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االفتتاحية

البالء العظيم واملستحيل السوري
«إ ّنها البالء العظيم»
قيامه��ا.

ه��ذا م��ا كان ّ
قط��اع واس��ع م��ن الفرنس��يني يصف��ون ب��ه الث��ورة الفرنس��ية يف إح��دى مراح��ل ال��ذروة خ�لال

وبينم��ا يكتف��ي البع��ض يف أيامن��ا بصورته��ا كأح��د أه��م التح��والت التحرري��ة يف تاري��خ البش��رية ،ف ّ
��إن
مؤرخ�ين مرموق�ين ميعن��ون ال ّنب��ش يف تفاصي��ل س��تبدو مرعبة ملن اليعرف حقيقة ماحدث آن��ذاك؛ فقد ُقتل مئات
األلوف ،وتش ّرد أضعافهم ،و ُنهبت وأُحرقت قرى وإقطاعات ،وار ُتكبت مذابح مروعة ،وسادت حالة يأس اجتماعي
قاس��ية وقامت��ة.
أن فرنس��ا ،ال�تي نعرفه��ا الي��وم ،تش��كّلت بب��طء وع�بر حت��والت متك��ررة وعنيف��ة ،ف ّ
وم��ع ّ
��إن أث��ر الث��ورة مل
يقتص��ر عليه��ا وحده��ا ،فق��د أطلق��ت الثورة ش��رارة ما عرف بـ "ربيع الش��عوب" وهو حقبة دامية ُمتخمة بالوحش��ية
والفظائع ،اش ّ
��تق منه اس��م "الربيع العربي"؛ وس��اهم التس��طيح اإلعالمي يف حتويله إىل ُمقاربة ش��اعرية للربيع يف
س��وريا وغريه��ا.
حتدث الثورات بس��هولة ،وال ُت ّ
ُ
قق نتائجها مبجرد حدوثها ،بل ّ
إن التجارب الفاش��لة أكثر بكثري من
ال
تل��ك الناجح��ة ،غ�ير ّ
أن م��ا م��ن ث��ورة ترك��ت جمتمع��اً كم��ا ه��و ،إ ّنها انفج��ار قوى كامن��ة ومضغوط��ة إىل حد أ ّنها
ُتش��تت أهدافه��ا ح�ين حت��دث ،وه��ي ُتنت��ج إمكاني��ات م��ا كان هل��ا أن تك��ون ل��و مل حت��دث.
ال داعي للذهاب إىل فرنس��ا كنموذج من أجل فهم قوة ما ُتدثه الثورات ،س��وريا وما حدث فيها يكفيان
كدالل��ة ..ه��ل كان م��ن املمك��ن أن تق��رأ مث��ل ه��ذه االفتتاحي��ة يف مطبوع��ة س��ورية قب��ل مث��ان س��نوات؟ ه��ل كن��ا
نستطيع كتابتها؟ هل كانت "عني املدينة" وغريها من الصحف اليت بني يديك لتكون أمراً ممكنا بأي صورة لوال
الثورة؟
نظ��ام "احلي��وان" منتص��ر اآلن؛ ه��ذه تظه��ر كحقيق��ة عياني��ة ول��ن ينف��ع اال ّدع��اء بالعك��س ،غ�ير ّ
أن م��ا ه��و
وقيت بالنسبة للثورة ،وقيت عليه أيضاً ،والتحوالت اليت أحدثتها الثورة لن يكون قادراً على عكسها أو شطبها .وقوة
النظ��ام احلقيقي��ة كان��ت ع�بر  41عام��اً ه��ي يف تكري��س "اس��تحالة الث��ورة" ،وه��ذا املس��تحيل ق��د ح��دث.
أن اخلي��ارات العس��كرية مل تنج��ح ،وأن السياس��ة ّ
وإن كان صحيح��اً "اآلن" ّ
معطل��ة حت��ت ه��ول القص��ف
واملذاب��ح ،ف��إن ه��ذا ل��ن يك��ون صحيح��اً "دائم��اً" ،ألن "احلي��وان" فق��د قوت��ه ،وه��و مه��زوم يف أص��ل مش��روعه ،وأضع��ف
-مهم��ا ادع��ى -م��ن أن يق��در عل��ى دميوم��ة االنتص��ار.
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علي برهان

ُيق��دّر ناش��ط يف مجعي��ة خريي��ة طل��ب إغف��ال امسه لـ عني املدين��ة ،عدد العائالت
النازح��ة ال�تي ع��ادت إىل دي��ر ال��زور ،بع��د إص��دار وزارات النظ��ام م��ا ُيع��رف بق��رار "ف��ك
االرتباط" الذي أجرب املوظفني النازحني على العودة ،بـ ( )20ألف عائلة ،جاء معظمها من
م��دن خاضع��ة لس��يطرة النظ��ام.
ضاع��ف النازح��ون العائ��دون إىل ح��ي احلميدي��ة ،ويوقفن��ا ّ
لب��ث ش��كواه م��ن
دي��ر ال��زور م��ن ع��دد س��كان األحي��اء الثالث��ة دون س��ابق معرف��ة" .بع��د م��ا مات��ت حباب��ة
املأهول��ة (اجل��ورة -القصور-هراب��ش) ورف��ع (أم��ه) تركن��اه ،م��ا أعطين��اه ملتعه��د يطل��ع
م��ن ب��دالت اس��تئجار املن��ازل فيه��ا ،ل ُت ّ
فض��ل بي��ه بناي��ة" ،ويق��ول آخ��ر أن صاروخ��اً دم��ر
مئ��ات العائ�لات أن تس��كن منازهل��ا طامل��ا بق��ي نص��ف منزل��ه وخلخ��ل األعم��دة واجلس��ور
هي��كل املن��زل وجدران��ه قائم��ة ،وبالرغ��م م��ن يف النص��ف الثان��ي ،وجي��زم بض��رورة ه��دم
انقط��اع مياه الش��رب والكهرب��اء واالتصاالت .البي��ت كل��ه ل ُيبن��ى م��ن جدي��د ،قب��ل أن يلعن
وي��روي كث�ير م��ن العائدي��ن قص��ص معاناة املتس��ببني "دم��روا البل��د هالعرص��ات" قاص��داً
اقتصادي��ة وأمني��ة ونفس��ية ،عاش��وها يف الث��وار ،وكالع��ادة تأت��ي الالزم��ة "لي��ش م��ا
رحل��ة الن��زوح ،قب��ل أن تب��دأ معان��اة أخرى يف انقصف��ت اجل��ورة والقص��ور!" ،حي��ث ن��زح
دياره��م بع��د الع��ودة.
إىل احلي�ين صي��ف الع��ام  ،2012وظ��ل هن��اك
يف جول��ة يف األحي��اء املدم��رة ،ال�تي لعام�ين كامل�ين قب��ل أن ُيغ��ادر إىل دمش��ق،
س��يطر عليه��ا النظ��ام يف مدين��ة دي��ر ال��زور ،وم��ن دون أن يس��يء ل��ه أح��د ،أو يس��أله أح��د
��اهد م��ن ح��ارة إىل أخ��رى كه��و ً
ال ونس��وة "وي��ن الطري��ق؟" حس��ب م��ا زع��م متذم��راً
ُيش َ
ً
ُ
وش��بانا ج��اؤوا يتفق��دون منازهل��م .وتعل��ن م��ن الس��لوك املتغط��رس ل��ـ "عجي��ان الدف��اع
األغلبية منهم تبدد األمل بأن يكون شيء ما الوط�ني".
يف ذاك املن��زل ق��د بقي على حاله .فمن كان
يتمت��ع مؤي��دو النظ��ام بق��درة
حمظوظ��اً بنج��اة بيت��ه م��ن التدم�ير ،يش��كو كب�يرة عل��ى اإلن��كار ،إنكار الفاعل الرئيس��ي
دم��ر البي��وت أو نه َبه��ا ،ويُب��دي حت��ى
م��ن س��رقة كل م��ا فيه ،من األث��اث ،األبواب ،ال��ذي ّ
الش��بابيك ،حنفي��ات املطاب��خ واحلمام��ات ،م��ن فق��دوا إخ��وة أو أبن��اء أو أق��ارب رفضه��م
والس�يراميك ،وحتى التوصيالت الكهربائية حتمي��ل النظ��ام أي مس��ؤولية ع��ن الكارث��ة
بانت��زاع أس�لاك النح��اس م��ن أنابيبه��ا يف الكب�يرة ال�تي حّل��ت بدير ال��زور ،وعلى الدوام
األس��قف واجل��دران.
جي��دون م��ا ي�بررون ب��ه س��لوكه اإلجرام��ي.
"ه��ذا بيتن��ا" يش�ير رج��ل يف األربع�ين م��ن ُي��ادل كم��ال (اس��م وهم��ي) -وه��و موظ��ف
العم��ر إىل كوم��ة حج��ارة طيني��ة يف ن��زح إىل مدين��ة احلس��كة وأُجرب عل��ى العودة
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من أرشيف اجمللة

يف مدينة دير الزور حيث ُيسمح بشتم امليليشيات
واملسؤولني الصغار واحملافظ

مؤخ��راً ليس��تأنف وظيفت��ه "احلكومي��ة"
حت��ت التهدي��د بالفص��ل -دفاع��اً ع��ن النظ��ام،
رغ��م مقت��ل ش��قيقته وأطفاهل��ا بغ��ارة جوي��ة،
واعتق��ال ش��قيق آخ��ر من��ذ ( )5س��نوات ،ورغ��م
تدم�ير الش��قة الصغرية اليت متّلكها كـ "ش��قا
ويي��ل االنف�لات
عم��ر" يف ح��ي املوظف�ينُ ،
األم�ني وغطرس��ة عناص��ر امليليش��يات إىل
خلل "بأنفس��نا احنا" ،مستش��هداً على ذلك بأن
معظ��م عملي��ات الس��رقة ق��ام به��ا منتس��بون
حمّلي��ون إىل امليليش��يات ،ال�تي يأم��ل أن ُت ّ��ل
قريب��اً ليبق��ى الس�لاح بي��د اجلي��ش واألم��ن
والش��رطة فق��ط.
فئ��ة أخرى ُيس��مح بش��تمها عالنية،
ه��ي فئ��ة مدي��ري الدوائ��ر احلكومي��ة الصغار،
الذي��ن يتحمل��ون حس��ب م��ا ي��رى مؤي��دو
النظ��ام ،مس��ؤولية انقط��اع مي��اه الش��رب
والكهرباء ورداءة االتصاالت وتردّي اخلدمات
الصحي��ةّ ،
وتأخ��ر تنظي��ف الش��وارع م��ن
ال��ركام ،وت��روج أنب��اء عن صفقات مش��بوهة،
عقده��ا ه��ؤالء م��ع مقاول�ين فاس��دين ،لتنفيذ
مش��اريع وهمي��ة بعش��رات مالي�ين الل�يرات.
وم��ن الش��ائعات املث�يرة لالهتم��ام ،ش��ائعات
رتق��ب ملس��ؤول حمّل��ي م��ا وإحالت��ه
ع��زل ُم
ٍ
ٍ
وأراض،
عق��ارات
واكتش��اف
القض��اء،
إىل
ٍ
وأحيان��اً أرص��دة بنكي��ة يف اخل��ارج مس��جلة
بامس��ه ،أو اس��م زوجت��ه املقيم��ة يف دمش��ق ومل
تطأ قدماها دير الزور منذ ( 6سنوات) ،حسب
م��ا ترص��د معظ��م الش��ائعات ،ودون أن ترب��ط
ه��ذا الفاس��د حبامي��ه م��ن ضب��اط املخابرات أو
املس��ؤولني األرف��ع مرتب��ة يف دمش��ق ،أو وض��ع
ذلك ضمن سلس��لة نتائج ممارسات سلطوية
ال تنته��ي.
وعل��ى فيس��بوك األحي��اء املأهول��ة
الثالث��ة ،تنش��ط صفح��ات حملي��ة ُتع ّ�بر ع��ن
ذات اجل��و الع��ام ،لك��ن مع س��قف أعلى للش��تم.
فبأوام��ر م��ن أجه��زة األم��ن ،ب��دأت الصفح��ات
اإلعالمي��ة التابع��ة هل��ا بانتق��اد احملاف��ظ،
وا ّتهام��ه ه��و اآلخ��ر بالفس��اد ،رغ��م الزخ��م
املرحب��ة ب��ه قب��ل أش��هر قليلة فقط.
والدعاي��ة ّ

						
رادار املدينة

القطاع الصحي يف مدينة ديرالزور بيد العصابات
ومدير صحة النظام ُيتاجر مع امليليشيات باألدوية املسروقة من مستودعات الريف

