالبوا على 
الشاش��ات بس��حق الث��ورة. ومنه��م م��ن وق��ف 
علن��ًا بالس��اح عل��ى حواج��ز األم��ن وحت��ت 
يقّبل��وا.  أن  اعت��ادوا  ال��يت  اجلي��ش  بس��اطري 
وتن��درج ضم��ن ه��ذه القائم��ة أمس��اٌء حيتف��ي 
به��ا النظ��ام ك�«جن��وٍم«، م��ن أمث��ال س��اف 
وغس��ان  الدي��ن  جن��م  وس��وزان  فواخرج��ي 
مس��عود وغريهم. لكن هذه األعمال س��اعدت، 
أيضًا، العديد من األمساء اهلاوية اليت تسعى 
إىل صناعة جمٍد شخصيٍّ يف فضاء التشبيح 
والدع��م الس��ائد، دون أن تك��ون هل��ا عاق��ٌة 
مباش��رٌة به��ذا اجمل��ال س��ابقًا. مل يقتص��ر ه��ذا 
األم��ر عل��ى املمثل��ني فحس��ب، وإمن��ا مش��ل 
أمس��اًء ملخرجني وكّتاب س��يناريو مل يعرفوا 
من قبل، يعيثون مواقف اآلن على الشاش��ات. 
بهذه الطريقة كتب صحفيو الوسط الفّي 
املغمورون مسلسل »عناية مشّددة«، ليخرجه 
أمح��د إبراهي��م أمح��د، ش��قيق مذي��ع النظ��ام 
الش��هري جعف��ر أمح��د. لك��ن، لنك��ن منصف��ني، 
ال تكف��ي األمس��اء وحده��ا حملاكم��ة ج��ودة 
العم��ل. فبنظ��رٍة س��ريعٍة عل��ى حبك��ة »عناي��ة 

مش��ددة« يكف��ي للمش��اهد أن ي��رى أمي��ن رضا 
وه��و  الش��ريف«،  الوط��ّي  »املع��ارض  ب��دور 
يلق��ي حماض��رًة يف وج��ه خاطفيه املتطّرفني 
-يرت��دون اللب��اس األس��ود بالطب��ع- الذي��ن 
خيرّيونه بني القتل أو التعاون معهم، ليخرج 
غاضب��ًا م��ن م��كان احتجازه وكأن��ه خارٌج من 
ب��اب مقه��ى، ت��اركًا وق��َع كلمات��ه »الوطنية« 
ل��دى أعدائ��ه، ليأتيه، بعد حنٍي، أحد العناصر 
الذين استمعوا إليه، معلنًا عن توبته وعودته 
إىل حض��ن الوط��ن ومؤّسس��اته، بع��د أن عرف 
أن مجاعته متّول خارجيًا، وتأثر بكام أمين 
ُتفه��م قدم��اه م��ن رأس  رض��ا يف مش��هٍد ال 

خمرج��ه. 

املقوالت اخلالدة
ه��ذه  ق������صص  معظ������م  ت������دور  	
األعمال حول ما يسّمى ب�»األزمة« ونتائجها. 
وكذل��ك تفع��ل حواراته��ا ح��ني يتعل��ق األم��ر 
ب��أّي ذك��ٍر للث��ورة. فف��ي مسلس��ل »ام��رأة من 
رم��اد«، للمخ��رج الش��ّبيح -حس��ب تصرحي��ه- 
جندت أنزور، يصبح الثّوار ليبيني يشاهدون، 
، فت��اوى جتي��ز الذب��ح ون��كاح  بش��كٍل مس��تمرٍّ
اجلهاد. فيما ترّدد سوزان جنم الدين، تعقيبًا 
عل��ى ص��وت انفج��اٍر قري��ٍب: »يضرب��وا هن��ه 
وحورياتن«. يف الوقت الذي يقاتل فيه الّسنة 

والعلوي��ون ض��ّد اإلرهابي��ني جنب��ًا إىل جن��ٍب 
يف اجلي��ش، خملف��ني وراءه��م أس��راً طيب��ًة 
وخطيباٍت يذرفن الدموع. وعلى املنوال نفسه 
ينس��ج املسلس��ل ش��خصية املع��ارض اخلائ��ن 
والعمي��ل. وم��ن ه��ذه األج��واء املمجوج��ة ذاتها 
متتل��ئ حلق��ات املسلس��ات مبش��اهد ومج��ٍل 
عن مجال الوطن -الشام- ويامسينه وأزقته، 
ال��يت تعي��د إىل أمي��ن رض��ا صواب��ه األس��دّي، 
بع��د أن ض��ّل ملّدٍة قص��ريٍة مبعارضته للنظام، 
كملّخ��ٍص مص��ّوٍر مل��ا تتح��ّدث عن��ه وس��ائل 
أي��ة  دون  الوق��ت،  طيل��ة  األس��دية  اإلع��ام 
إضافاٍت س��وى املش��اهد »اجلريئ��ة«، اليت يبدو 
عل��ى  يص��ّرون  األعم��ال  ه��ذه  أصح��اب  أن 
يعرف��ون،  ألنه��م  اجل��و،  لتحري��ك  إدخاهل��ا 
بش��كٍل مس��بٍق، م��ن ه��و مجهوره��م املقص��ود.

إذ ُتع��رض تل��ك املسلس��ات عل��ى  	
قن��وات النظ��ام، ك�»تاقي« و»درام��ا«، لتتوّجه 
إىل مجهور املؤيدين ليستمعوا إىل ذات الكام 
الذي يّدعون معرفته. فيما حتاش��ت القنوات 
الفضائي��ة الش��هرية ش��راءها، لُي��رتك األم��ر 
لقن��وات التش��بيح اإلقليم��ّي )NBN اللبناني��ة(

ومجهوره��ا الس��اذج ليفهم��وا م��ا جي��ري يف 
س��وريا م��ن خ��ال مسلس��اٍت وجن��وٍم عف��ا 
عليهم زمُن أهّم حدٍث وقع يف تاريخ املنطقة 
وش��عوبها املعاص��ر، ليق��ف املش��اهدون بله��اء 

أمام��ه مثلم��ا حيض��رون دراماه��م.

