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وإن كان��ت الذك��رى أليم��ة، جي��ب أن نتذك��ر غوط��ي دمش��ق، ي��وم اس��تعمل جي��ش األس��د غ��از  	
الس��ارين يف قت��ل )1300( ش��خصًا، قب��ل ثالث��ة أع��وام يف مث��ل ه��ذا الش��هر؛ وجي��ب أن نتذك��ر أيض��ًا عش��رية 
الش��عيطات يف دي��ر ال��زور، ح��ني ذحب��ت »داع��ش« منه��ا )600( ش��خصًا، قب��ل عام��ني ويف مثل هذا الش��هر أيضًا.

هم  ب��ني املذحبت��ني تع��دد القات��ل وكان املقت��ول واح��داً وإن اختلف املكان: ناس أبري��اء يف بيوتهم، عدَّ 	
تنظي��م »داع��ش« كله��م، الكب��ري والصغ��ري، امل��رأة والرج��ل، الطف��ل والش��يخ، املعاف��ى واملري��ض منه��م، جم��رد 
مرتدي��ن؛ وعل��ى ه��ذا اعتق��د جن��د »داع��ش« أنَّ يف قتل هؤالء )الش��عيطات( جهاداً، وأن هلم أج��راً بعدد األنفس 
الي يزهقونها. وألن العقائد املنحرفة جتعل من معتنقيها عميان قلوب، نصف جمانني، ونصف شياطني 
أحيان��ًا، مض��ت ف��ؤوس داع��ش وس��كاكينها تتفن��ن يف ج��ز ال��رؤوس، بتب��اٍه وج��رأة ق��ل نظريه��ا يف التوح��ش. 
وقب��ل مذحب��ة الغوط��ة ض��اق نظ��ام األس��د بأهله��ا ذرع��ًا، فرآه��م غ��ري جديري��ن باحلي��اة، ومل  	
ميي��ز ه��و اآلخ��ر بينه��م، فاخت��ار هل��م طريق��ة م��وت ال تف��رق ب��ني روح وروح أخ��رى، ث��م وبع��د أن قض��ي 
	األم��ر، وألن��ه أع��رق يف ش��ؤون اجلرمي��ة م��ن تنظي��م »داع��ش« ح��اول نظ��ام األس��د اإلن��كار والتمل��ص.

وعل��ى عك��س جن��د »داع��ش« املؤمن��ني باعتقاد ما وإن كان منحرفًا، ال يؤمن كثري من جنود األس��د  	
بشيء، بل هم أسفل من ذلك، مثل عبيد مأمورين ومملوكني لسيد. وال يلزم طبعًا يف هذي احلال عقائد 

علي��ا، إمن��ا طاع��ة يف تلبي��ة األوام��ر فق��ط ودون ت��ردد. 
ع��ر التاري��خ، وخاص��ة يف جي��وش الطغ��اة، ب��رز صن��ف م��ن اجملرم��ني يث��ري العج��ب،ال يعان��ي م��ن   	
احن��راف نفس��ي، وال يتعط��ش للدم��اء، وال يقت��ل بن��وازع ذاتي��ة، ب��ل ي��ؤدي واجب��ه الوظيف��ي يف القت��ل فق��ط، 
فرمب��ا ق��د يرج��ع جن��دي م��ن جي��ش األس��د إىل بيت��ه، ليالع��ب أطفال��ه، ويت��ودد إىل زوجت��ه، كأي موظ��ف 

لطي��ف يف البي��ت، دون أن خيط��ر ل��ه ول��و حلظ��ة أن��ه جم��رم.
جن��ود األس��د م��ن صن��ف القتل��ة العادي��ني ه��ذا، ال يقل��ون خطراً على اجلنس البش��ري ع��ن أصنافهم  	

األخ��رى، ول��و عل��ى ش��اكلة »الدواع��ش«.
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عبيدة مصطفى

يتح��دث الث��وار يف درعا عن معوقات عدة تقف أمام إش��عال  	
اجلبهة اجلنوبية، منها ضعف التس��ليح جملابهة النظام الذي حّصن 
دفاعات��ه، وع��زز م��ن عدي��د جن��وده مبس��اندة مليش��يات ح��زب اهلل، 
يق��ول أمح��د الدي��ري وهو صحفي من درعا »إن قرار إش��عال اجلبهة 
اجلنوبية بيد غرفة العمليات يف عّمان، وهي ال تدعم كل الفصائل 
يف درع��ا ال��ي حت��ارب نظ��ام األس��د وميليش��ياته، ب��ل تدع��م بع��ض 
الفصائل مثل )ش��باب الس��نة(، و)بصرى الش��ام(، و)جيش الريموك(، 

و)الفيل��ق األول، واجلي��ش األول(«
وكان��ت بع��ض األص��وات م��ن ق��ادة عس��كريني يف ح��وران،  	
ق��د اتهم��ت مؤخ��راً فصائ��ل بعينه��ا بتعطي��ل اجلبه��ة اجلنوبي��ة، ألنه��ا 
مرتهن��ة الق��رار وف��ق أجن��دات )غرفة املوك( واخل��ارج، وهددت بعض 
الفصائ��ل املتح��ررة م��ن تأث��ري )امل��وك( بإش��عال اجلبه��ات ض��د األس��د 
دون الرجوع إىل أحد، ويفسر الديري ذلك: »هناك أصوات قليلة جداً 
ب��أي ح��ال، ومت إس��كاتها وإخضاعه��ا، ألنه��ا ترف��ع صوته��ا بس��بب ع��دم 
حصوهلا على الدعم العس��كري واملالي من غرفة العمليات يف عمان؛ 
ولك��ن يف حقيق��ة األم��ر، ف��إن الفصائ��ل ال��ي حت��ارب األس��د، ت��درك 
احلس��ابات واملع��ادالت السياس��ية اإلقليمي��ة والدولي��ة ال��ي تأخ��ذ به��ا 
غرفة عمليات املوك، وتتعامل بطريقة براغماتية مع األمر الواقع«.

بع��ض  م��ن  وس��حب ميليش��ياته  النظ��ام مؤخ��راً  وع��ن حت��ركات 
املناط��ق بري��ف درع��ا أوض��ح الديري »يبدو أن النظ��ام مهتم مبوضوع 
إرسال وفود للمصاحلة يف تلك املناطق، وحياول التهدئة مع الثوار، 
وأحيان��ًا يصع��د معهم بالقصف املدفعي العش��وائي، وكأنه يقول إنه 
ال يري��د أن حي��ارب اآلن، وه��ذا األم��ر ي��دل عل��ى ضعف��ه وع��دم قدرته 
عل��ى ش��ن مع��ارك يف ح��وران تس��تنزف قدرات��ه، ولكن��ه قل��ق م��ن تغ��ري 
املعطي��ات السياس��ية وانقالبه��ا، األم��ر ال��ذي س��يجعله حت��ت الضغ��ط 
والرض��وخ للح��ل السياس��ي يف ح��ال إش��عال اجلبه��ة اجلنوبي��ة يف أي��ة 

حلظة«.
تؤك��د مص��ادر عس��كرية، أن جبه��ات اجلن��وب الس��وري  	
مقبل��ة عل��ى مع��ارك ق��د تك��ون قاصم��ة لظه��ر النظ��ام، ولك��ن س��اعة 
الصف��ر مل حت��ن بع��د؛ فيم��ا ي��رى حملل��ون أن مفت��اح ه��ذه اجلبه��ة 
وانط��الق مع��ارك )عاصف��ة اجلن��وب2( مرتب��ط بق��رارات إقليمي��ة 
ودولي��ة، اتفق��ت عل��ى حتيي��د املنقط��ة اجلنوبي��ة عل��ى أس��س االتف��اق 

أن »ال حل عسكري يف املنطقة بل حل سياسي«، وهذا األمر هو الذي 
أوقف زحف الثوار بدرعا، وبذلك توقفت عاصفة اجلنوب منذ حنو 

عام.
م��ن جهت��ه ق��ال قي��ادي ب��ارز يف اجلبه��ة اجلنوبي��ة، رف��ض  	
الكشف عن امسه »إن غرفة العمليات العسكرية املشرتكة يف عّمان 
)امل��وك( ه��ي م��ن تتحك��م خبي��وط اللعب��ة يف اجلبه��ة اجلنوبي��ة، وق��د 
اتفق��ت ال��دول املعني��ة باملل��ف الس��وري عل��ى وق��ف زح��ف الفصائل يف 
عاصف��ة اجلن��وب بأوام��ر أمريكي��ة تس��عى إىل تعوي��م األس��د وع��دم 
س��قوط نظامه بدمش��ق« موضحًا أن جتميد العمليات القتالية على 
األرض يت��م ع��ر وق��ف الدع��م العس��كري واملال��ي واللوجس��ي، ول��ن 
يت��م فت��ح اجلبه��ة ما مل تواف��ق غرفة املوك على ذلك، ويبدو أنها غري 

موافق��ة حت��ى اآلن«.
النظ��ام جملموع��ات كب��رية م��ن  وع��ن تفس��ريه لس��حب  	
اجلبهة اجلنوبية، وزجها يف جبهة حلب، قال: »بعض الدول العربية 
واألجنبي��ة ال��ي تدع��ي صداق��ة الش��عب الس��وري طمأن��ت األس��د أن 
اجلبهة اجلنوبية لن تش��تعل حاليًا، لذلك قام بس��حب أعداد كبرية 

م��ن مقاتلي��ه  لزجه��م يف مع��ارك حل��ب«
يس��عى النظ��ام جه��ده لتنفي��ذ ه��دن موضعي��ة يف ع��دد م��ن  	
البل��دات، وجن��ح بذل��ك جزئي��ًا يف بعضه��ا، مث��ل بل��دة داع��ل، يف هدن��ة 
تقتض��ي ع��دم ش��ن ث��وار داع��ل أي هج��وم عل��ى ق��وات األس��د وخاص��ة 
يف حواج��زه العس��كرية، مقاب��ل جتني��ب البل��دة عملي��ات القص��ف 
املتنوع��ة ال��ي تنفذه��ا طائرات النظام ومدفعيت��ه، إضافة إىل تقديم 
بع��ض اخلدم��ات األساس��ية لس��كان البلدة من جان��ب النظام. ويربط 
ناش��طون م��ن درع��ا ه��ذه اهلدن��ة بس��لوك غرف��ة امل��وك ال��ي حرم��ت 
مقاتلي داعل من اإلمداد والدعم الالزم لصمودهم أمام قوات األسد.

يذكر أن معارك )عاصفة اجلنوب( الي ش��نها الثوار لتحرير درعا 
والوص��ول إىل جن��وب دمش��ق ق��د توقف��ت منذ حنو عام، وش��ن النظام 
بعده��ا ع��دة هجم��ات اس��تعاد خالهل��ا الس��يطرة عل��ى مدين��ة الش��يخ 
مس��كني االس��رتاتيجية، وكذل��ك احت��ل بل��دة عتم��ان، وه��ي خ��ط 
الدفاع األول عن املدينة من جهة الشمال، إضافة إىل مواقع أخرى، 

ق��دم الث��وار يف س��بيل حتريره��ا أول م��رة تضحي��ات جس��يمة.

قيادي يف اجلبهة اجلنوبية:األسد مطمئن من »عاصفة اجلنوب!«
من يتحكم خبيوط اللعبة يف حوران؟

رادار املدينة

ٍ

يع��ّول الس��وريون عل��ى إع��ادة إش��عال اجلبه��ة اجلنوبي��ة يف درع��ا والقنيط��رة مل��ؤازرة العملي��ات العس��كرية ال��ي يق��وم به��ا جي��ش الفت��ح يف 
الش��مال بتش��تيت الق��وة العس��كرية لنظ��ام األس��د وحلف��اءه.
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البدايات والتطورات..
الالجئ��ني  م��ن  قافل��ة  أول  ع��رت   2011 إبري��ل   29 يف  	
م��ن  أكث��ر  م��رور  وبع��د  واآلن،  تركي��ا؛  إىل  احل��دود  الس��وريني 
مخس��ة أع��وام عل��ى ذل��ك، تس��تضيف تركي��ا أكث��ر م��ن مليون��ي 
الج��ئ موزع��ني ب��ني املخيم��ات والوالي��ات الرتكي��ة كاف��ة. قصدوها 
حبث��ًا ع��ن األم��ان وهرب��ًا م��ن ص��راع م��روع، تارك��ني وراءه��م ذويه��م 
وأعماهل��م وممتلكاته��م. ولإلنص��اف، فاحلكوم��ة الرتكي��ة عندم��ا 
فتح��ت حدوده��ا أم��ام الالجئ��ني الس��وريني، قام��ت بتقدي��م املس��اعدة 
هل��م عل��ى الف��ور، واحلماي��ة املؤقت��ة بع��د بضع��ة أش��هر، باعتباره��م 
)ضيوف��ًا( وليس��وا الجئ��ني، كما صرحت حكومتها وتص��ّرح دائمًا، إذ 
كان م��ن املتوق��ع أن حُت��ّل األزم��ة يف س��وريا بس��رعة إىل ح��د ما، وأن 
يع��ود الالجئ��ون إىل وطنه��م س��ريعًا؛ إال أّن األزم��ة ق��د طال��ت أكث��ر 
من املتوقع، بل ازدادت س��وءاً بالتوازي مع الدمار والتش��رد والتش��رذم.

ومع اش��تداد ذلك الصراع، وما من نهاية له تلوح يف األفق،  	
وانكم��اش م��وارد احلكوم��ة الرتكي��ة واجملتم��ع الدول��ي املخصص��ة 
لالجئ��ني، ُتط��رح أس��ئلة ح��ول ح��دود )الضياف��ة( يف تركي��ا، خاص��ة 
بعد إغالقها املعابر مع سوريا وامتناعها عن استقبال موجاٍت سورية 
أخ��رى؛ فمم��ا ال ش��ّك في��ه أّن اس��تمرار تده��ور الوض��ع داخ��ل س��وريا، 
يضغ��ط بش��كل كب��ري عل��ى تركي��ا بش��أن قدرته��ا عل��ى إدارة وض��ع 
الالجئ��ني داخ��ل أراضيه��ا وعل��ى ضم��ان اس��تمرار تدف��ق املس��اعدات 
املس��تمر،  الالجئ��ني  لتدف��ق  واس��تجابتها  س��وريا،  إىل  اإلنس��انية 
ومعاجل��ة القضاي��ا األمني��ة الناجت��ة عنه، وضبط األجس��ام الس��ورية 
الناش��ئة ال��ي تتزاي��د عل��ى أراضيه��ا يوم��ًا بع��د ي��وم، وس��نة بع��د س��نة ، 
كمؤسسات اإلغاثة والصحة والتعليم، ومؤسسات اإلدارة املعارضة 

املتمثل��ة باحلكوم��ة واالئت��الف.
يف ظ��ل اع��رتاض بع��ض األط��راف السياس��ية واالجتماعية  	
الرتكي��ة ال��ي ب��دأت تتذّم��ر م��ن وج��ود الالجئ��ني الس��وريني، وم��ا 
وازدي��اد  األج��ور،  يف  وارتف��اع  س��كين  ازدح��ام  م��ن  اآلن  يش��كلونه 
العمال��ة الس��ورية يف املعام��ل واملصان��ع الرتكية، نتيج��ة رخص اليد 

العامل��ة الس��ورية، جعله��م يتحين��ون الف��رص ويقتنص��ون ال��زاّلت 
لش��حن اجملتم��ع الرتك��ي ض��د حكومته��م ال��ي اس��تقبلت الس��وريني 
الس��وريني  بع��ض  ممارس��ات  إىل  باإلضاف��ة  احلماي��ة.  ومنحته��م 
املسيئة للمجتمع واألخالق، وخاصة يف املدن احلدودية الي حتوي 
األكثري��ة الالجئ��ة!، دفع��ت تل��ك األط��راف الي ذكرناه��ا لتحميل 
األخط��اء عل��ى كل م��ن مح��ل التس��مية الس��ورية، رغم أن الس��وريني 
أنفس��هم هم املتضرر من تلك املمارس��ات أكثر من أصحاب األرض 

املضيف��ة.
التسول 

يس��تغل بع��ض ذوي األص��ول املتحدرة م��ن املدن احلدودية  	
ب��ني س��وريا وتركي��ا م��ن الذي��ن يتقن��ون اللغ��ة العربي��ة  بلكن��ة 
تل��ك امل��دن، يس��تغلون وج��ود الس��وريني يف امل��دن الك��رى كأنق��رة 
وإس��طنبول ومرس��ني، ويقوم��ون بأعم��ال التس��ول بامسه��م، م��ا دف��ع 
احلكوم��ة الرتكي��ة الخت��اذ بعض اإلجراءات بس��بب زي��ادة الظاهرة. 
وينش��ط معظم أولئك املتس��ولني يف أيام اجلمعة عند أوقات الصالة 
على أبواب اجلوامع واملساجد، كذلك بداخل وسائل النقل الداخلي 
»املي��رتو وامليرتوب��وس« وغريه��ا، وه��م حيمل��ون هوي��ة أو ج��واز س��فر 
س��وري، يف الغال��ب م��ا يك��ون مس��روقًا أو مزوراً، مّدع��ني أنهم الجئون 
يعان��ون الفق��ر؛ م��ا ح��دا مبحافظ إس��طنبول إىل الق��ول إّن »احلكومة 
الرتكي��ة س��تتخذ إج��راءات جدي��ة حي��ال فئ��ة مّدعية بأنها س��ورية، 
وبعض الس��وريني، ممن ُيقلقون س��كان مدينة إس��طنبول، ويس��يئون 

لس��معة الش��عب الس��وري« وأش��ار بصف��ة خاص��ة إىل املتس��ولني.
تل��ك  يف  القاطن��ني  الس��وريني  ب��أن  بالذك��ر  واجلدي��ر  	
امل��دن الك��رى ه��م إم��ا م��ن أف��راد الطبق��ة الغنّي��ة م��ن جّت��ار وأصحاب 
مصانع ومعامل وحمال كرى، أو الوسطى من أطّباء ومعّلمني يف 
املدارس، أو عاملني يف املعامل واملطاعم واحملال الرتكية والسورية، 

م��ا يع��ين أنه��م ف��وق خ��ط الفق��ر امل��ؤّدي إىل ح��االت التس��ّول.
كم��ا أن غالبي��ة الالجئ��ني املتواجدي��ن ضم��ن املخيم��ات  	
واملدن احلدودية مّمن فقدوا منازهلم وأمواهلم يف الداخل الس��وري، 

العدد 77 / 16 آب 2016

أمحد طلب الناصر 

4

رادار املدينة

صفحة من حياة اللجوء يف تركيا
سوريون بني األتراك ..