مديرية الصحة يف دير الزور

يُعان��ي قط��اع الصح��ة الع��ام يف مدين��ة دي��ر ال��زور اخلاضع��ة لس��يطرة النظ��ام م��ن حال��ة انهي��ار ُيع ّ�بر عنه��ا النقص احل��ا ّد يف الكوادر
الطبي��ة ويف املع��دات والتجهي��زات األساس��ية.
د .حسام جابر
حبس��ب أح��د العامل�ين يف (مش��فى األس��د) ،وه��و
املشفى العام الوحيد فعلياً يف دير الزور ،فإن صيدلية املشفى تفتقر
إىل الكثري من املواد واملُستهلكات الطبية األساسية لعمل أي مشفى:
القف��ازات اجلراحي��ة ،أكي��اس الكوليس��تومي ،أكي��اس نق��ل ال��دم،
ع��دّة اجلراح��ة ،ل��وازم غرف��ة العمليات .إضافة إىل ما ُتعانيه املش��فى
من تر ٍّد يف شروط النظافة والتعقيم ،حيث صارت أكوام القمامة
والقط��ط الش��اردة ب�ين الغ��رف مش��هداً مألوف��اً.
ُفس��ر طبي��ب أخصائ��ي ،طل��ب إغف��ال امس��ه ،انهي��ار
وي ّ
اخلدم��ات الصحي��ة يف مدين��ة دي��ر ال��زور بالفس��اد واإلهم��ال ،فص��ار
الطبي��ب ضحي��ة أيض��اً مث��ل املري��ض يف ه��ذا الواقع ،ويعت�بر الطبيب
املذك��ور نق��ص الك��وادر والتجهي��زات مش��كلة ميك��ن التغل��ب عليه��ا،
يف ح��ال تواف��رت إرادة ونواي��ا صادق��ة ل��دى القائم�ين عل��ى القط��اع
الصح��ي.
ّ
يؤك��د موظ��ف يف مديري��ة الصحة ،أن مديرها عبد جنم
ومقاول�ين
العبي��د يُن ّف��ذ عق��ود ش��راء وهمي��ة بالتع��اون م��ع ُمو ّردي��ن ُ
فاسدين ،وحبسب املوظف اشرتى العبيد وبأسعار خبسة بالشراكة
مع صيادلة آخرين ،يف شهر كانون األول املاضي ،محولة شاحنيت
أدوي��ة ،م��ن قائ��د إح��دى امليليش��يات ،كان عناص��ره قد س��رقوها من
مس��تودعات أدوي��ة خاص��ة يف ري��ف دير الزور الش��رقي ،ثم أُعيد بيع
ه��ذه األدوي��ة ملديري��ة الصح��ة بأس��عار الس��وق.
يق��ول صيدل��ي يعي��ش يف مدين��ة ديرال��زور إن ( )% 30م��ن
اجملموع��ات الدوائي��ة ال�تي يف�ترض توافره��ا يف كل صيدلي��ة ،غ�ير
موجودة يف معظم صيدليات دير الزور ،و ُتوجد فقط يف صيدليات
يرتب��ط أصحابه��ا باألجه��زة األمني��ة اليت ُتس��هّل أعماهلم ،حس��ب ما
يق��ول .و ُتضي��ف التكالي��ف املرتفع��ة لنق��ل ال��دواء إىل دي��ر ال��زور م��ن
س��عره عل��ى املرض��ى.
مل تلع��ب نقاب��ة األطب��اء ،ال�تي أع��ادت مللم��ة صفوفه��ا
وافتتحت مقراً يف مدينة دير الزور ،أي دور إجيابي ،حسب ما يرى
الطبي��ب ،ب��ل إن نقي��ب األطب��اء ش��وقي غ��ازي وأعض��اء نقابت��ه يبدون
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مث��ل غريه��م يف مديري��ة الصح��ة غ�ير ُمكرتث�ين الب ّت��ة بالوض��ع
��جل يف كل ش��هر ح��االت
املأس��اوي للمرض��ى ولألطب��اء أيض��اً ،و ُتس ّ
��جلت حالت��ان يف الش��هر املاض��ي
وف��اة نتيج��ة هل��ذا الوض��ع ،حي��ث ُس ّ
ملري��ض قل��ب ومري��ض رب��و تأخ��رت س��يارة اإلس��عاف يف نقلهما إىل
املش��فى ،م��ا تس��بب مبوتهم��ا قب��ل أن يص�لا إليه��ا.
يس��خر الطبي��ب م��ن الدعاي��ة ال�تي يب ّثه��ا إع�لام النظ��ام
يف مدين��ة دي��ر ال��زور ،وم��ن ح��رص مدير الصحة عبد جن��م العبيد
عل��ى التق��اط الص��ور يف افتت��اح مراك��ز صحية وهمية مل تس��تقبل
مريض��اً واح��داً بع��د االفتت��اح .وم��ن يُتاب��ع صفح��ة املديري��ة عل��ى
موق��ع فيس��بوك ،ي��درك ضآل��ة اخلدم��ات املُق ّدم��ة من قب��ل املديرية
ال�تي تتباه��ى بع�لاج ح��االت اجل��رب ومكافح��ة القم��ل يف امل��دارس،
وبصيان��ة جه��از قدي��م لتفتي��ت احلص��ى يف (مش��فى األس��د).
ُيق��دّر ع��دد س��كان مدين��ة دي��ر ال��زور الي��وم ب ( )200أل��ف
نس��مة ،تعم��ل فيه��ا مش��فى عام��ة واح��دة -األس��د -و( )4مراك��ز
للرعاي��ة الصحي��ة األولي��ةُ ،تق��دّم خدم��ات طبي��ة بدائي��ة .وحس��ب
املعاي�ير الصحي��ة الدولي��ة ،ف��إن كل ( )5آالف ش��خص حيتاج��ون
ملرك��ز رعاي��ة ثان��وي ،وكل ( )30أل��ف حيتاج��ون ملرك��ز رعاي��ة
رئيس��ي ،م��ا يكش��ف ع��ن النق��ص الكب�ير يف ع��دد املراك��ز املف�ترض
تش��غيلها يف املدين��ة ،وع��ن املس��توى املتد ّن��ي ال��ذي وصل��ت إلي��ه
اخلدم��ات الصحي��ة العامة ،ال س��يما وأن مراك��ز ال ّرعاية الصحية
األولية هي اللبنة األساسية يف هذا القطاع ،ومبقدار توافرها يكون
قط��اع الصح��ة يف وض��ع قاب��ل للتطوي��ر.
وال تب��دو الص��ورة يف القط��اع اخل��اص بأفض��ل منه��ا يف
الع��ام ،حي��ث تفتق��د دي��ر ال��زور (مدين��ة وريف��اً) ،يف اجل��زء اخلاض��ع
لس��يطرة النظ��ام ،ألي مش��فى خ��اص ،وين��در وج��ود األطب��اء
االختصاصي�ين ،م��ا يدف��ع باملرض��ى للس��فر إىل دمش��ق أو حل��ب
إلج��راء عملي��ات جراحي��ة بس��يطة كان��ت جت��رى بص��ورة روتينية
يف أي مش��فى خ��اص أو ع��ام يف مدين��ة دي��ر ال��زور ،أو م��دن امليادي��ن
والعش��ارة والبوكم��ال.
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تفشي ّ
الدعارة يف مدينة احلسكة
حبماية قائد ميليشيا «الدفاع الوطين» وضباط
زين العبود
يتجم��ع يافع��ون يف
يف مس��اء الي��وم األول م��ن عي��د الفط��رّ ،
عم��ر اخلم��س عش��رة بالق��رب م��ن بيوت ذويه��م يف احل��ارة القريبة من
مرك��ز مدين��ة احلس��كة اخلاض��ع لق��وات النظ��ام وميليش��ياته ،وهن��اك
يتداول��ون أم��راً يظه��ر أن��ه س ٌ
��ري ومه ّ��م ،من خف��وت أصواته��م على غري
الع��ادة .يفض��ح أمره��م قري��ب أحده��م ح�ين يُقب��ل م��ن نهاي��ة احل��ارة،
ليذكرهم بصوت خش��ن ،وبنوع من املزاح والتواطؤ ،أنه يعرف الس��بب
ال��ذي دفعه��م لدخ��ول تل��ك العم��ارة.
إىل جان��ب قط��ع عس��كرية يف جب��ل كوك��ب القري��ب ،م��ا
زال��ت ق��وات النظ��ام وميليش��ياته تس��يطر على مركز مدينة احلس��كة،
عاصم��ة احملافظ��ة ،ال�تي تض��م األبني��ة احلكومي��ة وأفرع أجه��زة األمن
التابع��ة للنظ��ام وس��وق املدين��ة .وعند دوار الس��اعة هناك ،تق��ع العمارة
اليت قصدها اليافعون يف العيد ،وفيها بيت مؤلف من أربع غرفُ ،تقيم
في��ه ام��رأة أربعيني��ة ومعه��ا أربع فتيات بأعم��ار ( )32 ،27 ،25 ،15يعملن
يف الدع��ارة ،لك��ن بأج��ر ثاب��ت موحد قدره ( )5000لرية س��ورية ،وتصنع
املسؤولة خصماً ملعارفها أحياناً أو معارف أحد الضامنني هلذه البيوت.
يف الس��نوات املاضي��ة ازداد ع��دد البي��وت الش��بيهة به��ذا البي��ت،
تت��وزع يف املنطق��ة ال�تي ُيس��يطر عليه��ا النظ��ام مبس��احة ال تزي��د عل��ى
( )3ك��م 2وس��ط املدين��ة .حتظ��ى ه��ذه البي��وت حبماي��ة م��ن ضب��اط
أمن وش��رطة ،ويعمل بعض العناصر مباش��رة ضمن ش��بكات الدعارة.
كح��ال الش��رطي (أب��و س��اكو) ،ال��ذي يق��وم باصطي��اد الزبائ��ن يف
(كافي��ه النزه��ة) ،رغ��م أن��ه (الداع��ي اآلن للسماس��رة فه��ذا األم��ر متاح
للجمي��ع!) كم��ا يق��ول صاح��ب حم��ل قري��ب م��ن أح��د البي��وت ،لك��ن
احلماي��ة ضروري��ة ،وتل��ك املضمون��ة ال�تي يطم��ح إليه��ا كث��ر يف ه��ذه
تؤمنه��ا ميليش��يا الدف��اع الوط�ني يف احلس��كة ،خاص��ة ح�ين ي�برز
املهن��ة ّ
حمتج��ون ذوو ش��أن عل��ى أح��د البي��وت.
ويف عم��ارة أخ��رى وس��ط ش��ارع فرع��ي ع��ن ش��ارع احملط��ة؛
تشاجر ُمستأجر جديد إلحدى الشقق وزوار شقة مقابلة ،إثر ارتياب
املس��تأجر بتصرف��ات زوار البي��ت الكث��ر وبأصحاب��ه .وق��ف اجل�يران م��ع
املس��تأجر اجلدي��د ب�تردد ،قب��ل أن يتبين��وا أن��ه عنص��ر أم��ن ،ث��م س��اندوه
يف "بهدل��ة" م��ن يف البي��ت بع��د ذل��ك ،ح�ين أخ��رج بندقيت��ه وأطل��ق منه��ا
لط��رد ال��زوار "غ�ير احملتش��مني" .كان��ت احلادث��ة هي األوىل م��ن نوعها
الع�تراض س��كان العم��ارة على بيت الدع��ارة املفتتح بني بيوتهم ،بدعم
ومحاي��ة م��ن عب��د الق��ادر احلم��و قائ��د ميليش��يا "الدف��اع الوط�ني" يف
احلس��كة.
س�� ّويت املش��كلة بنق��ل البي��ت إىل عم��ارة جم��اورة ،بع��د تدخل
احلم��و ،ال��ذي ّ
حي��ل املش��كالت املتصل��ة بالش��بكات ال�تي يرعاه��ا ،أم��ا ع��ن
املقاب��ل لتل��ك احلماي��ة ،فلي��س هناك إمكانية لتحديد ذل��ك متاماً ،لكن
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س��بباً مادي��اً بالتأكي��د يق��ف وراءه ،فه��ي (جت��ارة مرحب��ة وس��ريعة)،
حت ّق��ق دخ�ل ً
ا (جي��داً) جلمي��ع املش�تركني فيه��ا ،م��ن (عام�لات)
و(قوادي��ن) و(ضامن�ين) كم��ا َّ
حيل��ل ع��اد ًة .وتظه��ر س��طوة احلم��و
وقدرت��ه عل��ى محاي��ة (مجاعت��ه) م��ن التناف��س ب�ين تل��ك البي��وت عل��ى
اس��تقطاب الزبائ��ن ،ألن أي تن��ازع يف ه��ذا اجملال ُي ّ��ل لصاحل (مجاعة
احلم��و).
موج��ة الن��زوح الكب�يرة وت��ردي األوض��اع املعيش��ية كانت��ا
سبباً رئيسياً دفع نساء إىل اللجوء ملثل هذه (املهنة)" ..إي مهنة" كما
تقول إحدى العامالت ،وتتابع أنها كانت حباجة مادية بداية األمر،
ولكنه��ا اآلن مل تع��د كذل��ك ،فالي��وم جت�ني م��ن العم��ل أم��وراً معنوي��ة
ع��دة فه��و "يعرف�ني عل��ى ن��اس كل ي��وم ،وأن��ا أخت��ار" حس��ب املكان��ة
االجتماعي��ة للش��خص ومق��دار ثروت��ه ومت ّتع��ه بالدع��م ،وحس��ب ن��وع
س��يارته م��رات أيض��اً ،كم��ا تش��رح املرأة ال�تي ُتفكر بافتت��اح بيت جديد
حب��ي آخ��ر تك��ون ه��ي املدي��رة فيهُ ،مس��تفيدة من محاية أح��د الضباط
رفض��ت أن تس��ميه.-وبعك��س األخري��ات اللوات��ي اخ�ترن العم��ل بأنفس��هن،
وبضغ��ط م��ن عوام��ل اقتصادي��ة ،ف��إن رن��ا (اس��م مس��تعار لفت��اة نازح��ة
من الش��مال الس��وري) اليت مل تتع ّد س��ن املراهقة بعد ،بدأت (مهنتها)
ه��ذه بليل��ة م��ع ضاب��ط برتب��ة م�لازم خت��اف أن تذك��ر امس��ه ،قبل أن
تتك��رر ح��وادث مش��ابهة ،دفعته��ا
عبد القادر احلمو
للس��قوط نهائي��اً يف ه��ذا الع��امل
"األس��ود" كم��ا تق��ول م��ن غ�ير
اك�تراث ،لكن��ه "مرب��ح ج��داً"
ب��وارد يق�ترب م��ن ( )20ألف لرية
كل ي��وم ،يذهب نصفه ملعلمتها
وللضاب��ط ال��ذي يرعاها ،ويبقى
هل��ا النص��ف اآلخ��ر.
احلماي��ة ال�تي تؤمنه��ا
امليليشيات ،خاصة ،لتلك البيوت
جعل��ت الصم��ت س��يد املوق��ف يف
املنطق��ة املش��هورة مبحافظته��ا
ختص املهنة حبد ذاتها ،فبحسب ما
اجتماعياً ،باستثناء اعرتاضات ال ّ
يُروى عن إمام مسجد اهلدى أنه نصح إحدى العامالت (ليش يابنيت
هيك البس��ة! حرام عليكي لس��اتك زغرية ،واحلكي يكثر عليكي) أثناء
خروجه��ا م��ن بيته��ا ،لك��ن أح��د الرج��ال الذي��ن يقف��ون مقاب��ل البي��ت
وض��ع ل��ه ح��داً عندم��ا وصف��ه بالتخل��ف والرجعي��ة .مل يس��تطع اإلمام
ال��ردّ ،فماس��ورة املس��دس عل��ى خص��ر الرج��ل كان��ت كفيل��ة بإنه��اء
احلدي��ث.
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هل ُت ّ
سلم «قسد» مناطق سيطرتها للنظام؟
عدنان احلسني أث��ار مقط��ع فيدي��و نش��ر عل��ى مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي األس��بوع الفائ��ت ضج��ة وس��خطاً كب�يراً م��ن أهال��ي مدين��ة
الرقة ومن ناش��طيها على قوات س��وريا الدميقراطية (قس��د) ،حيث يُظهر الفيديو رت ً
ال عس��كرياً للقوات يس�ير يف أحد ش��وارع الرقة ويهتف
جلي��ش نظ��ام األس��د.
املقط��ع ال��ذي ّ
مت البح��ث يف ماهيت��ه ،وحبس��ب املص��ادر مركزي��ة تتب��ع حلكوم��ة دمش��ق ،واعتم��اد اللغة الكردي��ة لغة رمسية يف
م��ن مدين��ة الرق��ة ،تب�ين أن��ه (مف�برك) ،إذ ّ
مت إدخ��ال الص��وت عل��ى الدولة؛ يف مقابل إزالة كافة الصور والشعارات اخلاصة حبزب العمال
الفيدي��و م��ن قب��ل أح��د املاري��ن ،ال��ذي ق��ام بتصوي��ره ،لك��ن املقط��ع الكردس��تاني واإلدارة الذاتي��ة م��ن مناطقها ش��رق س��وريا ،وإقامة حواجز
برغ��م ذل��ك أح��دث ردّة فع��ل كب�يرة ل��دى األهال��ي والناش��طني ُمشرتكة للطرفني وعودة الدوائر احلكومية وشعب التجنيد للمناطق
واملتابع�ين للوض��ع ش��رق الف��رات ،وح�� ّرك الش��كوك ح��ول مص�ير اخلاضعة لسيطرة قسد ،واألهم يف االتفاق تسليم حقول النفط مقابل
مدين��ة الرق��ة ال�تي ع��ادت إىل الواجه��ة م��ن جدي��د ،بع��د تس��ريبات وض��ع وزي��ر نف��ط ك��ردي م��ن اإلدارة الذاتي��ة.
عدي��دة كان أبرزه��ا عق��د اتف��اق بني اإلدارة الذاتية ونظام األس��د.
وبالفع��ل بات��ت تظه��ر للعل��ن بع��ض بن��ود ه��ذا (االتف��اق) عل��ى
عل��ى أن األم��ر مل يع��د ُمقتص��راً عل��ى التس��ريبات أرض الواق��ع؛ ف��اإلدارة الذاتي��ة باش��رت األس��بوع الفائ��ت بإزال��ة الص��ور
واإلش��اعات بالنس��بة إىل املتابع�ين ،إذ يب��دو مص�ير الرق��ة حق��اً ق��د والش��عارات اخلاص��ة به��ا ،بينم��ا ج��اءت تصرحي��ات أل��دار خلي��ل القي��ادي
ً
بات جمهوال ،بعد مت ّكن الوحدات الكردية (العامود الفقري لقوات البارز يف صفوف الوحدات لتفس��ر األمر بأنه "يأتي يف س��ياق بند التط ّور
قسد) من القضاء بشكل شبه كامل على لواء ثوار الرقة ،الفصيل وتنظي��م األم��ور وتعديله��ا بدق��ة أكث��ر".
الوحي��د ال��ذي ّ
ُعب ع��ن اجملتمع الرقاوي وحافظ على تبعيته
ظل ي ّ
ورغم أن احلديث عن (االتفاق) بني الطرفني يشمل حمافظة
ً
للجي��ش احل�� ّر بعمل��ه ُمس��تقال ع��ن تش��كيالت قس��د ،حت��ى وق��ت احلس��كة فق��ط ،إال أن حمادث��ات ج��رت يف مدينة الطبقة ودبس��ي عفنان
حماصرت��ه ث��م مهامجت��ه م��ن قب��ل الوح��دات.
بعد افتتاح معرب بني الطرفني -بهدف عودة بعض دوائر النظام للعملوبالفص��ل ب�ين اإلش��اعات املتداول��ة ومس�يرة ل��واء ث��وار
يف حمافظ��ة الرق��ة ،وه��و م��ا ين��ذر ب��أن مناط��ق اإلدارة الذاتي��ة كاف��ة
الرقة يف ظل قوات ّ
تضم العديد من القوى القومية املتعصبة؛ فإن س�� ُتواجه مصري عودتها لنظام األس��د يف حال ّ
مت (االتفاق) بني الطرفني.
القض��اء عل��ى ل��واء ث��وار الرق��ة تق��ف خلف��ه أس��باب عدي��دة ،منه��ا م��ا
ورغ��م أن ق��وات قس��د ب��دأت عملي��ة التف��اوض بع��د تهدي��دات
هو قديم متعلق باللواء ويعود ملش��اركته مبس��ماه القديم (الفرقة
بشار األسد األخرية يف تصرحيات تلفزيونية ،إال أن هناك دوافع أخرى
 )11يف اهلجوم على مواقع الوحدات الكردية يف ُميط تل أبيض؛
غري التهديدات قد تكون دفعت الوحدات إىل التفاوض .فخس��ارة مدينة
ومنه��ا م��ا ه��و متج��دّد ومتعّل��ق بالوح��دات ال�تي ع ّ�برت باهلجوم عن
تلتف حول اللواء ،عفرين ،إحدى أبرز معاقل الوحدات الكردية يف سوريا ،وسيطرة القوات
خوفها من تش��كيل كتلة مس��تقّلة ألبناء الرقة ّ
الرتكي��ة واجلي��ش احل��ر عليه��اّ ،
دق ناقوس اخلطر ل��دى اإلدارة الذاتية
ث��م ُتصب��ح ق��وة ميك��ن أن ته��دّد مش��روعهم يف الرق��ة وحميطه��ا،
خاص��ة أن ذل��ك ج��اء بع��د املظاه��رات األخ�يرة ال�تي خرج��ت يف ال�تي بات��ت ت��رى يف واش��نطن حلي��ف مصلح��ي وق�تي ،وأن أي اتف��اق معه��ا
املدين��ة ض��د (قس��د)؛ إال أن أح��د أه��م األس��باب ،وحبس��ب تس��ريبات ق��د يُواج��ه مص�يراً مش��ابهاً ملص�ير عفري��ن أو منبج باحل ّد األدن��ى ،لتصبح
م��ن مص��ادر حملي��ة ،ه��و أن ح��ل الل��واء ج��اء كأح��د أه��م مطال��ب بالتال��ي الع��ودة لنظ��ام األس��د أق��ل خط��راً -بالنس��بة إىل الوح��دات -م��ن
ّ
مس��ؤولي نظ��ام األس��د ضم��ن االتف��اق الذي الزال س��ر ّياً مع اإلدارة دخ��ول الق��وات الرتكي��ة واملعارض��ة لش��رق الف��رات ،والقض��اء عل��ى حل��م
الذاتي��ة ،حبس��ب التس��ريبات ،ك��ون اللواء الزال حيم��ل علم الثورة الفيدرالي��ة ال�تي يُفك��رون يف اس��تمراريتها.
مل تعّلق القوات األمريكية أو التحالف الدولي على التسريبات
الس��ورية ،ويرف��ض ع��ودة نظ��ام األس��د للرق��ة.
االتف��اق ال��ذي نش��رت عن��ه عدي��د الصح��ف واملواق��ع أواللقاءات املستمرة بني مسؤولي نظام األسد ومسؤولي اإلدارة الذاتية،
اإلخباري��ة ،يش��مل دم��ج الوح��دات الكردي��ة جبيش النظ��ام ،ويعترب يف م��ا يب��دو أن��ه مراقب��ة ع��ن كث��ب ل��كل م��ا ق��د يُصب��ح مقدم��ات لفرص��ة
خدمته��م الس��ابقة م��ن ضم��ن اخلدم��ة العس��كرية اإللزامي��ة ،س��احنة خل��روج أمري��كا م��ن س��وريا ،خاص��ة بع��د تصرحي��ات ترام��ب
كذل��ك جع��ل املناط��ق اخلاضع��ة لنف��وذ الوح��دات مناط��ق إدارة ال الس��ابقة باالنس��حاب منه��ا قريب��اً.
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ال حجج ُمقنعة لدى "اإلدارة الذاتية" بعد إزالة الصور واإلعالم
القرار الذي أصدرته (اإلدارة الذاتية)