رأي

14

حممد قاسم

ب��ات م��ن املعت��اد، يف كّل رمض��اٍن، أن يص��ادف ه��واة املسلس��ات عّدة أعم��اٍل تلفزيوني��ٍة، ينتجه��ا ويدعمها النظام  	
وأذرع��ه اإلعامي��ة، تتح��ّدث، بش��كٍل أو بآخ��ر، ع��ن األوض��اع احلالي��ة يف الب��اد وف��ق رؤي��ة اخلط��اب اإلعام��ّي للنظ��ام. ما 
أف��رز يف النهاي��ة م��ا متك��ن تس��ميته بدرام��ا التش��بيح، ال��يت هل��ا خصائ��ص ومقّوم��اٌت بنيوي��ٌة وفني��ٌة تعتم��د وتق��وم عليه��ا.

نظ��رٌة على دراما التش��بيح يف رمضان 
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َكَمن يشهد موته
ذاكرة األيام السلمّية للثورة

حممد عثمان

متكن قراءة هذا الكتاب من أكثر من وجٍه، إذ جيمع بني التجربة الشخصية والتحليل وحتى الشعر. ولكن  	
قراءته كشهادٍة على الشهور القليلة األوىل للثورة رمبا كانت األغنى، وهو الذي صدر ضمن سلسلة »شهادات سورية«، 

الكتاب رقم 4، عام 2014.

تنفت��ح احلكاي��ة عندم��ا يتلق��ى مؤلف الكت��اب، حممد ديبو،  	
اتص��ااًل هاتفي��ًا مفاجئ��ًا يف الس��ابعة صباح��ًا، بع��د سلس��لٍة م��ن املكاملات 
الفائت��ة والرس��ائل م��ن أق��ارب وأصدق��اء يريدون أن يطمئن��وا إىل أنه 

ال زال عل��ى قي��د احلي��اة!
وبع��د إج��راء الض��رورّي م��ن املكامل��ات وردود الرس��ائل يلج��أ  	
املؤلف إىل اإلنرتنت ليعرف أن سبب هذه اهلجمة املفاجئة من القلق 
كان استشهاد شخٍص حيمل االسم نفسه إثر قصٍف لقّوات النظام 
عل��ى مدين��ة دوم��ا بري��ف دمش��ق. مم��ا يعي��د املؤل��ف، ال��ذي يطمئ��ن 
والدة صديقه إىل أنه »هأل عقان«، إىل مس��اهمته يف التظاهرات يف 

األش��هر األوىل للث��ورة واعتقال��ه بس��بب ذل��ك.
فبعد س��نواٍت وارب فيها على موقفه املعارض، حرصًا على  	
مش��اعر أم��ه ال��يت رّبت��ه وإخوت��ه أيتام��ًا صغ��اراً، وكان ش��عاره خاهل��ا 
»لن أكون سببًا يف تعذيب هذه املرأة، وما على الوطن إال االنتظار«؛ 
يتلق��ى صاح��ب الش��هادة دع��وًة س��ّريًة م��ن أصدق��اء ل��ه إىل »مظاهرٍة« 
س��تجري يف س��وق احلميدي��ة ي��وم 15 آذار 2011! ودون تفك��رٍي كث��رٍي 
جيي��ب باملوافق��ة. ورغ��م أن��ه مل يش��ارك بالفع��ل يف ه��ذه املظاه��رة، 
ال��يت اضط��ّر منّظموه��ا إىل تغي��ري مكانه��ا الدقي��ق املتف��ق عليه بس��بب 
االنتش��ار األم��ّي الكثي��ف، بينما مؤلفنا وم��ن دعاه ينتظرون يف مكاٍن 
آخ��ر؛ إال أن��ه اعتق��ل بعد أياٍم م��ن قبل املخابرات اجلّوية، بفعل تقرير 

خم��رٍ اس��تطاع اس��تدراجه لرواي��ة ه��ذه احملاول��ة!
ُي��َزّج املؤل��ف يف إح��دى زنازي��ن ف��رع التحقي��ق يف دمش��ق،  	
بصحب��ة ثاث��ٍة آخري��ن، ليكتش��ف، بع��د أن ب��اح بأط��راٍف م��ن قّصت��ه 
ألحده��م، أن بينه��م خم��ٌر نق��ل الرواي��ة حبرفيته��ا إىل احملقق��ني 
الذي��ن واجه��وه به��ا يف الي��وم التال��ي. ولُيض��اف إىل ضي��ق الس��جن 
كاب��وس ه��ذه الرقابة، ومهمة التحذير الس��ريع ألّي موقوٍف جديٍد 
من عدم التفّوه بشيٍء أمام هذا الواشي. يف الوقت نفسه الذي يتلّقف 
في��ه ن��زالء الزنزان��ة القادم��ني اجل��دد ليعرف��وا أخب��ار م��ا جي��ري يف 
اخل��ارج، وليطمئن��وا، يوم��ًا بع��د ي��وٍم، وال س��يما يف أي��ام اجلم��ع، ال��يت 
يكث��ر فيه��ا ع��دد املوقوف��ني؛ إىل أن االحتجاجات تعّم الب��اد. وليعلموا 
أن صرخته��م الوجل��ة والواهن��ة مل تذه��ب يف واٍد، وأنه��م ل��ن يتعفن��وا 
يف األقبي��ة لس��نواٍت. إذ اضط��ّرت األجه��زة األمني��ة، حت��ت ضغ��ط 
األع��داد املتكاث��رة للمش��اركني يف االنتفاض��ة، إىل اإلف��راج عن أفواٍج 
م��ن املعتقل��ني، بع��د توقيعه��م على تعّهٍد ش��كليٍّ بعدم تك��رار التظاهر، 
أم��ًا يف تطوي��ق الوض��ع، وبالنظ��ر إىل األع��داد الكب��رية م��ن املوقوفني 

