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جسورنا اليت تنهار
جس��راً وراء جس��ر، تتحط��م اجلس��ور يف دي��ر ال��زور بش��كٍل متس��ارٍع حت��ت ضرب��ات ط��ريان التحال��ف  	
الدول��ّي. يف الص��ور اآلتي��ة م��ن هن��اك يب��دو انقط��اع اإلمسن��ت املس��لح وختلخ��ل الركائ��ز وس��فور األعم��دة 
الضخمة مثل كابوٍس مل نألفه رغم جتدده، ويبدو مثل عبٍث متكرٍب بواحدٍة من هوياتنا. تنفصل الضفتان 
من مكاٍن إىل آخر على طول سرير النهر، لينفصل بذلك بعض وعينا املتشكل من مفردات الفرات وحكايا 
العب��ور ب��ن باديتي��ه. وتضي��ف كّل غ��ارٍة عل��ى كّل جس��ٍر عزل��ًة ف��وق عزل��ة، وتش��ظيًا جدي��داً إىل تش��ظينا، 

وتوج��ب عل��ى م��ن تبق��ى هن��اك مزي��داً م��ن الكف��اح امل��ّر يف س��بيل العي��ش، كيفم��ا كان.
لن تبالي داعش ولن يؤذيها هذا اللهو الدولّي بنا، فأيٌّ من األنفس ومن البنيان فائٌض عن احلاجة  	
بالنس��بة إليها، وميكن االس��تغناء عنه. يف وجهها العدمّي الفّج هذا لن ختس��ر الكثري، كل ما س��يصيبها هو 
إعاقٌة جزئيٌة يف احلركة ولن تعدم القدرة على اختالق البدائل. وعلى أّي حاٍل ستظل قادرًة على الفتك 

مب��ن ه��م حت��ت س��طوتها، إىل أن حتن حلظ��ة الفرار.
يف أوق��اٍت خمتلف��ٍة م��ن الق��رن املاض��ي أنش��ئت جس��ور دي��ر الزور عل��ى الفرات. وخالل ثالث س��نواٍت  	
وأش��هٍر فقط ُحّطمت كلها، يف العش��ارة وامليادين والبوكمال بغارات التحالف الدولّي، وقبلها افتتح بش��ار 
األسد حكاية اخلراب هذه بتدمري اجلسر املعلق ثم اجلسر اليوغساليّف يف الدير املدينة، مثلما افتتح هناك 
أول مذاحبه الكربى مبذحبة اجلورة والقصور اليت ارتكبها حرسه اجلمهورّي ومتّر ذكراها الرابعة هذه 

األيام.
م��ن احلج��ر يف أقص��ى ش��رق س��ورية وحت��ى املفاوض��ات عل��ى أعل��ى املس��تويات )ك��ريي – الفروف(،  	
م��روراً بالنس��يج الوط��ّي واالجتماع��ّي الس��ورّي، تب��دو اجلس��ور مهّدم��ًة وموهوم��ة. ورغ��م املخادع��ة املعت��ادة 
حللف��اء النظ��ام بدع��وى البح��ث ع��ن حلٍّ سياس��يٍّ ف��إن ما يؤمنون به ويتقنونه بالفعل ه��و ما يفعلونه اآلن يف 

حل��ب؛ ح��رب إب��ادٍة خمزي��ٌة أم��ام بص��ر اجملتم��ع الدول��ّي العاج��ز إال ع��ن ال��كالم.
ولك��ن الق��ّوة العاري��ة مل تس��تطع القض��اء على احلّق يف أّي ي��وم، رغم أنها حاصرته واعتصرت قلوب  	

أصحاب��ه م��راراً... وهل��ذا س��ننتصر مهم��ا ع��ال الثم��ن وط��ال الزم��ن.



كتاب

معاذ طلب
مل تفل��ح مجي��ع احلم��الت والنداءات والبيان��ات اليت أطلقها  	
نش��طاء وفعالي��اٌت ثوري��ٌة م��ن دي��ر ال��زور عل��ى م��دى عام��ن، وال��يت 
أدان��ت ممارس��ات بع��ض فصائ��ل الش��مال يف حل��ب وإدلب يف ح��ّق أبناء 
احملافظ��ة اهلارب��ن م��ن ظلم داعش ومن القصف ال��ذي يتناوب عليه 
النظ��ام وال��روس والتحال��ف الدول��ي، وكان آخره��ا إط��الق محل��ة 
وهاش��تاغ #مدنيون_ليس��وا_دواعش. فق��د وثق��ت الش��بكات اإلعالمية 
العدي��د م��ن ح��االت االعتق��ال والتعذي��ب وس��لب أم��واٍل عل��ى احلواجز 
كم��ا أك��د اإلعالم��ي أمح��د رمض��ان أح��د أعض��اء احلمل��ة، ال��ذي 
خلص أهدافها ب�»تسليط الضوء على االنتهاكات اليت جتري ألهالي 
الش��رقية يف الش��مال حبج��ة الدعش��نة، وإيص��ال صوته��م إىل قي��ادات 
تلك الفصائل، وحماس��بة كل ش��خٍص قام بالتطاول على املدنين«.

احتجاز عائالٍت يف مشال إدلب 
وث��ق الناش��طون احتج��از ث��الث عائ��الٍت بأكمله��ا يف ري��ف  	
إدل��ب م��ن قب��ل جي��ش الفت��ح يف الش��هرين الس��ابقن، متهم��ن أربابه��ا 
بالتعامل مع داعش والنظام. وختّوف أقارب اثنن منها من احلديث، 
بينم��ا طال��ب ذوو العائل��ة الثالث��ة بإط��الق س��راح األس��رة املكون��ة م��ن 
ال��زوج البال��غ م��ن العم��ر 36 عام��ًا والزوج��ة البالغ��ة 25 عام��ًا وطفلهما 
ذي الث��الث س��نوات. وي��روي أح��د أق��ارب األس��رة قص��ة اعتقاهل��ا ال��يت 
ب��دأت باقتح��ام املن��زل ال��ذي يقيم��ون في��ه م��ن قب��ل عناص��ر جبه��ة 
النصرة )فتح الشام( يقودهم عضو هيئٍة شرعيٍة سابٌق يف مدينة دير 
الزور، إثر شكوى مقّدمٍة من مهّرٍب على احلدود الرتكية كان قد 
تش��اجر مع الزوج نتيجة فش��ل عبورهم إىل اجلانب الرتكي، فاتهم 
ال��زوج بعمل��ه م��ع داع��ش يف مدين��ة دي��ر ال��زور. واس��تمر احتج��از األم 
والطف��ل مل��دة ش��هٍر كام��ل، أنك��رت خالهل��ا جه��ة االعتق��ال س��جنهما، 
قب��ل إط��الق س��راحهما واالحتف��اظ بال��زوج وباملبل��غ املال��ّي واملقتني��ات 

الذهبي��ة ال��يت كان��ت حب��وزة األس��رة أثن��اء االحتج��از. 
معاملة حواجز اجلبهة الشامية للمدنيني 

ي��روي أب��و مصع��ب م��ن دي��ر ال��زور -وه��و مقات��ٌل يف الش��مال  	
الس��ورّي- قص��ة املدني��ن القادم��ن م��ن الدي��ر عل��ى أول احلواج��ز 
ال��يت تل��ي املناط��ق املس��يطر عليها من قب��ل تنظيم داعش: »يس��تقبلهم 
أح��د عناص��ر احلاج��ز بالق��ول »كل ش��ي م��ن دي��ر ال��زور يص��ّف عل��ى 
جنب«، ويبدأ بتوجيه الش��تائم للرجال متهمًا إياهم بالدعش��نة. وبعد 
التحقيق معهم يتم إطالق سراح البعض، ويؤخذ البعض اآلخر إىل 
حاج��ز املعص��رة أو م��ا يع��رف باملؤسس��ة األمني��ة )صيدناي��ا الش��مال(. 
ويرتك��ون هن��اك أم��ام خياري��ن، إم��ا افت��داء أنفس��هم مببل��ٍغ م��ن امل��ال 
حيّدده الس��جانون، أو البقاء يف الس��جن انتظاراً ملقابلة القاضي الذي 

لن حيضر«.
مصطفى محيدان الش��كري، من قرية الش��عفة القريبة من  	
مدين��ة البوكم��ال، ق��دم لزي��ارة أهل��ه بع��د غياب��ه ملّدة س��ت س��نواٍت يف 
دول��ة الكوي��ت، فأمس��كت ب��ه حواج��ز اجلبه��ة الش��امية يف 15 تش��رين 
الثان��ي م��ن الع��ام املاض��ي، وتع��ّرض ذووه لالبت��زاز امل��ادي، ليختف��ي 

بعده��ا أّي ذك��ٍر ل��ه، وال يعل��م أهل��ه إن كان حي��ًا اآلن أو ميت��ًا.
وم��ا ي��زال أخ املعتق��ل أن��س عل��وان يطال��ب بإط��الق س��راح  	
أخي��ه املختف��ي من��ذ م��ا يق��ارب الس��نة وعش��رة أش��هر، وال��ذي يؤك��د 
وجوده يف سجن »أبو علي سجو« من خالل التسريبات اليت تأتيه من 
عناصر وسجناء سابقن هناك، بعد ظهور أنس يف إصدار »مسلمون 

ال جمرم��ون« ال��ذي نش��رته اجلبه��ة الش��امية.
الدواعش طلقاء 

بينم��ا متع��ن ه��ذه الفصائ��ل يف اإلس��اءة إىل املدني��ن م��ن  	
أهال��ي دي��ر ال��زور، يوث��ق ناش��طون حملي��ون إط��الق س��راح بع��ض 
عناص��ر داع��ش املتوّرط��ن يف ارت��كاب جرائ��م. فق��د مت احتج��از املدع��و 
»حممد رواد العليوي« امللقب »طحيرب«، أحد أكرب أمنيي التنظيم من 
الع��راق، م��ن قب��ل عناص��ر حاجز اخلرب��ة القريب من مدين��ة الراعي، 
وذلك بعد تركه يف مّرٍة س��ابقة. وهو قريب »ش��اكر الوهيب« الذي 
أش��رف عل��ى عملي��ة ح��رق ثالث��ة أش��خاٍص ضمن أقف��اٍص حديدية. 
وكذل��ك يذك��ر أب��و مصعب الديري حادثة هروب الداعش��ي »عامر 

ت��راك الن��كالوي« إىل أملاني��ا ع��ن طري��ق الفصائ��ل ذاته��ا.
تكاليف رحلة اهلروب من داعش 

ي��روي أب��و ص��احل -وه��و مدن��يٌّ م��ن دي��ر ال��زور- تفاصي��ل  	
الرحل��ة الش��اقة ج��داً، بع��د أن ب��اع س��يارته وبع��ض أغراض��ه لتأم��ن 
تكلف��ة وصول��ه إىل تركي��ا، وال��يت حيت��اج إىل القس��م األك��رب منه��ا 
لتهريب��ه خ��ارج ح��دود األراض��ي املس��يطر عليه��ا م��ن قب��ل التنظي��م، 
مستس��لمًا جلش��ع امله��ّرب وه��و ال ميل��ك أّي خي��اٍر آخ��ر. وق��د اس��تغرق 
ه��ذا اجل��زء م��ن الرحل��ة م��دة ثالث��ة أي��اٍم قط��ع خالهل��ا، م��ع عائلت��ه 
املكونة من ثالثة أشخاٍص، مسافة 20 كيلومرتاً سرياً على األقدام، 
ليصل��وا إىل مدين��ة إع��زاز ويقيم��وا يف منزٍل يدعى »فندق«. يقول أبو 
ص��احل: »يكل��ف مبي��ت الش��خص الواح��د 9000 ل��رية، وإذا بدن��ا نتحم��م 
ندف��ع 500 ل��رية. ضلين��ا أس��بوع عل��ى ه��ذا احل��ال، وب��ي ن��اس صارهل��م 

أكث��ر م��ن ش��هر«.

مدنّيون ليسوا دواعش
أبناء دير الزور
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حرب الفتاوى والبيانات
ب��دأ إع��الن املواق��ف والبيان��ات يف 16 أيل��ول، عق��ب احلادث��ة، إذ  	
نفى جتمع أحرار الش��رقية علمه املس��بق بدخول اجلنود األمريكين، 
معلنًا رفضه القاطع لألمر، بسبب ما وصفه خبذالن الواليات املّتحدة 
لقضّي��ة الش��عب الس��ورّي ودعمه��ا املعل��ن لعصاب��اتPYD  االنفصالي��ة، 

وف��ق تعب��ري البي��ان.
س��ارعت حرك��ة أح��رار الش��ام اإلس��المية بعده��ا إلص��دار  	
فت��وًى أج��ازت فيه��ا القت��ال إىل جان��ب الق��وات الرتكي��ة، معلّل��ًة ذل��ك 
بض��رورة ع��دم الس��ماح بس��قوط املنطق��ة حت��ت س��لطة فصائ��ل معادية 
كحزب االحتاد الدميقراطي PYD، ووعدت بإصدار بياٍن الحٍق حول 

»األمريكي��ن« ريثم��ا تصب��ح الص��ورة أكث��ر وضوح��ًا.
وسرعان ما تتالت الفتاوى اليت كان أوهلا بيان »جتّمع أهل  	
العل��م« )كي��اٌن ُش��ّكل حديث��ًا ليك��ون »مرجعي��ة ش��رعية«. يقي��م معظ��م 
أف��راده يف إدل��ب، م��ن أبرزهم الس��عودّي عبد اهلل احمليس��ي( الذي أصدر 
فتوًى أجاز مبوجبها القتال إىل جانب تركيا بش��رط متايز »الفصائل 
اجملاهدة الصادقة« عن »فصائل البنتاغون« حسب وصفه؛ إذ اتهم كاًل 
م��ن فرق��ة احلم��زة واللواء 51 ولواء املعتصم بالتبعّية للواليات املتحدة، 
معلنًا حرمة »التنسيق مع القوات األمريكية وأذنابها« واعتبارها قوات 

احت��الٍل غازي��ٍة ع��دّوٍة للث��ورة، حس��ب م��ا ج��اء يف بيان��ه يف 23 أيل��ول.
جبه��ة فتح الش��ام: القتال يف الش��مال حم��ّرٌم حتت أي ط��رٍف إقليميٍّ أو 

دولّي حتالٍف 
ومل مت��ض س��وى س��اعات قليل��ة حت��ى أص��درت جبه��ة فت��ح  	
الش��ام بيانًا قالت فيه إن القتال يف الريف الش��مالّي حمّرم ش��رعًا حتت 
أّي طرٍف دوليٍّ أو إقليمّي، ال على جهة االستعانة وال من باب التنسيق 
مع��ه، ألن »واق��ع احل��ال ليس اس��تعانة، ولعدم توّفر الش��روط الش��رعية 

الالزم��ة يف ه��ذه احلال��ة« عل��ى ح��د تعبريه��ا.
ومل يقتصر البيان على حتديد موقف اجلبهة، بل تعّداه إىل  	
وضع كّل من »يتعامل مع األمريكين«، »أيًا كان نوع التعامل وحتت 
أي م��ربر وذريع��ة« عل��ى قائم��ة »م��ن يت��وىل الكافري��ن«؛ فاألمريكي��ون 
ع��دّو كاف��ٌر صائ��ٌل مباش��ٌر عل��ى املس��لمن، حس��ب بيانه��ا يف 23 أيل��ول 

أيضًا.
وجاء بيان اجلبهة متناغمًا وموافقًا لبيان »أهل العلم« جلهة  	
اته��ام فرق��ة احلمزة ولواء املعتص��م بالعمالة واالرتهان للخارج وتنفيذ 

أجن��داٍت أمريكي��ة.
استنكاٌر واسٌع لبيان »أهل العلم« وانسحاباٌت باجلملة

مل خيرج بيان فتح الشام عن املتوّقع، إال أن بيان »أهل العلم«  	
جاء مس��تغربًا واس��تهجنته الكثري من اجلهات الش��رعية، خصوصًا وأن 

أث��ارت حادث��ة دخ��ول جن��وٍد أمريكين إىل مدين��ة الراعي  	
احلدودي��ة ج��داًل واس��عًا عل��ى الس��احة، بع��د انتش��ار مقط��ٍع مص��ّوٍر 
ظه��ر في��ه ملّث��ٌم م��ن »جتم��ع أح��رار الش��رقية« التاب��ع للجي��ش احلرّ، 
أح��د املش��اركن يف عملي��ة »درع الف��رات« املدعوم��ة تركي��ًا، وه��و 
يهت��ف ض��د »التواجد األمريكّي«، واصفًا بعض فصائل اجليش احلّر 

ب�»عم��الء أمري��كا«.