كدر أمحد ال ص��ور ل��ـ "القائ��د" وال رم��وز لألح��زاب يف ش��وارع م��دن مش��ال ش��رق س��وريا بعد الق��رار الذي أصدرت��ه (اإلدارة الذاتية)
يف املنطق��ة مبن��ع رف��ع رموزه��ا وص��ور قتل��ى يف وحداته��ا العس��كرية وص��ور عب��د اهلل أوج�لان املُعتق��ل يف تركي��ا.
الق��رار ج��اء ،حبس��ب م��ا أعلن��ت وس��ائل إع�لام س��ورية ،متهي��داً
لعودة قوات وس��لطات النظام الس��وري إىل مدن مشال ش��رق س��وريا ،بعد أن
انس��حبت األخ�يرة م��ن املنطق��ة منتصف ع��ام  2012بدون أي مع��ارك ُتذكر.
فس��روا الق��رار بأن��ه يدع��م (ناحي��ة
وعل��ى الرغ��م م��ن أن مس��ؤولي اإلدارة ّ
مجالي��ة) ،ولكن��ه ،وإن اختل��ف األطراف بس��بب توقيت إصداره ونظام األس��د
ُي��اول م�� ّد نف��وذه عل��ى مس��احات س��ورية جدي��دة؛ فق��د فت��ح ملف��ات كثرية
رمب��ا كان أهمه��ا م��ا كتب��ه الباح��ث الدكت��ور فري��د س��عدون ع�بر صفحت��ه
الش��خصية على فيس��بوك حول فعلية س��يطرة اإلدارة الذاتية على املنطقة.
حيث كتب بأنه "يف هذه األيام كثر الّلغط حول التفاوض على
تسليم املناطق اليت حتت سيطرة ب ي د ( PYDحزب االحتاد الدميقراطي)
للنظ��ام ،ب��ل ذه��ب البع��ض ومنه��ا مواق��ع إعالمي��ة إىل أن التس��ليم ق��د مت
بالفعل ،وذكر بعضهم أن ب ي د س��ّلمت املس��اجني واملعتقلني للنظام وغري
ذلك من األخبار املس��تعجلة .أو ً
ال :ال ش��يء باملطلق مت تس��ليمه للنظام .ثانياً:
لي��س هن��اك أي اتفاقي��ة أبرم��ت ب�ين الطرف�ين .ثالث��اً :مل تب��دأ (املفاوض��ات
السياس��ية) الرمسي��ة ب�ين الطرف�ين ب��ل ه��ي لق��اءات واقرتاح��ات ورؤى ل��ـ
(احل ّ��ل السياس��ي) رابع��اً :مؤسس��ات الدول��ة كان��ت وم��ا زال��ت حب��وزة الدولة،
وم��ا زال��ت معظمه��ا ت��ؤدي مهامه��ا".
ث��م ع��دّد الس��عدون م��ا أس��لف ووصف��ه باس��تمرار (مهام مؤسس��ات
الدول��ة) ومنه��ا حبس��ب املنش��ور (التجني��د يف كام��ل احملافظ��ة ،النف��وس
(الس��جالت املدني��ة) ،احملاك��م والس��جل العقاري ،مؤسس��ة الكهرباء (يقصد
ّ
الش��ركة العام��ة) مب��ا فيه��ا م��ن س��دود وحمط��ات تولي��د ،مؤسس��ة املي��اه
ومؤسس��ة النق��ل واملواصالت (االتصاالت) الس��لكية والالس��لكية) ،باإلضافة
إىل (اجلامع��ة وامل��دارس ال�تي أغلقته��ا احل��زب يف مناطق��ه ،وبذلك حرم غري
الك��ورد م��ن التعلي��م ،املط��ار والقطع��ات العس��كرية ،األفران واملش��فى الوطين،
النف��ط والغ��از ،البن��وك واملص��ارف ومؤسس��ة احلب��وب ال�تي مازال��ت تش�تري
رمسي ع�بر البنوك ،باإلضافة
احملاصي��ل م��ن الفالحني وتدفع مثنها بش��كل
ّ
إىل روات��ب املوظف�ين ّ
وتدخ��ل أف��رع األم��ن يف فص��ل أي موظ��ف).
ث��م خيت��م املنش��ور مبا يش��به الس��خرية "بعد كل ه��ذا نريد القول
إن كل األخبار اليت تدّعي أن هناك اس��تالم وتس��ليم هي عبارة عن إش��اعات
ال قيم��ة هل��ا".
بينم��ا فت��ح القرار اجمل��ال أمام الرأي العام ل ُيناقش ملفات كثرية
عالقة منذ تولي اإلدارة الذاتية شؤون املنطقة ،كان األوىل حّلها قبل البدء

ب��أي (ناحي��ة مجالي��ة) ،وتأت��ي يف مقدم��ة تل��ك امللف��ات احتكاره��ا احلي��اة
السياسية ومنع عمل األحزاب املختلفة .فعمدت اإلدارة إىل منع اجمللس
الوطين الكردي من القيام بنشاطاته وتوصلت إىل إغالق مقراته بشكل
ومناصري��ه م��راراً ،العتب��اره أهم
نهائ��ي من��ذ آذار  2017واعتق��ال أعضائ��ه ُ
معارض��ي سياس��ة (اإلدارة) ومش��ل اجملل��س أكث��ر م��ن 15حزب��اً سياس��ياً
إضاف��ة إىل مس��تقلني.
االعتق��ال املتك��رر ب��ات حال��ة طبيعية بالنس��بة إىل السياس��يني
والنشطاء يف مشال شرق سوريا ،وعلى رأس قائمة االعتقاالت املتكررة
الش��خصيات ال�تي مل يت��م الكش��ف عن مصريه��ا ،وتتهم اإلدارة بتس��ليمها
للنظ��ام يف صفق��ات تب��ادل للمعتقل�ين .و ُتع�� ّد األكث��ر غموض��اً وإث��ارة
للتس��اؤل ،قضي��ة الضب��اط األك��راد الثماني��ة الذي��ن انش��قوا ع��ن النظ��ام
الس��وري واعتقلته��م اإلدارة منتص��ف الع��ام 2013وال ي��زال مصريه��م
جمه��و ً
ال .االعتق��االت تل��ك ختمته��ا س��لطات اإلدارة بالقي��ادي يف احل��زب
الدميقراط��ي الكردس��تاني عب��د الرمح��ن أب��و يف عفري��ن ،وال��ذي يتهمه��ا
ذووه بتس��ليمه للنظ��ام قبي��ل انس��حابها م��ن املدين��ة.
وح��ول ه��ذه النق��اط حتدث الصحفي زارا س��يدا لـ عني املدينة
ب��أن "مس��ؤولي اإلدارة الذاتي��ة ال ميتلك��ون الش��جاعة الكافي��ة للوق��وف
عل��ى أخطائه��م املتك��ررة ،إذا مل نأخ��ذ باحلس��بان أن تل��ك (األخط��اء) ه��ي
ممارسات ممنهجة ،وهم بفعل ذلك يُوسعون ّ
الشرخ واهل ّوة بني أنفسهم
كجه��ة حاكم��ة وب�ين الش��عب ال��ذي يعان��ي م��ن نتائ��ج ذل��ك .م��ن هن��ا
ميك��ن اإلش��ارة إىل أن امل�بررات ال�تي تس��وقها اإلدارة إلزال��ة ص��ور وأع�لام
رم��وز حزبي��ة مرتبط��ة به��ا ،حجج واهي��ة ،فهي ال ميكنها إقن��اع (قاعدتها
اجلماهريية) املُشبعة بالوالء ملا أُزيل ،فكيف مبن يقف يف الصف اآلخر!".
وبعي��داً ع��ن السياس��ة والعم��ل املدن��ي وتواج��د النظ��ام يف
املنطق��ة ،يتس��اءل مدني��ون ع��ن الوع��ود ال�تي طرحته��ا اإلدارة الذاتي��ة
يف تعوي��ض املتضرري��ن م��ن حربه��ا م��ع تنظي��م داع��ش ،فف��ي مدين��ة
ع�ين الع��رب (كوبان��ي) لوحده��ا تف��وق نس��بة الدم��ار  % 70م��ن املدين��ة،
ومل يت ّ��م تعوي��ض أح��د م��ن الس��كان ،وكذل��ك احل��ال بالنس��بة إىل ع��دم
تعوي��ض أصح��اب العق��ارات الواقع��ة ضم��ن (متح��ف املقاوم��ة) ال��ذي
أعلنته (اإلدارة) يف املدينة ،ومشل مساحات واسعة مدمرة .بينما اقتصر
حتقي��ق الوع��ود عل��ى إنش��اء  16كتل��ة س��كنية ضمت  138ش��قة لتعويض
ذوي قتل��ى الوح��دات العس��كرية!.
العدد  1 / 120تموز 2018
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فيلق الرمحن ودعائم املرحلة اجلديدة