اجل��دد الذي��ن غّص��ت به��م الف��روع.
ويلح��ظ املؤل��ف هن��ا الف��رق يف التعام��ل ب��ني عناص��ر األمن  	
أنفس��هم، ب��ني م��ن تلم��ح لديه��م مام��ح م��ن اإلنس��انية ال��يت خيش��ون 
م��ن إظهاره��ا ك��ي ال ُيّتهم��وا بالتس��اهل أو التع��اون )مل تك��ن ظاه��رة 
االنش��قاقات ع��ن اجلي��ش أو األم��ن ق��د ظهرت بعُد(، وب��ني من يتطّوع 

برغبت��ه املرضّي��ة الش��خصية لزي��ادة ع��ذاب املعتقل��ني، فيعم��ل فيه��م 
الض��رب احلاق��د أثن��اء خروجه��م إىل احلّمام��ات، دون أوامر وال س��بٍب 

س��وى العف��ن املرتّس��ب يف ق��اع ه��ذه األجه��زة القاتل��ة للضم��ري.
وجت��اذب  اضط��راب  أج��واء  إىل  املؤل��ف  ُيعيدن��ا  كم��ا  	
االعتق��االت الس��ورية األوىل أثن��اء الث��ورة، ب��ني األه��ل الذي��ن مييل��ون 
إىل ع��دم نش��ر أي خ��ٍر يتعّل��ق بأبنائه��م املوقوف��ني، خوف��ًا عليه��م، 
وتس��هيًا لعم��ل مس��اعيهم اخلاّص��ة لإلف��راج عن ه��ؤالء األبناء، وبني 
رغب��ة األصدق��اء يف أداء م��ا ي��رون أن��ه واجبه��م جت��اه املوق��وف، بنش��ر 
، كي ال يتحّول إىل رقٍم  اخلر، وحتويل قضيته إىل قضية رأٍي عامٍّ
ينس��ى يف الزنازي��ن، وك��ي يش��عر –إن ع��رف بطريق��ٍة م��ا- أن��ه لي��س 
وحي��داً يف حمنت��ه. كم��ا ح��دث مع صاحب هذه الش��هادة، إذ استش��عر 
املطالب��ة باإلف��راج عن��ه ح��ني س��أله احملق��ق: »ش��و ي��ا ديبو، حاب��ب تكون 
مش��هور؟!«. ث��م غم��ره الفرح حني تأكد من ذل��ك عر موقوٍف جديٍد 
م��ن داري��ا، ق��رأ املطالب��ة عل��ى صفح��ة احملامي��ة رزان زيتون��ة عل��ى 
الفايس��بوك. وم��ن جه��ٍة أخ��رى، أنع��ش ه��ذا املوق��وف الزنزان��ة ح��ني 
مح��ل إليه��ا األغني��ة اجلدي��دة الرائج��ة... »زّخ رص��اص عل��ى الن��اس 

الع��ّزل... ي��ا حي��ف!«.

كتاب
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	إع�الم األس���د حيتفي مبيدالي�ٍة ذه�بيٍة يف ال�رياضة 
بينما سوريا حترتق

أبيغال فيلدينغ* / فورين بوليسي/ 30 حزيران
ترمجة مأمون حلي

يف 29 أي��ار 2015 محل��ت الصفح��ة الرئيس��ية ملوق��ع الوكال��ة العربي��ة الس��ورية لألنب��اء )س��انا( العناوين التالية: »س��اعة  	
مح��ص ت��دّق م��ن جدي��ٍد معلن��ًة ع��ودة احلي��اة إىل املدين��ة القدمي��ة«؛ »اجلي��ش حيب��ط هجوم��ًا إرهابي��ًا يف درع��ا«؛ »املق��داد: نض��ال 
س��وريا األس��طورّي هو نتيجٌة إلجنازات ش��عبها«؛ »س��وريا تفوز بامليدالية الذهبية يف الوثب العالي يف بطولة موس��كو املفتوحة«. 
لكن الواقع كان أقّل ورديًة بكثرٍي مما كانت توحي به هذه العناوين. ففي األس��ابيع الس��ابقة اس��توىل املتمّردون على مركز 

حمافظ��ة إدل��ب، وهبط��ت قيم��ة الل��رية بش��كٍل س��ريٍع ومفاج��ئ.

للوهل��ة األوىل، تب��دو عناوي��ن س��انا  	
شبيهًة بالسلوك النمطّي حلكومٍة استبداديٍة 
حت��اول أن خت��دع الن��اس باالعتق��اد أن النظام 
أق��وى وأكث��ر ق��درًة مما هو علي��ه فعليًا. لكن، 
ل��دى التمحي��ص، ال يب��دو ه��ذا األم��ر دافع��ًا 
كافي��ًا. فالوص��ول مت��اٌح إىل جمموع��ٍة م��ن 
مواق��ع اإلنرتن��ت والقن��وات الفضائي��ة ال��يت 
تقّدم صورًة ختتلف عما تقّدمه سانا، عدا عن 
أن السوريون يعرفون أن األمور ليست على ما 
ي��رام م��ن ناحية املع��ارك، عندما ال يعود جنود 
مدنه��م وقراه��م إىل بيوته��م. وبش��ار األس��د 
نفسه اعرتف، يف حديٍث عليٍّ يف أيار املاضي، 

مبشكاٍت عسكرية. إن كان اإلقناع 
ليس��ا  ال�����عقائدية  ال�����تعبئة  أو 

اهل��دف، فم��ا ه��ي وظيف��ة ه��ذه 
األخب��ار الرمسي��ة احملبوك��ة 
بطريق��ٍة خّداع��ة؟ بع��د أرب��ع 
س��نواٍت م��ن ح��رب اس��تنزاٍف 
مدّمرة، يس��تحيل أن يوجد 
أن��اٌس ُكث������ر يتلفت�������ون 
فيجدون سوريا اليت تتكلم 
عنه��ا األخب������ار الرمسي��ة؛ 

حي��ث اجلي��ش »حيب��ط 
 » ت م���خطط��������ا

اإلره�����ابيني، 
واملواطنون 

يف وقت راحٍة ليستمتعوا ببطوالت الدراجات. 
فم��ا ه��و ن��وع لعب��ة اإلش��ارات املعق��دة ال��يت 