التجّم��ع يض��ّم ع��دداً م��ن الباحث��ن املعروف��ن بنهجه��م البعي��د ع��ن 
األح��كام واملواق��ف اليت تتبّنى خط��اب »الغرب الكافر وتكفري وختوين 
املتعامل��ن مع��ه مبقتض��ى احل��ال والواق��ع«، فم��ن املوّق��ع عل��ى الفت��وى 

إذًا؟
م��ن خ��الل البح��ث واملراجع��ة تب��ّن أن ع��دداً م��ن أعض��اء  	
التجّم��ع مل يكون��وا عل��ى عل��ٍم بالفت��وى ال��يت مّت��ت صياغته��ا ع��رب 
جمموعٍة من األعضاء دون الرجوع إىل البقية، وهو ما دفع بعضهم 
إىل إعالن استقالته، ومن أبرزهم الباحث واحملاضر عباس شريفة، 
وأمحد جنيب رئيس اهليئة القضائية يف حركة أحرار الش��ام. وقد 
عّلق أحد املنسحبن قائاًل: »جتاوز البيان حدود إبداء الرأي الشرعّي 

بالن��وازل إىل إص��دار حك��ٍم قضائ��يٍّ عل��ى الفصائ��ل!«.
اجمللس الشرعّي حبلب يرّد على جتّمع »أهل العلم«

ب��دوره ق��ال اجملل��س الش��رعّي يف حمافظ��ة حل��ب )مؤّسس��ٌة  	
علمي��ٌة نقابي��ة، تع��ّد أك��رب مظّل��ٍة جامع��ٍة ل��ذوي الّتخص��ص يف 
املعرك��ة  إن  الديني��ة فيه��ا(:  الش��ؤون  احملافظ��ة، وترع��ى كاف��ة 
واضح��ة األه��داف واملع��امل، وال ينبغي ملس��لَمْن االختالف يف حكمها؛ 
إال أن كث��رة الفت��اوى اقتض��ت التنوي��ه إىل أن مش��اركة الث��وار يف 
املعركة مع تركيا املسلمة هو جهاٌد شرعّي، ليس فيه أّي حمظور، 
وأن اهلج��وم عل��ى »جماه��دي الش��مال« من »اإلرجاف احملّرم«، حس��ب 

بيان��ه يف 23 أيل��ول أيض��ًا.
ورغ��م أن اجمللس الش��رعّي حبل��ب هو أحد مكّونات اجمللس  	
اإلس��المّي الس��ورّي، إال أن��ه س��ارع إىل إص��دار ه��ذه الفت��وى مس��تبقًا 
مظّلته اجلامعة –هذه املّرة– خشية تأخرها، وقطعًا للطريق على أّي 
فتاوى أخرى من شأنها »إحداث فتنة« بن فصائل الّشمال، وبالتالي 
تعطي��ل معرك��ة »درع الف��رات« ال��يت بات��ت ط��وق النج��اة الوحي��د 

بالنس��بة إىل الكث��ري م��ن الّس��ورين.
اجمللس اإلس��المّي: قتال الش��مال مشروٌع واالس��تعانة على الصائلني 

مشروعة
بع��د سلس��لة الفت��اوى املتضارب��ة ج��اءت فت��وى اجملل��س  	
اإلس��المّي الس��ورّي )مرجعي��ٌة ش��رعيٌة علمي��ٌة، تع��ّد أك��رب مظل��ٍة 
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الش��مال الس��ورّي تك��ون يف حال��ة ع��داٍء م��ع الدول��ة الرتكي��ة«.
ويضيف: »زّجت واشنطن بقوتها يف الّشمال ملراقبة عملية  	
الدرع لعدم اطمئنانها، ولشعورها بوجود خطٍة واسرتاتيجيٍة تركيٍة 
بديلٍة تتوافق مع رؤية الثورة السورية وتتعارض مع خطتها؛ ماذا لو 
أدخل األتراك أس��لحًة نوعيًة ودّربوا الفصائل الثورية على تكتيكات 

املع��ارك احلديثة؟«.
ولك��ن ه��ل ستس��تمّر عملي��ة درع الفرات يف ظ��ّل ما يعرتيها  	

معّوق��ات؟ م��ن 
يتاب��ع تركمان��ي ب��أن التدخ��ل الرتك��ّي مرتب��ٌط بتفّه��م  	
املعارض��ة الس��ورية نقط��ًة جوهري��ًة مفاده��ا أن الوج��ود الرتك��ّي يف 
سورية يعّد الضمانة الوحيدة ملنع التقسيم واستهداف السّنة؛ لذلك 
ف��إن اس��تمرار املعرك��ة عس��كريًا ال ش��ّك في��ه، فاألت��راك ال ميلك��ون 
إيقافه��ا ألنه��ا تتعل��ق مبص��ري األم��ة الرتكي��ة، أم��ا سياس��ّيًا فه��ي 
متعّلق��ٌة مبواق��ف الفصائ��ل الس��ورية؛ إّما أن تقف م��ع تركيا وتنجو 
بذاتها وثورتها باالعتماد على قوٍة إقليميٍة كرتكيا، أو أن ترفض، 
وبالتال��ي رمب��ا يقب��ل األت��راك مبش��روع أم��ريكا ككّل م��ع ضم��ان 

محاي��ة مصاحله��م!
ف��إن كّن��ا غ��ري قادري��ن عل��ى من��ع الوج��ود األمريك��ّي، ويف  	
الوق��ت ذات��ه خنش��ى مت��ّدد PYD ال��ذي يس��عى إىل املض��ّي يف مش��روعه 
ع��رب احت��الل ق��رًى عربّي��ٍة جدي��دة، ينتزعه��ا م��ن داعش ت��ارًة وأخرى 
م��ن اجلي��ش احلّر؛ فما هي الصيغة األنس��ب للخ��روج من هذا املأزق؟

جييبن��ا الكات��ب واحملل��ل السياس��ّي عب��د الرمح��ن احلج��ي  	
يف لق��اٍء م��ع »ع��ن املدينة«: إّن اس��تعداء الوالي��ات املتحدة يزيد فرص 
دعمه��ا ل���PYD باعتب��اره احللي��ف الوحي��د املمك��ن عل��ى األرض، لذلك 
حريٌّ باجليش احلّر كسب األمريكين كحلفاء، واالتفاق معهم 
عل��ى أه��داف وحدود وجودهم العس��كرّي. ويضي��ف: أطلقت الواليات 
املتح��دة معرك��ة الّرق��ة ب��دون اجلي��ش احل��ر، رغم وج��ود مفاوضاٍت 
تركي��ٍة معه��ا ح��ول العملّي��ة. وقد جنحت YPG عل��ى األرض يف ظّل 
الدع��م األمريك��ّي هل��ا رغ��م أنها متّث��ل أقلية، فلم��اذا ال يكون اجليش 

احل��ّر ال��ذي ميث��ل »األكثرّية« هو الش��ريك؟
وم��ن هن��ا أق��ول: يف علم السياس��ة علين��ا التفكري مبصاحلنا  	
الوطني��ة وختليصه��ا م��ن بن أنياب أصحاب املصاحل؛ لذلك ال ينبغي 

ت��رك أم��ريكا لل���PYD، ه��ذا خط��أ قات��ل!

لكربيات الروابط الش��رعية الس��ورية، ومتثل تدّين معظم السورين 
مبنهجه الوس��طّي املعتدل. يرأس��ه الش��يخ الدمشقّي أسامة الرفاعي( 
ال��ذي أوض��ح، يف بي��اٍن ل��ه بتاري��خ 24 أيل��ول، ب��أن فت��وى كه��ذه ال ب��ّد 
من الرجوع فيها إىل العلماء الراسخن، بعيداً عن الغالة واملتنّطعن 
فض��اًل ع��ن اجلاهلن واملتأّولن! وأضاف: قتال داعش وPYD مش��روٌع 
ألنهم��ا صائ��الن معتدي��ان، واالس��تعانة مب��ن يع��ن عل��ى قتاهل��م ورّد 
صياهل��م مش��روع، يف ظ��ّل احلاج��ة وعجزن��ا ع��ن رّد صياهل��م املس��تمّر.
اجلي��ش احل��ّر: ُخلقن��ا أح��رارًا، ومرجعّيتن��ا الش��رعية مس��تمدٌة م��ن 

اجمللس اإلس��المّي
وَعِق��َب بي��ان اجملل��س اإلس��المّي الس��ورّي س��ارعت فرق��ة  	
احلم��زة ول��واء املعتص��م والل��واء 51 إىل التأكي��د، يف بي��اٍن هل��ا يف 24 
أيلول، على أنها تس��تمد مرجعّيتها الش��رعية من اجمللس اإلس��المّي 
الس��ورّي واجملل��س الش��رعّي يف حل��ب، مؤك��دة التزامه��ا مبب��ادئ 
وأه��داف الث��ورة الس��ورية، وع��دم تبعيتها ألّي جه��ٍة خارجية، واضعًة 
إرض��اء اهلل ودف��ع الظل��م ع��ن الس��ورين هدف��ًا أساس��ّيًا ُنص��ب أعينه��ا. 
ومل يغب جيش اإلسالم عن املشهد؛ إذ أعلن تأييده لفتوى  	
اجملل��س اإلس��المّي واصف��ًا إّياه��ا بالفتوى املس��ّددة، املوافقة الش��رع يف 
رّد صي��ال املعتدي��ن وتأم��ن املدني��ن وتوف��ري احلماية هل��م، معترباً أن 
تكف��ري تركي��ا ليس س��وى امتداد لفكر »اخلوارج والغ��الة«، كما ورد 

يف بيان��ه الص��ادر يف 25 أيل��ول. 
لواء املعتصم: نثق بإخوتنا األتراك وتربطنا بهم مصاحل مشرتكة

بدورن��ا أجرين��ا مقابل��ًة م��ع مصطف��ى س��يجري، رئي��س  	
املكت��ب السياس��ّي يف ل��واء املعتص��م، لالستفس��ار أكث��ر ح��ول أس��باب 
مش��اركتهم يف »درع الف��رات« وإصراره��م عل��ى املض��ّي فيه��ا رغ��م 
تعرّضهم هلجمٍة إعالمّيٍة كبرية، فقال: »إن »درع الفرات« مصلحٌة 
س��وريٌة توافق��ت م��ع املصلح��ة الرتكي��ة. وم��ا يربطن��ا برتكيا أكثر 
م��ن أن يذك��ر، فه��ي عمقن��ا اإلس��رتاتيجي، ويربطنا به��ا عامل الدين 

والقراب��ة واجلغرافي��ة واملص��احل«.
بأنن��ا  »نؤك��د  ق��ال:  األم��ريكان  اجلن��ود  دخ��ول  وع��ن  	
نث��ق بإخوتن��ا األت��راك وقيادته��م يف التعاط��ي م��ع اجملتم��ع الدول��ّي 
واحملي��ط اإلقليم��ّي مب��ا خيدم املصاحل املش��رتكة، وه��م طلبوا دخول 
األمريكين بغية التنسيق بن املدفعية الرتكية وطريان التحالف. 
تكسب تركيا بذلك غطاًء دوليًا، ونكسب حنن ختّلي الّدول الكربى 
عن األسد كشريٍك هلا يف حماربة اإلرهاب املتمثل حقيقًة يف األسد 

ك��رأٍس لإلره��اب وداع��ش وPKK وفروعه��ا م��ن وجه��ة نظرن��ا«.
يع��ي  ال  األمريكي��ن  وج��ود  أن  س��يجري  وأوض��ح  	
اس��تقرارهم وبن��اء قواع��د عس��كرية، وإّن��ا جم��رد تنس��يٍق عس��كريٍّ 

قريب��ًا. وج��وده  أس��باب  تنته��ي  تركي��ا  م��ع  مرحل��يٍّ 
وهن��ا مث��ة تس��اؤل: كي��ف تّدع��ي أم��ريكا دع��م تركي��ا يف  	
حتري��ر الش��ريط احل��دودّي م��ن التنظيم��ات اإلرهابي��ة، وتدعم يف آن 
واحٍد PYD الذي صرحت تركيا بأن من أهداف »درع الفرات« طرده 

م��ن املنطق��ة؟
ولإلجابة عن هذا السؤال التقينا احمللل السياسّي املختّص  	
يف الش��أن الرتك��ي أ. ناص��ر تركمان��ي، ال��ذي ق��ال: »إس��رتاتيجّية 

معروف��ة  املتح��دة  الوالي��ات 
تارخيي��ًا بأنه��ا تراه��ن عل��ى كل 
»أطراف الصراع« حبيث جيب أن 
يك��ون انتص��ار أي ط��رٍف نص��راً 
هل��ا يف النهاي��ة، بغّض النظر عن 
أخالقي��ات وتوجه��ات األط��راف. 
وب��دا جلي��ًا كي��ف أّنه��ا حاول��ت 
»َس��ْجن  إس��رتاتيجية  تطبي��ق 
األناض��ول«  ح��دود  يف  تركي��ا 
ع��رب إنش��اء ُدويل��ٍة كردّي��ٍة يف 
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سوف حنيا هنا.. سوف حيلو النغم سوف نبقى هنا.. كي يزول األمل	
م�وط�ي موط�ي، موط�ي ذا اإلب�ا	  موط�ي موط�ي، موطن����ي يا أن��ا

لطامل��ا ردد كلم��ات ه��ذه األنش��ودة عل��ى لس��انه، ولطامل��ا  	
كان��ت ش��عاراً ل��ه إلكمال مس��رية ني��ل احلرية والكرام��ة اليت ناضل 
م��ن أجله��ا وكان��ت حلم��ه وحل��م الش��عب الس��ورّي. س��نٌن مليئ��ٌة 
بالصعوب��ات والتحدي��ات عاش��ها يعقوب العمار ولك��ن عزميته كانت 
أقوى من الظروف. ومع استمرار املشهد اليومّي لالغتياالت يف درعا 
تنتهي قصة النضال اليت عاشها العمار بأحد التفجريات االنتحارية 
اليت اس��تهدفت أحد اجتماعات كبار القادة العس��كرين واملدنين يف 

احملافظ��ة.
يعق��وب العم��ار م��ن أبن��اء بل��دة ن��ر. موالي��د 1981. مت��زوٌج  	
م��ن الدكت��ورة بثين��ة الكوش��ان، وأٌب خلمس��ة أطف��اٍل تبل��غ صغراهم 
م��ن العم��ر س��بعة أش��هر. ب��دأ دراس��ته يف جامع��ة دمش��ق حي��ث حص��ل 
عل��ى إج��ازٍة يف الرتبي��ة وعل��م النف��س بتقدي��ر جيد ج��داً، كما حصل 
عل��ى درج��ة املاجس��تري يف اإلرش��اد النفس��ّي بتقدي��ر جي��د ج��داً أيض��ًا، 
وس��ّجل لني��ل ش��هادة الدكت��وراه ولك��ن انطالق الثورة الس��ورية حال 

بين��ه وب��ن احلص��ول عليه��ا.
م��ع بداي��ة الث��ورة الس��لمية كان العّم��ار من أوائ��ل منّظمي  	
االحتجاج��ات م��ن خ��الل عمل��ه م��ع احت��اد تنس��يقيات الث��ورة الناش��ئ. 
وكان ل��ه نش��اٌط كب��رٌي أثن��اء وج��وده يف جامع��ة دمش��ق، حي��ث عم��ل 
م��ع جمموع��ٍة م��ن الط��الب عل��ى تنظي��م املظاه��رات املناهض��ة حلك��م 
األسد مما أدى إىل تعّرضه ملالحقاٍت أمنيٍة فصل إثرها من اجلامعة.

أج��ربت الظ��روف يعق��وب العم��ار وعائلت��ه عل��ى اللج��وء إىل  	
اململك��ة األردني��ة، ولك��ن ذلك مل مينعه من إكمال مس��ريته الثورية. 
فق��د تاب��ع نضال��ه م��ن هن��اك م��ن خ��الل عمل��ه يف اس��تقبال اجلرح��ى 
عل��ى الس��اتر األردن��ّي ومرافقته��م حتى الش��فاء، كم��ا عمل يف جمال 
الدع��م النفس��ّي يف خميم��ات اللج��وء الس��ورّي يف األردن، وكان ل��ه 
الدور البارز يف تأس��يس منظمة »مس��تقبل س��وريا الزاهر« اليت كان 

هل��ا نش��اٌط كب��رٌي يف ه��ذا اجمل��ال هن��اك.
بع��د عودت��ه إىل الب��الد انطل��ق بالعم��ل على تأس��يس العديد  	
م��ن مراك��ز الدع��م النفس��ّي يف املناط��ق احمل��ّررة يف كلٍّ م��ن مدين��ة 
طف��س ودرع��ا البل��د وس��حم اجل��والن باإلضاف��ة إىل بلدته ن��ر. وقام 
بتدري��ب ع��دٍد كب��رٍي م��ن الش��بان والش��ابات عل��ى أساس��يات الدع��م 
النفس��ّي، حتولوا من متدربن إىل مدربن، وأس��هم بعضهم يف إنش��اء 

مراك��ز دع��ٍم نفس��ّي. يق��ول عم��ر طعان��ي ل�»ع��ن املدين��ة«، وه��و أح��د 
الذين تدربوا على يد العمار: »أّسس��نا يف بلدة س��حم اجلوالن مركز 
أمان للدعم النفس��ّي. وكان ليعقوب العمار الفضل الكبري يف افتتاح 
ه��ذا املرك��ز م��ن خ��الل ال��دورات التدريبي��ة ال��يت كان يعطين��ا إياها، 
باإلضاف��ة إىل املس��اعدة الكب��رية ال��يت حصلن��ا عليها من خ��الل العمار 

لالنط��الق به��ذا املرك��ز«.
يف أيل��ول 2014 انتخ��ب رئيس��ًا جملل��س حمافظة درعا احلّر،  	
وأعي��د انتخاب��ه ل��دورٍة أخ��رى يف ع��ام 2015 بع��د أن ح��از ثق��ة الوجه��اء 
والفصائ��ل العس��كرية وباق��ي املكون��ات الثوري��ة يف ح��وران. ويف أواخ��ر 
الع��ام نفس��ه قام��ت حرك��ة املثنى اإلس��المية باختطاف��ه أثناء توجهه 
إىل م��كان عمل��ه يف جمل��س احملافظ��ة، وبق��ي أس��رياً لديه��ا ع��دة أي��اٍم 
إىل أن اس��تطاع جي��ش الريم��وك، أح��د أك��رب فصائ��ل اجلن��وب، وبع��د 
متابع��ٍة دقيق��ٍة وحتري��ات، الكش��ف عن املكان ال��ذي كان معتقاًل فيه 

وحتري��ره.
ويفّس��ر الناش��ط اإلعالم��ّي فري��د الكاي��د ل�����»ع��ن املدين��ة«  	
ه��ذا االختط��اف ب��أن »الطف��رة الكب��رية يف التح��ول املدن��ّي والعم��ل 
املؤّسساتي اليت عمل عليها العمار وبدأ يف حتقيقها جعلت الكثريين 
غ��ري راغب��ن يف اس��تمرار مش��روعه. فاحل��رب ال��يت خنوضه��ا ليس��ت 
حرب��ًا يف املي��دان فق��ط، ب��ل ه��ي معرك��ٌة عل��ى مجي��ع اجلوان��ب، وه��ي 
تستهدف إسقاط الثورة مدنيًا وعسكريًا وسياسيًا. وهذا ما الحظناه 

م��ن خ��الل اختط��اف يعق��وب العم��ار«.
تاب��ع العم��ار بع��د ذل��ك مس��ريته يف العم��ل عل��ى تقوي��ة  	
النش��اط املدنّي واملؤّسس��اتّي يف اجلنوب الس��ورّي، حتى اختري ليش��غل 
منص��ب وزي��ر اإلدارة احمللي��ة يف احلكوم��ة الس��ورية املؤقت��ة برئاس��ة 
الدكت��ور ج��واد أب��و حط��ب. ومل مي��ِض عل��ى اس��تالمه ه��ذا املنص��ب 
س��وى 70 يوم��ًا حت��ى ارتق��ى العمار ش��هيداً بتاري��خ 22/ 2016/9، بعدما 
أق��دم انتح��اريٌّ عل��ى تفج��ري نفس��ه داخ��ل خمف��ر إخن��ل الث��ورّي. وق��د 
أعل��ن تنظي��م الدول��ة اإلس��المية )داع��ش( يف وق��ٍت الح��ٍق مس��ؤوليته 
ع��ن تفج��ري االجتم��اع ال��ذي كان يض��م كب��ار القي��ادات العس��كرية 
واملدني��ة، وم��ن بينه��م العم��ار الذي ت��رك خلفه محاًل كب��رياً ميتحن 

ق��درة اآلخري��ن عل��ى متابع��ة م��ا حقق��ه م��ن جناح��ات.