حممد كساح
يف  2نيس��ان م��ن الع��ام احلال��ي وص��ل مقاتل��و فيل��ق الرمح��ن إىل
مع�بر قلع��ة املضي��ق -حي��ث محلته��م باص��ات التهج�ير م��ن أماكن س��يطرتهم األساس��ية
يف الغوط��ة الش��رقية إىل الش��مال الس��وري .و ّق��ع فيل��ق الرمح��ن ال��ذي يُعت�بر أح��د أب��رز
فصيل�ين كان��ا حيكم��ان الغوط��ة (الفصي��ل اآلخ��ر ه��و جي��ش اإلس�لام) اتف��اق ختفي��ض
التوت��ر يف  16آب  ،2017لك��ن النظ��ام وحلف��اءه نقض��وا ه��ذا االتف��اق ،وش ّ��ن النظ��ام محل��ة
ضخم��ة اس��تهدفت مجي��ع أماك��ن س��يطرة املعارض��ة ليت ّ��م توقي��ع اتفاق�ين منفصل�ين
م��ن قب��ل فيل��ق الرمح��ن ث��م جي��ش اإلس�لام به��دف مغ��ادرة أه��ل الغوط��ة حن��و الش��مال.
وهن��ا ب��دأت مرحل��ة جدي��دة يف ال ّتبل��ور يتن��اول ه��ذا التقري��ر تفاصيله��ا اخلاص��ة بفيل��ق
الرمح��ن.

احلمل��ة العس��كرية املُكثف��ة
على الغوطة س��اهمت بش��كل كبري وغري
متوقع يف زعزعة الكيان العسكري لفيلق
الرمح��ن .يق��ول "وائ��ل عل��وان" املتح��دث
الرمس��ي باس��م فيل��ق الرمح��ن ل��ـ ع�ين
املدين��ة "مل يك��ن حبس��باننا اخل��روج م��ن
الغوط��ة نهائي��اً ،وه��ذا م��ا كن��ا ُنص�� ّرح ب��ه
دائم��اً ،لك��ن يف احلمل��ة األخ�يرة تع ّرض��ت
بع��ض جبهاتن��ا النهي��ار ُمفاج��ئ .كم��ا أن
احلالة اهليس��تريية اليت ش��هدتها الغوطة
نتيج��ة القص��ف وم��ا تر ّت��ب عل��ى ذلك من
فوض��ى عارم��ة اضطرتن��ا الخت��اذ الق��رار
األصع��ب ،وه��و اخل��روج م��ن الغوط��ة
لتأم�ين أرواح م��ن تب ّق��ى م��ن املدني�ين".
يُش�ير مص��در صحف��ي ،طل��ب
ع��دم ذك��ر امس��ه ،إىل أن بداي��ة ه��ذه
الفوض��ى ال�تي س��بقت عملي��ة التهج�ير
بف�ترة مت ّثل��ت يف ح��دوث ح��االت هج��ر
للس�لاح بش��كل ع��ام ل��دى بع��ض ش��بان
الفصائل ،رمبا نتيجة حلالة انعدام ال ّثقة
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ال�تي تعاظم��ت عق��ب ب��دء احلملة العس��كرية
األخ�يرة للنظ��ام ،وطريق��ة املواجه��ة ال�تي
اختذته��ا ه��ذه الفصائ��ل.
كم��ا أن انهم��اك معظم العناص��ر واملقاتلني
خ�لال عملي��ة التهجري يف عملية البحث عن
م��أوى وعم��ل يُعي��ل أس��رهم ال�تي أخرجوه��ا
معه��م أدى ،وفق��اً للمص��در ،إىل غي��اب
أي متاس��ك أو حت��ى لق��اء ب�ين العناص��ر
والقي��ادات .وببس��اطة "كل م��ا ج��رى أن
العناص��ر ُترك��وا يف ح��ال س��بيلهم .م��ن
ميتل��ك امل��ال اس��تأجر من��ز ً
ال للس��كن ،واملُ َ
عدم
ال ي��زال يقب��ع يف املخيم��ات".
يف املقاب��ل يتح��دث "وائ��ل عل��وان"
ع��ن قي��ام فصيل��ه ف��ور وصول��ه إىل الش��مال
الس��وري ب��ـ "تأم�ين م��ن خ��رج م��ن األهال��ي
وعائ�لات املقاتل�ين ،وباألخ��ص املرض��ى
واجلرح��ى ،الذي��ن انتش��روا يف إدل��ب وريفه��ا
وري��ف مح��اة" .مؤك��داً أن س��عيه ه��ذاُ ،يع�� ّد
"أولوي��ة للفيل��ق" ،اس��تغرق الكثري من الوقت
واجله��د من��ذ التهج�ير وحت��ى اآلن.

العدد  1 / 120تموز 2018

عبد الناصر شمري

أول م��ا فعل��ه ق��ادة الفيل��ق عق��ب
وصوهل��م إىل الش��مال ه��و اختي��ار أماكن
التمرك��ز واإلقام��ة هل��م ولعناصره��م.
وتعت�بر ه��ذه النقط��ة عل��ى درج��ة عالي��ة
م��ن احلساس��ية بالنس��بة للفيل��ق نفس��ه
ولداعمي��ه ،وللفصائ��ل املتع��ددة املش��ارب
واإليديولوجي��ات املنتش��رة يف املنطق��ة،
إضاف��ة للدول��ة الرتكي��ة ال�تي ُتدي��ر
املنطق��ة بش��كل أو بآخ��ر.
رمب��ا م��ن ه��ذا املنطل��ق؛ اخت��ار
الفيل��ق التمرك��ز يف عفرين بريف حلب
الش��مالي ،وال�تي خضع��ت ُمؤخ��راً للجيش
احل�� ّر بدع��م ترك��ي كب�ير عق��ب عملي��ة
"غص��ن الزيت��ون" ،وذل��ك به��دف جتمي��ع
عناص��ره يف منطق��ة واح��دة.
ّ
العس��كري
م��ع أن اهلي��كل
ّ
ينح��ل متام��اً ،ب��ل تع��رض
للفيل��ق مل
لت��آكل وانهي��ارات جانبي��ة أفقدت��ه حال��ة
االنس��جام الس��ابق ،إال أن عل��وان يُفض��ل
اختي��ار عب��ارة "إع��ادة تأس��يس حتت نفس
املس��مى" خ�لال حديث��ه ع��ن الرتتيب��ات
اجلدي��دة ال�تي يعمل عليها فصيله "نعترب
الفيلق مش��روعاً ثورياً ال ميكن أن ينتهي
طامل��ا أن الث��ورة باقي��ة ،وهي س��تبقى حتى
إسقاط نظام الظلم واجلور واالستبداد"،
مؤك��داً "مب��ادئ الث��ورة واضح��ة لدين��ا
حت��ت بوصل��ة اجلي��ش احل��ر ال��ذي نعت�بر
مش��روعنا ج��زءاً م��ن تش��كيالته".
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مص��در صحف��ي آخ��ر ق��ال ل��ـ ع�ين حت��ت راي��ة اجلي��ش احل��ر .حي��ث نش��أت بل��دات الغوط��ة واح��دة تل��و األخ��رى بي��د
املدين��ة إن فيل��ق الرمح��ن يف الوق��ت احلال��ي عالق��ة متين��ة م��ع ألوي��ة املعتص��م (تش��كلت النظ��ام .وأضعف��ت األنب��اء ال�تي تتح��دث ع��ن
ُي��اول إع��ادة بن��اء الثق��ة ال�تي فقده��ا خ�لال بصيغته��ا النهائي��ة ي��وم  4آب  ،2015يف مدينة مكاس��ب خاص��ة أحرزه��ا ق��ادة الفيل��ق م��ن
أح��داث الغوط��ة م��ع مقاتلي��ه وحاضنت��ه
م��ارع بري��ف حل��ب الش��مالي) ال�تي حت��اول مصداقيت��ه ،حي��ث أث��ارت أنب��اء ع��ن أم��وال
الش��عبية .لك��ن ه��ذه اخلط��وة –حبس��ب م��ن جانبه��ا اجت��ذاب الفيل��ق ،لزي��ادة قدراته��ا
ومشاريع استثمار أنشأها أشخاص مقربون
املص��در نفس��ه -صعب��ة للغاي��ة ،فالوض��ع يف
العس��كرية يف مناط��ق انتش��ارها احلالي��ة .أو تابع��ون للفيل��ق ،ج��د ً
ال كب�ير يف أوس��اط
الش��مال لي��س كم��ا
ا ،أبن��اء الغوط��ة وغريه��م
يف نهاي��ة الع��ام  ،2013أًعل��ن ع��ن تأس��يس "فيل��ق الش��ام" باحت��اد ( )17فصي�ل ً
كان داخ��ل الغوط��ة
الش��رقية احملاص��رة ،كان أبرزها لواء "الرباء بن مالك" و"االحتاد االس�لامي ألجناد الش��ام"ّ ،
وتول قائد لواء م��ن الس��وريني .مث��ل
وبإم��كان أي مقات��ل الرباء ،النقيب عبد الناصر مشري قيادة الفيلق ،الذي س ُي ّ
ش��كل يف الس��نوات الالحقة إىل م��ا يُق��ال ع��ن افتت��اح
مل��ن جان��ب جي��ش االس�لام الق��وة الرئيس��ية للمعارض��ة املس��لحة يف غوطة دمش��ق الش��رقية .م��ول كب�ير يف مدين��ة
االنضم��ام
ُ
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مش�ير،
كان
عفري��ن تع��ود ملكيت��ه ل��ـ
يرغ��ب م��ن الفصائل
ّ
.2013
العام
أول
اإليرانيني
األسرى
تبادل
صفقة
أهمها
كان
حوله،
اجلدل
أثارت
ة
د
ع
الكث�يرة املوج��ودة
ياس��ر الق��ادري القائ��د
يف أك�بر منطق��ة
الس��ابق ل��ـ "االحت��اد
ختض��ع للمعارض��ة ،وه��ذا م��ا ح��دث بالفع��ل،
إح��دى الرتتيب��ات املهم��ة ال�تي اإلس�لامي ألجن��اد الش��ام" ث��م نائ��ب "أب��و
إذ خرج��ت بع��ض اجملموع��ات م��ن الفيل��ق ُيريه��ا الفيل��ق متثل��ت يف إقام��ة دورات النصر مشري" قائد الفيلق ،بعد دمج األجناد
لتنتس��ب لفصائ��ل أخ��رىُ .يق�� ّر عل��وان به��ذا تدريبية قال املتحدث الرمسي باس��م الفيلق بالفيل��ق ،وم��ا ُيق��ال ع��ن ش��راء ق��ادة آخري��ن
ً
ً ً
االنش��قاق ،لكن��ه ي��رى أن " قس��ما كب�يرا جدا إنه��ا "تن��درج ضم��ن برنام��ج إع��ادة صف��وف يف الفيل��ق أراض لبن��اء جممع��ات س��كنية.
َ
بقي مع هذا املشروع الثوري" .يقول الناشط
الفيل��ق" .لك��ن عل��وان ،ال��ذي حت��دّث وتواص��ل لكن أش��هر القصص املؤكدة يف هذا الش��أن،
"محزة عباس" أحد نشطاء الغوطة املُ ّ
هجرين م��ع فصائ��ل الش��مال وباألخ��ص ألوي��ة
حماول��ة أش��خاص ُمقرب�ين م��ن الفيل��ق،
ل��ـ ع�ين املدينة "إن الفيلق يس��تخدم لتجميع املعتص��م ،مل يفص��ح ع��ن أي تفاصي��ل أخرى،
بي��ع خمطوط��ات توراتي��ة مببل��غ ( )2ملي��ون
عناص��ره طري��ق املال وكس��ب الوالء وبعض مؤك��داً بالق��ول "ليس بإمكاننا اآلن أن ُنعلن
ع��ن آلي��ة عم��ل الفيل��ق اجلدي��دة او تطلعات��ه دوالر ،قب��ل أن ُتب��ط الش��رطة الرتكي��ة
الوع��ود املعس��ولة".
ه��ذه احملاول��ة.
إضاف��ة لالنش��غال باملهجري��ن املس��تقبلية".
يرتب��ط مص�ير فيل��ق الرمح��ن
ال��ذي حت��دث عن��ه عل��وان ،والعم��ل عل��ى
احلقيق��ة أن الثق��ة العامة بالفيلق
جتمي��ع ج��زء كب�ير م��ن املقاتل�ين الذي��ن ال ق��د تراجع��ت إىل ح��د كب�ير ،بس��بب االقتتال بعام��ل رئيس��ي ه��و قدرت��ه عل��ى اس�ترجاع
يزال��ون يدين��ون بال��والء للفيل��ق أو مم��ن مل الداخل��ي واملع��ارك ال�تي خاضه��ا الفيل��ق ثق��ة الناس وثق��ة قاعدة تابعيه وأنصاره به،
ينتس��ب لفصي��ل آخ��ر حت��ى اللحظ��ة؛ يق��وم وجي��ش االس�لام ض��د بعضهم��ا البع��ض ،وم��ا وبعامل آخر هو مدى جناعة الدور الرتكي
الفيل��ق بالتواص��ل م��ع العدي��د م��ن فصائ��ل أس��فر ع��ن ذل��ك م��ن خس��ائر مبئ��ات القتل��ى يف تطوي��ر بني��ة وق��درات الفصائل وحتويلها
الش��مال الس��وري وأهمه��ا تل��ك املنضوي��ة واجلرح��ى ،وم��ن انقس��ام س�� ّرع م��ن س��قوط إىل تشكيالت عسكرية منضبطة.