أضح��ى احل��ال املع��اش للس��وريني الالجئ��ني يف تركي��ا يتج��اوز احل��د املعق��ول واحملتم��ل عل��ى مجي��ع الصع��د، ابت��داًء م��ن أدن��ى  	
متطلب��ات العي��ش املتمث��ل بامل��أوى م��رورًا بتحصي��ل لقم��ة العي��ش وانته��اًء بطل��ب العل��م يف امل��دارس واجلامع��ات، وم��ا بني كل تل��ك املطالب 

ت��دور الدوائ��ر عل��ى الس��وريني الالجئ��ني.
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يأب��ون العم��ل يف تل��ك )املهن��ة(، وتق��وم احلكوم��ة الرتكي��ة وبع��ض 
عيش��هم. مس��تلزمات  بتأم��ني  املنظم��ات 

السوريون قتلة ومغتصبون!
وال��ي  س��وريا،  م��ع  احلدودي��ة  عينت��اب  غ��ازي  مدين��ة  يف  	
يقطنه��ا قس��م كب��ري م��ن الجئ��ي امل��دن احلدودي��ة، انتش��رت من��ذ ع��دة 
أش��هر قص��ة الرج��ل الس��وري ال��ذي ق��ام بطع��ن صاح��ب املن��زل ال��ذي 
يقط��ن في��ه حبج��ة مش��اجرة ح��ول حتصيل اآلج��ار، م��ا أّدى إىل مقتل 
املس��ن الرتكي، األمر الذي دفع العديد من أتراك املدينة للخروج يف 
مظاهرة تنادي خبروج السوريني من املدينة، وقاموا بتكسري حماهلم 
ومطاعمه��م وس��ياراتهم. ومت عل��ى أث��ر ذلك نق��ل أكثر من 400 الجئ 
س��وري م��ن املدين��ة إىل بع��ض املخيمات. وكع��ادة احلكومة الرتكية، 
فقد وجهت كلمة ألهالي املدينة تدعوهم فيها إىل )ضبط األعصاب 
وعدم االجنرار وراء حتريض البعض، والتسامح مع الضيوف، وعدم 

تعمي��م اجلرمي��ة عل��ى مطل��ق الس��وريني.(
بعد أيام من احلادثة خرج بعض الشهود، ومن بينهم أتراك  	
متعاطفني مع السوريني، ليدلوا بدلوهم، حيث قالوا: السبب يعود إىل 
قي��ام الرتك��ي )املغ��دور( بابت��زاز الرج��ل الس��وري، حي��ث أراد ال��زواج 
م��ن ابنت��ه، وق��ام بالتح��رش بالفت��اة قب��ل أن تتفاقم املش��كلة وتصل إىل 
جرمية القتل. وبغض النظر عن صحة السبب الرئيسي للحادثة من 
عدمها، عّمت أصداؤها أرجاء البلد، وتأثر بها القاصي والداني، وعانى 

منه��ا الس��وري م��ن أقص��ى الب��الد إىل أقصاها.
تبع تلك احلادثة أيضًا ما حصل يف مدينة اسكندرون..

فت��ى س��وري يف الرابع��ة عش��ر م��ن عم��ره، يعم��ل يف خمب��ز  	
يف املدين��ة، قي��ل إن��ه حت��رش جنس��يًا بطف��ل ترك��ي يف الثامن��ة. تب��ع 
ذل��ك كالع��ادة جتّم��ُع حش��وٍد م��ن األهال��ي وهجومه��م عل��ى حم��الت 
ل الش��رطة، وهتافات: ال نريد الس��وريني  للس��وريني وبيوتهم، ثم تدخُّ
بينن��ا!  وح��ني قبض��ت الش��رطة على الفت��ى، مت التحقيق معه، وأخضع 
الطف��ل الضحي��ة لفح��ص ط��ي، أك��دت نتيجت��ه أن��ه مل يتع��رض 
للتحرش.م��ع ذل��ك فق��د انتش��رت القصة انتش��ار الراميل املتفجرة يف 
س��وريا، وأضحى »الس��وري« باملطلق عبارة عن قاتل ومغتصب أطفال!

السوريون على بعضهم البعض
ال ش��ك في��ه ب��أن احل��روب، وم��ا يتمخ��ض عنه��ا م��ن جل��وء  	
وتش��رد وحرم��ان، تف��رز مجي��ع األش��كال واألن��واع البش��رية ال��ي كان 
معظمها كامنا أو مس��ترتا يف فرتات االس��تقرار، لتظهر بش��كل واضح 
وجل��ي بع��د الفوض��ى وغي��اب األم��ن والبع��د ع��ن الرقي��ب والضاب��ط 
االجتماع��ي. ينطب��ق ه��ذا عل��ى مجي��ع الش��عوب ال��ي عايش��ت تل��ك 
الظ��روف مب��ا فيها الش��عب الس��وري؛ فق��د ظهر الكثري م��ن االنتهازيني 
واالنتفاعي��ني الذي��ن اس��تفادوا م��ن الوض��ع القائم يف س��وريا، ليس��تغلوا 
فظه��رت  تركي��ا،  األخ��ص  وعل��ى  الن��زوح  دول  يف  جلدته��م  أبن��اء 

وطبق��ة  السماس��رة  أو  )الوشيش��ة(  طبق��ة 
واملرتمج��ني..  واملؤّجري��ن  واملش��ّغلني  املهّرب��ني  وطبق��ة  املزوري��ن 
ومجيعه��م يتقاطع��ون يف عملي��ات قب��ض األم��وال من الس��وري قليل 
احليل��ة وطال��ب الِس��رت، فيتقاذف��ه مجي��ع ه��ؤالء م��ن اللحظ��ة ال��ي 

يض��ع قدم��ه يف تركي��ا إىل أن يش��اء اهلل.
فق��د اس��تفاد بع��ض )الوس��طاء( الس��وريني م��ن تعّلمه��م  	
اللغ��ة الرتكي��ة وخرته��م مبناط��ق وأحي��اء امل��دن نتيج��ة طول فرتة 
مكوثه��م فيه��ا، فقام��وا بتصمي��م عش��رات الصفح��ات عل��ى مواق��ع 
التواصل االجتماعي، مجيعها تتعلق بش��قق اآلجار للس��وريني ولكن 
دون مكت��ب، وإمن��ا ع��ن طري��ق التواصل مع صاح��ب املكتب الرتكي، 
لتغ��دو قيم��ة )الداللة/الكومس��يون( تصل إىل ضعف��ي قيمة اآلجار! 
)يف ح��ني تبل��غ قيم��ة آج��ار ش��هر ل��دى الوس��يط الرتك��ي ( كما وقد 
ختل��ل ذل��ك الكث��ري م��ن عملي��ات النص��ب واالحتي��ال عل��ى الس��وريني 
م��ن قب��ل أولئ��ك، حي��ث يقوم��ون بالقب��ض م��ن أكث��ر م��ن مس��تأجر 
لنف��س العق��ار، ثم خيتفون من الصفحة االفرتاضية مع تغيري رقم 

االتص��ال!
أم��ا الق��ادرون عل��ى اس��تئجار مس��اكن الئق��ة، ويتمتع��ون  	
مبس��توى دخ��ل الطبق��ات املتوس��طة يف تركيا، وقس��م منهم ميلكون 
سياراتهم اخلاصة بلوحات سورية مّت ترتيكها الحقًا، وهذه »الطبقة 
املعارضة« لنظام دمشق، هلا مستغّلوها ووسطاؤها ومسرّيوا أعماهلا 
أيض��ًا، حي��ث خّصص��ت هل��ا صفح��ات عل��ى الش��بكة العنكبوتي��ة مم��ن 
تهت��م بآج��ار وبي��ع )الفل��ل( والبي��وت املفروش��ة الفاخ��رة والس��يارات 
الرتكي��ة،  الس��ياحة  مناط��ق  يف  الس��ياحية  والش��قق  الفاره��ة 
باإلضاف��ة إىل إعالن��ات لص��االت أف��راح وأع��راس و)ديس��كو( وخيوت 
امل��دارس  ع��ن  ناهي��ك  والرح��الت،  واألع��راس  للحف��الت  حبري��ة 
اخلاص��ة ألبنائه��م ال��ي يزي��د قس��طها الس��نوي عل��ى 2000 دوالر 
س��نويًا. وميك��ن الق��ول، بش��يء م��ن التعمي��م، إن ه��ؤالء بغالبيته��م من 
التج��ار والطبق��ة املتوس��طة ونش��طاء س��لميني حصل��وا عل��ى وظائ��ف 
يف مؤسس��ات املعارض��ة أو املنظم��ات الدولي��ة العامل��ة انطالق��ًا م��ن 
األراض��ي الرتكي��ة؛ إىل جان��ب تل��ك الطبق��ة ال��ي جل��أت بأمواهل��ا 
وش��ركاتها اخلاص��ة بس��بب ما حلقها من رك��ود اقتصادي جّراء ما 
حيص��ل، ومعظمه��ا ال مت��ت للمعارض��ة بصل��ة وال للث��ورة، ب��ل هّمه��ا 
الوحي��د حتس��ني وضعه��ا املعاش��ي ومتابع��ة أعماهل��ا التجاري��ة، وال 

ض��ري إن تغ��رّي النظ��ام أم مل يتغ��ري.
أم��ا م��ا يتعّل��ق بتش��غيل العم��ال الس��وريني، فق��د نش��أت  	
ظاهرة التش��غيل ب� »النس��بة«، حيث يقوم الوس��يط الس��وري بإرس��ال 
أح��د العم��ال الس��وريني إىل أح��د املعام��ل أو املصان��ع لق��اء مبل��غ م��ن 
املال يصل أحيانًا إىل ثلث راتب العامل، وغالبًا ما يكون صاحب ذلك 

املعم��ل »الرتك��ي« متفق��ًا م��ع الوس��يط عل��ى تقاس��م املبل��غ!
باإلضاف��ة ل��كل م��ا س��بق، ال يتوان��ى البع��ض ع��ن تقدي��م  	
خدماته��م بش��كل س��افر م��ن خ��الل اإلعالن��ات ع��ن تأم��ني كل م��ا 
يتعلق بأوراق مزورة من جوازات سفر وشهادات جامعية ومدرسية 
وعقود زواج وكل ما خيطر يف بال املواطن من وثائق مزورة تصل 

للدكت��وراه. 
واحل��ال، يب��دو أن الالج��ئ الس��وري ص��ار ينطب��ق علي��ه  	
الق��ول: كال��ذي ه��رب م��ن دب ليق��ع يف ج��ب؛ فال غرابة حني نس��مع 
ع��ن عائ��الت بأكمله��ا آث��رت الع��ودة إىل منازهل��ا املهدم��ة يف س��وريا، 
والعي��ش حت��ت القص��ف، أو إىل امل��دن ال��ي تس��يطر عليه��ا داع��ش 
أوالنظام طلبًا للعمل يف مؤسساتهم أو مبايعتهم والقتال يف صفهم 

طمع��ًا بلقم��ة العي��ش لي��س إال.
محلة اجلاليةالسورية ضد ظاهرة التسول

سوريون بني األتراك ..
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آملار طعمة
تنط��وي التغطي��ة اإلعالمي��ة عل��ى الكث��ري م��ن الصعوب��ات واملخاط��ر يف العدي��د م��ن املدن والقرى الس��ورية على وج��ه العموم، ويف  	

الب��ؤر الس��اخنة عل��ى وج��ه اخلص��وص.

الصحاف��ة: مهنة املخاط��ر يف بلٍد مضطرب!..

وعل��ى الرغ��م م��ن الك��ّم اهلائل من التحدي��ات الي تعرتض  	
عم��ل الصحفي��ني املختّص��ني والناش��طني، س��واء م��ن قب��ل النظ��ام أو 
من عدم تقبل اجملتمع للكامريا وخاّصًة أثناء القصف، إال أننا جند 
كثرياً من الشبان السوريون لديهم رغبٌة كبريٌة يف السري يف رحلٍة 

طويل��ٍة المس��ت ح��دود امل��وت والش��غف.
وم��ن يراق��ب الوض��ع جي��داً، من��ذ ان��دالع الث��ورة وحت��ى  	
اللحظ��ة، جي��د أن هن��اك تباين��ًا يف حج��م الصعوب��ات والتحدي��ات 
ال��ي واجه��ت عم��ل الصحفيني. ينقل الش��اب أبو رع��د اجلبابي، الذي 
يعم��ل مص��ّوراً ل��دى »اجلزي��رة مباش��ر« من��ذ ب��دء الث��ورة، جمللة »عني 
املدين��ة« معانات��ه وكامريت��ه م��ع ع��دم تقب��ل اجملتم��ع هل��ا م��ن جه��ة، 
ومالحق��ة النظ��ام ل��ه من جه��ٍة أخرى، فيقول: »قبي��ل الثورة مل يكن 
التصوي��ر إال هواي��ًة ل��دّي. ولك��ن، وم��ع انط��الق الث��ورة يف حمافظَي 
درعا والقنيطرة، بدأت العمل كمصّوٍر صحفيٍّ بالرغم من ضعف 
اإلمكان��ات؛ إذ ال أمل��ك اخل��رة الكافي��ة، ناهي��ك ع��ن نق��ص املع��ّدات 
الالزم��ة. ولك��ن م��ع املمارس��ة واالحت��كاك مع ذوي اخل��رة يف جمال 
التصوير الصحفّي، واألهم من ذلك إمياني مببادئ الثورة، تشكلت 
ل��دّي الق��درة الكامل��ة لنقل الصورة األصلي��ة للحدث، وزاد إصراري 
عل��ى إكم��ال رس��الي ال��ي بدأته��ا«. يؤك��د أبو رعد أن��ه واجه الكثري 
م��ن املتاع��ب والصعوب��ات، فم��ن جه��ٍة -ومن��ذ البداي��ة- الح��ق النظ��ام 
كّل من حياول نقل ما جيري، ومن جهٍة أخرى نلحظ عدم تقبل 
اجملتم��ع للكام��ريا. موضح��ًا: »أصبحن��ا نتع��ّرض التهام��اٍت منها بأننا 
نتاج��ر بالث��ورة مقابل مبال��غ ماليٍة من اخلارج، مواجهني الكثري من 
الش��تائم، حت��ى صرن��ا نش��عر باخل��وف م��ن املدني��ني أثن��اء التصوي��ر. 

وباملقاب��ل حن��ن ال نلومه��م ب��ل نتقب��ل نقده��م لن��ا...«.
وهن��ا ت��روي لن��ا احلاج��ة أم أن��ور، م��ن س��كان بل��دة طف��س  	
مبحافظ��ة درع��ا، ع��ن القص��ف ال��ذي ط��ال البل��دة أثن��اء عملي��ات 
التغطية س��واًء ألعماٍل عس��كريٍة أم ألموٍر مدنية، فتقول: »تعّرضنا 
هلجم��اٍت ع��ّدٍة م��ن قب��ل ق��ّوات النظ��ام ال��ي ال تع��رف الرمح��ة وال 
الرأف��ة يف ح��ّق نس��وة وش��يوخ وأطف��ال البل��دة، ج��ّراء م��ا يق��وم ب��ه 
الناش��طون م��ن تصوي��ر األعم��ال العس��كرية واملدني��ة مع��ًا«. مؤكدًة: 
»لس��نا ض��د كام��ريات إعالمي��ي الث��ورة الذي��ن ه��م ص��وت ضمرين��ا، 

اإلعالمي حممد شباط - درعا

ولكنن��ا بتن��ا نعان��ي رعب��ًا وخوف��ًا ش��ديدين مم��ا يعق��ب تل��ك التغطي��ات 
وج��والت الكام��ريات م��ن قص��ٍف عش��وا ئ��يٍّ ودم��اٍر وجم��ازر..«.