ملف

حممد شباط

يعقوب العّمار:
سنواٌت من النضال املدنّي 
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ملف

أيهم أبو حوران

من��ذ ب��زوغ فج��ر الث��ورة الس��ورية كان��ت األعب��اء ت��زداد يوم��ًا بع��د ي��وم، وكان��ت حم��اوالت تش��تيت ث��ورة الش��عب تل��ك وتش��ويهها  	
جاريًة على قدم وساق. ومل تكن تهمة تعامل األطراف الثورية مع االحتالل اإلسرائيلّي بعيدًة عن ذلك، بل كانت على رأس االتهامات 
ال��يت طامل��ا س��ّوق هل��ا نظ��ام األس��د حملي��ًا وخارجي��ًا، مّدعي��ًا لنفس��ه مقاوم��ة االحت��الل واملطالب��ة الكالمي��ة باس��رتجاع اجل��والن احملت��ل دون 

أفع��اٍل عملي��ٍة تذك��ر.
الس��يد أب��و أوس العرب��ي، رئي��س رابط��ة مثقف��ي اجلن��وب  	
الس��ورّي، وخ��الل لق��اء خ��اصٍّ ل�»ع��ن املدين��ة« ق��ال: »خالل الس��نوات 
املاضي��ة ف��رض نظ��ام األس��د حص��اراً مطبق��ًا عل��ى املناط��ق احمل��ّررة 
اليت كانت مس��احتها تزداد ش��هراً بعد ش��هر، واس��تفحل سوء الوضع 
الط��ّي بس��بب من��ع دخ��ول األدوي��ة واملع��ّدات وقي��ام طائ��رات النظ��ام 
-وبعدها الطائرات الروسية املساندة- باستهداف املشايف وكوادرها 
املختّص��ة، فض��اًل ع��ن هج��رة ع��دٍد كب��رٍي م��ن األطب��اء واملمّرض��ن 
نتيج��ة تعّرضه��م لالعتق��ال التعس��فّي أو لالضطه��اد الوظيف��ّي يف 
دوائ��ر النظ��ام. وكان ه��ذا س��ببًا أساس��يًا يف توج��ه اجله��ات الطبي��ة 
املعني��ة يف املناط��ق احمل��ّررة حن��و األراض��ي اجمل��اورة خ��ارج احل��دود 

لالس��تعانة مب��ا تقدم��ه م��ن خدم��اٍت طبي��ة«. 
يف  اإلس��رائيلّي  التدخ��ل  بداي��ة  حكاي��ة  العرب��ي  ي��روي  	
اجلنوب فيقول: »منذ بداية الثورة دأب االحتالل على رسم خمطٍط 
لتنفي��ذ أهداف��ه وغايات��ه، حماواًل طمس قضي��ة اجلوالن اليت يعّدها 
السوريون قضيتهم األوىل. فمنذ أن متت حماصرة الثوار عام 2012 
يف أحراش بريقة وبري عجم ومن ثم جباثا اخلشب بريف القنيطرة، 
واقتص��ار املعرك��ة آن��ذاك على رقعٍة جغرافيٍة ضيق��ٍة جداً متامخٍة 
للحدود مع اجلوالن احملتل؛ عرض االحتالل اإلس��رائيلّي اس��تقبال 
جرح��ى املع��ارك م��ع ق��وات النظ��ام وتقدي��م الع��الج هل��م، وب��دأ تعامله 
مع بعض األش��خاص مس��تغاًل احلاجة امللحة لعالج املصابن. وهنا 

وق��ف الن��اس ب��ن مؤي��ٍد ومع��ارٍض هل��ذا التعامل«.
يق��ول العرب��ي إن الق��وة اإلس��رائيلية الناعم��ة قام��ت عل��ى  	
حماول��ة التع��اون م��ع بع��ض األش��خاص واجله��ات لتث��ري عاطف��ًة 
إجيابي��ًة وتش��جع احلاضن��ة الش��عبية، ولتص��ل بالن��اس إىل النتيجة 
املرجّوة )إسرائيل أرحم من نظام األسد، فلنتعاون معها(. فلم تدخر 
جه��داً يف »دق األب��واب لط��رح املس��اعدة يف جمال اإلغاثة، وهي تعمل 
بش��كٍل كبرٍي على حتقيق اخرتاقاٍت لتطوير مش��اريع مش��رتكٍة يف 
اجلن��وب الس��ورّي اخلاض��ع لس��يطرة فصائ��ل املعارض��ة، واس��تغالل 
احتياج��ات الن��اس املعيش��ية واحلياتية، وحاولت م��راراً وتكراراً صنع 

عم��الء هل��ا م��ن ضع��اف النف��وس«.
وأين احلاضنة الش��عبية واجلهات املدنية مما جيري؟ س��ؤاٌل  	
طرحناه على الس��يد أبو أوس فقال: »حاولت قوات االحتالل اس��تغالل 
احتياج��ات الس��ورين يف اجلن��وب به��دف نق��ل املناط��ق اجمل��اورة هل��ا من 
مناط��ق تتعام��ل م��ع الوض��ع بس��لبية، وتؤم��ن بوج��ود أراٍض حمتل��ة، 
إىل مناط��ق إجيابي��ٍة تنس��ى ه��ذه األراض��ي. وخ��الل الع��ام 2016، وبع��د 
انته��اء والي��ة جمل��س حمافظ��ة القنيط��رة، الضعي��ف أص��اًل واملفتق��ر 
إىل كاف��ة اإلمكاني��ات، أوع��زت إس��رائيل إىل بع��ض عمالئه��ا بتش��كيل 
جملس حمافظٍة قام باس��تجالب مس��اعداٍت إغاثيٍة إس��رائيليٍة وّزعت 
عل��ى نط��اٍق ضي��ٍق ج��داً جل��ّس النب��ض. لك��ن ضج��ًة إعالمي��ًة أث��ارت 
عاصف��ة ردوٍد ش��عبيٍة مناهض��ٍة جملل��س احملافظ��ة وقراراته أطاحت به 
بع��د حن��و ش��هٍر ونص��ف م��ن تش��كيله، وفش��ل ه��ذا املش��روع فش��اًل ذريعًا. 
كم��ا فش��ل قبل��ه مش��روٌع إس��رائيليٌّ آخ��ر هو مش��روع اجليش الس��ورّي 
املوح��د ال��ذي ُوّجه��ت األنظ��ار إلي��ه ليك��ون على ش��اكلة جي��ش أنطوان 
حل��د يف جن��وب لبن��ان. نع��م، لقد كان الوعي الش��عّي وال��روح الوطنية 
العالي��ة ألبن��اء اجل��والن عامل��ن حامس��ن يف إفش��ال مش��اريع الق��وة 

الناعم��ة اإلس��رائيلية«.
وين��ّوه العرب��ي إىل أن ق��وات االحت��الل اإلس��رائيلّي تس��عى  	
جاه��دًة إىل توجي��ه ضرب��اٍت ملواق��ع النظ��ام الس��ورّي العس��كرية، ظن��ًا 
منه��ا أن ذل��ك سيكس��بها القب��ول ل��دى الث��وار وحاضنتهم الش��عبية. لكن 
ه��ذه الضرب��ات، عل��ى العكس من ذلك، تزيد البغض يف صفوفهم ألنها 
حت��اول اإلحي��اء بوج��ود تنس��يٍق مع الثوار احلقيقي��ن وهو غري موجود. 
ق��د تتع��اون إس��رائيل م��ع بع��ض العم��الء، لك��ن كل ثائ��ٍر ح��رٍّ يلفظه��ا 

ويرف��ض التطبي��ع معه��ا«.
وأخ��رياً يضي��ف العرب��ي: »بالرغ��م م��ن الوعي الش��عّي حلجم  	
التدخل اإلس��رائيلّي إال أن اجلنوب يش��هد غيابًا حقيقيًا لتش��كيالٍت أو 
جمموع��اٍت فاعل��ٍة ملناهض��ة االحت��الل عل��ى مس��توى الث��ورة الس��ورية. 
وال ب��د م��ن الس��عي اجل��اد إىل تش��كيل جمموعاٍت ثوري��ٍة تنّبه وتقف يف 
وجه املشاريع اإلسرائيلية اخلطرة اليت قد تتسارع وتريتها يف الفرتات 

املقبل��ة وق��د حت��دث ش��رخًا يف اجملتم��ع الس��ورّي ككل«.

القوة اإلرسائيلية الناعمة يف الجنوب السورّي... هل نجحت يف تحقيق غاياتها؟
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جمد حممد

بعم��ر  ش��قيقان  وحذيف��ة  بت��ول  	
ال��ورد م��ن أبناء مدينة احلارة، س��لبت احلرب 
ابتس��اماتهما وعاش��ا عل��ى أص��وات القص��ف 
احتفاهل��ا  للطفول��ة  يبق��ى  ولك��ن  واملداف��ع، 
بقدوم العيد على الرغم من كل ما حيدث. 
حاول��ت أس��رة بت��ول وحذيفة إس��عادهما قدر 
إىل  ابنيه��ا  برفق��ة  األم  فذهب��ت  املس��تطاع، 
الس��وق واش��رتت هلم��ا ثياب��ًا جدي��دًة وكّل ما 
حيتاجانه ليظهرا غداً مبظهر أطفال العيد. 
ج��اء املس��اء وذه��ب كلٌّ من الول��د والبنت إىل 
فراش��ه ووض��ع ثياب��ه اجلدي��دة إىل جانب��ه. 
غ��رق االثن��ان يف األح��الم واألمان��ي يف ليل��ة 
العي��د، ولك��ن ط��ريان األس��د أب��ى إال أن يلق��ي 
امل��وت واحلق��د عل��ى مدين��ة احل��ارة  هداي��ا 
ش��هداء  وأمهم��ا  وحذيف��ة  بت��ول  لريتق��ي 

اجلن��ة. يف  عيده��م  ويصب��ح 
حمافظ��ة  عل��ى  العي��د  ه��ذا  مي��ّر  	
درع��ا وال خيل��و بي��ٌت م��ن ش��هيٍد أو معتق��ٍل أو 
جري��ح. ويأت��ي مصطحب��ًا الذكري��ات املؤمل��ة 
ال��يت حطم��ت أهازي��ج الف��رح والس��عادة وبثت 
احلزن ونشرت األمل، كما هي حال أم خالد 
ال��يت فق��دت ابنه��ا بأح��د برامي��ل امل��وت ال��يت 
س��قطت عل��ى مدين��ة داع��ل. وكان ل�»ع��ن 
املدين��ة« لق��اٌء م��ع ه��ذه األم ال��يت أك��دت أن 
»أي��ام ه��ذا العي��د م��ّرت حزين��ًة ومؤمل��ًة لن��ا 
وألس��رتنا ال��يت غابت الضحك��ة عنها بتذكر 
ول��دي خال��د. خ��ال بيتن��ا يف ه��ذا العي��د من أي 

يأت��ي العي��د يف مجي��ع البل��دان بنكه��ٍة خاّص��ٍة تغم��ر مجي��ع أفراد اجملتمع وتزرع الفرحة يف نفوس��هم، ولكن للعيد يف س��وريا طعٌم  	
آخ��ر وم��ذاٌق خمتل��ٌف يعيش��ه أبناؤه��ا يوم��ًا مث��ل باق��ي األي��ام ال خيل��و م��ن م��وٍت أو دم��ار.

طق��ٍس م��ن طق��وس، فلم أصن��ع احللويات أو 
أش��رتي الس��كاكر، كم��ا مل يلب��س أطفال��ي 
الثياب اجلديدة، وأتى الناس إلينا معّزين ال 

مبارك��ن«.
ويف غض��ون ذل��ك يبق��ى األطف��ال  	
س��عادٍة  بلحظ��ات  ينعم��ون  م��ن  وحده��م 
مس��روقٍة عل��ى الرغ��م م��ن احلرم��ان الكب��ري، 
ف��ال ت��زال تق��ام يف بع��ض الق��رى والبل��دات 
ش��به اآلمن��ة مع��امل قليلٌة من طق��وس العيد، 
فتوج��د بع��ض املس��احات الصغ��رية الصديق��ة 
كاملراجي��ح  األلع��اب  تتضم��ن  للطف��ل 
قط��ار  رك��وب  إىل  باإلضاف��ة  والدوخي��ة، 
اهلوائي��ة.  والدراج��ات  واخلي��ول  األطف��ال 
ه��ذه األلع��اب ال��يت تبع��ث الس��عادة يف نف��وس 
األطف��ال وتنقله��م نوع��ًا ما حنو م��كاٍن وواقٍع 

أفض��ل.
ه��ذه  أح��د  صاح��ب  عل��ي،  أب��و  	
القطارات يف بلدة نر، يؤكد ل�»عن املدينة«: 
»كما يعترب هذا القطار مصدر فرٍح وسعادٍة 
هل��م فإن��ه كذلك مص��در رزٍق ل��ي ولعائليت، 
إذ أنتظ��ر ق��دوم األعي��اد ألنطل��ق بقط��اري 
إىل س��احات جتّم��ع األطف��ال وأب��دأ ببيعه��م 
البطاق��ة  س��عر  يبل��غ  الرك��وب.  بطاق��ات 
الواح��دة 50 ل��ريًة س��ورية، ويف كّل جول��ٍة 
يرك��ب حوال��ي ال���40 طف��اًل وطفل��ة، جن��وب 
خالهل��ا ش��وارع وأزق��ة البل��دة ال��يت امت��ألت 
ط��ريان  قص��ف  نتيج��ة  واحلف��ر  باملطب��ات 

حلظات فرٍح وحزٍن عاشها أبناء درعا يف العيد

طفلة من منطقة اجليدور - خاص عن املدينة
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األس��د. وتتخل��ل ذل��ك ش��عاراٌت وهتاف��اٌت م��ن 
قب��ل األطف��ال تغ��ي للطفول��ة وللث��ورة. أملس 
القط��ار  بق��دوم  الكب��رية  األطف��ال  س��عادة 
خصوصًا، ومتّر أيام العيد وس��اعاته مس��رعًة 

عليه��م«.
وع��ن تأث��ري أج��واء العي��د يف نف��وس  	
األطفال الذين عاشوا وتربوا يف زمن احلرب 
يقول املرشد النفسّي حممد الطعمة ل�»عن 
املدين��ة«: »األطف��ال ه��م اخلاس��ر األك��رب يف 
مجي��ع احل��روب، ولك��ن فرح��ة العي��د تأت��ي 
وترس��م ابتس��امًة عل��ى وج��ه الطف��ل وتنس��يه 
بع��ض املعان��اة ال��يت يعيش��ها بش��كٍل يوم��ّي«. 
وي��رى طعم��ة أن أي��ام العي��د حتم��ل نس��يانًا 
مؤقت��ًا آلث��ار احل��رب عند األطف��ال، ويؤكد: 
»حن��ن، كاختصاصي��ن، جي��ب أن نس��تغل 
النش��اطات  م��ن  جمموع��ٍة  لتنظي��م  العي��د 
عل��ى  األطف��ال  تس��اعد  ال��يت  واملهرجان��ات 
االس��تمتاع بفرحة العيد واخلروج من أجواء 
احل��رب ال��يت يعيش��ونها. وق��د أقام��ت ع��ّدة 
منظم��اٍت تعن��ى بش��أن الطفول��ة مهرجان��اٍت 
صي��دا  مدين��ة  يف  لألطف��ال  وأنش��طًة 