ينخ��رط فيه��ا النظ��ام وناُس��ه؟
لك��ي نب��دأ بفه��م اس��تخدام األس��د  	
للدعاي��ة التعبوي��ة، علين��ا أن نع��ود إىل حك��م 
وال��ده، حاف��ظ، ال��ذي اس��توىل عل��ى الس��لطة 
واس��تطاع، ع��ن طري��ق األيديولوجي��ا البعثي��ة 
العلماني��ة والقم��ع الش��ديد، أن يش��ّكل الدول��ة 
عل��ى صورت��ه، وال تنفصل عن ش��خصه، الذي 
م عل��ى أن��ه موج��وٌد يف كّل م��كان.  كان ُيق��دَّ
كاس��حًا،  للقائ��د  في��ه  املبال��غ  املدي��ح  كان 
وج��زاء انتهاك��ه كب��رياً. كان حاف��ظ س��يء 
النتفاض��ة  الوحش��ّي  لقمع��ه  الصي��ت 

اإلخ��وان املس��لمني، ع��ام 1982، ح��ني ُقت��ل آالف 
الن��اس وس��ّويت مدين��ة مح��اة ب��األرض، لك��ن 
اخلوف الذي ولَّده امتّد متجاوزاً احلدث، عن 
طري��ق منظوم��ٍة بوليس��يٍة ش��ّجعت املواطنني 
عل��ى اإلب��اغ ع��ن س��لوك بعضه��م ألجه��زة 
املخاب��رات. »م��ن اللحظ��ة ال��يت تغ��ادر فيه��ا 
بيت��ك تس��أل م��اذا يري��د النظ��ام؟«، ه��ذا ما قاله 
أح��د الس��وريني للي��زا وادي��ن، أس��تاذة العل��وم 
السياسية يف جامعة شيكاغو** . »يكّرر الناس 
م��ا يقول��ه النظ��ام، ويصبح التناف��س حول من 
يس��تطيع أن ميتدح احلكومة أكثر. اجلميع 
يع��رف م��ن يع��رف اللغة أفضل وم��ن هو على 
اس��تعداٍد الس��تعماهلا. أولئك الذين حيرتمون 
أنفس��هم يقولون أقّل«. وكما تاحظ وادين، 
االّدع��اءات أن ه��ذه اللغ��ة كان��ت تطل��ب م��ن 
الن��اس أن يلتزم��وا به��ا س��خيفًة ب��كّل وض��وح؛ 
مث��ًا، أن حاف��ظ كان الصيدالن��ّي األّول يف 
الب��اد. مل يك��ن النظ��ام مهتم��ًا خبل��ق قناع��ٍة 
حقيقيٍة، فقط املظهر اخلارجّي هو املهم. بعد 
التفك��ري املعّم��ق يف س��بب إص��رار النظ��ام عل��ى 
متازم��ات ال��والء اخلارجي��ة تس��تنتج وادي��ن 
أن الزيف نفسه هو اهلدف: "تكمن قوة النظام 
يف قدرت��ه عل��ى ف��رض 
التلفيق������ات  ه��ذه 

الوطني��ة،

ترجمة
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م��ا  الن��اس يقول��ون ويفعل��ون  وعل��ى جع��ل 
كان��وا س��ريفضون فعل��ه وقول��ه ل��وال ه��ذه 
الن��اس  جتع��ل  الطاع��ة  ه��ذه  التلفيق��ات. 
الصع��ب  م��ن  جتع��ل  وبالتال��ي  متوّرط��ني، 
بالنس��بة إىل املش��اركني أن يعت��روا أنفس��هم 

الدول��ة«. لن��زوات  ضحاي��ا 
عندم��ا ج��اء بش��ار إىل الس��لطة بع��د  	
م��وت وال��ده، اعت��ره الن��اس نس��مًة م��ن اهل��واء 
النق��ّي. فه��و ق��د س��اعد عل��ى إدخ��ال اإلنرتن��ت 
لك��ن  احمل��دودة،  اإلصاح��ات  بع��ض  وق��اد 
امللموس��ة. ب��دا ذي ش��عبيٍة، وكان��ت جت��ري 
حتيت��ه بتصفي��ٍق متحّم��ٍس حيثم��ا ذه��ب، مع 
أن��ه م��ن الصع��ب احلكم على م��دى عمق ذلك. 
األق��ّل،  عل��ى  املتوس��طة،  املديني��ة  الطبق��ات 
كان��ت تش��عر أن��ه ميث��ل طموحه��م بالنس��بة 
إىل س��وريا. إح��دى النس��وة، وكان��ت تتبض��ع 
يف أح��د م��والت دمش��ق، ه��ّزت رأس��ها متعجبًة 
عندم��ا تذك��رت غي��اب ضروري��ات العي��ش يف 
االقتص��اد ال��ذي س��بق اإلص��اح: »مل يك��ن مثة 
وج��وٌد حلفاض��ات األطف��ال وال للحلي��ب أو 