أثناء خروج فيلق الرحمن من الغوطة  -املرصد السوري حلقوق اإلنسان
العدد  1 / 120تموز 2018
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فحة

نص

م

تسعى هيئة حترير
الشام يف إدلب إىل فرض سطوتها
والتدخل يف شؤون املشايف واملدارس
واجلامعات عرب جهاز (سواعد
اخلري) أو ما يُعرف بـ "احلسبة" أو
هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر،
الذي بات يسيطر على دائرة األوقاف يف
ويضم رجا ً
ال ونساء من جنسيات
املدينة،
ّ
عربية ومنها سورية متخصصة يف جمال
الدعوة الدينية واإلصالح االجتماعي،
وتتجوّل يف الشوارع بدعم من كتائب
أمنية تابعة لتحرير الشام لفرض قوانينها
قسراً والسيطرة على كامل تفاصيل احلياة،
كمتابعة احلجاب واللباس الشرعي وحمالت
التدخني واألغاني واالختالط وغري ذلك.

عد ا
سوا

أب��و احلس��ن م��ن مدين��ة إدل��ب
(أح��د عناص��ر هيئ��ة حتري��ر الش��ام) أع��ا َد
س��بب تش��كيل جهاز س��واعد اخلري إىل حاجة
الن��اس بش��كل دائ��م إىل نظ��ام يس�يرون عليه،
وس��لطة لتنفي��ذ ه��ذا النظ��ام ،لذل��ك "مت
تش��كيل جهاز س��واعد اخلري الذي يعمل وفق
أح��كام الش��ريعة به��دف الرقاب��ة الش��رعية
عل��ى كاف��ة مفاصل احلي��اة ،لتوعي��ة الناس
وضبطه��م ور ّده��م إىل م��ا في��ه صالحهم من
خ�لال احلم�لات والن��دوات ومراقب��ة كاف��ة
املؤسس��ات التعليمي��ة والطبي��ة".
باملقاب��ل يش��تكي معظ��م أهال��ي
إدل��ب وريفه��ا (هليئ��ة حتري��ر الش��ام نف��وذ
كب�ير داخله��ا) م��ن ممارس��ات اجملموع��ة
وقوانينه��ا املتش��ددة واخلانق��ة ال�تي ُتش��ارك
ظ��روف احل��رب يف التضيي��ق عليه��م.
س��ليم م��ن ري��ف إدل��ب (انش��ق
ع��ن هيئ��ة حتري��ر الش��ام بس��بب خالفاته��ا
واقتتاهل��ا املتك��رر م��ع بقي��ة الفصائ��ل)
حت��دّث ل��ـ ع�ين املدين��ة ع��ن ممارس��ات
س��واعد اخل�ير مطالب��اً ع��دم الكش��ف ع��ن
امس��ه احلقيق��ي قائ�ل ً
ا :تق��وم س��واعد اخل�ير
جب��والت متك��ررة عل��ى امل��دارس واجلامعات
للتدخ��ل بش��ؤون الط�لاب واملدرس�ين م��ن
خ�لال ف��رض اللب��اس الش��رعي وفص��ل
الذك��ور ع��ن اإلن��اث ،وتعتق��ل الكث�ير م��ن
املواطن�ين والناش��طني بتهم��ة االنته��اكات
غ�ير الش��رعية ،كمحاولة اقتحام مدرس��ة
العروب��ة للبن��ات يف إدلب بعد تهديد ووعيد
م��ن إحدى الداعي��ات للمعلم��ات والطالبات،
واقتح��ام معه��د فيثاغ��ورث (معه��د تعليم��ي
خ��اص للش��هادة اإلعدادي��ة والثانوي��ة
يف إدل��ب املدين��ة) حبج��ة التفتي��ش عل��ى
االخت�لاط ب�ين الذك��ور واإلن��اث ،حي��ث
مت االعت��داء بالض��رب عل��ى أح��د املدرس�ين
حبج��ة تدري��س ط�لاب وطالب��ات يف غرف��ة
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خلري

سونيا العلي

«سوا

عد اخلري» حسبة «حترير الشام» يف إدلب

واح��دة ضم��ن املعه��د،
وإجب��ار اإلدارة للتوقي��ع عل��ى تعه��د ودفع غرامة
مالي��ة عل��ى خلفي��ة االته��ام بوج��ود خمالف��ة
ش��رعية ،مم��ا س��بب حال��ة رع��ب كب�يرة ل��دى
الط�لاب ،وقام��ت س��واعد اخل�ير مؤخ��راً بإغ�لاق
جامع��ة إيب�لا اخلاص��ة بالق��رب م��ن مدين��ة
س��راقب واعتق��ال مديره��ا بس��بب فيدي��و حلف��ل
خت��رج ط�لاب اجلامع��ة ،بتهم��ة انتش��ار املوس��يقا
واالخت�لاط ب�ين الذك��ور واإلن��اث.
أم ولي��د م��ن مدين��ة إدل��ب اضط��رت
ملنع ابنتها من الذهاب إىل املدرسة معللة ذلك بـ
"إس��اءة عناصر س��واعد اخلري لألهالي بغلظتهم
غ�ير امل�بررة ،والتضيي��ق عل��ى العنص��ر النس��ائي
بش��كل خ��اص ،إذ يفرض��ون زيّ��اًّ معين��اً عل��ى
النساء والفتيات ،كما قامت الداعيات مبحاولة
القتح��ام مدرس��ة ابنته��ا مبس��اعدة عناص��ر
م��ن هيئ��ة حتري��ر الش��ام الذي��ن قام��وا بإط�لاق
الرص��اص وإثارة اهللع واخل��وف بني الطالبات".
كذل��ك أب��و حمم��د م��ن مدين��ة إدل��ب
يش��كو م��ن إيق��اف س��واعد اخل�ير لعم��ل باص��ات
النق��ل الداخل��ي اجملاني��ة ال�تي كان��ت ُتقّله��م
وخت ّف��ف ع��ن كاهله��م بع��ض األعب��اء "كان��ت
س�ير رح�لات داخلي��ة جماني��ة
(باص��ات اخل�ير) ُت ّ
عل��ى م��دار الس��اعة إليص��ال الط�لاب واملوظف�ين
إىل أماكن عملهم جماناً ،لكن جمموعة سواعد
اخلري أوقفت عملهم يف العاشر من شباط ،2018
واعتقل��ت الس��ائقني بذريع��ة حماربة االختالط
ب�ين النس��اء والرج��ال يف م��كان واح��د".
فاطم��ة م��ن مدين��ة س��رمني بري��ف
إدل��ب ع ّ�برت ع��ن معاناته��ا بالق��ول" :كن��ت م��ع
زوج��ي يف طريقن��ا إىل مدين��ة إدل��ب لزي��ارة
أقاربن��ا حني اس��توقفنا حاجز تاب��ع هليئة حترير
الش��ام ،وب��دؤوا بتوبي��خ زوج��ي وحدث��ت بينه��م
مش��اجرة كالمي��ة بس��بب ع��دم ارتدائ��ي للنقاب
الذي��ن يعتربون��ه فريض��ة واجب��ة ،ومن��ذ ذل��ك
الي��وم أصبح��ت مضط��رة الرتدائ��ه خوف��اً م��ن
ظلمه��م وجربوته��م".
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مل تس��لم املنظم��ات اإلنس��انية
العامل��ة يف إدل��ب وريفه��ا عل��ى خدم��ة األهالي
م��ن التدخ��ل يف ش��ؤونها م��ن قب��ل (س��واعد
اخل�ير) لفرض س��لطتها املطلق��ة على املدينة،
إضاف��ة إىل رغبته��ا بالس��يطرة عل��ى متوي��ل
ومصاري��ف ه��ذه املنش��آت ،وحتس�ين وض��ع
هيئة حترير الشام اقتصادياً ،األمر الذي دفع
حتالف املنظمات السورية غري احلكومية إىل
إصدار بيان يرفض تدخل أي جهة عس��كرية
أو سياس��ية أو ش��رعية بعم��ل املنش��آت املدني��ة،
ُم ّم�ًلا ه��ذه اجله��ة املس��ؤولية الكامل��ة ع��ن
تو ّق��ف تقدي��م اخلدم��ة للمدني�ين.
كم��ا قام��ت جمموع��ة س��واعد
اخل�ير مؤخ��راً بإط�لاق مش��روع (إدلب اخلري)
الذي س�� ُيلزم املواطنني بقانون ونظام ش��رعي
ع��ام يف حمافظ��ة إدل��ب ،لذل��ك أص��درت
اجملموع��ة بيان��اً تدع��و في��ه العلم��اء والدع��اة
وحكوم��ة اإلنق��اذ ومجي��ع املؤسس��ات العام��ة
لدع��م املش��روع ،معت�براً أن املدين��ة حت��ررت
لتحكم بش��رع اهلل وإلقامة جمتمع إس�لامي،
يظه��ر في��ه املع��روف وخيتف��ي املنك��ر.
أبو عدنان من مدينة إدلب ميتلك
متجراً لبيع املواد الغذائية يستنكر ممارسات
جه��از س��واعد اخل�ير متحدث��اً ع��ن معان��اة
الباع��ة منه��ا بالق��ول" :تق��وم س��واعد اخل�ير
بش��كل يوم��ي بالتج��ول يف املدين��ة ضم��ن
األس��واق واألحي��اء الس��كنية ع�بر س��يارات
خاص��ة أو م��ن خ�لال ف��رق جوال��ة ملتابع��ة
بي��ع الدخ��ان ،ويطلب��ون تغطي��ة رؤوس دم��ى
ع��رض األلبس��ة يف احمل�لات والبس��طات،
ّ
وحملت احلالقة،
إضاف��ة ملراقبة اجل��واالت
وحت��ى املدني�ين يف الش��وارع ال يس��لمون م��ن
مضايقاته��م ،وكل ذل��ك لف��رض اإلت��اوات
واملخالف��ات ال�تي ُترهقن��ا و ُتش�� ّكل عبئ��اً
إضافي��اً يُثق��ل كاهلن��ا ،لتمتل��ئ صناديقه��م
م��ن جيوبن��ا ولقم��ة عيش��نا".
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مثان سنوات
من عمر الثورة السورية
ومل يتحقق أي تقدّم
ملحوظ يف ّ
ملف املعتقلني
الذي طرح عرب كل
املنصات الدولية واملؤمترات،
لكن نظام األسد يستم ّر يف
ُمراوغته وتضليله ومتييع
القضية.