وي��روي الش��اب حمم��د ش��باط ل�»ع��ني املدين��ة« قصت��ه م��ع  	
، فيق��ول: ُفصل��ت م��ن جامع��ة دمش��ق بس��بب  العم��ل كمص��ّوٍر صحف��يٍّ
مشاركي يف مظاهرٍة طالبية، ومّت اعتقالي يف فرع األمن العسكرّي. 
وبع��د خروج��ي ق��ّررت االنضم��ام إىل فري��ق عم��ل الث��ورة يف حمافظَي 
درع��ا والقنيط��رة يف ع��ام 2012. عمل��ُت يف البداي��ة عل��ى تغطي��ة أعم��ال 
الفصائ��ل يف اجلبه��ة اجلنوبي��ة، وب��دأت بنق��ل صورة األح��داث اجلارية 
املؤمل��ة كم��ا ه��ي. وزاد إص��راري عل��ى العم��ل الصحف��ّي م��ع تزاي��د 
وأن��ه كان  الكام��ريا، خاّص��ًة  م��ن يس��تخدم  ل��كّل  النظ��ام  مالحق��ة 
يس��يطر عل��ى الغالبي��ة العظم��ى من املدن واحملافظات الس��ورية وقتها، 
ناهيكم عن عدم تقبل املدنيني للكامريا، وخاّصًة أثناء القصف عندما 
يتملكه��م اخل��وف ويصبح��ون غري قادرين على ضبط أنفس��هم. وأش��ار 
حممد قائاًل: »تعّرضت إلصابٍة أثناء تغطيي أحد األعمال العسكرية 
)معرك��ة الص��د يف ري��ف درع��ا الغرب��ّي ويف مدين��ة الش��يخ مس��كني 
حتدي��دًا(، رق��دت إثره��ا س��بعة أش��هٍر غ��ري ق��ادٍر عل��ى احلرك��ة. وبع��د 
أن أمتم��ت عالج��ي ع��دت إىل مي��دان العم��ل م��ن جدي��ٍد وكل��ي إص��راٌر 
وعزميٌة على إمتام مس��ريتي يف إيصال حقائق األحداث، املس��رية الي 
عاني��ت وواجه��ت فيه��ا الكث��ري والكث��ري من املش��اق واملتاعب حت��ى املوت«.

وتأكي��داً مل��ا حت��دث عن��ه ش��باط جن��د أن إعالمّي��ي الث��ورة  	
بات��وا ضحي��ة فش��ل العدي��د م��ن األعم��ال القتالي��ة يف حمافظ��ة درع��ا، 
وحتدي��داً يف منطق��َي درع��ا احملط��ة وخمي��م النازح��ني. فعق��ب فش��ل 
»معرك��ة عاصف��ة اجلن��وب« آن��ذاك تع��ّرض اإلعالمي��ون الذي��ن قام��وا 
بتغطي��ة العم��ل ل��رّدات فع��ٍل عنيف��ٍة م��ن أهال��ي املنطقت��ني املذكورتني 
م��ن ض��رٍب وش��تٍم وغريه��ا م��ن األم��ور غ��ري الالئق��ة. إذ غ��دا اإلعالم��ّي 
احللق��ة األضع��ف والش��ماعة ال��ي ُيعّل��ق عليه��ا الفش��ل ال��ذي مت��ّر ب��ه 

الفصائ��ل العس��كرية.
وال ش��ك يف أن الصحفي��ني األكث��ر عرض��ًة ل��أذى ليس��وا  	
أولئ��ك الذي��ن جيلس��ون وراء مكاتبه��م، ب��ل الذي��ن يعمل��ون يف مي��دان 
األح��داث وحياول��ون ق��در املس��تطاع نق��ل جمري��ات الوقائ��ع، وه��م م��ن 

يتعّرض��ون للمضايق��ات م��ن عن��ٍف جس��ديٍّ ولفظ��يٍّ مع��ًا...
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ليل��ة احلن��اء م��ن الع��ادات ال��ي تس��بق الع��رس، واش��تهرت يف  	
معظ��م أري��اف س��ورية، وال تس��تغين عنه��ا الع��روس مل��ا هل��ا م��ن أهمي��ٍة 
يف نفس��ها، فه��ي مناس��بٌة الجتم��اع األحب��ة واالصدق��اء قب��ل زفافه��ا 
لتوديعه��م حبفل��ٍة صغ��ريٍة تنته��ي باحلن��اء. وتق��ام ه��ذه احلفل��ة ع��ادًة 
قبل الزفاف بيوم، فيدعى األهل واألقارب، وجتتمع نس��وة القرية يف 
بي��ت العري��س، وتق��وم إحدى قريبات��ه بعجن احلناء يف وعاٍء مس��تديٍر 
وغ��رس ال��ورود والرحي��ان فيه، ووضع الش��موع بني ال��ورود، ثم تذهب 
النس��وة إىل بي��ت الع��روس وه��ّن يغن��ني، وبصحبتهّن العري��س ووالده 
وبع��ض أف��راد أس��رته. ول��دى وصول اجلميع إىل بي��ت العروس، وبعد 
اس��تقباهلم، تتق��دم إح��دى النس��وة لوضع احلناء عل��ى كفي العروس 
وقدميه��ا عل��ى ش��كل رس��وماٍت مجيل��ة، وه��ي ت��ردد بع��ض األهازي��ج 
مث��ل: »حن��وا املراب��ع وم��ا حني��ت أصابعي...عروس��ة حمم��د م��ع البيض 

املرابيع��ي«.
وحتّض��ر العجين��ة بص��ّب امل��اء الداف��ئ عل��ى مس��حوق احلناء  	
اجلاه��ز، م��ع إضاف��ة بع��ض امل��واد للحص��ول عل��ى اللزوج��ة املطلوب��ة. 
وخيل��ط املزي��ج جي��داً وي��رتك مل��دة س��اعٍة إىل س��اعتني، ث��م توض��ع 
العجين��ة عل��ى الش��عر أو عل��ى اجلل��د وت��رتك م��ن س��اعٍة إىل س��اعتني 

أيض��ًا، حت��ى يصب��ح اجلل��د أو الش��عر أمح��ر داكن��ًا. 
وهن��اك اختالف��اٌت بس��يطٌة يف االحتف��ال بليل��ة احلن��اء م��ن  	
منطق��ٍة إىل أخ��رى حبس��ب الع��ادات، إذ تق��وم بع��ض العائ��الت بإع��داد 
الطع��ام وتقدي��م احللوي��ات والس��كاكر ودق الطب��ول وعق��د حلق��ات 
الدبك��ة، وحيتف��ل البع��ض اآلخ��ر بطريقٍة أبس��ط تقتص��ر على األهل 
واألصدق��اء. ويف امل��دن الكب��رية ب��دأت ليل��ة احلن��اء وطقوس��ها ختتف��ي 
من��ذ أكث��ر م��ن 20 عام��ًا، وص��ارت م��ن اختصاص صالون��ات التجميل 
ال��ي راح��ت تزي��ن العروس باس��تخدام وس��ائل حديث��ٍة وأصبغٍة تنوب 

ع��ن احلن��اء.
ولك��ن س��نوات القه��ر ال��ي مت��ّر عل��ى الس��وريني كان��ت  	
كفيلة بأن تقضي على الكثري من العادات وليس فقط ليلة احلناء. 
فغالبي��ة املناط��ق احمل��ّررة واحملاص��رة تتع��رض للقص��ف والتدم��ري، 
وامل��وت منتش��ٌر يف كل م��كان، وأصب��ح م��ن الصع��ب أن يرتاف��ق ال��زواج 
ب��أّي مظاه��ر للف��رح، م��ا جع��ل العرس ن��ادر احلدوث، وأصب��ح يقتصر 
على اجتماع بضعة أشخاص يزفون العروس بصمٍت دون أّي مظاهر 

للس��رور.

تق��ول حس��ناء، إح��دى فتي��ات ري��ف جس��ر الش��غور: »كن��ت  	
أحل��م بليل��ة احلن��اء، فهي بالنس��بة إلّي مبثابة ليل��ة الزفاف. ولكن مل 
يكت��ب ل��ي أن أعي��ش فرح��ة تلك الليلة؛ ألن رش��اش الطريان احلربّي 
يقوم باس��تهداف كّل أضواء الس��يارات على الطرق أو أضواء املنازل. 
حت��ى بيتن��ا مل نس��تطع إنارت��ه. الوض��ع ال��ذي نعيش��ه جيع��ل الف��رح 

مس��تحياًل«.
حس��ناء ليس��ت الوحي��دة، فحاهل��ا ح��ال كث��رٍي م��ن الفتي��ات  	
الس��وريات، حتى اللواتي يعش��ن يف مناطق حتس��ب على النظام وتعّد 
آمن��ة. إمي��ان )24 س��نة( م��ن قري��ة دمي��و يف ري��ف مح��اة الغرب��ّي، وه��ي 
قريٌة توقع أهلها أنها بعيدٌة عن احلرب وميكن فيها االحتفال بليلة 
احلن��اء، فق��ام أه��ل العري��س بتجهي��ز الس��احة أم��ام من��زل الع��روس، 
وعلق��وا األض��واء، وأع��دوا احللويات، وزينوا »صوان��ي« احلناء بالورود، 
وأصبح��ت جاه��زًة تنتظ��ر كف��ي الع��روس. ب��دأت الدبك��ة، وتش��ابكت 
األي��ادي، وتش��كلت حلق��ٌة كب��ريٌة ترق��ص يف منتصفه��ا أم العري��س 
حامل��ة احلن��اء عل��ى رأس��ها والنس��وة حوهل��ا ي��رددن بع��ض العب��ارات 
اخلاص��ة بتل��ك الليل��ة. ولك��ن أص��وات الف��رح دفع��ت ش��بيحة قري��ة 
حنج��ور املوالي��ة للنظ��ام إىل اهلج��وم عل��ى م��كان االحتف��ال حبجة أن 
ش��بابهم يقتل��ون عل��ى اجلبه��ات ض��د اإلره��اب -عل��ى ح��ّد تعبريه��م- 
والن��اس هن��ا حيتفل��ون! أخ��ذوا يطلق��ون الن��ار يف اهل��واء ويضرب��ون 
الن��اس بأعق��اب البن��ادق، وقام��وا باحتج��از العري��س. انطف��أت فرح��ة 
الع��روس والن��اس م��ع انطف��اء األض��واء. ضّم��ت األم ابنه��ا إىل صدرها 
وب��دأت تن��وح بع��د أن كان��ت حتم��ل عل��ى رأس��ها فرحت��ه بي��وم حن��اء 
عروسه. تبدل احلال، واكفهرت الوجوه، وخلت الساحة من النسوة 

والرج��ال واألطف��ال.
»كل فت��اٍة حتل��م بليل��ة احلن��اء، بنق��وٍش تزي��ن كفيه��ا.  	
حرمن��ا النظ��ام م��ن أبس��ط حقوقن��ا، م��ن فرح��ٍة تزورن��ا ب��ني احل��ني 
واآلخ��ر، حرمن��ا احلن��اء والطرح��ة البيض��اء والزغاري��د«؛ هك��ذا قال��ت 

حس��ناء وه��ي تبك��ي ب��أمل. 
تده��ور األوض��اع املعيش��ية، واحل��زن واألمل ال��ذي ب��ات مسًة  	
عامًة على الوجوه، مل يرتك للسوريني خياراٍت كثريًة وال مساحاٍت 
م��ن الف��رح ال��ذي أصبح معيبًا يف الوضع الذي يعيش��ه الناس. اختفت 
م��ع احل��رب الكث��ري م��ن الع��ادات والطق��وس، وب��ات التيس��ري والتقلي��ل 

م��ن تكالي��ف ال��زواج ه��و الس��ائد.

اش��تهر الس��وريون بطق��وٍس  	
جي��ل.  بع��د  جي��اًل  توارثوه��ا  ش��عبيٍة 
عليه��ا  حافظ��وا  ال��ي  الع��ادات  وم��ن 
ع��ادات اخلطب��ة والزواج الي تش��ابهوا 
فيه��ا م��ع فوارق بس��يطة. ولكن أش��ياء 

اآلن. تغ��رّيت  ق��د  كث��ريًة 

مريم أمحد

ليلة احلّناء
موروٌث اجتماعيٌّ أطفأت احلرب وهجه
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مسهر اخلالد

توقف��ت  فاجلمعي��ات  ديرال��زور،  م��ن  ناش��طني  وحبس��ب  	
ع��ن العم��ل بع��د س��يطرة تنظي��م الدول��ة عل��ى احملافظ��ة ،وق��د ع��ادت 
إىل العم��ل بتأث��ري م��ن أب��و املنتص��ر، وه��و مهندس زراع��ي من حميط 
البص��رية، عم��ل والي��ا للخ��ري لع��دة أيام، أع��اد خالهلا عم��ل اجلمعيات 
يف الريف الغربي، قبل أن ينتقل ذلك إىل بقية املناطق. ويف حماولة 
إلثب��ات عالق��ة التنظي��م بالنظ��ام، ُأش��يعٓ وقته��ا أن التنظي��م خاص��ة 
يف موحس��ن وحميطه��ا )٢٣ كيلوم��رت ش��رق املدين��ة( اس��تعاد الديون 
املرتتب��ة عل��ى بع��ض األهالي لص��احل اجلمعية الفالحي��ة، وقد حصل 
عل��ى س��ندات الدي��ون. ويفي��د أح��د الفالح��ني يف الري��ف الش��رقي، أن 
التنظي��م أوق��ف عم��ل اجلمعيات يف البداي��ة، لكن األهالي توجهوا إىل 
)ش��عبة الري( التابعة لديوان الزراعة، وعرضوا على املس��ؤولني فيها 
إع��ادة عم��ل اجلمعي��ة يف إم��داد األراض��ي مبي��اه الس��قي مقاب��ل دف��ع 

أج��ور للس��قاية.
اس��تمرت أغل��ب اجلمعي��ات بالعمل بعد ط��رد جيش النظام  	
من ريف ديرالزور رغم تعرض بعضها للعراقيل، فبحسب إعالميني 
حمليني، هجم مس��لحون باس��م اجليش احلر على مصلحة الري يف 
إح��دى ق��رى الري��ف الش��رقي حبج��ة احل��رس يف املصلح��ة، فأوق��ف 
رئي��س اجلمعي��ة هن��اك حمركات الري، قائ��ال لأهالي )بدي أبطل 
أس��قي كاع بش��ار األسد(، ليتدخل كثريون حينها، ويعيدوا السالح 
للحرس، وتعود املصلحة لعملها. كما استولت بعض الفصائل على 
خم��زون األع��الف، وق��د اختل��ف مص��ريه ب��ني التوزي��ع عل��ى األهال��ي 

وبيع��ه هل��م حبجة ش��راء الس��الح.
قب��ل التنظي��م بإع��ادة اجلمعي��ات الفالحي��ة للعم��ل بكادرها  	
القدي��م، وخصه��ا خبط��وط كهربائي��ة مس��تقلة ع��ن التجمع��ات 
الس��كنية احمليط��ة به��ا لتش��غيل حم��ركات اس��تجرار املي��اه؛ ويعم��ل 
بالدي��زل،  القس��م اآلخ��ر  الكهربائي��ة، بينم��ا  بالطاق��ة  قس��م منه��ا 
ويتك��ون كادر العم��ل م��ن )رئي��س اجلمعية(، ويش��مل عمل��ه مراقبة 
وتنظي��م أم��ور املوظف��ني اآلخري��ن، وتوقي��ع إيص��االت باملبال��غ املالي��ة 
املدفوعة من قبل الفالحني لقاء االستفادة من السقاية مبحركات 
اجلمعي��ة، وقدره��ا ١٥٠٠ ل��رية س��ورية ع��ن كل دومن أرض، باإلضافة 
إىل منح )وصول زكاة( للفالحني قبل دراسة حماصيلهم، حيث ال 

يسمح هلم جبنيها قبل توقيع الوصل من )ديوان الزراعة(، وتسليمه 
بعدها لصاحب الدّراسة الذي بدوره يدّون كمية احملصول لتقييم 
ال��زكاة(؛ ويعم��ل يف اجلمعي��ة  مايرتت��ب علي��ه الحق��ا )يف دي��وان 
إىل جان��ب رئيس��ها عام��ل مس��احة يق��در األراض��ي املس��قية، وأم��ني 
الصندوق، وموزع املياه )الوكاف(، وميكانيكيني لصيانة حمركات 
الس��قاية )أربع��ة أو أكث��ر( وت��رتاوح روات��ب املوظفني بني ٢٥ و ٤٠ ألف 
ل��رية س��ورية، يقتطعه��ا رئي��س اجلمعية م��ن عائداتها، قبل تس��ليمها 
لدي��وان الزراع��ة. وق��د ف��رض التنظي��م يف الف��رتة األخ��رية مبل��غ ٣٠٠٠ 
ل��رية س��ورية يف الس��نة عل��ى كل مس��تفيد م��ن اجلمعي��ة كأج��ور 

للتي��ار الكهربائ��ي املس��تعمل يف تش��غيل احمل��ركات.
ويفي��د البع��ض ب��أن عم��ل اجلمعي��ات خيتل��ف م��ن م��كان  	
إىل آخ��ر، فف��ي بع��ض الق��رى يت��م توظي��ف الكواديد )عمال الس��قاية( 
ضم��ن م��الك اجلمعي��ة، لك��ن يف ق��رى أخ��رى، ُيعل��ن يف املس��جد بع��د 
الص��الة ب��أن )عل��ى مس��تخدمي املي��اه العم��ل يف الك��دادة وإال تع��رض 
املقص��ر لغرام��ة قدره��ا ٥ غ��رام م��ن الذه��ب(، والغرام��ة األخ��رية 
يفرضه��ا التنظي��م ع��ن طري��ق اجلمعي��ة حب��ق املخالف��ني لتعليماته��ا 
يف تنظي��م قوائ��م الفالح��ني، بينم��ا تتكف��ل دوري��ات خاص��ة مبراقب��ة 
الدراس��ة، ومطابق��ة الكمي��ات املس��جلة يف الوص��ول م��ع الواق��ع، عل��ى 
أن عم��ل اجلمعي��ات ال خيل��و م��ن املش��اكل رغ��م قس��وة التنظي��م، 
والرقاب��ة الدائم��ة ال��ي يفرضه��ا ع��ن طري��ق جواسيس��ه الذين يش��يع 
وجودهم جو من اخلوف املستمر، فقد انتهت منذ شهر تقريبا إحدى 
اخلالف��ات عل��ى الس��قاية بقت��ل أح��د الفالح��ني جاره ف��ى إحدى قرى 

العش��ارة ٦٠ كيلوم��رت ش��رق ديرال��زور.
جيه��د تنظي��م الدول��ة يف البح��ث عم��ا يدع��م ب��ه مش��روعه  	
م��ن )األدل��ة الش��رعية(، وحي��اول إس��باغ الش��رعية عل��ى إعالن��ه قت��ال 
اجلمي��ع، واس��تئثاره بالس��لطة، والي��كاد ي��دع ش��أنا سياس��يا ال جي��د 
ل��ه مس��وغا ديني��ا ي��رر م��ن خالل��ه موقف��ه، و)يؤص��ل( ب��ه حتركات��ه 
وقرارات��ه، لكن��ه ال يأب��ه بذل��ك عندم��ا يتعلق األمر بالش��ؤون األخرى، 
كاألم��ور اخلدمي��ة، ومنه��ا اجلمعي��ات الفالحي��ة، فق��د تركها على 
حاهل��ا، لتظه��ر باحملصل��ة كرتكة من عهد اإلص��الح الزراعي، دون 
أرضي��ة فكري��ة خاص��ة بالتنظي��م ال��ذي اكتف��ى باس��تغالهلا مادي��ًا.