امل��وز. كان لدين��ا فق��ط برتق��ال وتف��اح!«.
الراح�������ة  م��ن  بال������رغم  ولك������ن،  	
الطفيفة، فإن املنطق الذي كان يدعم حّجة 
النظ��ام كان نفس��ه، وعندم��ا انُتهك��ت قواع��د 
لعبت��ه ردَّ بعن��ٍف غري متناس��ب. وعندما اعتقل 
فتي��ة درعا وعّذبهم اندلع��ت االحتجاجات رّداً 
عل��ى ذل��ك وامت��ّدت بس��رعٍة إىل أج��زاء أخ��رى 
م��ن الب��اد. وبش��كٍل متزاي��ٍد، رّك��ز احملتج��ون 
عل��ى رم��وز النظ��ام. ويف فيدي��و بع��د آخ��ر مّت 
حتميله��ا عل��ى اليوتي��وب، كان��ت ص��ور بش��ار 
حُت��رق، ومتاثي��ل حاف��ظ حُتّط��م يف محل��ة 
تطهرٍي بصرية. مضى أسبوعان قبل أن يدلي 
األسد بتصريٍح عليٍّ. كان املتفائلون يأملون 
أن ه��ذا الرئيس الش��اب، ال��ذي تعّلم يف الغرب، 
سيقّدم تنازالٍت تارخييًة، ورؤيًة شاملًة تنقذ 
الب��اد. لكن��ه، عندم��ا ح��ان الوق��ت، ك��ّرر أم��ام 
الرمل��ان حديث��ه املنّم��ق املأل��وف ع��ن اإلص��اح 
وعن أن س��وريا موضوٌع ملؤامرٍة دولية، مّدعيًا 
أن االحتجاج��ات مّت التأث��ري والس��يطرة عليها 
إلضعاف دور سوريا كدولة »مقاومة«. صفق 
أعضاء الرملان له، لكن حتى السوريني الذين 
ال ينتم��ون إىل املعارض��ة ُصدم��وا م��ن قّل��ة م��ا 
قّدم��ه اخلطاب. وباس��تثناء بع��ض التلميحات 
األس��د  يس��تثمر  مل  التهدئ��ة،  إىل  اهلادف��ة 
الكث��ري م��ن الرأمس��ال السياس��ّي يف حماول��ة 
كس��ب األغلبي��ة الس��نية الريفي��ة. ويب��دو أن 
خطابات��ه كان��ت ته��دف بش��كٍل رئيس��يٍّ إىل 
إنعاش مؤيديه: العلويني؛ الشيعة؛ املسيحيني؛ 

الطبق��ات املديني��ة املتوس��طة.

من��ذ البداي��ة، كان كا الطرف��ني  	
منخرطًا يف حرب التصّورات. أرادت املعارضة 
أن ختل��ق االنطب��اع أن الزخ��م كان معه��ا وأن 
النظ��ام كان يع��اود اللج��وء إىل الربري��ة، يف 
ح��ني كان النظ��ام يف حاج��ٍة إىل أن جيع��ل 
مّت  ق��د  االضطراب��ات  أن  يعتق��دون  الن��اس 
احتواؤه��ا وأن رّده كان متناس��بًا ومس��ؤواًل. 
ولكي يفرض روايته لألحداث، مل يكن بوسع 
األسد أن مينع الناس من مشاهدة فيديوهات 
كان  ال��يت  القم��ع  وعملي��ات  االحتجاج��ات 
يس��ّجلها الناش��طون، فالقن��وات الفضائي��ة يف 
كّل مكان. لكن، يف حني أنه مل يكن مبقدوره 
ح��ذف ه��ذه الفيديوه��ات، كان يس��تطيع أن 
جيع��ل الن��اس يش��ّككون يف مصداقي��ة امل��ادة 
ال��يت تقّدمه��ا املعارض��ة. وإلجن��از ه��ذا األم��ر، 
صّنفت وسائل اإلعام املوالية لألسد القنوات 
اإلخباري��ة األجنبي��ة كج��زٍء م��ن »املؤام��رة« 
قن��اة  زعم��ت   2011 أيل��ول  يف  النظ��ام.  ض��د 
الدني��ا أن قط��ر ق��د بَن��ْت نس��خًا طب��ق األص��ل 
للس��احات الرئيس��ية يف امل��دن الس��ورية لك��ي 
تنظ��م االحتجاج��ات فيه��ا، ويت��ّم تصويره��ا 
م��ن قب��ل خمرج��ني فرنس��يني وأمريكي��ني 
وإس��رائيليني. وكم��ا ش��رح صحف��يٌّ س��وريٌّ 
يف الفايننش��ال تاميز، اهلدف من هكذا مزاعم 
غريب��ٍة مل يك��ن إقناع الناس بصّحتها بقدر ما 
كان إفساد املشهد املعريّف. »اهلدف هو تشويش 
الن��اس. لي��س م��ن الضرورّي حت��ى أن يقتنعوا 
بذل��ك، طامل��ا أن ه��ذا جيعله��م مشّوش��ني وغري 
وس��اعدت  فعلي��ًا«.  جي��ري  مم��ا  متأكدي��ن 
إس��رتاتيجية التش��ويش األس��دية واقع��ة أن 
القن��وات الفضائي��ة على امت��داد العامل العربّي 
اخللي��ج  أقط��ار  م��ن  كان��ت متلكه��ا خن��ٌب 
ملتزم��ٌة صراح��ًة باإلطاحة بنظامه. وس��اعد 

أيض��ًا أن عناص��ر م��ن املعارض��ة ق��د 

روايته��م.  لتقوي��ة  كاذب��ًة  مزاع��م  أش��اعوا 
س��اعد ه��ذا املنط��ق النظ��ام دولي��ًا أيض��ًا. يف 
مقاب��اٍت م��ع وس��ائل اإلع��ام العاملي��ة، أنك��ر 
األس��لحة  اس��تعمال  قاط��ٍع  بش��كٍل  األس��د 

ش��عبه. ض��د  الرامي��ل  أو  الكيماوي��ة 
وبينم��ا تواصل��ت احل��رب األهلي��ة  	
يف الب��اد، كان��ت أولوي��ة النظ��ام حمليًا إقناع 
اجلي��ش  أن  اعتق��اٌد  هن��اك  بالقت��ال.  قّوات��ه 
ق��د تناق��ص إىل النص��ف، مم��ا جع��ل النظ��ام 
يعتم��د عل��ى قوات��ه الانظامية بش��كٍل كبرٍي، 
املطّعم��ة  العلوي��ة،  اجلماع��ة  م��ن  س��يما  ال 
مبقاتل��ني ش��يعٍة من لبن��ان والع��راق. تقليديًا، 
كان النظ��ام يش��جب اخلط��اب الطائف��ّي يف 
قنوات��ه الرمسي��ة، وم��ع ذل��ك يعتم��د جن��وده 
عل��ى ح��ّس اجلماعة وعل��ى إدراكهم لتهديٍد 
الطائفي��ة. وحت��ى  مش��رتٍك ختلق��ه اهلوي��ة 
عندم��ا كان النظ��ام يعهد بالوظائف األمنية 
طائفي��ة،  ميليش��يات  إىل  للدول��ة  احليوي��ة 
بقي��ت كلم��ات »س��ّي« و«عل��وّي« حمّرم��ًة يف 
وس��ائل اإلعام. فائدة هذا النوع من التغطية 
ه��و أن��ه يدل��ل عل��ى احلض��ور املس��تمّر للدولة. 
ق��د يك��ون اخل��وف م��ن أن ُيقتل��وا عل��ى أي��دي 
املس��لحني اإلس��اميني ه��و م��ا يدف��ع العلويني 
إىل القت��ال، لكنه��م يف حاج��ٍة إىل أن يش��عروا 
أن ما يقاتلون من أجله هو الدولة وليس أمري 
ح��رٍب طائفّي��ًا. عل��ى امل��دى الطوي��ل ال ميك��ن 
حل��رٍب طائفي��ٍة إال أن تنته��ي نهاي��ًة س��يئًة 
لألقلي��ة. قص��ص وكال��ة س��انا اململة حتجب 
حط��ام امل��دن خبط��اٍب مأل��وٍف ع��ن الدول��ة 
البعثية، وضمن اخليارات املوجودة يف الشرق 
األوس��ط احلال��ّي رمب��ا لي��س م��ن املده��ش أن 
بع��ض الن��اس يواصل��ون التص��ّرف »كم��ا ل��و« 
أنهم يؤمنون بهذا اخلطاب. أحيانًا، حتى دولٌة 