حممد العمر
تت��واىل أخب��ار يومي��ة ،تتح��دّث ع��ن
حبس��ب التقاري��ر الطبي��ة املزعوم��ة،
رمب��ا حي��اول النظ��ام التخفي��ف م��ن
استش��هاد ُمعتقل�ين يف س��جون األس��د ،يف زي��ادة وقع��ت معظ��م الوفي��ات يف العام�ين  2014و صورت��ه الوحش��ية يف مل��ف املعتقل�ين ،بإط�لاق
ع��ن الوت�يرة املعت��ادة يف الس��نوات الس��ابقة ،2015 ،م��ا يُث�ير أس��ئلة ع��دة ،ع��ن األس��باب ال�تي س��راح عش��رة معتقل�ين هن��ا –انته��ت م��دة
ُ
إذ تس�� ّرب أجه��زة خماب��رات النظ��ام وبط��رق تدف��ع النظ��ام للكش��ف ع��ن مص�ير املئ��ات فقط أحكامهم بالغالب -والكش��ف عن مصري عشرة
ش��تى ،ع�بر دوائ��ر األح��وال املدني��ة (النف��وس) أو م��ن ب�ين مئ��ات آالف املعتقلني جمهولي املصري آخري��ن متو ّف�ين هن��اك قض��اء وق��دراً بأمراض،
املش��ايف العس��كرية أو عن طريق وس��طاء ،أمساء يف س��جونه .ومل��اذا ُيف��ي مصري ُمعتقلني أقدم كما تقول تقاريره الطبية .ورمبا كما يقول
معتقل�ين قض��وا يف الس��جون.
من��ذ مثانين��ات الق��رن املاض��ي وحت��ى اآلن؟ البع��ض يُري��د النظ��ام تنفي��س االحتق��ان ل��دى
��س
ي
(رئ
��ى
س
املو
يق��ول احملام��ي فه��د
يق��ول "أب��و خال��د وه��و أب لش��اب أهال��ي املعتقل�ين ،بإبالغه��م بالتدريج وإفرادياً
مجعية األسرى واملعتقلني) ال توجد إحصائية ُمعتقل " هدف نظام األس��د من هذه احلركة مبص�ير أبنائه��م.
دقيق��ة ع��ن ع��دد س��جناء حمافظ��ة مح��اة ل��دى
ال يث��ق أب��و خال��د مث��ل
ق��وات األس��د ،م��ع العل��م أن الكث�ير م��ن يزي��د ع��دد املعتقل�ين الس��وريني يف س��جون األس��د من��ذ بداي��ة الث��ورة
كث�ير م��ن ذوي املعتقل�ين
اجله��ات احلقوقي��ة عمل��ت عل��ى توثي��ق  2011على  220ألف معتقل ،منهم ُ 118829معتق ً
ال ُموثقاً ،بينهم 9000
باألخب��ار املُتداول��ة أو تل��ك ال�تي
األم��ر م��راراً ،لكنه��ا مل تو ّف��ق ألس��باب دون سن الثامنة عشرة وحوالي  4500امرأة ،حبسب "الشبكة السورية
ُيش��يعها النظ��ام ،ع�بر صفح��ات
خمتلف��ة أهمه��ا :القبض��ة األمني��ة ال�تي حلقوق اإلنسان".
أو ش��خصيات تابع��ة ل��ه ،ألن
ُتره��ب األهال��ي يف مدين��ة محاة وس��ائر وتأت��ي حل��ب يف ُمقدم��ة احملافظ��ات الس��ورية بع��دد املعتقل�ين بنح��و
"ع��دوّك ال ميك��ن أن مينح��ك
ً
ً
املناط��ق اخلاضع��ة لس��يطرة النظ��ام 40 ،ألف��ا تليه��ا مح��ص ب��ـ  35ألف��ا و ري��ف دمش��ق ب��ـ  30ألف��ا ً،فيم��ا ق��دّرت خ�براً صادق��اً ،وه��و يك��ذب دوم��اً
حي��ث ميتن��ع البع��ض ع��ن تقدي��م أي الش��بكة ع��دد املعتقل�ين يف إدل��ب ومح��اه ب��ـ  20ألف��اً.
ويف كل ش��يء".
خت��ص أبناءه��م املعتقل�ين .وحبس��ب منظم��ة العف��و الدولي��ة يف تقريرها وعنوانه "مس��لخ بش��ري:
معلوم��ات
ّ
وي��روي رج��ب كي��ف
ً
إعدامهم
مت
ال
13000معتق
أن
صيدنايا"
سجن
يف
وإبادة
مجاعي
شنق
وحبس��ب املوس��ى ،وصل��ت إىل
أُبل��غ ع��ن طري��ق موظ��ف يف
دوائ��ر النف��وس أمساء أكث��ر من ( )150يف الف�ترة ب�ين  2011و 2015يف س��جن صيدناي��ا وح��دهُ ،متهم��ة النظ��ام
النف��وس مبراجع��ة الدائ��رة
معتق�ل ً
ا م��ن أبناء محاة ،تو ّف��وا يف أقبية الس��وري بإعدام��ات ميداني��ة بدون حماكمة يف الس��جون واملعتقالت
لتس��جيل وف��اة ش��قيقه املعتق��ل
األف��رع األمني��ة أو يف الس��جون ،وه��ذا السورية.
منذ العام  ،2012بعيد اشرتاكه
م��ا تك��رر يف حمافظ��ات أخ��رى" ،معظم ويُعت�بر س��جن صيدناي��ا (ق��رب دمش��ق) الس��جن األك�بر للمعتقل�ين
يف مظاه��رة يف مدين��ة مح��اة.
املتوفني شبان صغار السن ،شاركوا يف الس��وريني ،إضافة إىل س��جن عدرا املركزي يف ريف دمش��ق ،وس��جن
مل يس��تطع رج��ب مراجع��ة
املظاه��رات أول الث��ورة ،قب��ل أن يُعتقلوا حل��ب املرك��زي ،وس��جين مح��اه ومح��ص املركزيني.
النف��وس ،حت��ى ال يتأك��د
وتتح��دث التقاري��ر ع��ن س��جون س��رية لق��وات األس��د يت��م
وختتف��ي آثاره��م م��ن س��جن أو معتقل
كالم املوظ��ف وليحاف��ظ
فس��ر تعذيب وتصفية املعتقلني داخلها ،خاصة تلك التابعة لألفرع األمنية،
إىل آخ��ر" ،ويف مجي��ع احل��االت ُت ّ
عل��ى أم��ل ببق��اء ش��قيقه عل��ى
الوفاة بـ "تقرير طيب" ،كاذب بالطبع ،وأهم��ا :ف��رع فلس��طني ومط��ار املزة العس��كري (الذي يتب��ع للمخابرات
قي��د احلي��اة" ،النظ��ام يك��ذب
به��دف طم��س اجلرمي��ة ،والتنص��ل اجلوية) ،وفرع املخابرات اجلوية واألمن العس��كري (الفرع  291وفرع
وكت�ير معتقل�ين طلع��و م��ن
م��ن أي تبع��ات أو مالحق��ة قانوني��ة أو املعلومات) ،إضافة إىل س��جون س��رية ،أش��ارت هلا تقارير صحفية ،يف
الس��جن بع��د م��ا قال��وا لذويه��م
املدين��ة الرياضي��ة بالالذقي��ة وجب��ل قاس��يون بدمش��ق.
جزائي��ة.
مات��وا" حس��ب م��ا يق��ول رج��ب،
��ف
ش
يكت
��االت،
حل
ا
��م
ظ
مع
يف
ويس ّ
��تدل عل��ى ذل��ك حبكاي��ة صديق��ه ال��ذي
األهال��ي وف��اة أبنائه��م ح��ال مراجعته��م دائ��رة متيي��ع مل��ف املعتقل�ين ،وال��ذي يُعت�بر املل��ف حص��ل قب��ل عام�ين عل��ى ورق��ة وف��اة البن��ه
نفوس الستخراج ورقة ما ،بالصدفة أو بغاية األكث��ر ضغط��اً عل��ى النظ��ام من��ذ انط�لاق م��ن مش��فى تش��رين العس��كري ،حتم��ل امس��ه
التحق��ق به��ذه الطريق��ة م��ن وف��اة أبنائه��م أو الث��ورة الس��ورية ,وخصوص��اً أن املل��ف يُفت��ح يف ورقم��ه التسلس��لي وتاري��خ وفات��ه ،وكان��ت
بقائه��م عل��ى قي��د احلي��اة.
كل احملاف��ل الدولي��ة".
املفاج��أة بإط�لاق س��راحه قب��ل أي��ام.
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رادار املدينة

سعد الذي أحب درعا وأوصى أن ُيدفن فيها ومل ُيدفن

SANA

مصطفى أبو مشس يف الطريق إىل مدينة إزرع التابعة حملافظة درعا أمضى س��عد خدمته اإللزامية ،يف اللواء 69دفاع جوي ،برتبة
مالزم أول بعد أن أنهى دراسته هلندسة االتصاالت .يف املرات القليلة اليت حت ّدث فيها عن فرتة خدمته ،باعتبارها أسراراً عسكرية ،كان
يتن�� ّدر مبول��دة الدي��زل ال�تي أف��رز هل��ا العمي��د جمندي��ن ُيضي��ان يومهم��ا يف م��لء خ��زان الوق��ود املثق��وب خاصته��ا طوال ف�ترة خدمته ،كان
يضح��ك وه��و ي��روي ه��ذه القص��ة ويتس��اءل ع��ن الس��بب الذي منع اجلميع من إصالح ثقب املولدة الروس��ية املس��ؤولة عن ش��حن الصواريخ
حي��ال أي غ��ارة جوي��ة م��ن الع��دوان اإلس��رائيلي عل��ى املنطق��ة؟
قبي��ل اعتقال��ه بأي��ام يف ع��ام  2014بع��د أن التح��ق برك��ب
الث��ورة ،روى س��عد احلكاي��ة ولك��ن بطريق��ة خمتلف��ة ع��ن امل��رات
الس��ابقة ،كان��ت مالحم��ه قاس��ية ه��ذه امل�� ّرة ،وكان وجه��ه مليئ��اً
حبزن دفني .أخربنا عن العميد الذي كان يبيع آالف لرتات املازوت
من ُمصصات املولدة ،وعن الرادارات حتت األرض واليت كانت
تراقب الطائرات "اإلسرائيلية" دون أن ميتلك أي من الضباط حق
الضغ��ط عل��ى زر اإلط�لاق ،رغ��م أن الطائرات اإلس��رائيلية كانت
جت��وب األراض��ي اللبناني��ة وخت�ترق األجواء الس��ورية دائم��اً ،وروى
لنا كيف أمضى عقوبة السجن والتحقيق معه حني جت ّرأ وسأل
ع��ن ج��دوى ه��ذه "اخلرض��ة" القدمي��ة (صواري��خ ذكره��ا ونس��يت
امسه��ا تتب��ع بالون��اً حرارياً ،و ُتكّلف الدول��ة ماليني اللريات والوقود
واجلن��ود ب�لا طائل).
أمه (أم س��عد) حني رفعت يديها إىل الس��ماء
وحدثنا عن ّ
ودع��ت ل��ه ،فأمض��ى "دورة األغ��رار" يف مح��ص ،ويف امل��رة الثاني��ة
وهم��ت بالدع��اء
ج��اء ف��رزه إىل درع��ا ،وح�ين ع��اد يف إجازت��ه األوىل ّ
ل��ه طل��ب إليه��ا التوق��ف ضاح��كاً "هامل��رة بيفرزون��ي عل��ى ت��ل أبيب".
ضح��ك كث�يراً وأض��اء وجه��ه وه��و يكلمن��ا ع��ن أم س��عد ،ق��ال إنه��ا
اليوم تشبه تلك اخلارجة من قصص غسان كنفاني ،وحدثنا عن
دعائه��ا ل��ه يف الث��ورة ،وكيف باركت التحاقه بها "إذا مو أنت مني
ب��دو يك��ون فيها".
أكث��ر م��ا كان يفخ��ر ب��ه أمامن��ا ه��و خدمت��ه يف درع��ا،
كان يع��رف كل "ش��جرات اجل��وز" يف قراه��ا على ح��د قوله" ،درعا
مه��د الث��ورة وش��رارتها األوىل" ،منه��ا "هّل��ت لبش��اير" كان يقوهل��ا
باللهج��ة احلوراني��ة ال�تي ُييده��ا ،ويُدن��دن بأغني��ات ال نفهمه��ا.
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اع ُتق��ل س��عد يف واح��دة م��ن مع��ارك حل��ب القدمي��ة ،كان
يُوصين��ا دائم��اً إن قت��ل يف املعرك��ة أن ندفن��ه حتت ش��جرة ج��وز يف درعا،
وح�ين كن��ا نس��أله ع��ن الس��بب كان جييبن��ا دائماً "درعا ما بتس��قط ،وما
ب��دي اندف��ن ب��أرض فيه��ا ه��دول ال��كالب".
ال أع��رف إن كان س��عد ق��د استش��هد فع�ل ً
ا يف واح��د م��ن أقبي��ة
النظ��ام ،ولك��ن كل م��ا تب��ادر إىل ذه�ني وأنا أمسع أخب��ار مصاحلات درعا
ودخ��ول ق��وات األس��د إليه��ا ،كيف كنت س��أخرب س��عد بأن درعا س��قطت
وأن "ال��كالب" س��يدخلونها؟
كلمت�ني الي��وم أم س��عد ،كان��ت تبك��ي وه��ي تس��تجدي م�ني
جواب��اً يُري��ح قلبه��ا ب��أن درع��ا ما زالت صام��دة ،فدرعا هي س��عد ،كالهما
ل��ن يس��قط .حاول��ت جاه��داً متيي��ع احلقيق��ة ،حتدث��ت ع��ن االتفاقي��ات
املُش ّرفة والشروط اليت ُينع مبوجبها دخول قوات األسد إىل كثري من
قرى درعا ،وأخرب ُتها أن إعالم النظام يكذب ويضخم األش��ياء ،وس��رعان
م��ا انابت�ني حلظ��ة م��ن الصم��ت ،ال ميكن لنا أن نكذب يف حضرة أم س��عد،
أقفل ْ��ت اهلات��ف وتركت�ني وح��دي ب��ارداً ويتيم��اً.
عزائ��ي الوحي��د كان يف أن املعتقل�ين ال ميلك��ون أجه��زة
خليوي��ة ك��ي ال يش��عروا باخل��ذالن ال��ذي نعيش��ه ،وأن ال يتس�� ّرب اليأس
الذي يعرتينا إىل قلوبهم احلية ،لن يشاهدوا ظاهرة "الضفادع" وال الر ّد
بش��تائم "أمح��د الع��ودة" ،ولس��نا مطالب�ين أمامه��م بالوق��وف عل��ى أس��باب
سقوط حلب والغوطة الشرقية ودرعا اليوم .لن يكون بإمكانهم الكتابة
لن��ا ع��ن خيانتن��ا ألرواح الش��هداء واملعتقل�ين ،س��نكتفي باعتب��ار م��ا ح��دث
"أس��راراً عس��كرية" كم��ا كان يفع��ل س��عد دائم��اً ،إىل أن نتعاف��ى بث��ورة
جدي��دة نس��تطيع فيه��ا الب��وح مب��ا يف داخلن��ا ،ون��روي كل احلكاي��ا ،ولك��ن
مبالم��ح قاس��ية ،ووصاي��ا ُندف��ن فيها حتت ش��جر اجلوز الذي ال يس��قط.

املدينة
راداراملدينة
رادار

حممد جالل

أنا السوري

أن��ا الس��وري ال��ذي يقب��ع اآلن يف زنزان��ة منف��ردة من��ذ أكث��ر م��ن س��نة .أغل��ب
الظ��ن أنه��ا س��نة ،قضيته��ا هن��ا دون متيي��ز األي��ام أو األش��هر والفص��ول .ال أخ��رج إال إىل
حفل��ة التعذي��ب اليومي��ة ،مل أ َر فيه��ا أي إنس��ان س��وى الش��خص ال��ذي يض��ع العصابة على
عيين .ليتهم ينقلوني إىل الزنزانة اجلماعية اليت ُو ُ
ضعت فيها بداية هذا احلبس ،هناك
س��أجد بش��راً أتكلم معهم بد ً
ال من احلديث املكتوم مع نفس��ي .س��وف أس��تطيع التمدد على
��اقي ألس��تطيع النوم .يف الزنزانة اجلماعية
علي أن أطوي س ّ
األرض بكامل جس��مي ،فهنا ّ
س��يدخل وخي��رج أن��اس ج��دد بش��كل مس��تمر ،وميكن�ني معرفة بعض األخب��ار من اخلارج،
وق��د تتس��رب بع��ض األنوار.
أن��ا الس��وري ال��ذي مت نقل��ه من��ذ
أش��هر إىل الزنزان��ة اجلماعي��ة :بال��كاد ي ّتس��ع
امل��كان للجل��وس ،والن��وم حباج��ة إىل "املس��ايفة"
��مك يف علب��ة س��ردين .ه��ل
ال�تي نب��دو فيه��ا كس ٍ
س��يرتكونين هن��ا إىل األب��د ،أم س��أح َول إىل
س��جن ع��درا املرك��زي؟ اجلمي��ع هن��ا يعرف عدد
املي��زات ال�تي م��ن املمك��ن احلص��ول عليه��ا هن��اك.
س��وف أن��ام عل��ى فراش من اإلس��فنج عل��ى األقل،
ْ
أكل��ت أرض ه��ذه الزنزان��ة م��ن أكت��ايف
فق��د
وظهري .كذلك سوف أتناول ألول مرة طعاماً
يصل��ح ل�لأكل البش��ري ،فالطع��ام هن��ا بقاي��ا ال
يدفعك ألكلها إال خطر املوت .سوف أمتكن من
التح��دث باهلات��ف م��ع زوج�تي وأطفال��ي ،ورمب��ا
يأت��ون لزيارت��ي فأراه��م ألول م��رة من��ذ س��نوات.
أرس��لت هل��م أكث��ر م��ن م��رة م��ع اخلارج�ين
م��ن ه��ذه الزنزان��ة بأن��ي ح ّ��ي ،وال أدري فيم��ا إذا
وصلته��م إح��دى تلك الرس��ائل .بالتأكيد س��وف
يكون بإمكاني االستحمام يف السجن ،والتخّلص
م��ن أوس��اخ ه��ذه الس��نني.
أن��ا الس��وري ال��ذي أمض��ى وقت��اً
لي��س بالقلي��ل يف س��جن ع��درا املرك��زي :أنتظ��ر
بف��ارغ الص�بر اللحظ��ة ال�تي س��أختلص فيه��ا م��ن
ه��ذا امل��كان .أري��د رؤي��ة عائل�تي ال�تي عرف��ت أنه��ا
حماص��رة يف مح��ص م��ع آالف الن��اس هن��اك.
كي��ف يتدب��رون أموره��م ي��ا ت��رى؟ س��وف يك��ون
أمج��ل أي��ام حيات��ي عندم��ا أع��ود إىل حارت��ي،
وأحب��ث ع��ن عم��ل م��ا ،بع��د أن ترك��ت وظيف�تي،
ال�تي اع ُتقل��ت وأن��ا أقب��ض راتبه��ا الش��هري .أري��د
أن أختل��ص م��ن ه��ذه اجل��دران ال�تي حتي��ط ب��ي
م��ن كل اجله��ات ،وه��ؤالء العناص��ر ،وذل��ك
الوج��ه البائ��س املُعّل��ق عل��ى كل جدران الس��جن،
ل ُي ّ
ذكرن��ا مبأس��اتنا يف ح��ال ص��دف أنن��ا نس��ينا.
ُ
أن��ا الس��وري املاص��ر يف مدين��ة
مح��ص :مت اإلف��راج عن��ه مقاب��ل إط�لاق س��راح
ش��بيح أس��ره الث��وار .مل أختي��ل أن أخ��ي الصغ�ير
الذي ترك ُته أقرب لألطفال منه للرجال ،يقود
اآلن ل��وا ًء م��ن عش��رات املقاتلني ،ويتصرف كأنه
رئي��س دول��ة .أرغ��ب يف أن أجن��و بعائليت من هذه
املعيش��ة البائس��ة ال�تي ال يتوف��ر فيه��ا إال القص��ف
املدفع��ي واجل��وي اليوم��ي ،واهل��روب ال��ذي ال