العن��وان ه��و عب��ارٌة تهكمي��ة، أطلقه��ا البعض عندما أعاد تنظيم الدولة اإلس��المية يف ديرالزور تفعيل عم��ل اجلمعيات الفالحية  	
بكوادره��ا القدمي��ة. والعب��ارة مس��توحاة م��ن جت��ارب كث��رية أحل��ق التنظيم )وتش��كيالت أخ��رى( صفة اإلس��المية بأمسائها، لت��ؤدي مهمة 
االخت��الف ع��ن تل��ك اخلاص��ة بالنظ��ام. أم��ا خبصوص اجلمعيات ،فهيكليتها مازالت على حاهلا ،وإن اختلف عملها نوعا ما، ولكن دون اس��م 

رمس��ي م��ن التنظي��م، وبامسه��ا القدي��م ل��دى األهالي.
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قراءة يف وصية عمر الشيشاني

علي خطاب
مل تع��د األخب��ار املعتم��دة عل��ى التس��ريبات والتحلي��ل، الصادري��ن ع��ن دائ��رة صانع��ي الق��رار يف تنظي��م الدول��ة اإلس��المية، حتت��اج إىل  	
دليل أقوى من وصية الشيشاني على صحتها، فالوصية ليست فقط اعرتافا بفشل التنظيم يف حتقيق أهدافه، بل كذلك وثيقة تثبت فساد 

قادت��ه قب��ل عناص��ره، وافتق��اده ألدن��ى معاي��ري الرقاب��ة واح��رتام املب��ادئ ال��ي يدع��و إليه��ا.
الوصي��ة ال��ي نش��رتها صحيف��ة النب��أ التابع��ة للتنظي��م يف  	
عدده��ا األربع��ني بتاري��خ 26-7-2016 حتت��وي عل��ى مخ��س وصاي��ا يف 
ع��دة مواضي��ع؛ مل ت��أت عليه��ا الوصي��ة ل��و مل تك��ن ش��ديدة اإلحل��اح، 
حبي��ث ش��كلت ضغط��ا عل��ى الشيش��اني أم��ري ح��رب التنظي��م. ميك��ن 

ثالث��ة  إىل  ألفكاره��ا  تبع��ا  الوصي��ة  تقس��يم 
حم��اور، ي��دور احمل��ور األول ح��ول الوع��ظ أو 
األف��كار  وه��ي  والدع��اء،  والتذك��ري  الدع��وة 
ال��ي ي��دور حوهل��ا ن��ص الوصي��ة يف الظاه��ر، 
لكنه��ا تش��مل الوصي��ة الثاني��ة والرابع��ة بش��كل 
مباش��ر. أم��ا احمل��ور الثان��ي فاع��رتاف ش��خصي 
من الشيش��اني، الش��خصية الثالثة يف التنظيم 
عل��ى مس��توى اإلع��الم، بصيغ��ة اعت��ذار م��ن 
، حي��ث يق��ول يف الوصي��ة األوىل  األتب��اع أوالٓ
»أق��ول جلمي��ع اجملاهدي��ن الذي��ن كان��وا حت��ت 
إمرت��ي: أس��ألكم ب��اهلل ياإخواني أن تس��احموني 
إن آذيتك��م« وثاني��ا اعت��ذار من البغدادي »أطلب 
من��ك أن تس��احمين إن كن��ت ق��د خالف��ت ل��ك 
أم��را، أو مل أس��تطع تنفي��ذه، وأن تس��احمين 
فيم��ا أنفق��ت م��ن األم��وال عل��ى العم��ل، مم��ا 
مل أمتك��ن م��ن مراجعت��ك فيه��ا« وال��كالم ع��ن 
والتص��رف  األوام��ر  ورف��ض  األتب��اع  أذي��ة 
الكيف��ي باألم��وال يع��د دلي��ال عل��ى أن ش��عارات 
التنظي��م ليس��ت س��وى حماول��ة إلقن��اع الس��ذج 

واملتحمس��ني، خاصة حني يصدر هذا الكالم عن وزير احلرب الذي 
يؤمن بالتنظيم وأهدافه باملطلق، وس��اهم يف س��يطرته على أراضيه 
يف س��وريا، وباملقاب��ل يع��ول علي��ه التنظي��م إىل أبع��د م��دى، فه��و حق��ا 
جب��ل اجللي��د ال��ذي خيفي��ه إعالمي��وه بتصدي��ر )منجزات عس��كرية( 
و)تطبي��ق للش��ريعة( ويف الف��رتة األخ��رية )ازده��ار صناع��ي وجت��اري 
وزراع��ي!( ويغف��ل عن��ه اإلع��الم املض��اد ح��ني يرك��ز األض��واء عل��ى 

دمويت��ه ال��ي تعج��ب الكثريي��ن عل��ى مايظه��ر.
ج��اء احمل��ور الثال��ث عل��ى ش��كل )مناصح��ة والة األم��ور(، إذ  	

خياط��ب األم��راء »إياك��م أن ختت��اروا بطانتكم ومقربيك��م بناء على 
أصوهل��م، واختاروه��م بن��اء عل��ى تقواه��م«، ويف الوصي��ة اخلامس��ة 
يق��ول للبغ��دادي »أس��الك أن تتاب��ع بنفس��ك مجي��ع أم��ور املهاجري��ن«. 
يؤك��د كالم الشيش��اني دق��ة مالحظ��ات س��ابقة ح��ول اس��تعمال 
املهاجري��ن األجان��ب يف اخلطوط األوىل للقتال، 
باإلضاف��ة إىل العزل��ة ال��ي تعيش��ها اجلماع��ات 
يف  البع��ض،  بعضه��ا  ع��ن  للتنظي��م  املكون��ة 
ظ��ل اس��تقطاب وتقري��ب املتش��ابهون باألص��ل 
-اجلغ��رايف غالب��ا- بعضه��م البع��ض، )القوقازي 
م��ع القوقازي��ني، واهلن��دي مع اهلن��ود، والصيين 
الش��اميني،  م��ع  والش��امي  الصيني��ني،  م��ع 
والعراق��ي م��ع العراقي��ني، إىل آخ��ر اجلنس��يات 
املؤلف��ة للتنظي��م( لتب��دو احل��دود السياس��ية 
الي أزاهلا، أو يطمح إلزالتها التنظيم، راسخة 
أكثر بكثري على املستوى االجتماعي والثقايف 
والنفس��ي، وتب��دو األم��ة ال��ي يبش��ر به��ا، وظ��ن 
دعات��ه أنه��م ب��ذروا بذرته��ا، ماه��ي إال مجاع��ات 
متجاورة ومتطاحنة أحيانا، جيمعها التمس��ك 
باملكتس��بات اجلدي��دة ال��ي حققته��ا حت��ت راي��ة 
التنظي��م،  بالنظ��ر إىل أن الوصي��ة ترفع س��قف 
التوقع��ات ح��ول الصراع��ات الداخلي��ة الصامت��ة 
س��قوط  حي��ل  مل  لك��ن  داخل��ه.  الق��وى  ب��ني 
الش��عارات ال��ذي عاين��ه الشيش��اني عل��ى أرض 
الواقع، دون االعتقاد أن خليفته البغدادي قادر على إنقاذ املوقف إن 

ه��و عل��م مبواض��ع اخلل��ل.
املفارق��ة أن اجله��ر ب��أي م��ن احلقائ��ق ال��ي تناولته��ا  أو  	
حمل��ت هل��ا الوصي��ة، م��ن )س��وء اس��تعمال الس��لطة، ورف��ض األوام��ر، 
واخت��الس أم��وال الدول��ة، والتميي��ز عل��ى أس��اس البل��د أو الع��رق 
أو األص��ل، والتعي��ني حبس��ب درج��ة ال��والء والقرب��ى، دون مراع��اة 
الكفاءة، وإس��اءة معاملة املهاجرين( قد يودي مبن جياهر إىل املوت، 

كم��ا ح��دث يف م��رات ع��دة س��ابقة.

يف   1968 ول��د  باترياش��فيلي  تارخ��ان 
جورجي��ا م��ن أب مس��يحي وأم مس��لمة، 
خ��دم يف اجلي��ش اجلورج��ي، ث��م تط��وع 
في��ه، ورف��ع لرتب��ة رقي��ب. حكم بالس��جن 
لث��الث س��نوات بس��بب حي��ازة األس��لحة، 
أطل��ق س��راحه قب��ل إمت��ام امل��دة إلصابت��ه 
مب��رض الس��ل؛ دخ��ل إىل س��وريا مطل��ع 
2013 وس��اهم بتشكيل كتيبة املهاجرين 

قبل أن يبايع البغدادي؛ ينسب له الفضل 
يف الس��يطرة عل��ى مط��ار منغ وحمافظة 
ديرال��زور؛ أصب��ح وزي��ر ح��رب التنظي��م  
بع��د مقت��ل أب��و عبدالرمح��ن البي��الوي 
منتصف 2014 عام؛ أعلن تنظيم »داعش« 
يف   2016-7-13 ي��وم  الشيش��اني،  مقت��ل 

مدين��ة الش��رقاط يف الع��راق.

عمر الشيشاني
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)588( ضحي��ة ه��م جمم��وع م��ن قتلته��م »داع��ش« أوغيبته��م م��ن أبن��اء عش��رية الش��عيطات غ��ري املقاتل��ني، من��ذ عام��ني وحت��ى اآلن،  	
يصعب الفرز الدقيق يف ذلك العدد بني القتلى واملفقودين، إذ ما زال كثري من اجلثث يف املقابر اجلماعية املكتش��فة جمهول اهلوية، وما 
زال األم��ل يعم��ر قل��وب أمه��ات كث��ريات، ب��أنَّ أبناَءه��ن أحي��اٌء يرزق��ون يف س��جن ما، وس��ريجعون. وس��وى األمه��ات يرجح كث��ريون من أبناء 
العش��رية، أن معظ��م جمهول��ي املص��ري ق��د لق��وا حتفه��م. مل يقت��ل ه��ذا الع��دد الكب��ري م��ن البش��ر دفعة واحدة، إمن��ا يف مذابح بعضه��ا ارجتالية 
يف األي��ام األوىل، وبعضه��ا خمط��ط ل��ه يف أغ��راض الدعاي��ة الدامية ل»داعش« ويف تلبية طلبات جهازها األمين، إلرهاب الناس، على امتداد 
حواضر دير الزور، ورمبا خارجها بني سورية والعراق. كانت التهمة الرئيسية الي أودت مبعظم الضحايا مثبتة عليهم، وهي انتماؤهم 
إىل العش��رية فقط، وحبكم أنهم )طائفة ممتنعة بش��وكة، يقاتلون قتال الكفار، فيقتل من قاتل منهم ومن مل يقاتل، وال تعقد هلم ذمة 
وال هدن��ة وال أم��ان، يقت��ل أس��ريهم ويتب��ع مدبره��م وجيه��ز عل��ى جرحيه��م( فض��اًل ع��ن التهج��ري واس��تباحة األم��وال واملمتلكات. ومل تس��لم 

م��ن التنكي��ل حت��ى املواش��ي والدواجن، الي ص��ارت هدفًا لنريان »الدواعش« يف تس��لياتهم.
يف الي��وم األول م��ن ش��هر مت��وز يف الع��ام 2014، وبع��د أن  	
احتل تنظيم »داعش« معظم القرى واملدن والبلدات يف حمافظة دير 
ال��زور، دخ��ل التنظيم بلدات الش��عيطات الثالث )أبو محام-الكش��كية-

غرانيج(، واختذ عدداً من األبنية فيها مقرات له، ويف أول مجعة بعد 
ذل��ك، ق��ال )أب��و دجان��ة املص��ري( خطي��ب داع��ش، م��ن على من��ر جامع 
املظه��ر يف »أب��و مح��ام«: إنه��م ج��اؤوا لنص��رة املس��لمني والدف��اع عنه��م، 
وإنهم سيحاربون املفسدين يف األرض، وطمأن األهالي أال خيافوا يف 
ظ��ل »دول��ة اإلس��الم«. كذل��ك فعل س��فيان الس��يد، وهو أح��د املبايعني 
احمللي��ني، م��ن من��ر اجلام��ع الكب��ري يف غرانيج يف اخلطب��ة الي ألقاها 
حت��ت عن��وان »اذهب��وا فأنت��م الطلق��اء«؛ وكرر خطيب الكش��كية املعنى 
ذاته. وأمام خيمة دعوية كبرية علقت الفتة كتب فيها »امسعوا مّنا، 

وال تس��معوا عّن��ا«
وم��رت األس��ابيع الالحق��ة م��ن ذلك الش��هر، املصادف لش��هر  	
رمض��ان، هادئ��ة تقريب��ًا حت��ى الي��وم الثال��ث م��ن عي��د الفط��ر، املواف��ق 
لي��وم األربع��اء 30/7/2014 لتتسلس��ل األح��داث بع��د ذل��ك مس��جلة م��ا 
ب��ات يع��رف مبذحب��ة عش��رية الش��عيطات. صب��اح ذل��ك الي��وم توجه��ت 
دوري��ة م��ن تنظي��م »داع��ش« حن��و من��ازل آل النه��اب يف بل��دة أب��و مح��ام 

ملف
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»دعنا نوتر يا شيخ« وصور موت أخرى
تقرير خاص

 
العتقال عدد منهم إثر وشاية من أبناء عائلة أخرى كانوا قد بايعوا 
س��راً يف أوقات س��ابقة. ألقي القبض على عدد من أبناء النهاب، وحني 
أراد »الدواع��ش« اعتق��ال مح��دان محي��د العلي��ان )40 عام��ًا( الذي كان 
يقضي إجازته قادمًا من حمل عمله يف الكويت، رفض االنصياع هلم، 
فأطلقوا عليه النار وأردوه قتياًل. شكل مقتل هذا الرجل شرارة فجرت 
انتفاضة الشعيطات كلهم ضد »داعش«، فهومجت الدورية وأطلقت 
الن��ار عل��ى مهاجري��ن تونس��يني من عناصرها، ليلق��وا حتفهم يف وقت 
الح��ق م��ن النه��ار، وقتل »الدواعش« خ��الل هروبهم من البلدة حممد 
ناص��ر الف��رج أح��د املعتقل��ني لديهم، ورم��وا جثته على أط��راف البلدة. 
يف مواقع أخرى اندلعت مواجهات عدة، فهوجم مبنى بلدية الكشكية، 
وهو املقر الرئيسي لتنظيم »داعش« آنذاك، لُيقتل خالل هذا اهلجوم 
عنصران من التنظيم، حلقهم ثالث كان برفقة أبو علي الشعيطي 
أح��د أب��رز املبايع��ني للتنظي��م، وال��ذي أصي��ب جب��روح بالغة، وًأِس��ر أبو 
جليبي��ب وه��و مباي��ع حمل��ي، واقتي��د إىل من��زل حممد الف��رج بنية أن 
يقت��ل ث��أراً، لك��ن أم حمم��د رفضت قتل أبو جليبيب وحقنت دمه، قبل 
أن يتمكن من الفرار من احلبس يف وقت الحق. يف نهاية النهار باتت 
بلدات الشعيطات الثالثة خالية من مقرات تنظيم »داعش« وتابعيه. 