خيالي��ٌة يت��ّم تفضيله��ا عل��ى البدي��ل.

* صحفية مقيمة يف لندن. كانت مراسلة للفايننشال تاميز يف بريوت.
** صدرت ترمجة كتاب وادين بالعربية بعنوان »السيطرة الغامضة«، عن دار رياض الرّيس، 2010.
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حممد ناصيف خري بك
آخر معامل دولة األسد األب

عمر الباشا

دقائ��ق قليل��ٌة تفص��ل ب��ني مدرس��ة  	
باس��ل  والش��هيد  )الايي��ك س��ابقًا،  احلري��ة 
األس��د الحقًا( يف أول ش��ارع بغداد الدمش��قّي 
وب��ني »ف��رع اخلطي��ب« يف آخ��ره. أِل��َف أبن��اء 
فه��ي  جي��داً،  املس��افة  ه��ذه  األس��د  حاف��ظ 
طريقه��م املتك��ّرر م��ن مدرس��تهم الرمسي��ة 
إىل معهده��م اخل��اّص يف مكت��ب الع��م أب��و 
وائ��ل، كأبن��اء رئي��ٍس ال جي��د الوق��ت ال��كايف 
لرعاي��ة ش��ؤونهم الش��خصية وال لتدريبه��م 

عل��ى احلك��م.
مل يك��ن حمم��د ناصي��ف موض��ع  	
ثق��ة األس��د يف أم��ن عاصمت��ه وعم��وم الب��اد 
فحس��ب، ب��ل أيض��ًا يف إع��داد أبنائ��ه الذك��ور، 
والحق��ًا  وماه��ر،  وبش��ار  باس��ل  س��يما  وال 
ابنت��ه بش��رى بعد أن عش��قت آصف ش��وكت، 
بس��نواٍت،  يكره��ا  ال��ذي  املت��زّوج  الضاب��ط 
واملش��كوك يف علويت��ه. فكان��ت عل��ى ناصي��ف 
مهم��ة مراقب��ة االبن��ة الشكس��ة واالطمئن��ان 
إىل انته��اء عاقته��ا تل��ك، ال��يت أزعج��ت األب 
وأغضب��ت ابن��ه البك��ر، قب��ل أن يقض��ي األخ��ري 
يف ح��ادث الس��يارة الش��هري، ويستس��لم األّول 

لقض��اء اهلل والختي��ار ابنت��ه.
واحل��ّق أن مص��رع باس��ل مل ُيِص��ب  	
والده البيولوجّي فحسب، بل عّرابه كذلك، 
ال��ذي وج��د نفس��ه مضطّراً إىل إع��ادة دروس 

ق��د  كان  أن  بع��د  لبش��ار،  ذاته��ا  التوري��ث 
تلق��ى م��ا يلزم��ه فق��ط كأح��د أف��راد األس��رة 
احلاكمة. ولكن املعّلم، الذي ال ميلك الكثري 
م��ن الص��ر يف الع��ادة، مل يك��ن ليتل��كأ إطاق��ًا 
حاف��ظ  مصلح��ة  يف  يص��ّب  ش��يٍء  أّي  ع��ن 
 ، األس��د. فق��د كان ينظ��ر إلي��ه ك��ربٍّ فعل��يٍّ
وه��و األم��ر ال��ذي طامل��ا أج��ر املوقوف��ني لدي��ه 
عل��ى تك��راره. فم��ن فرعه انطلقت س��لوكات 
إجبار املعتقلني على الس��جود لصورة األس��د، 
قب��ل أن جت��د طريقه��ا إىل وس��ائل اإلع��ام، 

إب��ان الث��ورة، بعق��ود.
قري��ة  يف  ناصي��ف  حمم��د  ول��د  	
التابع��ة ملدين��ة مصي��اف. دخ��ل دار  اللقب��ة 
املعلمني بعد حصوله على الشهادة اإلعدادية 
يف  العس��كرية  خدمت��ه  قض��ى  )الروفي��ه(. 
وحامل��ا  أص��واًل.  االحتي��اط  ضب��اط  كلي��ة 
أنهاه��ا وس��افر إىل القامش��لي ليصب��ح معلم��ًا 
انقلب رفاقه البعثيون على احلكم يف دمشق، 
واس��تدعي، مث��ل مئ��اٍت آخرين م��ن احلزبيني 
أو األقرب��اء أو املوال��ني، إىل العاصم��ة ليس��ّد 
إح��دى الثغ��رات ال��يت نش��أت عق��ب تس��ريح 
مئ��ات الضب��اط االنفصالي��ني أو الش��وام، ث��م 
الناصري��ني. ح��از ناصي��ف عل��ى رتب��ة م��ازم 
كضاب��ط  باجلي��ش  الثان��ي  التحاق��ه  ف��ور 
احتي��اط، وه��و التصني��ف الرمس��ّي الذي ظّل 
يش��مله ط��وال حيات��ه، رغ��م ترقي��ه يف الس��لك 