واجلي��زة«.
وقف��اٌت من س��عادٍة وح��زٍن متّر هذا  	
العي��د عل��ى أبن��اء وأطف��ال حمافظ��ة درع��ا. 
ولك��ن س��اعات العي��د تنقض��ي بش��كٍل مس��رٍع 

الس��ورّي. املسلس��ل  حلق��ات  لتس��تمّر 
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ومثلم��ا حيي��ط الغم��وض جبه��از داع��ش األم��ّي حيي��ط  	
بس��جونها تل��ك، لك��ن الش��هادات اليت يرويها ناج��ون أو مفرٌج عنهم أو 
منش��قون ع��ن التنظي��م تس��هم يف كش��ف جوانب جزئي��ٍة عنها. يقول 
)م. ص(، ال��ذي كان مس��ؤواًل عس��كريًا متوس��ط األهمي��ة يف »والي��ة 
اخل��ري« )حمافظ��ة دي��ر ال��زور( قبل أن ينش��ق ع��ن التنظيم، إن مجيع 
مقّرات داعش األمنية حتوي سجونًا تتفاوت حجومها حسب عوامل 
عّدٍة منها رتبة الوحدة األمنية اليت تدير هذا املقّر، بدايًة من املفارز 
يف البلدات واملدن إىل الفروع يف مراكز »الواليات« السورية، وانتهاًء 
بقي��ادة اجله��از األمّي يف مدين��ة الرقة. وأحيانًا ُينقل بعض املتهمن 
ش��ديدي األهمي��ة إىل الع��راق الس��تكمال أو إع��ادة التحقي��ق معه��م. 
وي��روي ه��ذا الش��اهد قص��ة اعتقال��ه يف بي��ٍت واس��ٍع يف بل��دة مرك��دة 
)90 ك��م تقريب��ًا مش��ال دي��ر ال��زور( وتعذيب��ه هن��اك عل��ى ي��د كلٍّ 
م��ن األمنيَّ��ن أب��و خل��ف التونس��ي وأب��و ريت��اج األنصاري )من عش��رية 
البك��رّي(، قب��ل أن يف��رج عن��ه ويلب��ث وقت��ًا قص��رياً م��ع التنظي��م ليهرب 

بع��د ذلك.
داع��ش األمني��ة وس��جونها  تع��ّرض كث��رٌي م��ن مق��ّرات  	
هلجم��ات طائ��رات التحال��ف الدول��ّي. ويف معظ��م امل��ّرات كان ب��ن 
القتل��ى س��جناء ل��دى التنظي��م، مثلم��ا ح��دث يف قص��ف س��جٍن كب��رٍي 
لداع��ش يف مدين��ة الش��دادي قب��ل س��يطرة ح��زب pyd عل��ى املدين��ة يف 
ش��هر ش��باط املاض��ي، ليبّل��غ التنظيم حينها عدداً م��ن أهالي املعتقلن 
مبقت��ل أبنائه��م يف غ��ارات التحال��ف دون حتدي��د امل��كان. وكذل��ك 
األمر يف املوقعن الرئيسين حلقلي العمر والتنك النفطين شرقي 
دير الزور، وقبلها يف منجم امللح قرب مدينة التبي غرب دير الزور. 
وبس��بب هذه الغارات تبّدل داعش مقّراتها األمنية باس��تمرار، وتلجأ 
إىل اخت��اذ بع��ض البي��وت املص��ادرة يف امل��دن والبلدات والق��رى مقّراٍت 
وسجونًا صغريًة ال تلبث أن ختليها إىل أخرى بعد شهرين أو ثالثة، 
ورمب��ا تع��ود إىل مواق��ع كان��ت ق��د تعّرض��ت للقص��ف يف وق��ٍت س��ابٍق 
وظلت بعض أبنيتها أو أجزائها صاحلًة لالستعمال. لكن، ورغم هذا 
التغي��ري الدائ��م، ظل��ت بع��ض الس��جون واملق��ّرات األمني��ة يف مواقعه��ا، 
مث��ل بع��ض املنش��آت يف موق��ع معمل كونيكو للغاز قرب بلدة خش��ام 

ش��رق دي��ر ال��زور، وموق��ع الك��رب الن��ووي )60 ك��م غ��رب دي��ر ال��زور( 
ش��ديد التحص��ن يف واٍد ضي��ٍق ب��ن جبل��ن. 

بع��د احتالهل��ا دي��ر ال��زور، صي��ف الع��ام 2014، اس��تعملت  	
داعش بعض مقّرات الفصائل العس��كرية س��جونًا، إضافًة إىل بعض 
امل��دارس واألبني��ة احلكومية. ث��م أخلتها مع اكتمال جهازها األمّي 
لتتخ��ذ أبني��ًة وم��دارس أخ��رى لتك��ون س��جونًا أمني��ًة خاّص��ًة بع��د 
جتهيزه��ا بأب��واٍب معدني��ٍة حمكم��ة اإلغ��الق وتقس��يمها إىل غ��رٍف 

صغ��ريٍة ج��داً لتك��ون زنزان��اٍت انفرادي��ة.
القض��اة  لس��لطة  األمني��ة  داع��ش  س��جون  ختض��ع  ال  	
واحملاك��م أو أّي س��لطٍة أخ��رى يف التنظي��م س��وى س��لطة األمني��ن. 
وداخ��ل الس��جون تطل��ق أي��دي اجلالدي��ن واحملقق��ن يف التعذي��ب 
الوحش��ّي بغاي��ة انت��زاع االعرتاف��ات املودي��ة يف غال��ب األح��وال إىل 
حك��م اإلع��دام. وق��د تك��ون أوام��ر القادة األرفع ش��أنًا يف اجلهاز هي أن 
مي��وت املته��م حت��ت التعذي��ب س��واء اع��رتف أم مل يع��رتف. وم��ن النادر 
أن خيض��ع أّي مس��ؤوٍل أو حمق��ٍق أو ج��الٍد ألّي حماس��بٍة ج��ادٍة داخل 
التنظيم على قتل أبرياء ليس��ت هلم صلٌة مبا ينس��ب إليهم من تهم. 
فعلى س��بيل املثال ُقتل على يد عنصٍر مصريٍّ يدعى ش��امل عش��رات 
املعتقل��ن يف س��جٍن أم��يٍّ يف مدين��ة امليادي��ن، ثبت��ت براءته��م الحق��ًا 
باألدل��ة القاطع��ة دون أن حياس��ب ه��ذا القات��ل أب��داً. وكذل��ك ح��ال 
أب��و عثم��ان اللي��ّي، املس��ؤول األم��ّي يف حق��ل العم��ر النفط��ّي ومعم��ل 
كونيك��و للغ��از، ال��ذي يفّض��ل أن يبقي على حياة قلٍة من مس��جونيه 
لقتلهم الحقًا يف حفالت اإلعدام العلنية بينما جيهز حتت التعذيب 
عل��ى األغلبي��ة، يف ح��ن ال يأنف أبداً من قبول الرش��ى الكبرية مقابل 
إط��الق س��راح مس��جونن أثري��اء. ومثلهم��ا أيض��ًا أب��و أن��س الش��امي 
وأبو يعقوب )حماٍم س��ابٌق من حمافظة الرقة( وغريهم. لكن األش��د 
وحشيًة بن اجلميع كان أبو أسامة العراقي، وهو أحد قادة الصف 
األول يف داع��ش كم��ا يق��ال، وال��ذي وّزع جرائم��ه الكث��رية ب��ن دي��ر 
ال��زور واحلس��كة والرق��ة إىل حن مقتله يف غ��ارٍة لطائرات التحالف 

قب��ل عام.

»الُكرَب النووي« و»كونيكو للغاز« أهم سجون داعش األمنّية يف دير الزور
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يتب��ع احملقق��ون واجل��الدون واحل��ّراس يف الس��جون املخّصص��ة للمتهم��ن بته��ٍم خط��رة )مت��ّس أم��ن داع��ش( للجه��از األم��ّي  	
للتنظي��م. وتع��ّد ه��ذه الس��جون مق��ّراٍت أمني��ًة خالص��ًة ق��د يرتأس��ها مس��ؤولون كب��اٌر يف هذا اجله��از تتعدى وظائفه��م -يف معظم احلاالت- 

إىل أعم��اٍل أش��د أهمي��ًة م��ن جم��ّرد إدارة الس��جن والتحقي��ق م��ع املعتقل��ن في��ه.

أحد سجون داعش يف منطقة اعزاز - عدسة يامسن التالوي
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يف أواخ��ر ع��ام 2013، بع��د بس��طهم الس��يطرة عل��ى مدين��ة  	
الب��اب بري��ف حلب الش��رقّي، بدأوا بنش��ر جمموعاتهم لتضليل الناس 
وحقنه��م باجله��ل واألف��كار اخلبيث��ة متغلف��ن بلب��اس الدي��ن. وكان 
لقري��يت، الكائن��ة يف ري��ف الب��اب، نصيبه��ا من دعوات تل��ك اجملموعات. 
ورغم استخفافهم بأهل القرى البسطاء مل يستطيعوا التأثري عليهم 
أو كس��ب وده��م، لك��ن الوجب��ة الس��هلة كان��ت بع��ض الش��بان أمث��ال 
حمم��د، ال��ذي كان يبل��غ م��ن العم��ر 17 عام��ًا عندم��ا ق��رر االنضم��ام 
إليه��م بعدم��ا أغ��روه بالس��لطة وامل��ال. كان حمم��د يعي��ش مراهق��ًة 
معذب��ًة م��ن قب��ل أبي��ه الذي يكث��ر من ضربه وجيربه عل��ى العمل، مما 
جعله فتًى عدوانيًا، حقوداً على كّل من حوله من ناٍس وأصدقاء. يف 
البداي��ة كان يذه��ب لرع��ي مواش��ي أس��رته وال يع��ود قب��ل أن مي��ارس 
العنف على املواش��ي بكّيها بس��يٍخ حمّمى على النار أو بكس��ر أعضائها. 
ث��م تفاقم��ت وحش��يته حتى أصب��ح يعطب أعض��اءه حم��اواًل االنتحار، 
فبرت أعصاب يده. كان جيتمع مع من جايله يف تالل القرية وكنت 
أش��اركهم احلديث والس��مر. ويف بداية قتال عصابات داعش لكتائب 
الثوار كان هذا احلديث يطغى على سهراتنا، فحقد علّي وغضب من 

كالم��ي وح��اول ضرب��ي جمل��رد أن��ي أع��ارض التنظيم.
وعندم��ا س��يطرت عصاب��ات داع��ش عل��ى القري��ة وب��دأوا  	
بدع��وة الن��اس إىل االنضم��ام إليه��م ج��اءت الفرص��ة الكب��رية حملم��د 
ليم��ارس وحش��يته وعدوان��ه، وليتح��ّرر م��ن س��جن أبي��ه وينتق��م م��ن 
كّل أه��ل قريت��ه. فج��أًة غ��اب دون أن يعلم أحٌد مبكانه. حاولنا البحث 
عنه دون جدوى، لنطمئن قلب أمه أو نهدئ من حرقتها على ولدها. 
ث��م كان��ت املفاج��أة األك��رب عندم��ا ع��اد بلحيت��ه اخلفيف��ة وس��الحه 
األس��ود ونظرات��ه اخلبيث��ة ال��يت ختّب��ئ الكث��ري م��ن نواي��ا االنتق��ام ممن 
حوله. حاولت إبعاده عن هذه التهلكة لكني مل أستطع بسبب نظراته 

املخيف��ة وكالم��ه احلق��ود. كن��ت ذاهب��ًا يف إح��دى الليال��ي إىل بيت��ه 
حم��اواًل نصح��ه فصادفت��ه يف الطري��ق عل��ى دراجت��ه ليقول ل��ي: »وين 
رايح؟ عند زكور الدكاني بشان تدخن! ارجع ألن اإلخوة شالوه وما 
بدي يشيلونك ألنك حصيت«. كأن الناس ألعاٌب بأيديهم يتنافسون 
عل��ى قتله��م وتعذيبه��م. أدرت ظه��ري راجع��ًا إىل البي��ت وه��و يتمت��م 
باملقولة الش��هرية »كل ذو عاهٍة جبار«، يس��تهزئ خبلقة اهلل لقدمي. 
ب��دأ اخل��وف يس��ري يّف لعلم��ي جي��داً بوحش��يتهم. حاول��ت الذه��اب إىل 
مناط��ق اجلي��ش احل��ّر حبل��ب ألك��ون بأم��اٍن أكث��ر، ولك��ن والدت��ي 
رفضت. يف اليوم التالي لرفضها أشهروا أنيابهم ليعتقلوني من داخل 
منزل��ي غ��ري حمرتم��ن س��ّن أم��ي ومرضه��ا، وغ��ري آبه��ن بأب��ي الكب��ري 
وطلبه منهم أن يرتكوني يف حال سبيلي قائاًل هلم: »إش ساوى ليكم 

هالولي��د؟ س��َقط ال يك��در حياربك��م وال يس��اوي ش��ي«.
أحكموا الشريط األسود على عيّي وكبلوا يدّي واقتادوني  	
إىل مكاٍن غري معلوم. أدخلوني إىل قبٍو حتت األرض بعدما أشبعوني 
ركاًل. حاول��ت اس��رتحامهم ليتجنب��وا قدم��ي املصاب��ة بش��لٍل نس��يٍّ 
أو ليبتع��دوا ع��ن ظه��ري لوج��ود عملي��ٍة جراحي��ٍة خطرة فل��م يكرتثوا 
لألم��ر، ب��ل زادوا تل��ك األماك��ن م��ن جس��دي ضرب��ًا ليش��بعوا أنفس��هم 
العدواني��ة. رمون��ي داخ��ل زنزان��ٍة مس��احتها ليس��ت أكث��ر م��ن م��رٍت 
مرب��ع. مل يطعمون��ي أو يس��قوني لي��وٍم كامل. كن��ت أحاول التنفس 
لدقيق��ٍة وأقط��ع نفس��ي دقيق��ًة أخ��رى لله��روب م��ن الرائح��ة املق��ززة 
للزنزانة اليت كانت حيطانها مش��بعًة بدماء الكثري من البش��ر. وبعد 
م��رور ذل��ك الي��وم، ال��ذي ال أمتن��اه حت��ى ألعدائي، فتحوا ب��اب الزنزانة 
ليخرجون��ي إىل املم��ّر ويب��دأوا بتعذي��ي وضرب��ي حت��ى دخل��ت يف 
غيبوبٍة لكثرة الدماء اليت نزفت من جسدي وخصوصًا من فمي. فقد 
كنت أحاول النطق بالشهادتن ألصرّب نفسي على اآلالم املوجعة يف 

ب��دأت معانات��ي م��ع عصاب��ات داع��ش يف تش��رين األول 2014 ح��ن اعتقلون��ي ألس��باٍب جمهول��ة. مل ترح��م أنيابه��م احل��اّدة جس��دي  	
املع��اق ب��ل أذاقون��ي كاف��ة أش��كال الع��ذاب.

مصطفى جاسم
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ظهري وقدمي بعدما تقصدوا الضرب عليهما، فصرُت كلما نطقت 
الش��هادتن داس��وا على فمي حتى كس��روا أس��ناني األمامية، وكأني 
كنت أشتمهم عندما أنطق الشهادتن. بعدما أيقظوني من غيبوبيت 
وج��دت نفس��ي مكب��اًل على كرس��يٍّ يف غرفٍة كب��ريٍة واحملقق أمامي 
حم��اواًل س��حب أّي اع��رتاٍف ليك��ون س��ببًا لقتل��ي يعلنون��ه أم��ام الن��اس. 
اتهم��ي قائ��اًل: »ت��رى ي��ا مصطف��ى حن��ن نع��رف أن��ك ع��م تتواص��ل م��ع 
املرتدي��ن وع��م تعطيه��م معلوم��ات لقت��ل اإلخ��وة، ب��س حن��ن جايبينك 
حلت��ى تع��رتف عل��ى باق��ي رفقات��ك. قتل��ك ب��إذن اهلل قري��ب، ب��س الزم 
تعرتف بسرعة حتى ختفف عن حالك العذاب ويتم حنرك بسرعة«! 
أنك��رت كل تل��ك الته��م بأن��ي مل أخ��رج ق��ط م��ن ري��ف مدين��ة الب��اب، 
ومل أتواص��ل م��ع أّي أح��د، وأن أصدقائي كلهم معروفون من قبلهم. 
فنادى أحد احلراس قائاًل له: »خذم هاألفصع الدجال تسّلم بيه لبن 

م��ا نس��ّن لك��م الس��كاكن«. وكأن��ي لعبٌة يتس��لون بها.
س��حبوني إىل املم��ّر ليكمل��وا احتفاهل��م جبس��دي. بع��د قلي��ٍل  	
مسعت هلجة أحدهم تتغرّي من اخلليجية إىل السورية. كان الصوت 
مألوفًا. حاولت التذكر فشككت يف أحد الشبان من أصدقائي حبارتنا 
حبل��ب وكان منزل��ه قريب��ًا م��ن منزلن��ا. ناديت��ه »خال��د« فاضط��رب. 
تعم��دت حينه��ا اس��تفزازه بلقب��ه املش��هور ب��ن ش��بان احل��ارة »خال��د أب��و 
خمطة، جوز القطة« فجّن جنونه وقام بضربي أكثر وأكثر، وصار 
يشتمي بكل صفٍة سيئٍة ويعرّيني بإعاقيت. يف تلك اللحظات نسيت 
األمل ألس��تحضر أح��د لقاءات��ي مع��ه عندما كنا أن��ا وأهلي يف منزهلم 
معّزي��ن مبقت��ل أخي��ه األك��رب بالقص��ف. حتدثن��ا حينه��ا ع��ن داع��ش 
فق��ال ل��ي إن��ه ال مش��كلة ل��ه معه��م ب��ل يريد فق��ط أن حيف��ظ األجوبة 
ع��ن األس��ئلة ال��يت يطرحونه��ا عل��ى الن��اس يف احلواجز، فقل��ت له: وما 
هي أس��ئلتهم؟ جاوبي: أركان اإلميان واإلس��الم والوضوء والصالة. 
نظ��رت وقته��ا إلي��ه متعجب��ًا م��ن جهل��ه به��ذه األم��ور. كم��ا تذك��رت 
س��رقته نقود األطفال يف احلارة، وكم مّرًة كانت دوريات الش��رطة 
تالحق��ه رغ��م س��ّنه الصغ��ري، وأن��ه قض��ى أش��هراً يف س��جن األح��داث 
لضرب��ه إح��دى املعلم��ات يف املدرس��ة. حينها أيقن��ت أن هذه الدولة هي 
بالفعل دولة اجلهل والظلم املبنية على عناصر سارقٍة مارقٍة حاقدٍة 