لي��اًل وج��د رأس      وعندم��ا رج��ع 
أخي��ه حمم��د عل��ى حاف��ة الس��اقية 
الفن��اء  املن��زل، ويف  ق��رب  الصغ��رية 
وم��ن القضب��ان املثبت��ة لدالي��ة عن��ب 
كان أخوه س��ليمان يتدىل مش��نوقًا، 
مقت��واًل  أمح��د  كان  من��ه  وقريب��ًا 

بضرب��ة ف��أس، ظل��ت يف رأس��ه

أسرى من ابناء عشرية الشعيطات - من إصدارات داعش
ابناء إبراهيم الرفيش من اليمني: أمحد، خليل، سليمان، حممد
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وبل��غ جمم��وع من قت��ل من الدواع��ش يف ذلك 
الي��وم مخس��ة مقابل اثنني م��ن األهالي.

وقب��ل أن يعل��ن موقفه��ا الرمس��ي  	
من احلادثة، أطلق مبايعو »داعش« وأنصارها 
محل��ة  االجتماع��ي  التواص��ل  مواق��ع  عل��ى 
تظه��ر التنظي��م ب��دور الضحية املأخ��وذ غيلة؛ 
فكثفوا نشر مقاطع الفيديو وصور اهلجمات 
عل��ى مقرات��ه وص��ور أس��رى التنظي��م ل��دى 
األهال��ي واملظاه��رات املتج��ددة ض��ده، وغ��رد 
جن��م »داع��ش« اإللكرتون��ي آن��ذاك »ترمج��ان 
األس��اورتي« بسلس��لة تغري��دات عل��ى موق��ع 
الش��عيطات،  أبن��اء عش��رية  تتوع��د  )توي��رت(  
بأنهم س��يكونون )عرة ملن اعتر(، عقابًا على 
غدرهم ب)جنود الدولة اإلسالمية(حسب ما 
قال، ثم صدرت الفتوى النهائية من »داعش« 
ممتنع��ة  )طائف��ة  الش��عيطات  عش��رية  ب��أن 
بش��وكة( . مل خيط��ر عل��ى ب��ال أح��د أن تبل��غ 
وحش��ية »داع��ش« م��ا بلغت��ه يف األي��ام القليل��ة 
التالي��ة، ب��ل ظ��ن بع��ض األهال��ي أن التنظي��م 
س��ينصفهم، ويقت��ص م��ن جن��وده الذين قتلوا 
رجاًل بريئًا دون ذنب اقرتفه، فكانوا سببًا لكل 
م��ا ح��دث بعد ذلك. حوص��رت البلدات الثالث، 
وأرس��لت »داع��ش« مطالب��ة بتس��ليم كل م��ن 
ش��ارك بأح��داث ذل��ك الي��وم، رف��ض األهال��ي 
يف  املض��ي  عل��ى  وصمم��وا  أبنائه��م  تس��ليم 
املواجه��ة مهم��ا كان��ت النتائج، وب��دأت مدافع 
التنظي��م املتمرك��زة عل��ى ت��ل بل��دة الدوي��ر 
يف اجله��ة املقابل��ة م��ن نه��ر الف��رات بإط��الق 
قذائفها حنو األحياء السكنية، دون متييز بني 
األهداف. وأصدرت »داعش« بيانًا أعطت األمان 
في��ه ل��كل من أراد اخلروج، لكنها غدرت بكثري 
مم��ن صدق��وا ه��ذا األم��ان. وتتال��ت هجم��ات 
التنظيم يف حماولة اقتحام البلدات، وفش��لت 
كله��ا أم��ام املقاوم��ة البطولي��ة لأهال��ي، قبل 
أن تس��تدعى كتيبة البتار الليبية مصحوبة 
مبجموع��ات م��ن املهاجري��ن ال��كازاخ وغريه��م 

من اجلنسيات، وجمموعات 
)األنص��ار(،  م��ن  أخ��رى 
لتت��وىل اهلج��وم ال��ذي ب��دأ 
م��ع  املفخخ��ة  بالس��يارات 
القص��ف املكث��ف ب��كل األنواع 
األس��لحة  م��ن  املتاح��ة 
الثقيل��ة، فتتمك��ن أخ��رياً من 
الش��عيطات  بل��دات  اقتح��ام 
يوم��ي  عليه��ا  والس��يطرة 
)9-8( م��ن ش��هر آب يف الع��ام 
املذاب��ح  لتب��دأ  ث��م   .2014
املتسلس��لة حب��ق كل م��ن 
ه��ذه  يف  حي��ًا  علي��ه  ُيعث��ر 
البل��دات. ب��ل ويالح��ق م��ن 
عه��د  مصدق��ني  خرج��وا 
»داعش« ليقتل منهم الكثري، 
يف  وخيتف��وا  يعتقل��وا  أو 

س��جونها.
 دعنا نوتر يا شيخ

مل يش��ارك أبن��اء إبراهي��م الرفي��ش، س��ليمان 
وحمم��د  عام��ًا(   30( وخلي��ل  عام��ًا(   32(
)28عامًا( وأمحد )25عامًا(، يف أي من األحداث 
ال��ي عصف��ت ببلدته��م الكش��كية، ومل يقاتل��وا 
»داع��ش« أب��داً، ب��ل مل حيم��ل أي منه��م الس��الح 
يف ي��وم م��ن األي��ام. ودوم��ًا كان ه��ؤالء األخ��وة 
منصرفني إىل شؤونهم اخلاصة، ومعروفني 
بتهذيبه��م ومودتهم م��ع كل الناس. يف ظهر 
يوم اجلمعة املوافق 10 آب من العام 2014 رافق 
خلي��ل نس��اء وأطف��ال العائل��ة الكب��رية هارب��ًا 
به��م عل��ى دفع��ات ع��ر نه��ر الف��رات القري��ب 
م��ن منزهل��م؛ وعندم��ا رج��ع لي��اًل وج��د رأس 
أخي��ه حمم��د عل��ى حاف��ة الس��اقية الصغ��رية 
ق��رب املن��زل، ويف الفن��اء وم��ن القضبان املثبتة 
يت��دىل  س��ليمان  أخ��وه  كان  عن��ب  لدالي��ة 
مش��نوقًا، وقريب��ًا من��ه كان أمح��د مقت��واًل 
بضرب��ة ف��أس، ظل��ت يف رأس��ه. مل جي��د خلي��ل 

وقت��ًا كافي��ًا لله��روب، إذ كش��فته صيحات��ه 
املتفجع��ة على أخوته لعناصر »داعش« الذين 
كانوا يتسامرون يف إحدى الغرف، فخرجوا 
إلي��ه وقتل��وه رش��ًا بالرص��اص عل��ى الف��ور. 
اس��تعمل قائ��د جمموع��ة »الدواع��ش« هات��ف 
أح��د الضحاي��ا، ورد عل��ى أس��ئلة أقاربه��م ع��ر 
تطبيقات احملادثة، بأنهم قتلوا ولقوا جزائهم 
املستحق، وأرسل صورته الشخصية متحديًا 
ومعرف��ًا ع��ن نفس��ه بأن��ه القائ��د ال��ذي أم��ر 
بقت��ل ه��ؤالء )املرتدي��ن(. وإضاف��ة إىل اإلخ��وة 
األربعة قتل أيضًا يف ذات اليوم مخسة آخرون 
م��ن أبن��اء عمومته��م، كانوا متخف��ني يف بيت 
م��ن بي��وت قري��ة البح��رة، حيث صاح��ت امرأة 
أمام ذلك البيت مستنجدة ب»وين أهل املروة«، 
وجن��دة هل��ا ب��رز م��ن خمب��أه كل م��ن ذي��ب 
عب��ود الرفي��ش )50 عام��ًا( وأبن��اء أخي��ه، حم��ل 
)47 عام��ًا( وابن��ه ياس��ني وحمم��د )38 عام��ًا( 

ملف
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حتى املرضى العقليني
العقلي��ني،  املرض��ى  م��ن  أربع��ة  	
قتلته��م داع��ش ضم��ن م��ن قتل��ت يف فت��وى 
منه��م  كان  بش��وكة(،  ممتنع��ة  )طائف��ة 
إبراهيم الشريدة )16 عامًا( الذي يؤيد بسبب 
مرض��ه كل وص��ف يوص��ف ب��ه، كأن يق��ال 
ل��ه: »أن��ت ش��بيح لبش��ار«، فيجيب: »اي ش��بيح«. 
ألقى »دواعش« من جنسيات متنوعة القبض 
أب��و  بل��دة  متش��يطهم  أثن��اء  إبراهي��م  عل��ى 
مح��ام. وحس��ب التحقي��ق الس��ريع ال��ذي نقل��ه 

مقطع مصور بثه عناصر تنظيم »داعش«، 
ُقيِّ��َد إبراهي��م إىل عم��ود وس��أله »داعش��ي« 
م��ن جنس��ية قوقازي��ة -حس��ب م��ا ظه��ر يف 
املقط��ع- ع��ن امس��ه وأصل��ه، ثم س��أله: »ماذا 
فعل��ت؟«، فيق��ول إبراهيم: »رمي��ت بالقاذف 
وبالب��ارودة« ويس��أله القوق��ازي: »كم أخوة 
قتلت؟« فريد: »اثنني«. قبل أن ينتهي احلوار 
اخلاطف بقول القوقازي: »قتلت اثنني أخوة 
...م��ايف مش��كلة.. ه��ذا ع��دو اهلل.. قتل��وا اثن��ني 
أخوة ب RBG.. وبإذن اهلل عز وجل قصاص 
نف��س الش��ي.. ب RBG س��نقتله« وبالفع��ل 

خ��الل ث��وان يطل��ق احلش��د الداعش��ي قذيفت��ه 

حن��و ابراهي��م يف ج��و احتفال��ي عل��ى صرخ��ات 
التكب��ري واهلت��اف بالدول��ة الباقي��ة.

اعت��اد الفت��ى عب��د ال��رزاق عري��ش  	
وه��و مري��ض عقل��ي آخ��ر م��ن بل��دة أب��و محام، 
النه��ار  البل��دة ط��وال  أن يتج��ول يف ش��وارع 
ومي��ر لي��اًل عل��ى بي��ت ش��قيقته لي��أكل، ويف 
ليل��ة مقتل��ه ذه��ب اىل بي��ت أخت��ه كم��ا ج��رت 
العادة، ليوقفه مقاتلو »داعش« هناك ويطلقوا 
النارعلي��ه دون أن تش��فع ل��ه هيئت��ه باإلف��الت 
م��ن امل��وت، وكذل��ك كان مص��ري مريض��ني 

آخري��ن، عث��ر عليهم��ا مقتول��ني فيم��ا بع��د.

وياس��ر )35 عام��ًا(، وف��ور خروجه��م انكش��فت 
هلم مكيدة »الدواعش« باستعماهلم هذه املرأة 
لتأدي��ة دور املس��تغيثة، فألق��ي القبض عليهم 
ومحلوا مسافة قصرية يف سيارة، مل تلبث أن 

توقف��ت، وينزلوا منه��ا، ليقتلوا على الفور. 
قري��ة  يف  الي��وم  ذات  يف  وأيض��ًا  	
الشعفة، وهي قرية أخرى من القرى الكثرية 
الش��عيطات،  عش��رية  أبن��اء  إليه��ا  ن��زح  ال��ي 
داهم��ت ق��وة كب��رية م��ن تنظي��م »داع��ش« 
مدرس��ة ن��زل به��ا النازح��ون. يف باحة املدرس��ة 
وقطع��وا  رج��ال،  أربع��ة  »الدواع��ش«  ص��ف 
رؤوس��هم ذحب��ًا أم��ام أطفاهل��م وزوجاته��م، 
طال��ب أح��د الذباح��ني قائ��د الق��وة »دعن��ا نوت��ر 
يا ش��يخ« أي دعنا نذبح ش��خصًا خامسًا ليكون 
عدد القتلى فرديًا، فرد القائد »نوتر فيما بعد«؛ 
بعد حفلة الذبح هذه اعتقلت »داعش« سبعني 
شخصًا من املدرسة، ونقلتهم إىل معتقالتها 
يف مدين��ة القائ��م العراقية، وما زال مصريهم 

جمه��واًل حت��ى الي��وم.
ظ��ن س��ائق صهري��ج املي��اه، حمم��د  	
أن  مح��ام  أب��و  بل��دة  م��ن  الكحي��الت  أمح��د 
انصراف��ه الدائ��م إىل عمل��ه وإقامت��ه بعيداً عن 
بلدت��ه س��ينجيانه من جن��ون »الدواعش« حني 
استجاب لطلب توصيل املاء اىل أحد مقراتهم 
يف أب��و مح��ام، وح��ني انته��ى من عمل��ه قالو له: 
»ال تذهب..أن��ت ش��عيطي أيض��ًا« وقتل��وه عل��ى 
ذل��ك. وأم��ا عمر صاحل الغدير )45 عامًا( الذي 
رج��ع م��ع اثن��ني م��ن أوالده، يفت��ش ع��ن أم��ه 
املقع��دة العج��وز، بع��د أن تاه��ت العائل��ة عنه��ا، 
وقت الفرار من بلدة أبو محام، فقتل مع ابنيه 
أيض��ًا، إىل جان��ب األم ال��ي كان��ت ق��د قتل��ت 

قبله��م بوق��ت قص��ري.
بل��دات  مش��ال  النف��ط  آب��ار  وم��ن  	
كل  »داع��ش«  تنظي��م  اعتق��ل  الش��عيطات، 
م��ن ينتم��ي للعش��رية م��ن العامل��ني يف ه��ذه 
اآلب��ار ال��ي كان��ت قد تس��لمتها من مش��غليها 
احمللي��ني، وفتح��ت ب��اب العم��ل فيه��ا بأج��ور 
يومي��ة، أي أن »داع��ش« مل تعتق��ل )لص��وص 
نف��ط( كم��ا روَّج أنصاره��ا آنذاك، بل اعتقلت 
عم��ااًل عادي��ني لديه��ا، واقتادته��م إىل املوق��ع 
الرئيس��ي حلق��ل العم��ر النفط��ي. ويف ذل��ك 
احلق��ل ص��ورت مش��اهد م��ن احللق��ة الثاني��ة 
م��ن اإلص��دار )فش��رد به��م م��ن خلفه��م( ظه��ر 
في��ه )35( م��ن املعتقل��ني عل��ى آب��ار النفط، قبل 
أن ينقل��وا إىل بادي��ة امليادي��ن، ويذحب��وا هناك. 

لثالث��ني عام��ًا ظ��ل الش��يخ م��وح عل��ي الس��ادات، مؤذن��َا وخادم��ًا جلام��ع العب��اس  	
يف الش��ارع الرئيس��ي لبلدة أبو محام، مل يأبه الرجل بالنصائح الي حتضه على النزوح 
واهل��روب م��ع اهلارب��ني، وآث��ر البق��اء يف اجلام��ع ال��ذي حيب��ه، محاي��ة ل��ه حس��ب م��ا ب��رر 
بق��اءه، ورغب��ة يف إدام��ة رف��ع آذان الصل��وات عل��ى مواقيته��ا دون انقط��اع. يق��ول عنص��ر 
حمل��ي منش��ق ع��ن »داع��ش«، إن مقاتلني ليبيني م��ن كتيبة البتار وآخرين من الكازاخ ، 
وه إىل باحة اجلامع وهو يدمدم  اقتحموا اجلامع وعثروا على الش��يخ وحيدًا فيه، فجرُّ
ب»اتق��وا اهلل« دون أن يتق��وه، ويق��ول العنص��ر املش��ق أنه حاول اقناعهم برتك الش��يخ، من 
غ��ري ج��دوى، لتنطل��ق البن��ادق رش��ًا عل��ى أص��وات تكبرياته��م صوب جس��د العجوز ورأس��ه 
الذي آذن وكر من قبل آالف املرات. يقول الشاهد  إنه قرر االنشقاق عن التنظيم إثر 

ه��ذه احلادثة.

توات��رت أخب��ار بعي��د املذحب��ة، أن مص��در الفت��وى الوحش��ية حب��ق عش��رية الش��عيطات ه��و )أب��و عب��د اهلل الكوي��ي( ال��ذي ع��د  	
العش��رية يف )حك��م يه��ود ب��ين قريض��ة( وال يتواف��ر الكث��ري ع��ن هوي��ة ه��ذا الرج��ل، لك��ن آراء تذه��ب إىل أن��ه )أب��و عل��ي املهاج��ر( املتحدث 
فه بيان تأس��يس اجلماعة قبل أن تنضم إىل »داعش« صيف العام  الرمسي باس��م مجاعة )جند اخلالفة بأرض الش��ام( حس��ب ما عرَّ
2013. متي��ز املهاج��ر أو )أب��و عب��داهلل الكوي��ي( كم��ا يؤك��د عارف��وه بغل��وه الش��ديد إىل ح��د يص��ل ب��ه إىل تكف��ري م��ن ال يكف��ره ه��و، ث��م 

تكفري من ال يكفر الثاني، فالثالث وهكذا دواليك. أعدمت »داعش« أبو عبد اهلل الكويي بعد مدة قصرية من املذحبة بتهمة العمالة 
للمخاب��رات األمريكي��ة.