العس��كرّي إىل رتب��ة ل��واء.
ولك��ن م��ا أهمي��ة ذل��ك لرج��ٍل مل  	
يأب��ه يوم��ًا للرتاتبي��ة الش��كلية، وخاّص��ًة 
بعد أن توىل رئاسة فرع األمن الداخلّي 
)الف��رع 251( ب��إدارة املخاب��رات العام��ة 
)أم��ن الدول��ة(؟ وه��و الف��رع األكث��ر 
أهمي��ًة يف ه��ذا اجله��از عل��ى اإلط��اق، 
أم��ن  ه��ي  املباش��رة  إن مس��ؤوليته  إذ 
ولرئيس��ه  العاصم��ة،  وأم��ن  النظ��ام 
اتص��اٌل هاتفيٌّ مباش��ٌر ومفت��وٌح برئيس 
اجلمهوري��ة. وع��ر الس��نوات، واملكامل��ات 
ال��يت أصبح��ت يومي��ًة م��ع األس��د، احت��ّل 
ناصي��ف موق��ع الش��ريك الفعل��ّي، ومل 
يعد يعلوه يف س��ورية فعليًا س��وى األسد 
نفس��ه. خ��دم ناصي��ف يف عه��ود س��تة 
املخاب��رات  إلدارة  	م��دراء 

كان أق��وى منه��م مجيع��ًا، وبالتدري��ج. م��ن 
فرع��ه ال��ذي تعام��ل مع��ه كإقط��اٍع خ��اصٍّ 
مطل��ق الصاحي��ات، وأق��ام في��ه ألكث��ر م��ن 
عش��رين عام��ًا يف غرف��ٍة جب��وار املكت��ب، كان 
يدي��ر أكث��ر امللف��ات حساس��يًة، بوحش��يٍة ال 
ح��دود هل��ا يف كث��رٍي م��ن األحي��ان، وبتوّس��ٍع 
غري مسبوٍق يف جتنيد »املندوبني« )املخرين( 

يف كّل م��كان.
ه��ذه  بتاري��خ  العارف��ون  ينس��ب  	
اإلدارة إىل حمم��د ناصي��ف )ورفع��ت األس��د، 
م��ن جه��ٍة أخ��رى( حتويله��ا م��ن جه��اٍز أم��ٍن 
يغل��ب علي��ه املوظف��ون املدني��ون املنكّب��ون على 
األعم��ال املكتبي��ة إىل جه��اٍز قمع��يٍّ طائف��يٍّ 
ميس��ك ب��ه عس��كريون. واحل��ّق أن ناصي��ف 
مل خي��فِ ش��يئًا م��ن إميان��ه الص��ويّف باملذه��ب 
العل��وّي، واعتق��اده بوالي��ة أج��داده م��ن ش��يوخ 
املذه��ب، وتّرك��ه بزي��ارة املراق��د وامل��زارات. 
كم��ا مل خي��ِف ميل��ه إىل خش��ونة العس��كر 
مقاب��ل  الش��وارع  يف  الس��اح  واس��تعراض 
رهاف��ة املدني��ني. وال ع��داءه املطل��ق لإلخ��وان 
املس��لمني، الذي تأّس��س على ذاكرة دراس��ته 
احلموي��ة، ولبعثي��ي الع��راق، الذي��ن انتم��ى 
أك��رم  أتب��اع  م��ن  باألص��ل إىل خصومه��م 
احلوران��ي يف احل��زب، وال حت��ى لبعثي��ي 23 
ش��باط، الذي��ن وق��ف ضّده��م من��ذ 1970، وال 
للش��يوعيني الذين كانت تس��تفّزه رطانتهم 
الثقافية، وهو القارئ فقط للتاريخ وللس��ري 
الذاتي��ة للسياس��يني، وال��ذي يع��ّد »كفاح��ي« 
خي��ِف  مل  املفّض��ل.  كتاب��ه  هتل��ر  ألدول��ف 
ع��داءه ل��كّل ه��ؤالء، ب��ذاءًة لفظي��ًة شرس��ًة 
وتنكي��ًا إجرامي��ًا كلم��ا تطّل��ب أم��ر احلفاظ 

عل��ى حك��م األس��د ذل��ك.
بناصي��ف  األس��د  ثق��ة  تع��ّززت  	
م��ع تراك��م التج��ارب احلامس��ة واملفصلي��ة. 
ولكن��ه ظ��ّل غ��ري مرت��اٍح متام��ًا إىل الوج��ود 
الض��رورّي هل��ذا الرج��ل ال��ذي يع��رف الكث��ري. 
وباملقابل، كانت إحدى متع ناصيف، فضًا 
والكح��ول ومعاش��رة  الش��ره  التدخ��ني  ع��ن 
النس��اء، ه��ي أن ي��رتك لألس��د، ب��ني الفين��ة 
واألخرى، ثغرًة يف املعلومات ليس��تكملها من 
مص��ادر أخ��رى، ألن��ه يع��رف متام��ًا أن األس��د 
حي��ّب أن يؤّك��د أن��ه ه��و الرئي��س بالفع��ل!