ينته��ي إىل املالج��ئ ،و(الث��وار) الذي��ن تركته��م
قب��ل الس��جن مالئك��ة ،وخرج��ت ألجده��م
ش��ياطني.
ليتن��ا نس��تطيع الوص��ول للش��مال،
حل��ب أو إدل��ب ال ف��رق .هن��اك املس��احات واس��عة
وامل��دن والق��رى تنتش��ر يف كل م��كان ،واحل��دود
مفتوح��ة ،ونس��تطيع احلص��ول عل��ى كل م��ا
نرغ��ب .عل��ى األق��ل ميكن ألطفال��ي أن يعرفوا ما
هو املوز الذي يسمعون عنه باستمرار من الكبار.
أن��ا الس��وري ال��ذي مت تهج�يره إىل
إدل��ب ،بع��د أن فش��ل اجلمي��ع بف ّ
��ك احلص��ار عنه،
أو إيق��اف القص��ف علي��ه :هن��ا قص��ف كذل��ك،
واجملازر تنتقل يومياً من قرية إىل أخرى .ليس
وح��ده القص��ف من يُع ّكر عل ّ��ي العيش .الفصائل
تتقات��ل بش��كل يوم��ي ويس��قط بينه��م العدي��د
م��ن القتل��ى .فوض��ى عارم��ة ُته��دّد مس��تقبل ه��ذه
املنطق��ة برمته��ا .العدي��د م��ن األف��كار واملذاه��ب
ُتلق��ي بظله��ا الثقي��ل ،وال أعرف ه��ل أنا كافر أم
خارج��ي.
مرت�� ّد أم ملح��د أم
ّ
أفك��ر اآلن يف الس��فر إىل تركي��ا.
عل��ى األق��ل س��وف أعي��ش هن��اك بأم��ان م��ن
القص��ف واخلط��ف ،يف دول��ة م��ن أكث��ر دول
العامل تطوراً .سوف أحبث ألطفالي عن طريقة
ليكمل��وا دراس��تهم بع��د أن انقطع��وا عنها س��نوات.
عل��ى األق��ل س��وف أعام��ل هن��اك على أني إنس��ان.
أن��ا الس��وري ال��ذي أعي��ش يف تركي��ا،
كم��ا يفع��ل مثل��ي حوال��ي ثالث��ة مالي�ين الجئ:
دفع��ت أل��ف ومخس��مئة دوالر أمريك��ي لعب��ور
احل��دود ،ودفع��ت م��ا تبقى لدي الس��تئجار منزل
متواضع .العمل متوفر هنا بكثرة ،إال أن شخصاً
مثلي ال يتقن أي حرفة ،وال يعرف أي شيء عن
اللغة الرتكية ،مل يتبق لديه إال قوته العضلية،
ال�تي مل خيتربه��ا يف حيات��ه.
ال أدري إىل مت��ى س��وف أس��تمر يف
العم��ل كع ّت��ال حلوال��ي اثن�تي عش��رة س��اعة يف
اليوم ،وال أعرف إىل متى س��وف يصمد عمودي
الفق��ري قب��ل أن ينه��ار بش��كل كام��ل .ق��ررت أن
أحتم��ل ه��ذا احل��ال حت��ى أس��تطيع تأم�ين مبل��غ
يكفي�ني للهج��رة إىل أملاني��ا .اجلمي��ع يق��ول إن
الطري��ق مفت��وح.

بع��د تفك�ير طوي��ل ق��ررت أن خت��وض
مع��ي عائل�تي ه��ذه الرحل��ة ،فلن أس��تطيع تركهم
وحده��م لف�ترة طويل��ة .هن��اك ل��ن أحت��اج للعم��ل
به��ذه الطريق��ة ،وس��تتكفل الدولة بتأمني املعيش��ة
والس��كن باحل��د األدن��ى .س��وف نس��تقر يف تل��ك
الب�لاد ،ال�تي مل نك��ن حنل��م بزيارته��ا.
أن��ا الس��وري ال��ذي اس��تق ّر يف أملاني��ا،
وحي��اول جاه��داً االندم��اج يف ه��ذا اجملتمع الغريب:
أش��عر أن��ي بدأت أخس��ر أبنائي ،الذي��ن اخنرطوا يف
احلي��اة اجلدي��دة بش��كل س��ريع ،قب��ل حت��ى أن أفكر
م��ا ه��و الص��واب وم��ا ه��و اخلط��أ هن��ا .أمض��ي الكث�ير
م��ن الوق��ت مس��تعرضاً ش��ريط ذكريات��ي واألي��ام
ال�تي م��ررت به��ا ،أُحص��ي م��ن م��ات وم��ن الزال ح ّي��اً
م��ن األحب��اب ،واألماك��ن ال�تي اس��تقروا فيه��ا.
ال يوج��د أي خي��ار ُيك��ن أن أه��رب إلي��ه
ه��ذه امل��رة ،وب��كل تأكي��د الع��ودة إىل س��وريا غ�ير
مطروح��ة .لك��ن أكثر ما يثري الرعب يف قليب أني
إذا ّ
م��ت اآلن ل��ن أدف��ن فيه��ا.
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رانيا عيسى

عكس��ت برام��ج "الت��وك ش��و" ال�تي انتش��رت يف اآلونة األخرية َ
خيبة أم��ل متابعيها ،وأصبحت موضع انتقاد يف��وق املتابعة ،بالرغم
م��ن األم��وال الطائل��ة ال�تي ُصرف��ت عليه��ا ،ومس��احة احلرية اليت اكتس��بتها بعد س��نوات من كبت إعالم األس��د إلنتاج مث��ل هذه الربامج.
مل يك��ن مطلوب��اً م��ن ُمع��دّي ه��ذه
الربام��ج س��وى "ب ّ��ق احلص��ة" ،فأدبي��ات التوك ش��و
تتطل��ب االحت��كام إىل اجلمهور يف انتقاء القضايا
املطروح��ة للنق��اش ،باالعتم��اد عل��ى مذي��ع "ظّل��ه
خفي��ف" ،وضي��ف ومجه��ور يف االس��تديو ي ّ
ُفض��ل
أن يُقدّم رسالة إعالمية على شكل وجبة دمسة
جلمه��ور متن��وع يف السياس��ة والف��ن واجملتم��ع.
وعلي��ه تب��دو برام��ج "الت��وك ش��و" الس��ورية عل��ى
ش��اكلة (ن��ور خ��امن) عل��ى تلفزي��ون س��وريا
و(درامالل��ي) و(الس��يناريو) عل��ى قن��اة أورين��ت،
تائه��ة يف عن��وان الش��ارع الس��وري ،فتق��رأ األخب��ار
السياس��ية بإطار س��اخر وعرض يف مدة وجيزة،
بعي��داً ع��ن تفاصي��ل متاع��ب الس��وريني مم��ن
تبق��ى عل��ى قي��د احلياة .يف حني س��بقتها عدد من
الربامج يف الدراسة والبحث عن جوانب القضايا
قب��ل طرحه��ا عل��ى املش��اهد ،بش��كل خيل��و م��ن
التجري��ح أو اإلس��اءة للش��خص ،كم��ا ه��و احل��ال
املعاك��س متام��اً يف الربام��ج تل��ك.
أين الربامج السورية من (توك شو)؟
ُتلق��ي مقدم��ة برنام��ج (درامالل��ي)
م��ايف جعبته��ا س��ريعاً ،م��ن ش��رح وحتلي��ل مط��ول
ع��ن فك��رة ملسلس��ل أو إع�لان ،يف ُش��عب متفرق��ة،
الغاي��ة من��ه أن يثب��ت ت��و ّرط النظ��ام يف الفك��رة
موضوع احللقة ،ليغدو الطرح ُمفرغاً من هدفه،
خيل��ص بش��كل دائ��م إىل "مؤام��رة" ُت��اك للني��ل
م��ن الس��وريني وكرامته��م ،ضم��ن ط��رح أش��به
بال ّردح السطحي ،على اعتقاد أنه أسلوب حمبب.
وخب�لاف م��ا قدم��ه الربنام��ج الع��ام
املاض��ي م��ن رصد الدراما الس��ورية ،جاءت إحدى
حلق��ات (درامالل��ي) ه��ذا العام تعقيب��اً على إعالن
ع��ن منت��ج غذائ��ي قدّم��ه الداعي��ة اإلس�لامي
املص��ري عم��رو خال��د ،فرتص��ده املذيع��ة جبمل��ة:
"واهلل إزا بتب��وس التوب��ة عالقبل��ة مال��ي فاك��ة
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عن��ك ،وب��دي أطل��ع باحللق��ة!" ،لتك��ون العب��ارة
كفيل��ة مبعرف��ة س��ويّة اإلع��داد الرباجم��ي ل��ـ
(درامالل��ي) ،فه��ل غاي��ة احللق��ة حماس��بة رج��ل
دي��ن غ�ير س��وري ،أم "لنطل��ع باحللق��ة ونعم��ل
 Showإعالم��ي؟" وأي��ن م��ا يع�ني الش��ارع الس��وري
م��ن احللق��ة؟
أم��ا (ن��ور ح��داد) ،مقدم��ة برنام��ج
(ن��ور خ��امن) الس��نة اجلاري��ة و(دراملل��ي) الس��نة
الفائت��ة ،وال�تي فرض��ت حض��وراً حمبب��اً وإلق��ا ًء
تهكمياً أكثر توازناً يف العام املاضي ،فقد وقعت
يف ف��خ التش��ابه ه��ذه امل��رة يف برناجمه��ا عل��ى
للمش��اهد ال ّتنب��ؤ
تلفزي��ون س��وريا ،حت��ى ميك��ن ُ
بفق��رات الربنام��ج وتعقيبات املذيعة بعد متابعة
احللق��ات األوىل ،ع��دا ع��ن النمطي��ة يف اعتم��اد
املطب��خ كم��كان لع��رض برناجمه��ا.
وب��دا برنام��ج (الس��يناريو) عل��ى قن��اة
أورين��ت -بش��ارته القص�يرة ال�تي تس��رد حكاي��ة
الث��ورة وجمراه��ا وس��ارقيها واملتس��لقني عل��ى
أكتافه��ا! -مقارب��ة حقيقي��ة خلل��ق (ت��وك ش��و)
سياسي سوري ،إال أن مقدمه همام هوت ،الوجه
املس��رحي املع��روف بأعل��ى ش��باك للتذاك��ر يف
س��وريا قب��ل الث��ورة ،مل يس��تطع اخل��روج م��ن
عباءة املسرح ،فرصد وعّلق على األحداث بطرح
تهكم��ي ُمت��زل يناس��ب مجه��وره املس��رحي،
كم��ا فع��ل يف مس��رحيات (ليل��ة س��قوط بغ��داد)
و(فساد حكومي) وغريها من املسرحيات ،وكأن
مس��رحي
(الس��يناريو) يف نظ��ر (ح��وت) بدي��ل
ّ
ُمصغ��ر.
م��ن زاوي��ة أخ��رى كان (الس��يناريو)
ميش��ي عك��س املتع��ارف علي��ه يف برام��ج الت��وك
ش��و ،جبل��ب اإلع��داد لوج��ه ف�ني مع��روف ليك��ون
ُمقدم��اً ،ب��د ً
ال أن يعم��د إىل مذي��ع فيصب��ح جنماً،
وه��و خمال��ف مل��ا ينبغ��ي أن يك��ون علي��ه.
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عل��ى املقل��ب اآلخ��ر ،وانطالق��اً م��ن "ح ّ
��ق
ال��رد" ال��ذي م��ا فت��ئ النظ��ام يك��رره عل��ى مس��امع
السوريني ،قرر أخرياً ممارسة احلق يف خلق برنامج
ل��ـ (ال�� ّردح املعاك��س) .فبع��د توات��ر ظه��ور برام��ج
املعارض��ة ال�تي تتن��اول النظام ،دف��ع األخري لصناعة
برنامج (كالم كبري) ،الذي أخذ يف دقائق عرضه
األوىل ُي��دد قام��وس املف��ردات املس��موح ل��ه تداوهل��ا،
فم��ا إن تف��وه املذي��ع بكلم��ة (ث��ورة) حت��ى باغت��ه
(ممثل��ون) بهيئ��ة خماب��رات يُطوقون��ه لالعتق��ال،
لتحال الكلمة إىل (نهضة) ،ويغدو الربنامج منصة
إعالمي��ة تس��تهدف املعارض��ة الس��ورية ،وكل
مواطن يف سوريا بقي يف قلبه مثقال ذرة من إميان
بالثورة ،بأسلوب طرح مبتذل يتخّلله شتم وسباب،
يتوس��ل الفكاه��ة.
ضم��ن إط��ار ّ
يف ح�ين ق��دّم برنام��ج (ج��و ش��و) عل��ى
قن��اة (العرب��ي اجلديد) عرضاً سلس��اً بطرح منطقي
ومتابع��ة دقيق��ة يف أرش��يفات األش��خاص املعني�ين
بالنق��د ،إضاف��ة إىل حديث��ه م��ع مواه��ب س��ورية
اكتس��بت ش��هرة ع�بر السوش��ال ميدي��ا ك��ـ (عم��رو
مس��كون) ،ليب��دو أكث��ر الربام��ج ال�تي فهم��ت وج��ع
الث��ورة الس��ورية ،م��ع مقدم��ه املص��ري (يوس��ف
حس�ين) ال��ذي يتمت��ع بكاريزم��ا وخفة ظ��ل يتطلبها
ه��ذا الن��وع م��ن الربام��ج ،وه��و م��ا مل توف��ق ب��ه غالبي��ة
الربامج سالفة الذكر اليت تغرد خارج سرب (توك
ش��و) لتصب��ح أق��رب م��ا تك��ون إىل برام��ج (One Man
.)ShoW
وعلي��ه يب��دو أن الطري��ق طوي��ل باجت��اه
برنام��ج ت��وك ش��و س��وري عل��ى غ��رار برنام��ج الت��وك
ش��و األمريك��ي  To Night Showال�تي يتح�� ّول
ُمقدموه��ا أحيان��اً إىل ق��ادة رأي ،كم��ا ه��ي ح��ال
(أوب��را وينف��ري) ال�تي اكتس��بت ش��هرة إىل احل��د
ال��ذي خوهل��ا الي��وم للمنافس��ة عل��ى منص��ب رئي��س
اجلمهوري��ة.