من اليسار إبراهيم الشريدة قبل إعدامه بلحظات

عبد الرزاق عريش
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مقابر مجاعية
يف ش��هر تش��رين األول م��ن الع��ام  	
معتق��اًل  ثالث��ني  »داع��ش«  رت  س��خَّ  ،2014

لديه��ا م��ن أبن��اء عش��رية الش��عيطات، يف مجع 
أكث��ر م��ن )300( جث��ة كان��ت متناث��رة يف 
كل م��كان تقريب��ًا يف البل��دات اخلالي��ة م��ن 
أهله��ا. نقل��ت اجلث��ث يف ش��احنات لرُتم��ى يف 
مواق��ع ش��تى، منه��ا حف��ر جب��وار س��كة القطار 
ق��رب جس��ر مشال بلدة أبو مح��ام بنحو )5.5( 
ك��م. وظل��ت ه��ذه احلف��ر مكش��وفة دون أن 
تردم إىل حني اكتش��افها من األهالي الذين 
مس��ح لبعضهم بالعودة إىل ديارهم منتصف 
كان��ون الثان��ي م��ن ذل��ك الع��ام. كان��ت ه��ذه 
اجلث��ث ضائع��ة املالم��ح ومعظمه��ا بأعض��اء 
غ��ري كامل��ة، مم��ا جع��ل التع��رف عليه��ا أم��راً 
ش��به مس��تحيل. بع��د أي��ام وق��رب املق��رة يف 
بل��دة الكش��كية، عث��ر يف حف��رة واح��دة عل��ى 
ويف  رأس.  دون  معظمه��ا  جث��ة  مخس��ني 
مدرس��ة )العويضي��ة( يف الكش��كية أيض��ًا عثر 
عل��ى )20( جث��ة أخ��رى، عليه��ا عالمات تقييد 
األي��دي وآث��ار طلق��ات ناري��ة يف ال��رؤوس، 
وأمك��ن ل��ذوي املقتول��ني هن��ا أن يتعرفوا على 
أبنائه��م. ويف بل��دة غراني��ج، ق��رب حمط��ة 
أخ��رى  حف��رة  يف  عث��ر  الكهرب��اء،  حتوي��ل 
كذل��ك عل��ى )50( جث��ة. متك��ن األهال��ي م��ن 
اكتش��اف ه��ذا املوق��ع بفض��ل رج��ل ش��ارك 
الضحاي��ا، ح��ني كان  دف��ن  احلف��ر ويف  يف 
مس��جونًا ل��دى »داعش« بتهم��ة التدخني. ومل 
يتوقف اكتشاف املقابر والعثور على اجلثث 
بع��د املذحب��ة، فعث��ر أه��ل بل��دة أب��و مح��ام بعد 
عودته��م إىل دياره��م عل��ى )12( جث��ة مرمي��ة 
يف س��واقي الري، وعثروا أيضًا على )6( جثث 
أخ��رى متفرق��ة داخ��ل البي��وت يف أح��د أحي��اء 
البل��دة. وبعي��داً ع��ن ه��ذه املقاب��ر، ق��رب قلع��ة 
الرحب��ة يف مدين��ة امليادي��ن ألقي��ت جثام��ني 
م��ن ظه��روا يف احللق��ة الثاني��ة م��ن إص��دار 

»داع��ش« املس��مى )فش��رد به��م م��ن خلفه��م(.
جعفر اخلليفة وآخرون:

اته��م جعف��ر اخلليف��ة )الش��عيطي(  	
املتورط��ني  اجملرم��ني  كب��ار  أح��د  بأن��ه 
باملذحب��ة حب��ق أبن��اء عش��ريته، كان جعف��ر 
أح��د املبايع��ني املبكري��ن ل»داع��ش« إىل جان��ب 
كل م��ن )أب��و عل��ي الش��عيطي وأب��و س��يف 
وآخرين( شارك اخلليفة يف هجمات »داعش« 
عل��ى بلدت��ه الكش��كية وبلدت��ي غراني��ج وأب��و 
مح��ام مطلق��ًا عل��ى نفس��ه اس��م )أب��و مح��زة 
املطلوب��ني  ملالحق��ة  تف��رغ  ث��م  األردن��ي(. 
ل»داعش« وخاصة منتس��ي كتائب اجليش 

احل��ر الس��ابقني منه��م ، ف��رتأس حاج��ز قرية 
عل��ى  العش��رية  ألبن��اء  املرع��ب  الصاحلي��ة 
طري��ق دي��ر ال��زور البوكم��ال، وعل��ى ه��ذا 
احلاج��ز تفن��ن اخلليف��ة يف قت��ل م��ن يعث��ر 

وه��و  الش��عيطات،  م��ن  علي��ه 
املع��روف ب��ني »الدواع��ش« بولع��ه 
حتطي��م  يف  الف��أس  باس��تعمال 
وتقطي��ع  ضحاي��اه  رؤوس 
أوصاهل��م. يصع��ب تفس��ري طاق��ة 
ه��ذا  نف��س  يف  احلاق��دة  الش��ر 
الرج��ل، لك��ن بع��ض أبن��اء بلدت��ه 
يذّكرون حبادثة مقتل شقيقه 
ل»داع��ش«  اآلخ��ر  ه��و  املباي��ع 
مباضي��ه  كذل��ك  ويذّك��رون 
القري��ب، كمش��بوه يف عالق��ات 
جتس��س عل��ى املتظاهري��ن ض��د 
نظ��ام األس��د أول الث��ورة، قب��ل أن 
يصب��ح أح��د لصوص آب��ار النفط 
الذي��ن باي��ع أكثره��م  تنظي��م 
»داع��ش« إفالت��ًا مب��ا س��رقوه م��ن 
أم��وال. من��ذ ش��هرين تقريب��ًا عني 
اخلليفة مبنصب كبري يف إدارة 
الش��عيطات،  لبل��دات  »داع��ش« 

وحي��رص الي��وم عل��ى ج��ذب منتس��بني ج��دد 
إليه��ا م��ن كاف��ة ف��روع العش��رية املنكوب��ة، 
ليكثر عدد املتورطني معه، فيفلت من عقاب 

حمت��وم عل��ى م��ا اق��رتف م��ن جرائ��م.

ألش��هر ع��دة، ظ��ل البح��ث ع��ن األبن��اء املفقودي��ن ب��ني اجلث��ث يف املقاب��ر املكتش��فة،  	
عم��اًل يومي��ًا ش��اقًا لعائ��الت الضحاي��ا؛ وكثري ما تتيه أمهات أمام تش��ابه اجلثث، يف املالمح 
الضائعة وأجزاء اللباس, فتشهق أم وهي تفحص لون قميص ما : »يا وليدي حممد..هذا 
حمم��د« ؛ لكنه��ا ال تلب��ث أن ترتاج��ع ح��ني تلتف��ت إىل جث��ة أخ��رى ترت��دي قميص��ًا مش��ابهًا. 
ودون يق��ني ع��دت عائ��الت كث��رية جثث��ًا أنه��ا ألبنائه��ا ودفنته��ا، فيم��ا ظل��ت جث��ث أكث��ر 

الضحاي��ا جمهول��ة متام��ًا.

جعفر اخلليفة
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سعد عبد الباري
يف جوالت��ه امليداني��ة عل��ى املقاتل��ني يف جبه��ات حل��ب الغربي��ة واجلنوبي��ة كان أب��و  	
مع��اذ املك��ي، وه��و أح��د كب��ار ش��رعيي جبه��ة فت��ح الش��ام يف حل��ب، ش��ديد الوض��وح بض��رورة 
االنصياع إىل أحكام الواقع، والعمل على أولويات )جهاد الدفع(، وحصره يف الش��ام )س��ورية( 

م��ن فق��ط. واح��دة  يف  الش��رعي  ينب��ه  	
جوالت��ه تل��ك إىل الضع��ف امل��ادي للمس��لمني 
أم��ام الغ��رب املال��ك ألس��باب الق��وة ووس��ائلها: 
»س��الحنا صناع��ة الغ��رب، س��ياراتنا صناع��ة 
الغ��رب، أس��باب دنيانا صناع��ة الغرب« وعلينا 
بن��اء عل��ى ه��ذا الضع��ف أن نك��ف ع��ن التفكري 
مواجه��ات  يف  واخل��وض  الطل��ب(  ب)جه��اد 
خاس��رة وغ��ري الزم��ة يف ه��ذه املرحل��ة حس��ب 

صح��ت  إن  ق��ال.  م��ا 
املنقول��ة  الوقائ��ع 
ع��ن مص��ادر مقرب��ة 

م��ن فت��ح الش��ام، مث��ل 
خطابات املكي وغريها 

ف��إن  الوقائ��ع،  م��ن 
التغيري يف أدبّيات الفرع 
السابق لتنظيم القاعدة 

قد انطلق بالفعل، مبتدئًا 
الغربي��ة  ال��دول  بإخ��راج 

م��ن قائم��ة األع��داء ال��الزم 
وإرج��اء  اآلن،  مواجهته��م 

ذل��ك اىل أج��ل غ��ري مس��مى. 
الش��رعي  اس��تطراد  ويلف��ت 

إىل ه��ذه الناحي��ة أم��ام جن��ود 
ورمب��ا  القت��ال  عل��ى  مقبل��ني 

امل��وت االنتباه؛ مم��ا قد يدل على 
العناي��ة ال��ي توليه��ا فت��ح الش��ام 

ملقتضي��ات ف��ك االرتب��اط، وي��دل 
عل��ى عزمه��ا إجراء تغي��ريات جادة 

وتدرجيي��ة يف صبغته��ا وخطابه��ا 
العام. واتصااًل بذلك ارتفعت أس��هم 

أه��ل الش��ام )الس��وريني( ل��دى دع��اة 
اجلبهة وش��رعييها، وصار استحضار 

األحاديث النبوية الي تؤكد فضلهم 
الدع��اة، إىل  مألوف��ًا يف يومي��ات  أم��راً 
م��ن  غائب��ة  كان��ت  بديهي��ات  جان��ب 

قب��ل ع��ن أرجحي��ة أه��ل البل��د عل��ى س��واهم 
يف فه��م الواق��ع والن��اس؛ مم��ا ينب��ئ برتاج��ع 
أدوار املهاجري��ن يف صف��وف اجلبه��ة لص��احل 
م��ا  وحس��ب  اآلن،  وحت��ى  لك��ن  الس��وريني، 

يتس��رب من أخبار، مل تبدأ عمليات اس��تبدال 
سوريني مبهاجرين إال يف نطاق ضيق وعلى 
مس��توى قي��ادات الص��ف الثان��ي اإلداري��ة يف 

)إم��ارة حل��ب( عل��ى وج��ه اخلص��وص.
قراءة يف وثيقتني رمسيتني

ت��درك فت��ح الش��ام أن انفصاهل��ا  	
املعل��ن ع��ن القاع��دة 

ل��ن حيق��ق األهداف 
املرج��وة من��ه، م��امل يك��ن اس��تقالاًل كام��اًل 
عنه��ا، تصاحب��ه تغي��ريات  نظري��ة وهيكلي��ة 
جتع��ل م��ن اجلبه��ة مجاع��ة س��ورية، حتص��ر 
فق��ط.  الس��ورية  اجلغرافي��ة  يف  تطلعاته��ا 
ول��ن تبل��غ اخلطاب��ات الرمسي��ة جلبه��ة فت��ح 

ال تقصفونا مل نعد قاعدة
فتح الشام أول التحوالت إىل سورّية اجلماعة

كلم��ات  بلغته��ا  ال��ي  اجل��رأة  اآلن  الش��ام 
بع��ض الدع��اة والوع��اظ يف صفوفها، ألس��باب 
ع��دة تأخذه��ا اجلبهة باحلس��بان، لعل أبرزها 
احلف��اظ عل��ى متاس��كها وصورته��ا البطولي��ة 
أمام األتباع واجلمهور. وحتى اآلن مل يصدر 
ع��ن فت��ح الش��ام س��وى بيان��ني رمسي��ني، هم��ا 
بيان فك االرتباط وميثاق جبهة فتح الشام؛ 
ويف البي��ان ال��ذي ق��رأه اجلوالن��ي يف ظه��وره 
العل��ين األول، كان��ت لغ��ة اخلط��اب منتق��اة 
نه��ج  إىل  فتلم��ح  أوج��ه،  ومّحال��ة  بعناي��ة، 
سياس��ي وحرك��ي جديد، أكث��ر مما تصرح 
ب��ه، لك��ن املف��اد الع��ام لبي��ان اجلوالن��ي كان 
ش��ديد الوض��وح وه��و: أيها الع��امل ال تقصفونا 
فل��م نع��د قاع��دة. وأم��ا ميثاق اجلبهة املنش��ور 
مؤخ��راً فق��د كان أش��د حتدي��داً للمتغ��ريات 
ال��ي حلق��ت يف منطلق��ات اجلبه��ة 
ونهجه��ا بع��د ف��ك االرتب��اط؛ إذ قال 
امليثاق يف بنده الثاني »ندفع العدو 
الصائل على الدين وعلى حرمات 
املس��لمني، ون��رى ذل��ك م��ن أه��م 
ف��روض األعي��ان وم��ن أوج��ب 
ص��ور إقام��ة الدي��ن« إذاً ه��ذا هو 
اعتمدت��ه  ال��ذي  اجله��اد  ن��وع 
الدف��ع(  )جه��اد  الش��ام  فت��ح 
فق��ط، وال حمل ل)جهادات( 
القاعدة يف الطلب والتنكيل 
والنكاي��ة مت��ى أمكنه��ا ذلك 
ويف أي بقع��ة م��ن الك��رة 

األرضي��ة.
الراب��ع  البن��د  ويف   
»نتب��ع  امليث��اق  يق��ول 
الس��نن  جهادن��ا  يف 
ونراع��ي  الش��رعية، 
الس��نن الكوني��ة لبلوغ 
حس��ب  قصدن��ا، 
لش��رعنا  فهمن��ا 
وحتم��ًا  وواقعن��ا« 
إن )مراعاة السنن 
توج��ب  الكوني��ة( 
عل��ى فت��ح الش��ام 
اإلدراك الواع��ي 
الق��وة  لف��وارق 
قائم��ة  م��ع  التعاط��ي  يف  والضع��ف 
األع��داء، وتتطل��ب ق��دراً م��ن السياس��ة –وإن 
مسي��ت ش��رعية يف امليث��اق- واحلكم��ة، وم��ن 
ث��ّم التعاي��ش م��ع كل م��ن ميك��ن التعاي��ش 
مع��ه اآلن، وه��م يف واق��ع احل��ال كل ع��دو 
)يدعنا وشأننا يف مقارعة نظام األسد(، على 
م��ا تري��د جبه��ة فت��ح الش��ام.. ويريد س��وريون 

ومنه��ا. معه��ا  كث��ر 
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د فخر اجلوري

مس��افات طويل��ة حتدده��ا الفت��ات الطري��ق م��ن حل��ب إىل الرق��ة إىل دي��ر ال��زور، يتع��ني عل��ى الراك��ب  قطعها على هدى األس��هم  	
املتجهة حنو الشرق، وفضاًل على املسافة واالجتاه، تالمس الالفتات حمالت أعمق يف وجدان أبناء دير الزور، وكذلك يرتسم الطريق 

بص��ور مرهف��ة يف ه��ذا الوج��دان.