م��ن أصح��اب اجلناي��ات وحثال��ة اجملتمعات.
أي��اٍم م��ن التعذي��ب اليوم��ّي لس��اعاٍت طويل��ة،  بع��د ع��ّدة  	
وتعليقي بالبلنكو وضرب رأسي باحلائط ليتأرجح جسدي ويضرب 
رأس��ي ط��وال الوق��ت، أخرجون��ي إىل احملق��ق. أعطان��ي دف��رتاً وقلم��ًا 
وطلب مي كتابة كّل ما يف ذهي وكل أمٍر مّر علّي. خرج حلوالي 
الس��اعة، كتبت خالهلا كّل ش��يٍء عن حياتي، ليعود بعدها وميس��ك 

الدف��رت ويق��رأ. مل يعجب��ه م��ا كتبت��ه فألقى الدفرت عل��ى وجهي طالبًا 
مي االعرتاف بشيٍء فعلته ضد دولتهم. حينها قلت له: »هذا السويته 
وهذا العملته. ما اقتنعت بيه اذحبي، اقتنعت فهذا الصدق«. طلب من 
احل��راس إعادت��ي إىل الزنزان��ة حي��ث بقيت حوالي الس��بعة أياٍم كانوا 
يطعموني خالهلا وجبًة واحدًة يف اليوم وعلبة مياٍه س��اخنة. انقضت 
ه��ذه األي��ام ليعي��دوا إخراج��ي ذاهب��ن بي إىل احملقق. طل��ب مي أيضًا 
كتابة سرية حياتي على الدفرت فأعدت كتابة ما كتبته يف السابق. 
وهنا أخرجوني إىل الزنزانة اجلماعية، حيث كان العديد من الشبان 
بتهٍم متعددٍة بن العلمانية والتدخن والتشبيح واجليش احلّر. لفت 
انتباه��ي ش��خٌص غري��ٌب اقرتب مي ليس��ألي عن تهميت بلغ��ٍة عربيٍة 
مكّسرة. أجبته فعاد إىل مكانه. تعرفت على معلم لغٍة عربيٍة كانت 
تهمت��ه العلماني��ة، فق��ط ألن��ه كان يعط��ي درس��ًا يف أح��د الصف��وف 
لط��الٍب م��ن الذك��ور واإلن��اث. س��ألته ع��ن ذل��ك الغري��ب فق��ال ل��ي إنه 
موجوٌد منذ أن دخل املدّرس الس��جن. حاولت كس��ب وّده ألس��أله عن 
سبب وجوده فأجابي أنه من تركستان وقد أتى إىل هنا ليجاهد، وملا 
رف��ض قت��ال اجلي��ش احل��ّر زج��وا به بالس��جن، وه��و ال يعلم ش��يئًا اآلن 
ع��ن زوجته الرتكس��تانية وأطفاله. س��ألته مل��اذا رفضت قتال اجليش 
احل��ّر رغ��م أنك��م تتهمون��ه بال��ردة فأجاب��ي بأن جمموع��ًة من اجليش 
احل��ّر أنق��ذت عائلت��ه أثناء االش��تباكات بن داعش واجلي��ش احلّر يف 

منطق��ة البح��وث العلمية حبلب.
م��ّرت ع��ّدة أي��اٍم ثم فتحوا باب الس��جن ونادوا امسي. انتابي  	
اخل��وف م��ن نظ��رات الس��جناء املش��فقة وكأن��ي ذاه��ٌب إىل اإلع��دام. 
وّدع��ت ال��كّل مس��ّلمًا أم��ري هلل متيقن��ًا م��ن أن��ي ب��ريء. كبل��وا ي��دّي 
وعصب��وا عي��ّي ذاهب��ن ب��ي إىل س��جٍن كب��رٍي في��ه الكثري من الس��جناء 
من شيوٍخ وشباٍن تراوحت تهمهم بن التدخن وقص الشعر وحالقة 
الدق��ن. ن��ت هن��ا ليل��ًة واح��دًة ليأخذون��ي إىل القاض��ي ال��ذي حت��دث 
مع��ي بلهج��ٍة تونس��يٍة مه��دداً: »م��ن مي��ّس الدول��ة اإلس��المية نبّش��ره 
بالقتل والتنكيل حتى ولو عارضنا بكلمة واحدة«. ثم قال لي: »امحد 
ربك عشان اخلليفة خرج بعفو عام عنكم. لكن ستكون حتت اإلقامة 
اجلربي��ة يف أراض��ي اخلالف��ة«. حينه��ا خرج��ت م��ن أقبيته��م بع��د أن 

ش��اهدت م��ا ال يتخيل��ه عق��ٌل م��ن تعذي��ٍب وقه��ر. 
من��ذ ثالث��ة أش��هٍر أصي��ب خال��د إصاب��ًة بالغ��ًة أّدت إىل ب��رت  	
قدمه، وقبل أس��بوعن فّجر نفس��ه بسيارٍة مفخخٍة يف معارك داعش 
م��ع اجلي��ش احل��ّر يف ري��ف حل��ب الش��مالّي. بينم��ا ترق��ى حمم��د يف 

صف��وف التنظي��م، وم��ا ي��زال ي��ؤذي الن��اس يف مدين��ة الرق��ة.
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سجون داعش النسائّية يف الرقة

م��ن أي��ام اعتقاهل��ا يف س��جون داع��ش ال تس��تطيع  	
مريم، وهي معلمة مدرس��ٍة س��ابقة، أن تتذكر الكثري حس��ب 
م��ا تق��ول، لكنه��ا م��ا زال��ت تتذك��ر األنش��ودة م��ن مك��رّب ص��وت 
الص��وت يف س��يارة داع��ش املنطلق��ة به��ا إىل مدين��ة الرق��ة.

اخل��وف  م��ع  هاألغني��ة  س��ببته  غري��ب  »إحس��اس   	
والصدم��ة بس��يارة داع��ش مل��ا نزلون��ي م��ن الس��رفيس عل��ى أول 
حاج��ز عل��ى طري��ق الطبق��ة«؛ تق��ول مري��م ال��يت وقع��ت ضحية 
تش��ابٍه يف الش��كل م��ع ام��رأٍة أخ��رى مطلوبٍة للتنظيم، فس��جنت 
لع��دة أي��اٍم يف مبن��ى القض��اء العس��كرّي الس��ابق ال��ذي ع��رف 

ب�»النقط��ة 11« بع��د س��يطرة داع��ش. يف تل��ك »النقط��ة« ش��اهدت مري��م 
س��جانات التنظي��م يضرب��ن النس��اء بالعصّي واخلراطيم بس��بٍب أو دون 
س��بب كلم��ا خط��ر هل��ّن ذل��ك، فض��اًل ع��ن أوق��ات التحقي��ق ال��يت تس��مع 
خالهل��ا صرخ��ات خ��وٍف واس��تغاثٍة وتوس��ٍل م��ن املعتق��الت دون جدوى. 
»كان ب��ي م��رة عج��وز جتيه��ا نوب��ات رب��و، وكان��ت راح مت��وت. نادين��ا 
عالس��جانة، صّيح��ت علين��ا وقال��ت اتركوه��ا خليه��ا مت��وت، م��ا تس��وى 
ش��ي حي��اة هالفاس��قة«. وألنه��ا حام��ٌل، أو ألنه��م مل يتأك��دوا أنه��ا املرأة 
ال��يت يبحث��ون عنه��ا، مل تتع��ّرض مريم للتعذيب -كم��ا تقول- قبل أن 

يطل��ق س��راحها. 
س��جون  يف  م��ررن  الالت��ي  النس��وة  ع��دد  تقدي��ر  يصع��ب  	
وأماكن التوقيف املختلفة لداعش، لكن عدد هذه السجون –املعروف 
منه��ا عل��ى األق��ل- وتوّزعه��ا يش��ريان إىل ظاه��رٍة واس��عٍة ب��دأت من��ذ 
سيطرة التنظيم على الرقة وحتى اليوم. فإىل جانب احلسبة يف مقّر 
االحت��اد النس��ائّي الس��ابق والنقط��ة 11، اللذي��ن حيوي��ان رج��ااًل ونس��اًء، 
جعل��ت داع��ش م��دارس »س��يف الدول��ة« و»ج��واد أن��زور« و»عل��ي ده��ام« 

س��جونًا نس��ائيًة حبت��ة. 
وإضافًة إىل العامالت مع أزواجهّن يف جهاز احلسبة، يشّكل  	
ما تبقى من »كتيبة اخلنساء«، املؤّسسة أول العام 2014، الذراع النسائّي 
للتنظي��م الي��وم يف املدين��ة. واملكلف بش��كٍل أساس��يٍّ –إضافًة إىل مهماٍت 
أخرى- بتطبيق قوانن التنظيم املتعلقة باللباس والسلوك العام على 
النس��اء، فض��اًل ع��ن تزوي��د الس��جون النس��ائية مب��ا يل��زم م��ن س��جاناٍت 
وجالدات. وميكن ألي امرأٍة بايعت التنظيم أن تصبح شرطيًة مؤقتًة 
تته��م م��ن تش��اء ب��أّي تهم��ة. وخ��الل م��ّدة س��يطرتها عل��ى الرق��ة ش��كلت 
خمالف��ات النس��اء تعليم��ات داع��ش اخلاّصة باللباس التهمة الرئيس��ية 
ملعظم املعتقالت. وتراوحت العقوبات بن السجن لوقٍت قصرٍي مع دفع 
غرامٍة ماليٍة ومعاقبة ولّي األمر واخلضوع لدورٍة شرعيٍة يف احلاالت 
ال��يت تط��اوع فيه��ا املوقوف��ة الس��جانات واحملقق��ن، أو الضرب والس��جن 

ملّدة أطول قد تصل إىل شهٍر يف حال أبدت سلوكًا عنيداً ومتحديًا. 
تق��ول )ر. م( إن مقاومته��ا دوري��ة احلس��بة، ال��يت ألق��ت القبض عليها 
لظهوره��ا دون غط��اء وج��ٍه أثن��اء مجعه��ا املالب��س م��ن حب��ل الغس��يل، 
ق��د س��ّببت هل��ا س��اعاٍت طويل��ًة م��ن التعذي��ب بالض��رب عل��ى القدمن 
)فلق��ة( يف الس��جن وتقلي��ص الطع��ام إىل احل��ّد األدن��ى برغي��ف خبٍز 
ياب��ٍس فق��ط كّل ي��وم. وأدى تكذي��ب إح��دى الس��جانات ب��أم عبد اهلل، 
وه��ي رب��ة من��زٍل كان��ت جتل��س م��ع جاراتها أم��ام منزهل��ا دون غطاء 
وج��ٍه ه��ي األخ��رى، إىل الض��رب بالعص��ّي واس��تعمال »العضاض��ة« يف 
تعذيبه��ا خ��الل م��ّدة حبس��ها ال��يت ج��اوزت الش��هر. وال يتواف��ر الكث��ري 
م��ن املعطي��ات ح��ول املتهم��ات بقضاي��ا التخاب��ر )م��ع اجلي��ش احل��ّر أو 
التحال��ف أو النظ��ام(، والقضاي��ا اخلط��رة األخ��رى، س��وى م��ا تنقل��ه 
مس��جوناٌت أخري��اٌت بع��د اإلف��راج عنه��ن، مسع��ن صرخاته��ّن أثن��اء 
التحقيق أو التعذيب بوسائل ال ختتلف عن وسائل تعذيب الرجال، 
ولك��ن عل��ى ي��د ج��الداٍت فق��ط، التزام��ًا م��ن داع��ش مب��ا تفرض��ه م��ن 
الفص��ل ب��ن اجلنس��ن. إذ يقتص��ر دور األمني��ن هن��ا عل��ى التحقي��ق 

م��ع املتهمات وه��ن مغطي��ات بالكامل.
م��ن ب��ن أش��هر مبايع��ات التنظي��م ي��ربز اس��م أم مح��زة  	
احلمصية ملا عرف عنها من سلوٍك وحشيٍّ ونزعٍة ساديٍة يف تعذيب 
املعتقالت. جاءت هذه املرأة إىل املدينة نازحًة من محص عام 2012. 
وبعد حترير الرقة من قوات األس��د انتس��بت إىل الش��رطة النس��ائية 
اليت ش��كلتها اهليئة الش��رعية التابعة حلركة أحرار الش��ام، ثم إىل 
تنظي��م داع��ش ُبعي��د س��يطرته عل��ى املدين��ة مطل��ع 2014. وس��وى أم 
مح��زة اش��تهرت م��ن س��جانات داع��ش يف الرق��ة كلٌّ م��ن أم جماه��د 
التونس��ية وأم الليث العراقية اللتن عرفتا بولعهما بتعذيب النس��اء 

يف الس��جون -لوق��ٍت قص��ري- قب��ل أن ختتف��ي آثارهم��ا.

مها األمحد
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مسهر اخلالد

مالبسات القضية
اللق��ب  به��ذا  َخّش��ة  أب��و  ُع��رف  	
بع��د ح��ادث س��رٍي وق��ع ل��ه من��ذ أكث��ر م��ن 
مخ��س عش��رة س��نة، س��ّبب ل��ه حال��ًة عصبي��ًة 
تش��به الص��رع، ورغ��م ذل��ك فق��د تاب��ع عمل��ه 
كموظ��ٍف يف اجلمعي��ة الفالحي��ة يف قريت��ه 
ش��رق دي��ر ال��زور ب��ن أهل��ه وأقارب��ه، حت��ى 
اعتقله أمنيو تنظيم الدولة يوم 2015/9/27، 
أّي  45 س��نة. مل يث��ر األم��ر  وعم��ره وقته��ا 
البداي��ة،  العائل��ة يف  ل��دى  خم��اوف جدي��ٍة 
ألن أع��داد املعتقل��ن يف منطقته��م كان��ت 
تص��ل آن��ذاك إىل أكثر من عش��رين ش��خصًا 
يف الي��وم، يف��َرج عنه��م بع��د يوم��ن أو ثالث��ة، 
فظنوا أنه »اعتقال روتيي!«. فضاًل عن أنهم 
كان��وا متأكدي��ن أن س��بب االعتق��ال ه��و 
جم��ّرد ش��تيمٍة وجهه��ا أب��و َخّش��ة إىل رج��ٍل 
م��ن القري��ة مرتب��ٍط بالتنظي��م، يدع��ى أب��و 
احل��ارث، نقله��ا ل��ه اب��ن عم��ة أب��و َخّش��ة وه��و 

أح��د املبايع��ن احمللي��ن.
أب��و  اختف��اء  ط��ال  أن  بع��د  ولك��ن  	
َخّش��ة ب��دأ أهل��ه بالتح��رك ملعرف��ة مص��ريه، 
فقدموا االلتماس��ات اخلطية واالستفسارات 
ملسؤولي التنظيم املعروفن هناك، بالتوازي 
م��ع البح��ث ع��ن ابنه��م بط��رٍق أخ��رى. وق��د 
عرف��وا -بعد ش��هرين تقريب��ًا- أن ابنهم أعدم 
بتاريخ 2015/11/17 يف بلدة خش��ام )20 كم 
مش��ال ش��رقي مدين��ة دي��ر ال��زور( جبان��ب 
مق��ّر الش��رطة بالق��رب م��ن املدرس��ة، وق��د 
نف��ذ القت��ل أح��د األطف��ال )أش��بال اخلالف��ة( 

احمللين املنتس��بن إىل التنظيم. وباس��تعمال 
عالقاته��م االجتماعي��ة وص��ل أه��ل الضحي��ة 
إىل وجه��اء يف الرق��ة، وم��ن خالهل��م قابل��وا 
مس��ؤول العالق��ات هن��اك، ليخربه��م رمسي��ًا 
أن ابنه��م قت��ل بتهم��ة ال��ردة. كم��ا وصل��وا 
»والي��ة  يف  الش��مالي  القاط��ع  أم��ري  إىل 
اخل��ري« أب��و عب��د اهلل معيج��ل، ومن��ه عرفوا أن 
ابنه��م قت��ل للته��م التالي��ة )حزب��ي مل يعم��ل 
اس��تتابة؛ خ��روج مس��ريات تأيي��د للنظ��ام يف 
س��ّب  الس��نة؛  عل��ى  الش��يعة  تفضي��ل  2011؛ 

الدول��ة(، وذل��ك بعد أن أوصاهم األمري بعدم 
إخب��ار أح��ٍد ع��ن مص��در املعلوم��ات! وعرف��وا 
م��ن أط��راٍف أخ��رى الكث��ري م��ن التفاصي��ل 