بورتريه
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صياد المدينة

يف الذكرى 15 ملوت حافظ
املوالون يفتقدون أباهم

يف س��ابقٍة تع��ّد األوىل م��ن نوعه��ا،  	
نعت ما تس��ّمى برئاس��ة اجلمهورية العربية 
الرفي��ق حمم��د  املتقاع��د  »الل��واء  الس��ورية 
رئي��س  نائ��ب  مع��اون  ب��ك،  خ��ري  ناصي��ف 
رّب��ه  ج��وار  إىل  انتق��ل  ال��ذي  اجلمهوري��ة، 
صب��اح األح��د 28 حزي��ران 2015 إث��ر م��رٍض 
عض��ال«، حبس��ب بي��اٍن نش��رته وس��ائل إعام 

النظ��ام.
»الرمس��ّي«  االهتم��ام  ه��ذا  وأث��ار  	
الكثري من التس��اؤالت بني صفوف املؤيدين، 
إذ مل يس��بق لتل��ك الرئاس��ة أن أقدم��ت عل��ى 
مث��ل ه��ذا التقدي��ر الش��كلّي م��ع مس��ؤولي 
بتفج��ري  يع��رف  م��ا  يف  الصرع��ى  النظ��ام 
خلي��ة األزم��ة، وال حت��ى يف حال��ة املس��ؤولني 
األمني��ني الكب��ار، كجام��ع جام��ع ورس��تم 
غزال��ة. لتب��دأ بع��د ذلك عاصف��ٌة من النعوات 
التش��بيحية على الصفحات واملواقع، ش��رحًا 
ل�«مناق��ب الفقي��د« وضخام��ة الفاجع��ة ال��يت 
م��ي النظ��ام ومؤي��دوه به��ا، مّرري��ن العناي��ة 
بذك��ره خاّص��ًة، دون��ًا عن غريه من رجاالت 
ه��ذا العه��د، م��ن خ��ال نش��ر ص��وٍر حصري��ٍة  
الش��بيحة  تس��اؤالت  ع��ن  واإلجاب��ة  ل��ه، 
فعل��ت  يعايش��وه، كم��ا  الذي��ن مل  الصغ��ار 
ش��بكة أخب��ار مصي��اف األس��د، ال��يت يتح��ّدر 

ناصي��ف م��ن إح��دى قراه��ا:

»سي������قول الب������عض ملاذا االهتمام  	
الشعي ب�ه؟؟؟

واجل��واب: ه��و آخر رجاالت الدولة  	
ال��يت بناه��ا الرئي��س الراح��ل حاف��ظ األس��د، 
ومم��ن حافظ��وا عل��ى دوره��م ومش��ورتهم 
وأخاقه��م وتواضعه��م بع��د رحيل��ه. كان 
ي��زور مدين��ة مصي��اف ب��دون أي ُمرافق��ة أو 
ي��ؤِذ أّي ش��خٍص باس��تغال  مواك��ب، ومل 
يف  التقلي��دّي  املس��ؤول  )كحال��ة  نف��وذه 
س��وريا(. حاليًا بتشوف واحد حمكوم ُمسبقًا 
ماش��ي وراه دوش��كا وأمامه 20 ش��بيح إلهانة 
أهالي مصياف وغريها من مناطق )حاضنة 
وبتش��وف  اجلي��ش(  ومصاب��ي  الش��هداء 
قائ��د مرّب��ى سكس��وكة!! س��ارق وق��ود وغ��از 
مصي��اف لبيع��ه ملس��لحي جب��ل الزاوي��ة م��ع 
نف��س ش��اكلة املرافق��ة والرتفي��ق.  الل��واء 
املرح��وم موالي��د اللقب��ة ري��ف مصياف، دخل 
الكلي��ة احلربية، اس��تلم وه��و بعمر الثاثني 
رج��ال  م��ن  وكان  األمني��ة  األف��رع  أه��م 
الدول��ة والثق��ة ل��دى الرئي��س حافظ األس��د 
ول��ه عاق��ات هامة مع اإليرانيني واألكراد 
ال��دور األساس��ي يف حس��م  وملفاته��م ول��ه 

.»1983 أح��داث  يف  اإلخ��وان  أح��داث 
امل�������زايا  ع��ن  الن�������ظر  وبغ���������ّض  	
اإلجرامي��ة ال��يت متت��ع به��ا الفقي��د، حبك��م 

أمني��ٍة  ك��ذراٍع  طويل��ٍة  لس��نواٍت  عمل��ه 
للف��رع  وإدارت��ه  األس��د،  حلاف��ظ  موثوق��ٍة 
آالف  تغيي��ب  ع��ن  املس��ؤول   251 الداخل��ّي 
أوردته��ا  ال��يت  املقارن��ة  ف��إن  الس��وريني؛ 
الصفح��ة ب��ني ناصي��ف »املتواض��ع« ومن��ط 
احلالي��ني  والفاس��دين  املغرّتي��ن  الش��بيحة 
ال تش��ري إىل حن��نيٍ لعه��د ومن��وذج ضب��اط 
الرغب��ة  تش��ري إىل  وإمن��ا  حاف��ظ وحس��ب؛ 
ضم��ن  املنّظ��م  اإلج��رام  إىل  الع��ودة  يف 
»مؤّسس��ات الدولة« )حسم أحداث اإلخوان(، 
ال م��ا ه��و حاص��ٌل اآلن م��ن رداءٍة يف التش��بيح 
العش��وائّي يف زم��ن بش��ار، وس��رقٍة وتعام��ٍل 
م��ع م��ن يوصف��ون باألع��داء الذي��ن خيّرب��ون 
البلد، ويسقط يف سبيل التصّدي ملؤامرتهم 
املزعوم��ة قتل��ى م��ن نف��س الش��بيحة الذي��ن 

ُتلَع��ُق بس��اطريهم لي��ل نه��ار.
وبالطريق��ة ذاته��ا، خ��رج م��رؤوس  	
املخاب��رات  ف��رع  إدارة  ناصي��ف ووريث��ه يف 
ليبكيه، لكن بش��كٍل أكثر دراميًة ومعايش��ًة 
لبني��ة »املؤّسس��ة« التش��بيحية ال��يت ينتمي��ان 
إليها، واليت ال حتتفي إال بالوالء الشخصّي 
حلاف��ظ وابن��ه. ليق��ول بهج��ت س��ليمان: »أبو 
وائ��ل ه��و ِن��ْراٌس يف خدم��ِة ش��عِبِه ووطِن��ِه 

الثان��ي..«. واألس��د  األّول  األس��د  وقائ��ِده 
وليس��تمّر املؤيدون بالتشييع. 	

كيف ُينعى شّبيٌح 
من زم�ن ح�افظ؟

https://twitter.com/3aynAlmadina
https://www.facebook.com/3aynAlmadina
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عبد الله الحسامي

محمد نور الحريري

عبد الله القاسمعبد الغني الحجيعمر المسالمة

شهداء اإلعالم في حزيران