للمسري هنا نكهة خاصة بطعم الصمت املطبق على جاني  	
الطري��ق وطع��م تبعث��ر البل��دات وفراره��ا متعاقب��ة عل��ى م��د النظ��ر، 
يف خميل��ة كل )ش��رقي( ص��ور ش��تى لل��درب الصح��راوي الطوي��ل، 

تس��تفز إحساس��ه باالنتم��اء جل��زء خمتل��ف م��ن الب��الد.
فاالنتم��اء لش��رق س��ورية ه��و انتم��اء نفس��ي واجتماع��ي،  	
وكذلك سياس��ي أيضا يف بعض األحيان، وقد تس��نده اجلغرافيا وقد 
ال تسنده، فشمال شرق سورية هو شرق فقط عند معظم السوريني، 
وأم��ا الش��مال الغرب��ي فهو مشال متامًا ولي��س غربًا، وعلى هذا يكتمل 
املفهوم عموما، بتوزيع ال تسمح بأن يكون دقيقًا، التقسيمات اإلدارية 

لدول��ة ليس��ت صغ��رية، وليس��ت كب��رية أيض��ًا.
تش��كل حمافظ��ات دي��ر ال��زور واحلس��كة والرق��ة املنطق��ة  	
الش��رقية يف التقس��يم اإلداري للجمهورية العربية الس��ورية، وتشكل 
احملافظ��ات الث��الث جمتمع��ة حوالي %40 من مس��احة البالد. وحس��ب 
التصني��ف الرمس��ي ل��وزارات النظ��ام احلاك��م ع��ّدت ه��ذه احملافظ��ات 
مناط��ق نامي��ة، لكنه��ا مل تنُم خ��الل خطط البعث اخلمس��ية املتتالية. 
ب��ل قام��ت سياس��ات النظام حنو املناطق النامي��ة ودير الزور على وجه 
اخلصوص، على صرف أقل ما ميكن من نفقات عامة، وعلى تقديم 
أق��ل م��ا ميك��ن م��ن ف��رص عم��ل وتعلي��م ومع��دالت تنمي��ة وخدم��ات،  
باملقاب��ل أخ��ذ أو س��رقة كل ش��يء تقريب��ًا م��ن خ��ريات ه��ذه احملافظة، 
م��ن النف��ط ال��ذي اكتش��فنا متأخري��ن عوائ��ده الضخم��ة، وم��ن الغ��از 
الذي يغذي نصف سورية، ومن احملاصيل الزراعية اهلائلة؛ وكانت 
النتيج��ة مزي��داً م��ن اإلفق��ار والتهمي��ش. فحكوم��ات األس��د مل حترك 
ساكنًا بعد جفاف نهر اخلابور، وبوار مساحات شاسعة من األراضي 
ال��ي كان��ت لعق��ود س��ابقة مزروع��ة ومروي��ة مبي��اه ه��ذا النه��ر، ومل 
تفع��ل ش��يئًا خيف��ف م��ن وط��أة الفقر، أوالنزوح والتش��رد لس��كان قرى 
اخلاب��ور ال��ي صنف��ت ب��ني أكث��ر املناط��ق فق��راً يف الع��امل. يف الوق��ت 
الذي جرت فيه مياه نهر الفرات ملئات الكيلومرتات لري أراٍض بعلية 
يف س��هول حلب، وأقيمت مش��اريع ري أخرى يف جبال الس��احل وس��هل 
الغ��اب. و لس��نوات ظل��ت دي��ر ال��زور أو بع��ض قراه��ا مس��توطنات لع��دد 

من األمراض واألوبئة، وظل أبناؤها يشكلون الفئة األكثر عدداً يف 
قوائم املصابني بالسرطان، ودون أن جيرؤ أحد على املطالبة بافتتاح 
مرك��ز أو مستش��فى ملعاجل��ة األورام، ألن ذل��ك س��يفتح الب��اب عل��ى 
القضي��ة األخط��ر، وهي تفس��ري معدل اإلصاب��ات املرتفع بهذا املرض 

يف احملافظ��ة دون��ًا ع��ن غريه��ا م��ن احملافظ��ات األخرى.
مل ختتل��ف النظ��رة ل��دى بع��ض، ورمب��ا أكث��ر، الس��وريني  	
حن��و أبن��اء املنطق��ة الش��رقية ع��ن نظرة نظام األس��د هلم، بأنه��م أبناء 
املناطق النامية النائية املتأخرين حضاريا واجتماعيا عن أقرانهم يف 
باقي البالد. فالفضول البليد هو غالب ما قد جيده الديري »املتخلف« 
م��ن أخي��ه  املف��رتض يف الوط��ن. ومن الش��ائع أن يس��مع ابن دير الزور 
أسئلة بلهاء من زميله يف اجلامعة مثل )صحيح انتو عايشني خبيم 
؟..عندك��م س��يارات بالدي��ر؟ ...عندك��م بناي��ات؟ ..عندك��م بن��ات 
بيلبس��وا س��بور؟...يف عندي رفيق من احلس��كة من بيت فالن بتعرفو 
؟( وإلثب��ات أن دي��ر ال��زور ج��زء طبيعي من س��ورية كان على أبنائها 
أن يبذلوا جهوداً مضنية يف الشرح والتعريف بها أمام اآلخرين، دون 
أن تفل��ح ه��ذه اجله��ود دوم��ًا بتبدي��د الص��ورة املتوهم��ة، عنه��ا وعنه��م، 
بأنه��م ليس��وا س��وريني مب��ا يكف��ي. تل��ك الص��ورة املتخيل��ة ع��ن دي��ر 
ال��زور والس��لوك الناب��ع عنه��ا ل��دى الس��وريني اآلخري��ن، ه��ي إح��دى 
منعكس��ات الكس��ل املع��ريف ال��ذي أورث��ه النظام  لدينا مجيع��ًا، وما زلنا 
نتلم��س آث��اره، جه��اًل س��اذجًا بالبديهي��ات، ومفاهي��م ش��به عنصري��ة، 
تول��د صراع��ات و تنافس��ات ب��ني مدينة وري��ف، أو بني مدينة ومدينة 

أخرى.
كان م��ن املرج��و، يف مرج��وات الث��ورة الس��ورية الكث��رية،  	
أن يتب��دد كل ه��ذا، ويع��رف الن��اس بعضه��م البعض م��ن جديد، وقد 
حتق��ق مق��دار م��ن ه��ذا الرج��اء يف العام��ني األول والثان��ي م��ن عم��ر 
الث��ورة، لك��ن م��ا تبق��ى م��ن اجله��ل وآث��اره ظ��ل يفع��ل أفعال��ه بني حني 
وآخر، بتقاذف التهم واإلساءة واإلهمال جلماعات أهلية كاملة، أو 

مبزاع��م البطول��ة واإلخ��الص دون��ًا ع��ن اآلخري��ن. 

الذاكرة احلزينة ...حنو الشرق حنو دير الزور
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رادار املدينة

نتساءل ملاذا »قوات سورية الدميقراطية« يف حالة تقدم متواصل، وختلو املناطق الي تدخل حتت سيطرتها من االضطرابات؟ 	
من��ذ تش��كلها يف تش��رين األول م��ن الع��ام املاض��ي، م��ا ت��زال  	
»ق��وات س��ورية الدميقراطي��ة« ال��ي ُيش��ار إليه��ا ب »قس��د« اختص��اراً، 
توس��ع رقع��ة األرض وكت��ل الس��كان اخلاضع��ني هل��ا. تألف��ت »قس��د« 
م��ن وح��دات محاي��ة الش��عب الكردية )ypg( وهي أهم األذرع املس��لحة  
حل��زب االحت��اد الدميقراط��ي )pyd(، وغ��دت ه��ذه الوح��دات العم��ود 
الفق��ري ل »س��وريا الدميقراطي��ة«، إىل جان��ب جمموع��ات آش��ورية 
وس��ريانية وشركس��ية صغ��رية يف حمافظ��ة احلس��كة عل��ى وج��ه 
اخلص��وص، وكذل��ك جمموع��ات عربي��ة خمتلف��ة، مث��ل جمموع��ة 
الصنادي��د املوالي��ة لنظ��ام األس��د ال��ي أسس��ها محي��دي ده��ام اجلرب��ا 
زعيم عشرية مشر واحلاكم املشرتك ملا يسمى ب»كانتون اجلزيرة« 
وفق تعابري )pyd(، وانضم إىل قسد يف أوقات الحقة كتائب صغرية 
وش��كلية م��ن اجلي��ش احل��ر يف الرقة، قبل أن يضطر ل��واء ثوار الرقة 
إىل االنضم��ام هل��ذه الق��وات. وقب��ل إط��الق مع��ارك مدين��ة منبج ضد 
تنظي��م »داع��ش« ش��كلت كتائ��ب جي��ش ح��ر س��ابقة جمل��س منب��ج 
العس��كري حت��ت رعاي��ة »ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة«، وح��اول ه��ذا 
اجمللس أن يبدو حليفًا وليس تابعًا هلا، وستكش��ف األس��ابيع القادمة 
األهمي��ة احلقيقي��ة هل��ذا اجمللس من خالل دوره املفرتض يف محاية 

وإدارة منب��ج بع��د طرد »داع��ش« منها.  
ويع��زى  التضخ��م املتس��ارع ألدوار »قس��د« و متدده��ا عل��ى  	

هم��ا:   رئيس��يني،  لعامل��ني  الس��ورية  األرض 
النظ��رة األمريكي��ة ل»ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة« باعتباره��ا   -1

الش��ريك املناس��ب يف حمارب��ة تنظي��م »داع��ش«، وم��ا يرتت��ب على ذلك 
من دعم ومس��اندة عس��كرية هلذه القوات، وخاصة يف س��الح الطريان 
املش��ارك دوم��ًا يف كل معرك��ة ختوضه��ا ض��د »داع��ش«، إضاف��ة إىل 
إمدادات الذخرية والسالح واخلدمات اللوجستية املتنوعة، فضاًل عن 
مرافقة مستشارين عسكريني أمريكيني هلا، يف الوقت الذي رفضت 
وترف��ض في��ه الواليات املتحدة ش��راكات أخ��رى مع فصائل اجليش 
احل��ر والفصائ��ل األس��المية ال��ي حت��ارب التنظي��م، إال بش��روط 
يس��تحيل على هذه الفصائل القبول بها، ولعل أهمها على اإلطالق، 
الش��رط األمريكي بأن تنصرف هذه الفصائل لقتال »داعش« فقط، 
وتتوق��ف ع��ن املش��اركة يف املع��ارك ض��د نظ��ام بش��ار األس��د، حت��ى يف 
احل��االت احلرج��ة ال��ي تتع��رض فيه��ا املناط��ق ال��ي تتمرك��ز فيه��ا 

ه��ذه الفصائ��ل هلجم��ات ق��وات األس��د، مثلم��ا ح��دث م��ع ل��واء املعتصم 
املدع��وم أمريكي��ًا، ح��ني اخنرط م��ع فصائل اجليش احلر األخرى يف 
ريف حلب الشمالي للتصدي هلجوم قوات األسد على هذا الريف يف 
شهر شباط من هذا العام. وحتمًا لن تضطر »قسد« إىل اختبار شبيه 
م��ن جان��ب النظ��ام، وه��ي الي ش��اركت النظام عر نواتها الرئيس��ية 
)pyd( يف قمع ثم حماربة الثوار يف مدن حمافظة احلسكة ومديني 
ع��ني العرب/كوبان��ي  وعفري��ن، ث��م ش��اركته كذل��ك يف التص��دي 
لتنظيم »داعش« قبل وبعد تشكل التحالف الدولي حملاربة التنظيم 

يف أيل��ول من العام 2014. 
2- العام��ل الثان��ي يف ق��وة »قس��د« ه��و الس��لوك الوحش��ي واجملن��ون 

لتنظي��م »داع��ش« جت��اه الس��كان يف املناط��ق اخلاضع��ة لس��يطرته، 
األم��ر ال��ذي دف��ع بهم إىل تقبل أي خي��ار خيلصهم من هذا التنظيم، 
حت��ى ل��و مح��ل هذا اخلالص تهدي��داً مس��تقبليًا هلويتهم وحلرياتهم 
أو بعضه��ا، فطامل��ا ش��كلت »داع��ش« اخلي��ار األس��وأ ب��ني خي��ارات س��يئة 
أيض��ًا بالنس��بة هل��م، ولعل أحوال الس��كان الي��وم يف بلدات وقرى ريف 
الرق��ة الش��مالي، ه��ي النم��وذج املع��ر ع��ن ح��ال كل جمتم��ع يتح��رر 
من »داعش« وخيضع لس��لطة »قس��د« وهي الواجهة امللطفة لس��لطة 
)pyd( الفعلي��ة. لك��ن رمب��ا يس��اعد ح��رص ه��ذا احل��زب الفاش��ي عل��ى 
صورت��ه يف تف��ادي تك��رار  أو تقلي��ص حج��م االنته��اكات الصارخ��ة 
حلق��وق الس��كان الع��رب، م��ن تهج��ري لق��رى ع��دة ب��ني حمافظ��ي 
احلس��كة والرقة ومؤخراً حلب، و اعتقاالت تعس��فية بتهمة االنتماء 
إىل »داع��ش« و متيي��ز عنص��ري يف الس��لوك اليوم��ي جت��اه ه��ؤالء 
السكان. ويشكل اخلالص من »داعش« اليوم أولوية لكثري من الناس 
ولو مبس��اعدة »الش��ياطني الزرق«، وفق ما يقول البعض، تعبرياً عن 

الرغب��ة العاجل��ة به��ذا اخل��الص.
يط��رد  بقع��ة  كل  يف  العام��ة  الذاك��رة  تن��ال  أن  وقب��ل  	
منه��ا تنظي��م »داع��ش« قس��طًا م��ن الراحة م��ن هول ما فعل��ه التنظيم، 
ل��ن حت��دث اضطراب��ات ذات أهمي��ة، بتأث��ري الن��وع اجلدي��د من املظامل 
ال��ي حيمله��ا احل��كام اجل��دد هل��ذه البق��اع، وقب��ل أن تضم��د اجل��راح 
ال��ي خلفته��ا »داع��ش« يف الضم��ري الع��ام، لن جتد األنف��س قدرة على 

الش��كوى م��ن ج��راح جدي��دة، مؤمل��ة ه��ي األخ��رى.

أمريكا و»داعش« عوامل قوة »سورية الدميقراطية«

خليفة اخلضر 
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دميقراطيتنا، كما 
يريدها الغرب

احل��دث األول ه��و التغاض��ي الغرب��ّي ع��ن عملي��ات القص��ف  	
اليومي��ة للتحال��ف الروس��ّي اإليران��ّي والنظ��ام الس��ورّي وجمموع��ة 
ميليشيات املظلوميات الشيعية الي ال تنتهي، وما ختلفه من إزهاق 
أرواح العديد من الس��وريني صغاراً وكباراً، رجااًل ونس��اًء، وبطريقٍة 
متوحش��ٍة تتطاي��ر فيه��ا األش��الء، حت��ى متك��ن م��ن قط��ع الطري��ق بعد 
ال��ي تع��ّد املم��ّر الوحي��د  أن أح��رق املس��احة اجلغرافي��ة الصغ��رية 
حلل��ب الش��رقية م��ع الع��امل، والي صارت معروفًة باس��م الكاس��تيللو، 
وحاصر حوالي )300( ألٍف من سكانها احملاصرين أصاًل، واملعّرضني 
للقت��ل اليوم��ّي باحلم��م الروس��ية. ه��ذا احلص��ار ال��ذي مل ي��دم طوياًل 
بفضل العمل املشرتك جملموعٍة من الفصائل العسكرية الي متكنت 
خ��الل أق��ل م��ن أس��بوع، ومب��ؤازرٍة ودعٍم من املدني��ني احملاصرين، من 
ف��ك احلص��ار وإبع��اد ش��بح ال��ذل املتمث��ل مب��ا ص��ار ُيع��رف ب�»الباص��ات 
اخلض��ر«. األم��ر ال��ذي وجه ضربًة قويًة للروس وذيلهم، فكان رّدهم 
قصف��ًا همجي��ًا مس��تمّراً غايت��ه ليس��ت تروي��ض املعارض��ني ب��ل س��حق 

كل أش��كال احلي��اة ل��دى الس��وريني.
مل يكتف الغرب بالتغاضي عن القصف الروس��ّي، فاحللف  	
ال��ذي تق��وده الوالي��ات املتح��دة وجمموع��ٌة م��ن ال��دول األوروبي��ة 

والعربي��ة حملارب��ة اإلره��اب يقتل من الس��وريني 
أيض��ًا حت��ت ذرائ��ع خمتلف��ة. فبحج��ة حمارب��ة 
أن مناص��رة  )م��ع  اإلس��المية  الدول��ة  تنظي��م 
الغ��رب لأنظم��ة االس��تبدادية عل��ى املس��تويني 
ه��ي  الوحش��ّي،  والقص��ف  والثق��ايّف،  السياس��ّي 
بعض األس��باب الرئيس��ية للتطرف وزيادة عدد 
مناص��ري التنظي��م(، ال يتوان��ى الغرب، بل يّرر، 
قت��ل املئ��ات م��ن الس��وريني، ويف أحس��ن األح��وال 
ق��د يعت��ر أن تقديرات��ه أو معلومات��ه كان فيه��ا 
ش��يٌء م��ن س��وء التقدي��ر! وم��ا املذحب��ة األخ��رية 
يف إح��دى ق��رى منب��ج إال مث��اٌل عل��ى ذل��ك، وه��ي 
املدين��ة ال��ي حاصرتها الق��وات الّرية للتحالف، 
وأقص��د ق��وات )قس��د(، م��ن جهاته��ا األرب��ع، ومل 
يِغب عنها القصف اليومّي للتحالف، وانسحبت 
)داع��ش( مؤخ��راً،  الدول��ة  ق��وات تنظي��م  منه��ا 
لتخض��ع لنم��وذٍج جدي��ٍد م��ن احلك��م ال يضم��ر 

اخل��ري ألهله��ا خاّص��ًة ولس��ورية عام��ًة.
أم��ا احل��دث اآلخ��ر فه��و م��ا ج��رى ليل��ة  	
15-16 مت��وز يف تركي��ا م��ن حماول��ة انق��الٍب 
عل��ى س��لطٍة منتخب��ة، وكي��ف كان��ت رّدات 

أمحد عيشة

كش��فت األح��داث األخ��رية يف املنطق��ة -وأقص��د ما جرى  	
مؤخ��رًا يف حل��ب ويف تركي��ا- واملواق��ف األوروبّي��ة واألمريكّي��ة 
املرافق��ة هل��ا، ش��كل ومضم��ون الدميقراطي��ة ال��ي يدعمه��ا الغ��رب 
ويس��عى إىل إنش��ائها يف الع��امل املختل��ف عن��ه ديني��ًا باألس��اس وم��ن 

ث��م ثقافي��ًا وحضاري��ًا.