واألمس��اء املرتبط��ة باملل��ف.
يف السجن

صادره��ا  ال��يت  البي��وت  أح��د  يف  	
لبل��دة  تابع��ٌة  التنظي��م يف احلواي��ج )قري��ٌة 
ذيبان، 53 كم شرق مدينة دير الزور( سجن 
األمني��ون أب��و َخّش��ة، يف الوق��ت نفس��ه ال��ذي 
ُس��جن في��ه هن��اك قري��ٌب ل��ه اته��م بالتواص��ل 
م��ع جه��اٍت خارجي��ٍة وبدع��م اجلي��ش احل��ّر. 
وع��ن التعذي��ب ال��ذي تع��ّرض ل��ه كلٌّ منهما 

رادار املدينة

ي��روي قريب أبو َخّش��ة أن��ه ُضرب ب�»األخضر 
اإلبراهيمي« املدّعم )أنبوب املياه البالستيكّي 
األخض��ر املش��هور يف التعذي��ب، يضع��ون يف 
مل  ذل��ك  لك��ن  معدن��ّي(،  بن��اٍء  س��يخ  داخل��ه 
يع��ِن ل��ه ش��يئًا -كم��ا يق��ول- أم��ام التعذي��ب 
النت��زاع  األمني��ون  مارس��ه  وق��د  بالكي��س، 
اعرتاف��ه. فق��د ركن��وه عل��ى األرض وظه��ره 
إىل احلائ��ط، مم��دد الرجل��ن، مقي��د اليدين، 
وألبسوا رأسه كيس البلدية األسود )كيس 
الزبالة(، وراح جيمع أطراف الكيس ويلويها 
أحد األمنين حتى حبس عنه اهلواء، ووضع 
بينم��ا  وأنف��ه،  املته��م  ف��م  عل��ى  ي��ده  آخ��ر 
أمس��ك الباق��ون بأطراف��ه لتثبيت��ه. وق��د نّبه��ه 
اجل��الدون، قب��ل وض��ع الكي��س، إىل هّز رأس��ه 
إذا كان قد قّرر االعرتاف. أغمي عليه مراراً 
أثن��اء وض��ع الكي��س، وكان أحده��م يرفس��ه 
حت��ى يع��ود إىل وعي��ه، ليك��ّرروا العملية أربع 

أو مخ��س م��ّرات.
ح��ن يس��رد القري��ب ه��ذه األحداث  	
وجه��ه  اخلمس��ينيتن  بيدي��ه  يغط��ي  اآلن، 
م��راراً، وكأن��ه حي��اول اهل��روب منه��ا، فم��ا 
زال��ت تث��ري لدي��ه الرع��ب رغ��م رباط��ة جأش��ه 

تس��لط قضية أبو َخّش��ة )مبعنى اجملنون( الضوء على جزٍء مهمٍّ من احلياة االجتماعية يف املنطقة الش��رقية، إىل جانب وحش��ية  	
واس��تهتار عناص��ر تنظي��م الدول��ة اإلس��المية وختّبطه��م وفس��ادهم، وتوض��ح طريق��ة تعام��ل مس��ؤوليه م��ع ه��ذا املل��ف ال��ذي أودى حبي��اة 
صاحب��ه، وتكش��ف أعراف��ًا وتوازن��اٍت وصراع��اٍت ضمني��ًة تعيش��ها املنطق��ة، ومست التنظي��م بطابعها يف جوانب كثرية )وقد أنعش��ها، بدوره، 
يف كثرٍي من األحيان(، كما تفضح بعض دوافع تلك الصراعات وأطرافها ورّدات أفعاهلم. إذ يتكلم األهالي عن مجاعات قوى، عشائريٍة 

ومالي��ة، تش��كل س��لطًة موازي��ًة لس��لطة أجه��زة التنظي��م، ب��ل رمب��ا تفوقها.
وق��د اعتم��دت ه��ذه امل��ادة عل��ى لق��اءاٍت م��ع أق��ارب الضحي��ة وص��وٍر ع��ن التماس��اٍت وتظلم��اٍت خطي��ٍة وإف��اداٍت قدمها أهل��ه ألجهزة  	
التنظي��م، إىل جان��ب ص��ور خصومه��م م��ن األمني��ن والرّص��اد، حتتف��ظ به��ا »ع��ن املدين��ة«، وق��د امتنع��ت عن نش��رها وغ��رّيت بعض األمساء 

حرص��ًا عل��ى حي��اة أه��ل الضحي��ة.
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* هن��اك الكث��ري م��ن األحادي��ث ال��يت تتكل��م ع��ن رش��اوى مببال��غ قريبٍة من هذا الرقم، يتلقاها أش��خاٌص من وزن حممد الرف��دان إليقاف أحكام قتل.

وعناده اللذين س��اعداه يف مواجهة كل تلك 
الوحش��ية دون أن يق��ّر بالته��م املوجه��ة إلي��ه 
رغم التعذيب الذي استمّر مّدة شهٍر تقريبًا. 
ولك��ن ه��ذه األي��ام املرعب��ة كان��ت كفيل��ًة 
ب��أن ترت��ب أم��ر اعرتاف أبو َخّش��ة بالتهم اليت 
س��تودي حبيات��ه عندم��ا س��يزور »القاض��ي« 
أب��و عب��د اهلل الكوي��يت الس��جن وحيك��م علي��ه 
بالقت��ل، ويف��رج ع��ن قريبه بعد حض��ور دورٍة 

ش��رعية.
التظّلمات

بع��د أربع��ة أش��هٍر م��ن مقت��ل أب��و  	
بورق��ة  للتنظي��م  املباي��ع  أخ��وه  دف��ع  َخّش��ة 
استفس��اٍر ملكت��ب املظ��امل الع��ام التاب��ع لدي��وان 
القضاء واملظامل، وفيها يش��رح صدمة اخلرب 
ال��ذي ورد مبقت��ل أخي��ه رغ��م أن��ه جمن��ون 
أن  )كم��ا ج��اء يف االستفس��ار(، وينّب��ه إىل 
»الش��هود الذي��ن ش��هدوا علي��ه ق��د هرب��وا إىل 
بع��د  مخس��ة(  أص��ل  م��ن  )ثالث��ة  تركي��ا« 
بإم��كان األخ  أن مسع��وا باحلك��م. ومل يك��ن 
طبع��ًا ذك��ر قس��وة األمني��ن الذي��ن انتزع��وا 
إىل  اإلش��ارة  عل��ى  التج��رؤ  أو  االعرتاف��ات 
استهتار »القاضي« الكوييت. وإثر هذا التظّلم 
أمر قاضي حمكمة امليادين )أبو أسيد الليي 
الربغ��اوي( حبب��س الرّص��اد الذين وش��وا بأبو 
َخّش��ة، لكنه��م خرج��وا بع��د ش��هر. وبع��د م��ا 
يق��ارب الش��هرين م��ن ه��ذا االستفس��ار ق��ّدم 
وال��د أب��و خّش��ة تظّلم��ًا آخ��ر، تكل��م في��ه ع��ن 
احل��ادث القدي��م ال��ذي تع��ّرض ل��ه ابن��ه وع��ن 
لك��ن  القري��ة،  يف  ووضع��ه  العقلي��ة  حالت��ه 
قاض��ي املظ��امل أب��و أن��س ظ��ل يؤج��ل القضي��ة 
حت��ى ح��ّل حمل��ه، قب��ل مخس��ة أش��هر، أب��و 

أمحد اإلدلي، الذي وّجه األهل إىل الش��كوى 
ضد أبو عبد اهلل الكوييت ذاته، وكان قد نقل 

إىل »والي��ة الش��ام«. 
لدي��وان  األم��ر  األه��ل  ي��رتك  مل  	
املظ��امل فق��ط، ب��ل راح��وا يطرق��ون مجي��ع 
األب��واب، فوصل��وا ع��ن طري��ق املع��ارف إىل 
»والي��ة  يف  التنظي��م  مس��ؤولي  م��ن  الكث��ري 
اخل��ري«، كأب��و عب��اس املغرب��ي املس��ؤول ع��ن 
مكت��ب احلقائ��ق والتقص��ي، وأب��و األس��فاط 
التوب��ات،  معاه��د  ع��ن  املس��ؤول  الس��وداني 
وأب��و جليبي��ب اجل��زراوي مبع��وث البغ��دادي، 
وش��رحوا هل��م املوض��وع، فتدخل بع��ض هؤالء 
وحاول��وا حتري��ك القضية ال��يت كانت تعاود 

م��رة. كّل  يف  التوق��ف 
ويف تط��وٍر الف��ٍت هاج��م الراص��دان  	
املتبقي��ان أخ��ا أب��و خّش��ة يف مدين��ة امليادي��ن، 
وأطل��ق أحدهم��ا الن��ار علي��ه، ث��م هرب��ا بعدم��ا 
ت��ركاه مصاب��ًا يف قدم��ه قب��ل أن يس��َعف إىل 
املستش��فى. واعتق��ل عل��ى إثر ادعائ��ه الراصد 
الذي أطلق عليه النار، لكن أبو احلارث )ورد 
يف أول القضي��ة(، وه��و ش��قيق ه��ذا الراص��د، 
اّدعى أنه هو من أطلق النار ليحمل القضية 
ع��ن أخي��ه )وه��ي ع��ادٌة متبع��ٌة يف دي��ر الزور(. 
أوق��ف أب��و احل��ارث لش��هرين، وأخل��ي س��بيله 
بعده��ا، وذل��ك م��ا يذك��ره التظل��م األخ��ري 
ال��ذي رفع��ه األخ املباي��ع إىل مكت��ب العدنان��ي 

قب��ل أن ُيقت��ل ه��ذا األخ��ري.
إفادات

يفي��د ع��دٌد م��ن أبن��اء القري��ة أن أبو  	
احلارث كان أول مبايٍع للتنظيم من قريته. 
وقد ُفصل منه ثم ُغّرم مببلٍغ كبرٍي ألسباٍب 
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تتعل��ق بتج��ارة الس��الح يف اخلف��اء وس��رقة 
النف��ط  غنائ��م م��ن الش��عيطات والعم��ل يف 
قبل سيطرة التنظيم. لكنه ظل حيوز مكانًة 
ممت��ازًة ومي��ارس س��لطات أم��رٍي يف القري��ة، 
عالق��اٌت  ول��ه  والرّص��اد،  العناص��ر  جين��د 
واس��عٌة م��ع قي��ادات التنظي��م يف املنطقة. وقد 
وص��ل إىل أه��ل أب��و َخّش��ة أن أب��و احلارث دفع 
إليق��اف القضي��ة 12 ملي��ون ل��رية س��ورية* 
حملم��د الرف��دان )أخ��وه عام��ر الرف��دان أح��د 
أب��رز أم��راء التنظي��م احمللي��ن، قت��ل يف غ��ارٍة 

للتحال��ف الدول��ّي منتص��ف 2015(.
كم��ا يفي��د أكث��ر م��ن ش��خٍص  	
أن أخ��ا أب��و َخّش��ة املباي��ع كان حيض��ر دورة 
اس��تتابٍة عن��د اعتق��ال أخي��ه، وبع��د أن مس��ع 
مبقتل��ه ق��رر مبايع��ة التنظي��م لالقتص��اص 
م��ن القتل��ة! )ي��رى أه��ل الضحي��ة أن القتل��ة 
هم رّصاد القرية، وليس التنظيم أو جالديه 
أو القاض��ي(. ويتناق��ل األهال��ي أن الرّص��اد 
الذي��ن وش��وا بأب��و خّش��ة ندم��وا عل��ى فعلته��م، 
إذ مل يكون��وا يتوقع��ون أن األم��ر س��يصل إىل 
القت��ل )األم��ر ال��ذي يذكره أح��د التظلمات، 
إىل جانب ما يذكر عن س��بب الوش��اية، وهو 
عداٌء ش��خصيٌّ بس��بب خالٍف على بيع قطعة 

أرض(.
بأح��د  الضحي��ة  وال��د  أرف��ق  	
التظلم��ات أوراق��ًا حت��وي إمض��اءات رج��ال 
وحميطه��ا،  القري��ة  ومتعلم��ي  ووجه��اء 
يش��هدون فيه��ا عل��ى جن��ون أب��و َخّش��ة، وق��د 
جت��اوزت املئ��ة توقي��ع، باإلضافة إىل عدٍد من 

التنظي��م. يف  عناص��ر  تواقي��ع 
»إذا  القري��ة:  أهال��ي  أح��د  يق��ول  	
قتلتهم داعش كان بها، وإذا ما قتلتهم صار 
بعدي��ن«. بي��ه  ياخ��ذون  راح  ث��ار،  املوض��وع 

ماف



مبناس��بة  املوض��وع  ه��ذا  تذك��رُت  	
ناه��ض  املمان��ع  األردن��ي  الصحف��ي  اغتي��ال 
ح��رت، أم��ام قص��ر الع��دل يف عّم��ان، قب��ل أي��ام. 
فق��د كاد الفيس��بوك الس��وري ينس��ى جحي��م 
حل��ب املس��تمّر ليهت��م حبادث��ة االغتي��ال ال��يت 
ُيعتق��د أنه��ا مت��ت عل��ى خلفي��ة »إس��اءة املغ��دور 
لل��ذات اإلهلي��ة«، أي نف��س التهم��ة ال��يت كان 
حياك��م بش��أنها أم��ام قض��اء بل��ده. أم��ا س��بب 
اهتمام الفسابكة السورين فيعود إىل مقاالت 
الرجل يف صحيفة األخبار اللبنانية حيث دأب على تش��جيع األس��د على 
« لسوريا  مزيٍد من قتل السورين وتشريدهم، وصواًل إىل »نقاٍء حضاريٍّ
ال��يت حيل��م به��ا، بع��د إفراغه��ا من فائٍض دميوغ��رايفٍّ »غري قاب��ٍل للتعددية 
والنم��وذج احلض��ارّي الس��ورّي« عل��ى م��ا كت��ب يف مقالت��ه األخ��رية ال��يت 
تس��ببت يف وق��ف مس��اهمته يف جري��دة املمانع��ة نفس��ها، بس��بب فائ��ض 

العنصري��ة فيه��ا احملرج��ة ألصحابه��ا.
فمن��ذ انتش��ار خ��رب اغتي��ال الكات��ب، ب��دأ أصح��اب صفح��ات  	
فيس��بوك من »املعارضن احملس��وبن على النظام الكيماوي« أو القريبن 
من��ه أو مدع��ي »اخل��ط الثال��ث« الكاذب��ن، بدوري��اٍت راجل��ٍة أو مؤلل��ٍة حبث��ًا 
ع��ن ضحاي��ا ب��ن املعارض��ن، لإلمس��اك به��م متلبس��ن بالش��ماتة مبقت��ل 
حمبوبه��م األردن��ي. إىل درج��ٍة ي��كاد فيه��ا امل��رء يف��رتض أن حم��ّي ح��رت 
ه��ؤالء ه��م أكث��ر من ابتهجوا مبقتله، ألنه منحه��م قضيًة ضد أعدائهم، 
واحتم��ااًل لإلمس��اك به��ؤالء باجل��رم املش��هود، األم��ر ال��ذي م��ن ش��أنه أن 
مينحه��م م��ن الل��ذة م��ا ق��د يف��وق مق��دار تلذذه��م بس��قوط داري��ا أو الوعر. 
أختيله��م وه��م يتنقلون ب��ن صفحات املعارضن، وقلوبهم ختفق بش��دة، 
بانتظار االنقضاض على الفريسة مع العبارة الشهرية: »واهلل ألشحطك 

ش��حط عل��ى ف��رع اجلوي��ة!«.
خ��اب فأهل��م، ومل جي��دوا ب��ن كاره��ي ح��رت الكث��ر م��ن ي��ربر  	
قتل��ه. لك��ن ذل��ك مل مينعهم من اتهام املعارضن للنظام بالش��ماتة مبقتل 
الكات��ب العنص��رّي ال��ذي يتطاب��ق يف نظرت��ه إىل الس��كان املس��لمن م��ع 

دونال��د ترام��ب وأمثال��ه، عل��ى رغ��م »ش��يوعيته«.
م��ا كان��ت تفعل��ه األجه��زة األمني��ة لنظ��ام األس��د يف  ه��ذا  	
النص��ف الثان��ي م��ن الثمانين��ات وكام��ل عق��د التس��عينات. فبع��د قض��اء 
النظام على متّرد اإلخوان املس��لمن، وتدمري مدينة محاة وقتل عش��رات 
اآلالف م��ن س��كانها، وزّج عش��رات اآلالف م��ن الس��ورين يف الس��جون 

بكر صدقي

املخابرات السورية يف زمن البطالة
واملعتقالت الرهيبة، مت عمليًا »تعقيم« اجملتمع الس��ورّي من جمرد التفكري 
يف االعرتاض على النظام. وهكذا جاء وقٌت تبطلت فيه األجهزة وخمربوها 
إىل درج��ٍة بات��ت، وبات��وا، خيش��ون عل��ى أنفس��هم أن يصرف��وا م��ن اخلدم��ة 
النتف��اء احلاج��ة إليه��م. فالرقابة أصبحت ذاتي��ًة يف جمتمٍع حيكمه الرعب، 

يش��به ذاك ال��ذي رمس��ه ج��ورج أوروي��ل يف روايت��ه اخلال��دة »1984«.
يف تل��ك الف��رتة، وخاصة يف التس��عينات، أصبحت ف��روع املخابرات  	
تعتق��ل ح��االٍت غريب��ة، املش��رتك الوحي��د بينه��ا أنه��ا غ��ري سياس��ية؛ جت��ار 
خم��درات، دع��ارة، ش��رطة فاس��دة، عم��ااًل مصري��ن قادم��ن م��ن الع��راق يف 

إخل. صف��ة...  منتحل��ي  مص��ر،  إىل  طريقه��م 
»منتحل��و الصف��ة« بال��ذات أخذوا ينبتون كالفطر وقتها، وش��كلوا  	
عون أن هل��م صفًة رمسية، ويف أغلب  ظاه��رًة حباهل��ا! واملقص��ود أش��خاٌص يدَّ
احلاالت صفة ضابط أمٍن أو عنصر أمن، بالتوازي مع ش��يوع تعبري »اعرف 

م��ع م��ن ع��م حتك��ي!« يف التعام��الت االجتماعي��ة.
فس��طوة أجه��زة املخاب��رات عل��ى احلياة العامة، وخ��وف الناس من  	
الوق��وع ب��ن أيديه��ا ألتف��ه األس��باب، كان يدف��ع بع��ض النصاب��ن إىل اّدع��اء 
أنه��م عناص��ر أو ضب��اط أم��ن، لتحقي��ق بعض املكاس��ب أو للتنمر على الناس 
واالس��تمتاع بإذالهل��م. م��ن احملتم��ل أن س��بب اعتق��ال ه��ؤالء مل يك��ن محاي��ة 
الن��اس منه��م، بل ألن املكاس��ب اليت حيققونه��ا، بانتحال الصفة، هي من حّق 

األجه��زة وعناصره��ا وخمربيه��ا. أي أن داف��ع االعتق��ال تنافس��ّي.
م��ن أط��رف تل��ك احلاالت رجٌل طويل القامة مهيوب الش��كل، دأب  	
على ارتداء بزة ضابٍط يف اجليش وعلى كتفيه رتبة عسكرية، كان يرتاد 
مطاع��م حل��ب في��أكل ويش��رب وال يطالب��ه أح��ٌد باحلس��اب. ح��ن انكش��ف 
أم��ره واعتق��ل ل��دى األمن السياس��ّي، س��أله احملق��ق: »ملاذا تفعل ه��ذا؟« فأجابه 

قائ��اًل: »ألن ش��خصييت ضعيف��ة«.
كان ضب��اط ف��روع املخاب��رات يتعّرضون للتوبي��خ ألن تقاريرهم  	
ع��ن عمله��م ش��به فارغ��ة، فيضغ��ط عليهم رؤس��اؤهم لتحس��ن »إنتاجيتهم«. 
ويضغ��ط ه��ؤالء عل��ى ش��بكة املخربي��ن الذي��ن يضط��رون إىل تقدي��م تقاري��ر 

كاذب��ٍة أو كيدي��ٍة حبث��ًا ع��ن اإلنتاجي��ة.
من زاوية النظر هذه ميكن تقديم تفسرٍي إضايفٍّ ملا مسي ب�»ربيع  	
دمش��ق«، بع��د أن قض��ى حاف��ظ األس��د وت��وىل ابن��ه: كان اهل��دف م��ن إعط��اء 
تطمين��اٍت بص��دد حري��ة التعب��ري ه��و الكش��ف عل��ى اجملتم��ع الس��ورّي يف م��ا 
إذا كان��ت في��ه بقاي��ا حي��اٍة أم ال. وإذ خرج��ت بقاي��ا األص��وات املعارض��ة تع��رّب 
ع��ن نفس��ها، ب��دأت محل��ة االعتق��االت يف أيل��ول 2001، وانته��ى، بذل��ك، الربي��ع 

املزع��وم.
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ش��كل التدخ��ل األمريك��ّي إلخ��راج الق��وات العراقي��ة م��ن  	
الكوي��ت اللحظ��ة األوىل يف اس��تخدام العن��ف والتعام��ل الالعقالن��ّي 
م��ع األزم��ة الناجت��ة ع��ن ذل��ك التدخ��ل. وتّوج��ت تل��ك اللحظ��ة بع��د 
اث��ي عش��ر عام��ًا عندم��ا اجتاح��ت الق��وات األمريكي��ة الع��راق ودمرت 
خمتل��ف البن��ى العس��كرية واالجتماعي��ة، وخلق��ت كل الظ��روف 
املناس��بة لتناحٍر مس��تمرٍّ بن الطوائف وحتديداً بن الس��ّنة والشيعة، 
بعد أن مّكنت الطائفة الش��يعية من الس��يطرة على مؤّسس��ات الدولة 
اجلديدة، واستعدتها جتاه الطائفة األخرى، فارتكبت يف حقها خطايا 
كب��رية. وعل��ى النه��ج نفس��ه تابع��ت احلكوم��ة الطائفي��ة والعميل��ة 
بامتي��از، مم��ا أّس��س لعن��ٍف نلم��س آث��اره اليومي��ة يف عم��وم املنطق��ة. 
س��بق احت��الل الع��راق غ��زو أفغانس��تان بعد ضرب��ة 11 أيلول  	
يف قلب الواليات املتحدة، واليت وفرت خدمًة لن تنس��ى لدوائر صنع 
الق��رار يف الغ��رب، إذ قس��مت إدارة ب��وش واحملافظ��ون اجلدد، كما بن 
الدن، العامل إىل فسطاطن، فاستنفرت خمتلف دوائر األمن الغربية 
والعاملي��ة خلط��ٍر جدي��ٍد قادٍم من الش��رق وحتديداً اإلس��المّي، الش��رق 
الذي ش��كلوه وفق مصاحلهم ودعموا فيه أنظمة احلكم االس��تبدادّي 
اليت يعقدون معها أشد الصفقات فساداً، إضافًة إىل أنه منبع ثرواٍت 

وس��وق تصريف.
مل ي��درك الغ��رب أنه، بسياس��ته الداعمة ألنظمة االس��تبداد  	
جتاه شعوب الشرق، إنا يؤّسس لعنٍف مستقبليٍّ كبري، يضاف إليه 
دوره املباش��ر يف تفكي��ك البن��ى اجملتمعي��ة األهلي��ة وذّره��ا يف الري��اح 
باس��تكباٍر وعدائي��ة. فتخيل��وا يف كّل مواط��ٍن م��ن ه��ذه البل��دان قنبل��ًة 
موجه��ًة ضده��م، وبالتال��ي ص��ار عليهم معاملة كّل قادٍم من الش��رق 
« كام��ن، وانعك��س ج��زٌء م��ن ه��ذا التعام��ل م��ع مواطنيهم  ك�»إرهاب��يٍّ
ذوي األص��ول اإلس��المية، الذي��ن يعان��ون يف األس��اس م��ن مش��اكل 
التهمي��ش وع��دم الس��عي اجل��اد م��ن دوهل��م لتحقي��ق دم��ٍج مت��وازٍن 
هل��م يف جمتمعاته��م اجلدي��دة. ف��كان اخت��الف الثقاف��ات واحلض��ارات 
م��رّبراً لتكري��س الف��وارق أكث��ر مم��ا كان ميك��ن أن يك��ون مص��در 
ث��راٍء وتطوي��ٍر للمجتمع��ات، وكان��ت تصنيف��ات هنتينغت��ون جتس��يداً 
صارخ��ًا لفه��م اجملتمع��ات وف��ق ثقافاته��ا ال��يت رأى فيه��ا جدرانًا حتول 

دون التق��ارب، ب��ل س��تكون الس��بب الكب��ري وراء الصراع��ات واحل��روب 
القادم��ة.

عليه��ا  أطل��ق  م��ا  وه��ي  العرب��ّي،  الربي��ع  ث��ورات  ج��اءت  	
املثقفون الغربيون »الصحوات العربية«، كحدٍث جلٍل فاجأ اجلميع، 
من دوائر املخابرات يف الدول الكربى وصناع القرار والسياسات فيها 
إىل خمتل��ف األح��زاب والنخ��ب السياس��ية والثقافي��ة يف املنطقة، وال 
س��يما أنه حدث يف بلداٍن خمتلفة الرتكيبة السياس��ية واجملتمعية، 
ولكنه��ا تتش��ارك يف س��يادة ن��وذٍج م��ن أنظم��ة القم��ع املت��دّرج م��ن 
امل��رن إىل املف��رط. فتون��س، البل��د ال��ذي يتمت��ع بعالق��اٍت متمي��زٍة م��ع 
الغ��رب، وخاص��ًة فرنس��ا والوالي��ات املتح��دة، حكمته��ا خنب��ٌة غربي��ٌة 
من��ذ اس��تقالهلا، فرض��ت قوان��ن تتج��اوز اخللفية اإلس��المية لعموم 
نظ��ر  يف  ُيع��ّد  كان  م��ا  وخاّص��ًة  والس��الح،  األم��ن  بق��وة  الس��كان 
التقدمي��ن الع��رب خط��وًة إجيابي��ًة يف قوان��ن األح��وال الش��خصية، 
إضافًة إىل الس��لوك االس��تفزازّي للرئيس األس��بق احلبيب بورقيبة، 
وحتدي��ه مش��اعر عم��وم املس��لمن بش��رب امل��اء علن��ًا يف ش��هر رمض��ان 
)رمب��ا يفس��ر ه��ذا جزئي��ًا األع��داد املتزاي��دة يف صف��وف التنظيم��ات 

اإلس��المية املتطّرف��ة م��ن تون��س(.
املهني��ة  الرتكيب��ة  ه��ي  تون��س  ع��ن  األخ��رى  املالحظ��ة  	
للجي��ش ال��ذي بق��ي عل��ى احلياد، ال بل ش��جع الرئيس زي��ن العابدين 
ب��ن عل��ي عل��ى اهل��رب وع��دم مواجه��ة املتظاهري��ن. ف��كان كالم وزير 
الداخلي��ة ب��أن هن��اك أكث��ر م��ن )25( ألف متظاهٍر يف الش��ارع كافيًا 
ليح��زم ب��ن عل��ي أمتعت��ه ويفّر إىل خ��ارج البالد، وهو ي��درك متامًا أن 

اجلي��ش ل��ن يس��تجيب ألوام��ره مبواجه��ة املتظاهري��ن.
أم��ا يف مص��ر، حي��ث مؤّسس��ات الدول��ة العريق��ة، املدني��ة  	
والعس��كرية، كم��ا مؤّسس��ات اجملتم��ع املدن��ّي م��ن نقاب��اٍت وأح��زاب، 
فرغ��م أن قي��ادات اجلي��ش كان��ت عل��ى ارتب��اط وثي��ٍق ب��رأس النظ��ام 
مبص��احل وامتي��ازاٍت ك��ربى، لكنه��ا وج��دت م��ن مصلحته��ا ع��دم 
املواجه��ة م��ع املتظاهري��ن، وأج��ربت الرئي��س حس��ي مب��ارك -بش��كٍل 

غ��ري مباش��ر- عل��ى التنح��ي ع��ن الس��لطة.
أم��ا النم��وذج الثال��ث فف��ي س��ورية، حي��ث كان��ت مواجه��ة  	

رمب��ا ميك��ن الق��ول إن م��ا ميّي��ز عصرن��ا احلال��ي، وبالتحدي��د س��نواتنا العش��رين األخ��رية، ه��و التط��ّرف، مبعن��ى س��يادة الالعق��ل يف  	
احملاكم��ة واملناقش��ة والتحلي��ل م��ن جه��ة، وم��ن جه��ٍة أخ��رى اس��تخدام الق��وة والعن��ف.

أمحد عيشة

إنه عصر التطّرف يا سيدي!

رأي

العدد 79 / 1 تشرين األول 162016



17171717

    w

ق��وات األم��ن عنيف��ًة للمتظاهري��ن من��ذ بداي��ة الث��ورة، وعميق��ًة يف 
مستوى اإلهانات، بدءاً من طريقة التعامل مع أطفال درعا وذويهم، 
إىل التعذيب الوحشّي يف املعتقالت، فالرصاص يف مواجهة الصدور 
العارية، مما استبعد أي استمراريٍة لنضاٍل سلميٍّ رغم كّل املخاطر 

ال��يت ستنش��أ عق��ب ذل��ك.
كان��ت بني��ة اجلي��ش واملخاب��رات يف س��ورية معروف��ة، إذ  	
تس��يطر عل��ى اجلهازي��ن خنب��ٌة م��ن أبن��اء الطائف��ة العلوي��ة، حصل��ت 
عل��ى امتي��ازاٍت مالي��ٍة وعيني��ٍة كب��ريٍة حت��ى ص��ار مصريه��ا مرتبط��ًا 
متام��ًا باس��تمرار النظ��ام ورأس��ه. فكان خيارهم املواجه��ة حتى النهاية 
ول��و كان الثم��ن ح��رق البل��د، فبقاؤه��م م��ن بق��اء األس��د، وهو الش��عار 
الذي وسم عقيدة الدفاع لديهم، ومن بعُد لدى مواليهم وشبيحتهم.

وج��دت الفصائ��ل اإلس��المية املتش��ددة، ال��يت كان الع��راق  	
جماهل��ا ج��ّراء املمارس��ات األمريكي��ة وم��ا تبعه��ا بع��د االنس��حاب م��ن 
س��لوٍك عدوان��يٍّ متيي��زيٍّ للحكوم��ة الطائفي��ة الفاس��دة، الفرص��ة 
ساحنًة لالنتقال إىل سورية بعد مّدٍة قصريٍة من بدء الطابع املسلح 
للث��ورة، يف حلظ��ٍة مش��رتكٍة للنظ��ام وللفصائ��ل املتطّرف��ة لتقاس��م 
العن��ف بدرج��ات، وف��رض النم��وذج العقائ��دّي اخل��اّص ب��كلٍّ منهم��ا 
وكاًل عل��ى ح��دة، وه��و ما كان بداية حلظ��ٍة فارقٍة يف تاريخ الثورة، 
زرع��ت ب��ذور التفت��ت والفرق��ة يف جس��دها أكث��ر م��ا كان��ت عام��اًل 

وطني��ًا جامع��ًا.
توس��عت دائرة التطّرف بش��كٍل واس��ٍع لتش��مل عموم شرائح  	
اجملتم��ع. فغ��ري مي��دان الس��الح، ال��ذي كان احملف��ز الرئيس��ّي ل��كل 
أن��واع العن��ف، انتش��رت مظاه��ر التط��ّرف ب��ن عم��وم األهال��ي والنخب 
السياس��ية والثقافي��ة. فعل��ى وس��ائل التواص��ل االجتماع��ّي، اليت ألغت 
الكث��ري م��ن القي��ود على حرية اآلراء وانتش��ارها، جن��د مظاهر تطّرٍف 
لغ��ويٍّ يعك��س حال��ة قل��ٍق ودم��اٍر عميق��ن دفع��ت إليهم��ا العوام��ل 
املذك��ورة س��ابقًا؛ م��ن الغ��رب الداعم لألنظم��ة االس��تبدادية، والنظم 
الدكتاتوري��ة الطائفي��ة، وس��لوك التنظيم��ات اإلس��المية االرت��دادّي 

ال��ذي كان يف عمق��ه إجاب��ًة خاطئ��ًة عل��ى مش��كلٍة قائم��ة.
فعندم��ا ن��رى إعالميًة من زباني��ة النظام تتصّور بن جثث  	
املدنين وتعرب عن فرحتها ملا أجنزه جيشها العظيم، أو عندما ينتشر 
ش��ريط فيديو يصّور كيفية حرق ش��ابٍّ معتقٍل وهو حّي، أو عملية 
جّز رأسه مبنشاٍر كهربائّي؛ فنحن أمام حالٍة من توغل العنف املادّي 
ليس لدى صناع القرار فقط، بل تتعداهم لتشمل شرحيًة أوسع من 
الفئ��ات املرتبط��ة م��ع النظ��ام، اليت تش��عر أنه��ا س��تتعّرض للمزيد من 
الض��رر يف ح��ال زوال��ه، ونتيج��ة اعتق��اداٍت وتوهم��اٍت طائفي��ٍة تنس��ج 

وتؤّس��س ألحق��اٍد ت��ربر حلامليه��ا األفعال ال��يت ذكرت.
وال يقتص��ر األم��ر عل��ى الص��ور واألش��رطة، وه��ي األق��ّل،  	
مقارن��ًة بالتعليق��ات واس��عة االنتش��ار ال��يت تب��دي الرغبة الش��ديدة يف 
االنتق��ام والتش��في بالقت��ل، وقبل��ه باحلص��ار، وغريهم��ا م��ن تعب��ريات 

الكراهي��ة.

ورمب��ا كان تنظي��م الدول��ة اإلس��المية ه��و الوحي��د ال��ذي  	
يق��اَرن يف توحش��ه م��ع عن��ف النظ��ام. فق��د أّس��س عرُض��ه لألش��كال 
املختلف��ة م��ن قطع الرؤوس على أيدي مقاتليه متعددي اجلنس��يات 
وم��ن خمتل��ف الش��رائح العمري��ة مب��ن فيهم األطف��ال، لقواع��د رعٍب 
م��ن ط��راٍز خمتل��ف. ف��ال قان��ون محاي��ٍة لألس��ري، أو مل��ن يلبس��ونه ثوب 
املرت��دّ، أو مل��ن خال��ف قوانينه��م ال��يت تنته��ك آدمية البش��ر يف األس��اس.