الفع��ل الغربي��ة وتعامله��م م��ع ذل��ك احل��دث الكب��ري يف دول��ٍة عض��ٍو يف 
أهم أحالفهم –الناتو. فما كتبه الصحايّف الريطانّي ديفيد هريست 
يف الغاردي��ان صبيح��ة 16 مت��وز من أن الس��فارة األمريكية يف أنقرة 
وّزع��ت رس��الًة نصي��ًة ملواطنيه��ا يف تركي��ا تص��ف م��ا جي��ري بأن��ه 
»انتفاض��ة« )Uprising(، يش��ري إىل خلفي��ة املواق��ف األمريكي��ة، وم��ن 
ورائه��ا األوروبي��ة، جت��اه احل��دث، ناهي��ك ع��ن املوق��ف املعل��ن املتأخ��ر 
الداع��م للش��رعية، ولك��ن املش��روط واملتخ��ّوف عل��ى الدميقراطي��ة.

ال ته��دف ق��راءة املواق��ف األمريكي��ة واألوروبي��ة، املمت��دة  	
حتى يومنا هذا، من مأساة السوريني ومن مطالبهم احملقة باحلرية 
والكرام��ة، ومواقفه��م جت��اه ما حصل يف تركي��ا، إىل الوصول إىل أن 
الغ��رب غ��ري دميقراط��ّي، وه��ذا م��ا ين��ايف أّي حماكم��ٍة عقلي��ة، ولكن 
لإلش��ارة إىل اجلان��ب اآلخ��ر وغ��ري املخف��ّي م��ن سياس��اته، فالنفعي��ة 
واملص��احل تش��كالن جوه��ر املمارس��ة واملواق��ف الغربي��ة، ولي��س القي��م 
واملب��ادئ. فجمي��ع احلكوم��ات يف ال��دول الغربي��ة دميقراطي��ة، لكنه��م 
يري��دون لن��ا الدميقراطي��ة واحلرية كآخرين، غ��ري أوروبيني، ومن 
جانٍب آخر غري مسيحيني، دميقراطية حتكم فيها أنظمٌة قويٌة فيها 
الكث��ري م��ن االس��تبداد، ومثله��ا م��ن الطواعية ملصاحلهم وسياس��اتهم. 
وهنا يرز كثرياً اجلانب غري العسكرّي للنزوع الغربّي االستعمارّي 
القدي��م واجلدي��د، وه��و تش��كيل العق��ل والقي��م يف بالدن��ا كم��ا يراه��ا 
ويران��ا، ال كبش��ٍر نس��تحق احلي��اة احل��رة الكرمي��ة والتق��دم، وإمن��ا 
مب��ا خي��دم تل��ك القي��م واملب��ادئ يف تش��كيل أنظم��ٍة وخن��ٍب سياس��يٍة 
وعس��كريٍة وثقافي��ٍة حملي��ٍة تل��ي حاج��ات ومص��احل الغ��رب، لي��س 
كقي��ٍم غريب��ٍة ومفروض��ة. وال ينتق��ص ه��ذا م��ن املوق��ف اإلجياب��ّي 
للقي��م الغربي��ة، وخاّص��ًة احلري��ة ال��ي خ��رج الس��وريني م��ن أجله��ا 

ودفع��وا الكث��ري م��ن دمائه��م يف س��بيلها.
تكش��ف األح��داث األخ��رية يف كلٍّ م��ن س��ورية وتركي��ا  	
طبيع��ة السياس��ة ال��ي ينتهجه��ا الغرب جت��اه منطقتن��ا، والي كثرياً 
م��ا تك��ون دع��م األنظم��ة االس��تبدادية حبج��ة االس��تقرار. وم��ن جه��ٍة 
ثاني��ٍة تب��نّي أن الش��عب وق��واه احلي��ة العس��كرية واملدني��ة ميكنه��ا أن 
حتّد، ال بل تغرّي، من تلك السياسات، وأن تنجز الكثري ملصلحتها، إن 

ق��ّررت ومتس��كت حبقوقه��ا يف احلري��ة والكرام��ة.
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أوبام��ا ُمصي��ٌب يف أن يك��ون ح��ذراً  	
م��ن الت��وّرط العس��كرّي، واحل��ّق ُيق��ال، لك��ين 
عموم��ًا  واألمريكي��ني  أوبام��ا  أّن  أعتق��د 
خمطئ��ون عندم��ا يقول��ون: م��ا جي��ري هن��اك 
أمٌر فظيع، لكن ليس مثة ما نس��تطيع فعله. 
ق��ال ل��ي جيم��س كارتراي��ت، وه��و جن��راٌل 
متقاع��د: »مث��ة أموٌر كثريٌة نس��تطيع فعلها. 
نس��تطيع فع��ل أش��ياٍء كث��ريٍة خلل��ق األم��ن 
تل��ك  س��كان  وحلماي��ة  ُمنتق��اة،  مناط��ق  يف 
املناط��ق اآلمن��ة والس��ماح هل��م بإع��ادة بن��اء 
بلده��م حت��ى عندم��ا يس��تمّر الن��زاع يف أج��زاٍء 
أخ��رى م��ن البالد«. يع��رتف كارترايت، الذي 
ُأطِل��َق علي��ه لق��ب اجلن��رال امُلفّض��ل للرئي��س 
أوباما، أّن اقرتاحه بإنشاء مناطق آمنٍة حيمل 
األمريك��ّي  اجلمه��ور  عل��ى  وأّن  خماط��ر، 
أن يك��ون مس��تعداً ملش��روٍع طوي��ل، لعق��ٍد م��ن 
الزم��ن أو أكث��ر؛ لكن��ه حُي��ّذر أن خماط��ر 
ع��دم القي��ام بش��يٍء يف س��وريا أك��ر. مادل��ني 
أولراي��ت، وزي��رة اخلارجي��ة يف عهد الرئيس 
بي��ل كلينت��ون، تواف��ق عل��ى أنن��ا نس��تطيع أن 
نفع��ل أكث��ر، مث��ل إقام��ة مناطق آمن��ة. وهي 
ُتش��ّدد عل��ى أن الوالي��ات املتح��دة ينبغ��ي أن 
تك��ون ح��ذرًة ج��داً يف اس��تخدام الق��وة ك��ي ال 
جتع��ل املش��كالت أس��وأ، لكنه��ا ُتضي��ف أنه بعد 
التمحيص »جيب أن نكون مستعدين إلنشاء 

ه��ذه املناط��ق اإلنس��انية«.
كال  االنتق��ادات  ه��ذه  تش��مل  	
مدي��رة  س��كاك،  ك��وري  تق��ول  احلزب��ني. 
اسرتاتيجية الدفاع يف البيت األبيض يف عهد 

ج��ورج ب��وش االب��ن: »أج��ل، هناك ما نس��تطيع 
فعل��ه«. اقرتاحه��ا ه��و إنش��اء مناطق آمن��ٍة على 
غرار منوذج منطقة حظر الطريان يف مشال 
الع��راق ع��ام 1991 بع��د ح��رب اخللي��ج األوىل. 
كث��رٌي م��ن اخل��راء يقرتح��ون حتطي��م القوة 
اجلوي��ة الس��ورية بش��كٍل ال يع��ود مبقدوره��ا 
املش��ايف  عل��ى  املتفج��رة  الرامي��ل  إلق��اء 
واملدني��ني. وإح��دى األف��كار ال��ي كث��رياً م��ا 
يتّم مساعها هي أن ُتطلق صواريخ من خارج 
س��وريا حتف��ر مدّرج��ات املط��ارات العس��كرية 
جلعله��ا غ��ري قابل��ٍة لالس��تعمال. أح��د أه��داف 
هك��ذا اس��رتاتيجياٍت ه��و زي��ادة ف��رص وض��ع 
نهاي��ٍة للح��رب ناجت��ٍة ع��ن عملي��ٍة تفاوضية. 
حتّف��ُظ أوبام��ا جّرد وزي��ر اخلارجية كريي، 
ال��ذي حي��اول بع��زٍم أن يف��اوض عل��ى وق��ٍف 
دائٍم إلطالق النار يف سوريا، من القدرة على 
التأث��ري. اس��تطاعت الوالي��ات املتح��دة حتقيق 
اتفاٍق مع إيران ألنها متتلك أوراقًا تفاوضية، 
بينم��ا ختلين��ا ع��ن كّل تأث��رٍي يف س��وريا. لق��د 
كان ل��رتّدد أوبام��ا كلف��ٌة حقيقي��ة، ألّن أّي 
خط��واٍت يف س��وريا ه��ي اآلن أعق��د بكث��رٍي بع��د 
أن أصبحت روسيا منخرطًة يف احلرب. قبل 
عام��ني واج��ه أوبام��ا حتدي��ًا ُمثبطًا آخ��ر: إبادٌة 
وش��يكٌة لليزيدي��ني يف جب��ل س��نجار ق��رب 
احلدود العراقية. لقد تدخل بضرباٍت جوية، 
وم��ن احملتم��ل أن��ه أنق��ذ عش��رات اآلالف م��ن 
األرواح. كان ذل��ك ومض��ًة عظيم��ًة مل يتل��ّق 

عليه��ا م��ا يكف��ي م��ن الثن��اء– ومل يكّرره��ا.
س��وريا  يف  احل��ذر  أن  ح��ني  ويف  	

أوباما أخطاء  أسوأ 
نيكوالس كريستوفمن كابول
	نيويورك تاميز/ 11 آب
ترمجة مأمون حلي
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افتق��ار  الصع��ب تفس��ري  مفه��وم، فإن��ه م��ن 
أوباما إىل قيادٍة عامليٍة يف الدفع إىل مساعدة 
الالجئ��ني الس��وريني الذي��ن ُيغِرق��وَن األردن 
أج��ل  م��ن  العامل��ّي  الن��داء  ولبن��ان وتركي��ا. 
مس��اعدة الس��وريني مّت متويل��ه بنس��بة 41% 
فق��ط هذا الع��ام. يقول ديفيد ميليباند، وزير 
اخلارجي��ة الريطان��ّي الس��ابق: »إن كنت��م 
تبال��ون بالتطرف، ف��إن لديكم 200 ألف طفٍل 

س��وريٍّ يك��رون يف لبن��ان دون تعلي��م«.
رمب��ا م��ن غ��ري املنص��ف ل��وم أوبام��ا  	
عندم��ا يك��ون السياس��يون اآلخ��رون وال��دول 
األخ��رى س��اكنة –كان��ت الوالي��ات املتح��دة 
املس��ؤولية  املالي��ة– لك��ن  باملس��اعدة  س��خيًة 
تق��ع بش��كٍل رئيس��يٍّ عل��ى عات��ق أوبام��ا. فه��و 
سيس��تضيف اجتم��اع قم��ٍة ح��ول الالجئ��ني 
الش��هر الق��ادم، وآم��ل أال يف��ّوت تل��ك الفرص��ة 
حتتاجه��ا  ال��ي  العاملي��ة  القي��ادة  لتقدي��م 

األزم��ة. معاجل��ة 
قابل��ت مؤخ��راً طبيب��ني أمريكيني  	
ش��خصيٍة  ومبخاط��رٍة  أمضي��ا،  ش��جاعني 
حل��ب  إىل  بالتس��لل  عطلتهم��ا  كب��رية، 
لالعتن��اء بأطف��اٍل أصابته��م الرامي��ل. لق��د 
حت��ت  ميدان��يٍّ  مش��فًى  يف  العم��ل  وصف��ا 
األرض وغضبهما اهلادئ من المباالة العامل. 
ق��ال الدكت��ور س��امر عط��ار، وه��و ج��ّراٌح م��ن 
شيكاغو: »القعود والسماح للحكومة السورية 
وحلفائه��ا بأن تقوم، بش��كٍل ممنه��ٍج ومتعمد، 
بقص��ف وتعذي��ب وجتوي��ع مئ��ات اآلالف م��ن 
الن��اس إىل درج��ة امل��وت لي��س هو احل��ّل. حالة 
الصمت وعدم االكرتاث والتقاعس لن تبّدد 

ه��ذه الفظاع��ات«.

ترجمة
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صياد املدينة

 عضو الشــبكة السورية
لإلعــام المطبوع

اعتذار من شبيحة سلحب

يف ش��ارع م��ن ش��وارع بل��دة س��لحب يف ري��ف مح��اة، مل جي��د  	
رؤس��اء الش��بيحة هناك طريقًا حنو بش��ار األسد، سوى توجيه رسالٍة 
مصورٍة إليه، مطلقني على أنفسهم فيها اسم »جتمع شباب سلحب«،  
يش��كون يف الرس��الة م��ا حلقه��م م��ن مظ��امل  معنوي��ة ج��راء تع��ّدي 
حماف��ظ مح��اة عليه��م بعّده��م إرهابي��ني، و»إذا أراد حماف��ظ مح��اة 
أن نك��ون كم��ا وصفن��ا باإلرهابي��ني، فل��ن نقب��ل بذل��ك، فه��ذا م��راده 
ه��و وبع��ض األجه��زة األمني��ة، ول��ن يتحقق ذلك، فنحن حتت س��قف 

الوط��ن«
وعطف��ًا عل��ى التزامه��م بهذا الس��قف، يس��أل ممثلو التجمع  	
الش��بابي س��يدهم الرئي��س العفو والس��ماح على ارتكابه��م عدة أخطاء 
غ��ري مقص��ودة، ول��دت بس��بب »األزم��ة« املس��تمرة يف »بلدن��ا س��وريا 
احلبيبة...وج��ّل م��ن ال خيط��ئ« وكل غايته��م أن يكون��وا »ردي��ف 

الس��ورية« حقيق��ي للدول��ة 
تناقلت صفحات املؤيدين على الفيس��بوك رس��الة ش��بيحة  	
سلحب تلك، وانقسم رأيهم العام على قبول االعتذار أو رفضه، فبارك 
البعض توبة هؤالء »الشباب الطيبني« عن تصرفاتهم الطائشة، الي 
تغفره��ا »مواقفه��م الوطني��ة« ض��د »اإلرهابي��ني احلقيقي��ني« وطالبوا 

أس��وًة  عنه��م  تصف��ح  أن  الدول��ة 
تصاحله��م،  الذي��ن  باملس��لحني 
اضط��روا  ق��د  كان��وا  ل��و  حت��ى 
خط��ف  إىل  الفق��ر-  -بتأث��ري 
تاج��ر عمل��ٍة هن��ا، أو تاج��ر فس��تٍق 
هناك، ال س��يما أن معظم التجار، 
مصاص��و دم��اء و»أخوجني��ة« م��ن 
مح��اة، يوال��ون الدول��ة بالظاه��ر، 
اخلف��اء.  يف  املس��لحني  وميّول��ون 
وكي��ف ترف��ض توبته��م، يف حني 
ترك��ض احلكومة وراء من »دمر 

باملصاحل��ات؟ البل��د« 
إىل  آخ��رون  وذه��ب  	
ع��ّد ه��ذه الرس��الة نفاق��ًا حمض��ًا 
مكافح��ة  جله��ود  وخمادع��ة 

الفساد، الي انطلقت ب»أوامر عليا من السيد الرئيس« ذاته، بتشكيل 
جلن��ة حتقي��ٍق خاص��ة مب��ا جي��ري يف حمافظ��ة محاة، يرتأس��ها اللواء 
يف املخاب��رات العس��كرية، كف��اح رس��تم. وإىل ه��ذا الل��واء وفوقه بش��ار 
تتال��ت اخلطاب��ات ع��ن جرائ��م القت��ل والس��طو املس��لح واخلط��ف، ال��ي 
ارتكبها »دواعش الداخل« هؤالء، الذين طغوا واس��تهرتوا بالدولة، بل 
مل يراع��وا حت��ى »هيب��ة الرئي��س« به��ذه الرس��الة املضحك��ة إلي��ه.

بني رؤوس الش��بيحة يف بلدة س��لحب، يرز كل من حازم  	
غبارة وأكرم دنيا وعالء رضوان، ولكلٍّ منهم من يس��نده من أقارب 
يف خماب��رات بش��ار األس��د وجيش��ه، ويتح��دون مجيع��ًا يف كل غ��زوٍة 
مش��رتكٍة إىل حم��ردة والس��قيلبية، أو إىل مدين��ة مح��اة ذاته��ا. ويف 
أوق��ات الف��راغ داخ��ل البل��دة، ق��د تنش��ب فيم��ا بينه��م أحيانًا مش��اجرات 
دامية بالقنابل والرشاشات قبل أن يتدخل »العقالء« احلريصون على 

وح��دة البل��دة، وتعاض��د أهله��ا.
وبع��د أن أضح��ت الس��يارات غ��ري املعرف��ة ع��ادة بالي��ة، ترّق��م  	
س��يارات الش��بيحة يف س��لحب الي��وم بأرق��ام جواالته��م، وخت��ّط عل��ى 
زجاجه��ا اخللف��ي عب��اراٌت من نوع »خان��وك يا وطن« و»علي يا علي« و 

الدول��ة والك« »حن��ن 

»س��يدي الرئي��س، حن��ن ق��د نك��ون ق��د أخطأن��ا يف بع��ض األم��ور، ولك��ن م��ن املعي��ب أن نس��ّمى باإلرهابي��ني، حن��ن الذي��ن قاتلنا على  	
مجي��ع اجلبه��ات يف س��وريا احلبيب��ة، وه��ذا واجبن��ا، فم��ن يك��ون ه��ؤالء الذي��ن يس��ّموننا باإلرهابي��ني«

w
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