أم��ا الط��رف الك��ردّي، ال��ذي حتتك��ر متثيل��ه عملي��ًا ق��وات  	
محاي��ة الش��عب YPG، فل��م يك��ن خ��ارج ه��ذا الس��ياق ب��ل يف صميم��ه، 
ولك��ن عل��ى أس��اٍس عرق��ّي. فتمثيل هذه القّوات بقتل��ى اجليش احلّر، 
واستعراض جثثهم على الشاحنات يف »كانتون« عفرين يف مهرجاٍن 
احتفال��يٍّ هس��تريّي، ال خي��رج ع��ن إط��ار الغ��وص يف حب��ر االنتق��ام 

والتأس��يس للع��داوات الثأري��ة.
وعلى الطرف اآلخر، الطرف الثورّي الذي مثل يف حلظٍة  	
ما القيم التحررية والرغبة يف اخلالص من االستبداد، تراجعت هذه 
املفاهي��م أم��ام هيمن��ة الس��الح وس��يطرة اخلطاب اإلس��المّي املتش��دد، 
بع��د أن أس��هم عن��ف النظ��ام وحلف��اؤه يف ن��ّو الب��ذور ال��يت تؤّس��س 
لنزع��اٍت انتقامي��ٍة ماديٍة ومعنوية. فانتقلت عدوى اس��تعراض صور 
وأش��رطة القت��ل إىل صف��وف الث��ّوار، باإلضاف��ة إىل التعليق��ات عل��ى 
وسائل التواصل االجتماعّي، وهي األكثر انتشاراً. فصار من املألوف 
أن نق��رأ، عن��د أّي عملي��ة قت��ٍل جلن��ود النظ��ام أو امليليش��يات الداعم��ة 
له، عباراٍت من نوع: »مت الدعس«؛ »إىل جهنم وبئس املصري«؛ »اجليش 
النص��ريي الكاف��ر«؛ »امليليش��يات الرافضي��ة«؛ »اإليران��ي اجملوس��ي«... 
وكله��ا تش��ري إىل لغ��ٍة طائفي��ٍة جي��ري تنش��يطها بقص��ٍد أساس��يٍّ ه��و 
حتويل مقاصد الثورة إىل نزعاٍت انتقاميٍة طائفية اجلذور والنوايا.

ليس��ت الغاي��ة مم��ا س��بق ه��ي االس��تعراض وإن��ا التنبي��ه  	
إىل احلال��ة البائس��ة ال��يت نعيش��ها وال��يت باتت تس��ري يف عموم عروق 
اجملتم��ع، كحال��ٍة مالزم��ٍة لسياس��ة الق��وة ال��يت انتهجه��ا النظ��ام 
وحلف��اؤه واس��تجابت هل��ا البقي��ة بدرج��اٍت خمتلفة. األم��ر الذي أبعد 
أه��داف الث��ورة الس��ورية يف احلري��ة والكرام��ة ع��ن الواجه��ة، وجعله��ا 
مطيًة ضمن عمليات الصراع الدولّي واإلقليمّي املعقدة اليت جتري 
عل��ى أرضن��ا. وه��ذا م��ا جيع��ل إع��ادة ط��رح اخلط��اب الوط��ّي للث��ورة، 
ال��ذي جيم��ع كّل املتضرري��ن م��ن سياس��ة ونه��ج االس��تبداد األس��دّي 
وحلف��اؤه، كخط��اٍب يس��تبعد اللغ��ة الطائفي��ة ويرك��ز عل��ى قي��م 
احلري��ة والتس��امح واحملاس��بة الفردي��ة للمجرمن؛ أولويًة سياس��يًة 

للجمي��ع.
فاملرك��ب يغ��رق، والكث��ريون حياول��ون إغراقن��ا، ولك��ن إن  	
كان لدين��ا األم��ل واإلرادة ميكنن��ا مقاومته��م وتوجي��ه املرك��ب حنو 

ش��اطئ النج��اة.

رأي

ٍ
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حُياجج املس��ؤولون األتراك أن الالجئن األكثر ضعفًا يس��تحقون أن تكون هلم األولوية يف إعادة التوطن، لكن البعض يتس��اءل  	
إن كان��ت اإلج��ازة اجلامعي��ة جتع��ل الالجئ��ن أق��ّل ضعف��ًا.

أكث��ر م��ن أل��ف الج��ٍئ س��وريٍّ يف تركي��ا ُمِنع��وا م��ن إعادة  	
التوطن يف الواليات املتحدة وبلداٍن أخرى ألنهم حيوزون مؤهالٍت 
جامعي��ة. ه��ؤالء الالجئ��ون كان��ت ق��د مت��ت املوافق��ة هل��م عل��ى إعادة 
التوط��ن م��ن قب��ل مس��ؤولن أمريكي��ن أو أوروبي��ن قب��ل أن متن��ع 
الس��لطات الرتكي��ة س��فرهم، أحيان��ًا قب��ل أي��اٍم فق��ط م��ن تاري��خ 
رحيله��م. تزي��د ه��ذه األخبار يف تعقيد قم��ٍة جرت يف نيويورك حتت 
رعاي��ة األم��م املتح��دة حول إع��ادة التوطن. بلداٌن مث��ل تركيا، اليت 
تس��تضيف الجئ��ن س��ورين أكث��ر م��ن أّي بل��ٍد آخ��ر، متحمس��ٌة ألن 
يتقاسم الشركاء الغربيون معها املسؤولية، لكن هذا التطور يوحي 
أن هذه البلدان غري راغبٍة يف أن تسمح لبلداٍن مثل الواليات املتحدة 

أن ختت��ار الالجئ��ن األكث��ر تعلم��ًا وت��رتك البقي��ة.
لوري��ن وش��ريو، زوج��ان كردي��ان ُدّم��ر منزهلم��ا يف حل��ب،  	
تقّدم��ا بطل��ٍب إلع��ادة التوط��ن يف الوالي��ات املتح��دة يف نيس��ان 2014 
ومعهم��ا أوالدهم��ا الثالث��ة. اس��تغرقت العملية قراب��ة عامن، ومّرت 
م��ع موظف��ن أمريكي��ن،  أمني��ٍة ومقاب��الٍت  اس��تقصاءاٍت  بع��ّدة 
الكاثوليكي��ة  اهلج��رة  ومفوضي��ة  األممي��ة،  الالجئ��ن  ووكال��ة 
الدولي��ة، وه��ي مجعي��ٌة خريي��ٌة تنظ��م ج��زءاً م��ن إج��راءات إع��ادة 
التوط��ن يف الوالي��ات املتح��دة. العائلة، اليت أحبطه��ا طول االنتظار، 
جّه��زت نفس��ها مّرت��ن للمغ��ادرة إىل أوروبا على م��ن قارٍب مطاطيٍّ 
مكش��وف؛ قب��ل أن يطمئنه��م اتص��اٌل هاتف��يٌّ أت��ى يف وقت��ه إىل أنه��م 
وصل��وا إىل املرحل��ة التالي��ة يف طلبه��م، ويس��تعيد ثقته��م يف العملية 
الرمسي��ة. يف ش��باط 2016 قبل��ت الوالي��ات املتح��دة طلبه��م أخ��رياً 
واش��رتت هل��م منظم��ة اهلج��رة العاملي��ة بطاق��ات طائ��رٍة إىل ش��يكاغو 
للس��فر يف 31 أي��ار. باع��ت العائل��ة أث��اث منزهل��ا وترك��ت ش��قتها 
املتواضعة وانتقلت إىل شقٍة أغلى لقضاء األسابيع القليلة املتبقية. 
قب��ل رحيله��م بأربع��ة أي��اٍم ذه��ب ش��ريو لتأم��ن أذون��ات خ��روٍج م��ن 
الس��لطات الرتكي��ة لكنه��م رفض��وا. بع��د سلس��لٍة م��ن االتص��االت 
اهلاتفي��ة م��ع األم��م املتح��دة اع��رتف هل��م أح��د املوظف��ن أن تركي��ا 
منع��ت رحيله��م ألن لوري��ن حتم��ل مؤه��اًل يف الدراس��ات املصرفي��ة. 
بالنس��بة إىل ش��ريو ولوري��ن كان تغي��ري مس��كنهما كارث��ة، وهم��ا 
أن  دف��ع إجياره��ا، يف ح��ن  يس��تطيعان  ش��قٍة ال  عالق��ان يف  اآلن 

أبناءهم��ا يواجه��ون عام��ًا ثاني��ًا خارج املدرس��ة. األغلبية الس��احقة من 
الالجئ��ن يف تركي��ا لي��س بإمكانها الوصول إىل عمٍل قانونّي، وهلذا 
يعم��ل ش��ريو ولوري��ن كعم��اٍل يدوي��ن يف الس��وق الس��وداء بنص��ف 
احل��ّد األدن��ى لألج��ور. أم��ا األوالد، فم��ع وج��ود والديهما خ��ارج املنزل 

ط��وال النه��ار، فق��د ُترك��وا لريع��وا أنفس��هم بأنفس��هم.
ُترك��ت ع��ّدة عائ��الٍت التقته��ا الغاردي��ان يف وض��ٍع ضعي��ٍف  	
بالطريق��ة نفس��ها. هب��ة، عامل��ٌة يف مجعي��ٍة خريية، قال��وا هلا يف متوز 
إن طلبه��ا -ه��ي وزوجه��ا وابنته��ا الصغ��رية- ق��د ُألغ��ي ألنه��ا حتم��ل 
25 عام��ًا  إج��ازًة يف األدب اإلنكلي��زّي م��ن جامع��ة حل��ب. فاطم��ة، 
وطالب��ة هندس��ٍة كهربائي��ة، وافق��وا هلا على إع��ادة التوطن يف آذار، 
م��ع أخيه��ا وأخته��ا ووالديه��ا. ُأخ��ربوا أنه��م سرُيس��لون إىل ش��يكاغو، 
لك��ن قب��ل احلج��ز يف الطائ��رة ُألغي طلبهم بش��كٍل مفاج��ٍئ ألن واحداً 
منه��م عل��ى األق��ّل حيم��ل ش��هادًة جامعي��ة. تقول فاطم��ة: »يف تركيا 
مل يك��ن لدين��ا عق��د عم��ٍل أو إذن عم��ٍل أب��داً. عل��ى امل��رء أن يعم��ل 13 
س��اعًة يف الي��وم جمل��ّرد أن يأكل. من أجل ه��ذا يفّضل الناس الذهاب 
يف البح��ر عوض��ًا ع��ن العي��ش هنا. مل��اذا ميلكون احل��ق يف إرغامنا على 

البق��اء هن��ا؟«
بي��كا هيل��ر، مدي��رة املش��روع الدول��ّي ملس��اعدة الالجئ��ن،  	
قال��ت: »نعم��ل م��ع آالٍف م��ن الالجئ��ن الذي��ن ينتظ��رون س��نواٍت لك��ي 
تت��ّم املوافق��ة هل��م عل��ى إع��ادة التوط��ن يف ظ��روٍف بالغ��ة اخلط��ورة. 
حرمانهم من الوعد باألمان يف الدقيقة األخرية من العملية أمٌر يف 

منته��ى القس��وة وانته��اٌك ص��ارٌخ للقان��ون الدول��ّي«.
بع��ض الذي��ن قابلناه��م قال��وا إن موظف��ن تابع��ن ل��ألم  	
املتح��دة أخربوه��م س��راً أن 5000 س��وريٍّ يواجه��ون نف��س احملن��ة. 
املتح��دة  األم��م  ومس��ؤولو  واألمريكي��ون  األت��راك  املس��ؤولون 
ومفوضي��ة اهلج��رة الكاثوليكي��ة العاملي��ة رفض��وا مجيع��ًا التعلي��ق 
عل��ى ه��ذا الرق��م. التقت الغارديان أف��راداً من جمموعٍة من الالجئن 
املتضّررين ميثلون أكثر من ألف شخٍص مّت اعرتاض سبيل إعادة 

أوروب��ا.  أو  توطينه��م. بعضه��م كان��وا سيس��افرون إىل كن��دا 
تقول فاطمة: »إن مل نستطع الذهاب إىل الواليات املتحدة  	
فس��نذهب ع��ن طري��ق البح��ر إىل م��كاٍن م��ا. قطع��ًا ال نس��تطيع البق��اء 

هن��ا«.

تركيا متنع سفر الجئني سوريني... المتالكهم إجازاٍت جامعية

ترجمة

باتريك كنغسلي
الغارديان/ 19 أيلول
ترمجة مأمون حلي
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صياد املدينة

 عضو الشــبكة السورية
لإلعــام المطبوع

ه��و مثله��م يف حب��ه امل��ال والس��لطة  	
والظه��ور. غ��ري أن��ه، وحس��ب م��ا يب��دو م��ن 
س��لوكه الع��ام، أق��ل طيش��ًا وأوس��ع إدراكًا، 
ألنه وضع لنفسه خطوطًا محراء مل خيرقها 
خ��الل رحل��ة صع��وده القص��رية م��ن مؤي��ٍد 
ع��اديٍّ وعني��ٍف لنظ��ام األس��د إىل قائ��ٍد أللفي 
ش��بيح تقريب��ًا، مساه��م ف��وج الس��حابات. أه��م 
خط��وط مهن��ا احلم��راء هو إحجام��ه عن قتل 
أو خط��ف أو س��رقة أيٍّ م��ن أبن��اء الطائف��ة، 
حس��بما يتح��دى أتباع��ه يف س��جاالتهم م��ع 
آخرين من »حساد وعالكن« على صفحات 
م��ن  زمالئ��ه  إىل  وبالقي��اس  الفيس��بوك. 
الق��ادة اآلخري��ن ي��كاد مهن��ا أن يك��ون مهذب��ًا 
ومتواضع��ًا، ل��وال حترش��ات فوج��ه الدامي��ة 
خمي��م  إىل  وإدل��ب  حل��ب  م��ن  بالنازح��ن 
الكرن��ك يف طرط��وس، ولوال حفالت إطالق 
عناص��ره الن��ار يف ضيعته خربة املعزة كلما 
ع��اد إليه��ا »املعل��م أب��و س��ليمان« أو غادره��ا يف 
موكٍب من عش��رين س��يارة وأكثر، وكلما 
خ��اض اش��تباكًا م��ا عل��ى جبه��ٍة أو جن��ا م��ن 

حماول��ة اغتي��ال.
تعث��ر  فق��رية.  ألس��رة  مهن��ا  ول��د  	
ب��ن مه��ٍن ح��ّرٍة  وت��اه  دراس��ته  يف إكم��ال 
كان  قانوني��ة،  وغ��ري  قانوني��ة  خمتلف��ة، 
آخره��ا عام��ل مغس��لة س��ياراٍت عل��ى أط��راف 
مدين��ة طرط��وس قب��ل ان��دالع الث��ورة ال��يت 
وج��د فيه��ا فرص��ًة ال تع��وض. فانطل��ق، من��ذ 
أش��هرها األوىل، ضم��ن اجملموع��ات النازل��ة 
م��ن الري��ف إىل مدين��يت طرط��وس وبانياس 
لقم��ع املظاه��رات، قب��ل أن يق��ود بع��ض أبن��اء 
ضيعته ضمن جمموعات املدنين املتعاقدين 
م��ع إدارة املخاب��رات اجلوي��ة كق��واٍت رديف��ة 
هل��ا، يف حماولته��ا س��ّد النق��ص الع��ددّي أم��ام 
العس��كرية الضخم��ة  املهم��ات األمني��ة ث��م 

ال��يت اضطلع��ت به��ا. بع��د أن ه��دأت أح��وال 
الس��احل انطل��ق مهن��ا مع جمموعات��ه ليقاتل 
إىل جان��ب »النم��ر« يف ري��ف مح��اة الش��مالّي. 
وهن��اك، وخ��الل األع��وام الثالث��ة املاضي��ة، 
كان��ت ضربت��ه الك��ربى م��ن مواس��م الفس��تق 
احلل��ي ال��ذي ش��ارك زارعي��ه بالنص��ف يف 
الق��رى املس��املة واس��توىل عل��ى املوس��م كل��ه 
يف القرى الثائرة بعد احتالهلا، ومن حتكمه 
مبمرات تهريب الوقود إىل الش��مال الس��ورّي 
ر، فض��اًل ع��ن عملي��ات النه��ب الواس��عة  احمل��رّ
واخلط��ف طلب��ًا للفدي��ة »م��ن الس��ّنية ب��س«، 
كم��ا يدافع أتباع��ه بعّدها غنائم حرب. ومن 
ه��ذه األعم��ال مج��ع مهن��ا أم��وااًل طائلة تقدر 
مبلي��ارات اللريات الس��ورية، ينفق منها اليوم 
يف »أعمال خري« استعراضيٍة على شكل هباٍت 

لعائ��الت قتل��ى م��ن جي��ش األس��د أو لش��راء 
مع��داٍت وأجه��زٍة وتقدميها لبعض املؤسس��ات 

احلكومي��ة.
حت��رج اهلزائم اليت يتلقاها النظام  	
يف مح��اة الي��وم عل��ي مهن��ا وف��وج س��حاباته. 
إذ ال يتوان��ى بع��ض املؤيدي��ن الغاضب��ن -م��ن 
خ��ارج طرط��وس- ع��ن حتميل��ه املس��ؤولية، 
ألن��ه ط��رد كل »ضاب��ط ش��ريف« م��ن جي��ش 
األس��د هن��اك. كان أبرزه��م العمي��د أمح��د 
وق��اف ال��ذي تت��داول قضيت��ه همس��ًا يف دوائ��ر 
م��ن  كب��ريًة  رش��وًة  رف��ض  ح��ن  ضيق��ة، 
مهن��ا ورف��ع تقري��راً ع��ن »فس��اده« إىل القص��ر 
اجلمه��ورّي، فج��اءه اجل��واب س��ريعًا بالنق��ل 

والعقوب��ة واخلض��وع حملكم��ٍة عس��كرية.

يف العم��وم، ال ش��يء ميي��ز عل��ي مهن��ا، قائ��د )ف��وج الس��حابات( التاب��ع لق��وات العقي��د س��هيل احلس��ن، ع��ن غ��ريه من ق��ادة اجملموعات  	
يف ه��ذه الق��وات أو غريه��ا م��ن الق��وات ال��يت يش��كل جمموعه��ا جي��ش بش��ار األس��د.

علي مهنا
عامل املغسلة الذي صار قائد فوج
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