بورتريه

نايف العاقل( ..البطل) الفلكلوري يف قريته النائية
عبيدة نبواني
تراج��ع قلي�ل ً
ا ذك��ر الضاب��ط
الس��ابق ناي��ف العاق��ل م��ع تق��دم جي��ش
النظ��ام يف درع��ا ،بالتزام��ن م��ع تصاع��د
دع��وات الث��أر يف قريت��ه أم الرم��ان ،التابع��ة
لصلخ��د الس��ويداء ،لقتاله��ا؛ لك��ن ذل��ك ل��ن
يُؤث��ر يف احلال��ة الفلكلوري��ة للعاق��ل ،ويف
مس�يرته ال�تي قطع��ت م��ع املأل��وف يف قريته،
وقب��ل أن حت��اول التأس��يس بعناص��ر املاضي.
ناي��ف العاق��ل م��ن موالي��د ،1949
ه��و واح��د م��ن ع��دة ش��خصيات ح��اول األس��د
تصديره��م ٌ
كل جملتمع��ه -فبات��ت ُت��روى عنهمالقص��ص واألس��اطري املُك��ررة ،ف ُتنس��ب كل
م��رة لواح��د منه��م ،مث��ل كس��ر الب�لاط حت��ت
األرج��ل أثن��اء أداء التحي��ة لألس��د األب ،أو غ��رز
وس��ام التكري��م ال��ذي ق ّدم��ه األخ�ير يف صدورهم
ب��دل تثبيت��ه بالب�� ّزة العس��كرية ،به��دف إظه��ار
م��دى التزامه��م وتفانيه��م يف خدم��ة األس��د،
واس��تعدادهم لتس��خري (قوتهم) يف سبيله ،ليكون
كل منه��م بذلك مثا ً
ال ُيتذى بالوالء والطاعة
واخلض��وع.
وميك��ن النظ��ر لس�يرة العاق��ل عل��ى
أنه��ا س�يرة ضاب��ط خمل��ص لنظ��ام ّ
(بش��ر)
باالنقالب على اجملتمع ،وإعادة ترتيب ُمسّلماته
االجتماعي��ة والرمزي��ة ،فش��ارك ذاك الضاب��ط
املغم��ور يف ح��رب تش��رين ،وكان حينه��ا برتب��ة
مالزم ضمن الكتيبة "82مغاوير مظليني" ،حيث
أسعفته شجاعته ليكون من أوائل الواصلني إىل
مرص��د جب��ل الش��يخ ،وم��ن املُش��اركني بإن��زال
العل��م اإلس��رائيلي عن��ه ورف��ع العل��م الس��وري،
كم��ا ت��روي الس��رديات الرمسي��ة والفرعي��ة
للنظ��ام ع��ن وقائ��ع احل��رب ،ال�تي حت ّول��ت إىل
حلظ��ة تأسيس��ية يف مس�يرة العاق��ل ،فقلب��ت
س��ّلم الرتقي��ة االجتماع��ي يف قريت��ه ،لتض��ع يف
قمت��ه "الضاب��ط البط��ل" ،وتب��دأ من��ذ ذل��ك احل�ين
يف النس��ج عل��ى ن��ول املاض��ي ال��ذي انقلب��ت علي��ه،
باالس��تعانة مبخ ّيل��ة ش��عبية حاك��ت سلس��لة
م��ن احلكاي��ات ال�تي تتح��دث ع��ن (بطوالت��ه) :م��ن
اخ�تراق الصف��وف األوىل للجن��ود اإلس��رائيليني
بس�لاحه الف��ردي ،إىل قتل��ه ع��دداً منه��م بيدي��ه
العاريت�ين وأس ِ��ر أكث��ر م��ن  30منه��م أحي��اء!.
على املس��توى الرمسي ،اس��تمر النظام
وحلف��اؤه يف تكري��س تل��ك اللحظ��ة التأسيس��ية
لش��خصية "الضاب��ط البطل" ،فم��ن حصوله على

"وس��ام بط��ل اجلمهوري��ة" ع��ام  ،1973إىل "وس��ام
 6تش��رين" عام  ،1974و"وس��ام الشجاعة" يف العام
نفس��ه ،إضاف��ة لوس��ام جرح��ى احل��رب ووس��ام
س�لام لبنان عام 1977؛ إىل حضور كاريكاتوري
ش��به قس��ري يف احتف��االت وفعالي��ات أهل ّي��ة
ومدني��ة ،يب��دو فيه��ا العاق��ل الي��وم ديك��وراً
للتصوي��ر والتس��ويق حت��ت ضغ��ط انتم��اء تل��ك
الفعالي��ات للجه��ة ال�تي تص��در عنه��ا ش��خصية
"الضاب��ط البط��ل" ،وحت��ت ضغ��ط م��ن ن��وع آخ��ر،
يظه��ر يف اللق��اءات التلفزيوني��ة م��ع الرج��ل،
ويتعل��ق بش��خصية وج��دت يف (البط��ل) ضا ّلته��ا
فتماهت معه ،رغم عدم امتالكه ملنصب كبري
يف صفوف قوات األس��د بعد احلرب التكريس��ية.
بق��ي األم��ر عل��ى حال��ه حت��ى ب��دأت
حال��ة التوت��ر يف حمافظ��ة مح��اة إب��ان انتفاض��ة
اإلخ��وان املس��لمني ،ليظه��ر إىل الواجه��ة ُم��دداً
كقائ��د عس��كري ترق��ى م��ن قائ��د س��رية إىل
قائ��د كتيب��ة برتب��ة رائ��د ع��ام  ،1979ث��م مق��دّم
ومنه إىل قائد فوج ،وأحد املسؤولني عن اجملزرة
ال�تي ارتكب��ت يف مح��اة.
غ��اب "العاق��ل" ع��ن املناص��ب املهم��ة
مرة أخرى ،منذ ذلك الوقت إىل أن تقاعد أخرياً
برتبة عميد ،ما يشي باملنطق االستخدامي الذي
تعام��ل ب��ه األس��د األب م��ع العاق��ل ،وش��خصيات
أخرى ُتثل بانتمائها الديين أو املناطقي واجهة
تبقيه بعيداً عن املسؤولية ،سواء يف قضايا الفساد
أو يف اجمل��ازر واملذاب��ح .لك��ن العاق��ل اس��تمر يف
تر ّق��ي املناص��ب االجتماعي��ة يف منطقت��ه ،ليفت��ح
مضاف��ة يس��تقبل فيه��ا علي��ة الق��وم م��ن ش��يوخ
عق��ل ووجه��اء وأثري��اء ،ومن��ذ احل��رب ،يس��تطيع
الوق��وف إىل جانبه��م عل��ى ق��دم املس��اواة .حت��ى
عم��ل بش��ار األس��د حملاول��ة إعادت��ه إىل واجه��ة
الص��راع السياس��ية والس��لطوية جم��دداً م��ع ب��دء

الث��ورة الس��ورية ع��ام  ،2011نظ��راً مل��ا صار المسه
م��ن مكان��ة يف ذاك��رة أبن��اء الس��ويداء ،فتس��ّلم
منص��ب مستش��ار لألس��د يف القص��ر اجلمه��وري.
اس��تعاد ناي��ف العاق��ل بع��د ذل��ك ب ّزت��ه
ورتبت��ه العس��كرية ،وب��دأ بتش��كيل ميليش��يا
جدي��دة تتب��ع للنظ��ام يف الس��ويداء منتص��ف
ع��ام  ،2015حت��ت اس��م "درع الوط��ن" بالتنس��يق
م��ع ق��وات النظ��ام وأجهزت��ه األمني��ة به��دف
مج��ع امليليش��يات الناش��ئة ط��وال س��نوات الث��ورة
الس��ورية يف الس��ويداء ،إال أن التش��كيل اجلدي��د
مل ُتكت��ب ل��ه احلي��اة ،فاقتص��ر دوره عل��ى ضج��ة
فعلي على
إعالمي��ة انطف��أت س��ريعاً ب�لا أي دور ّ
األرض .ويف حماول��ة إلبقائ��ه حت��ت الض��وء،
اس��تدعي العاق��ل ح�ين من��ح القي��ادة العس��كرية
الروس��ية (وس��ام البطول��ة) لقريب��ه العمي��د إي��اد
العاق��ل ،يف أيل��ول الع��ام  ،2017لك��ن ذل��ك ل��ن
يُضي��ف ش��يئاً للوجي��ه أبو طالل ال��ذي وصل إىل
مكان��ة مرموق��ة يف قريت��ه النائي��ة أم الرم��ان.
مل يش��عر الضاب��ط احلاص��ل
عل��ى وس��ام بطول��ة اجلمهوري��ة م��ن حاف��ظ
األس��د باإلهان��ة م��ن تهميش��ه لس��نوات طويل��ة،
واس��تدعائه عن��د احلاج��ة إىل واجه��ة (مناس��بة)
من أبناء السويداء ،ورمبا يكون قد شعر بالفخر
لذل��ك ،معت�براً نفس��ه (بط�ل ً
ا) حقيقي��اً يلج��أ إليه
رئي��س الدول��ة عندم��ا يوق��ع نفس��ه بكث�ير م��ن
املتاع��ب ال�تي ال يس��تطيع اخل��روج منه��ا .وعل��ى
عك��س عص��ام زه��ر الدي��ن ال��ذي ج ّن��د إىل جانب��ه
ابن��ه "يع��رب" ،مل يك��ن لناي��ف العاق��ل أبناء ذكور
مينحه��م مناص��ب قيادية مل يس��تطع أن حيصل
عليه��ا لنفس��ه ،أو ينق��ل إليه��م تل��ك (البط��والت)
ال�تي صنعه��ا ل��ه نظ��ام ّ
(بش��ر) أتباع��ه باالنق�لاب
عل��ى اجملتم��ع ،ث��م ع��اد ليتمث��ل األدوار ال�تي
يصنعه��ا اجملتم��ع إياه ،ويتقمصه��ا يف آخر أيامه.
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رأي

رادار املدينة

أدب ما بعد الثورة:
ّ
سنتخلص من تكريس أدباء النظام؟
هل
أمحد طلب الناصر

س��ألت صديق��ي :ه��ل أك��ون ظامل��اً
الق��اص الراح��ل عب��د الس�لام
ح�ين أُش��ّبه
ّ
العجيل��ي ب��ـ "احلكوات��ي" ،ومثل��ه ح ّن��ا مين��ا
وولي��د إخالص��ي؟ وكذل��ك ح�ين أنع��ت
فاي��ز ّ
خض��ور ب��ـ "املتأدن��س" ،وأدوني��س ب��ـ
"املتفذل��ك" ،واملاغ��وط ب��ـ "املك ِّ��رر"؟ فأجاب�ني:
لكن��ك س��تتعرض ل��ردود فع��ل عنيف��ة إذا م��ا
طرح��ت ذل��ك أم��ام متابعيه��م ومعجبيه��م!

ه��ذا لي��س جواب��اً للس��ؤال ،س��ؤالي
كان هل أكون ظاملاً أو ُمتحام ً
ال إذا قلت ذلك؟
صم��ت صديق��ي ث��م أجاب :نعم ..رمب��ا ..ال أعرف
صراح��ة !
ج��واب صديق��ي ي ّ
ُلخ��ص آراء غالبي��ة
"اجلمهور" السوري :أجوبة مسايرة ،غري دقيقة،
ت ّتصف بالتخ ّبط واالبتعاد عن الوضوح ،وتفتقر
لت�ب ّ
رأي صري��ح.
ن ٍ
ً
وال ش��ك ب��أن جواب��ه كان نابع��ا م��ن
ّ
اط�لاع جزئ��ي عل��ى نتاجات األدباء الذين س ُ
��ردت
أمساءه��م ،ورغ��م ه��ذا مل يتج�� ّرأ عل��ى الدف��اع عن
اجل��زء ال��ذي يعرف��ه ،بل ّ
ظل ُمرتبكاً من الس��ؤال،
معتق��داً ّ
اطالع��ي بش��كل كام��ل عل��ى كتاباته��م
احلج��ة
ومؤلفاته��م ،وامتالك��ي بالتال��ي
ّ
الداعم�ين لرأي��ي ال��ذي طرح��ت.
والربه��ان
َ
ال أنك��ر متابع�تي الدائم��ة ملؤلف��ات
أولئ��ك األدب��اء وم��ا كانوا ينش��رونه يف الدّوريات
احمللي��ة والعربي��ة ،خ�لال الس��نوات ال�تي س��بقت
ومواكبة احلالة
��ب املطالع��ة ُ
الث��ورة ،م��ن باب ح ّ
الثقافي��ة واألدبي��ة الس��ورية ال�تي ب��دأت تنش��ط
بش��كل أك�بر نس��بياً ،بع��د إط�لاق األس��د االب��ن
"مس�يرة التحدي��ث والتطوي��ر" ال�تي أوهمن��ا م��ن
ولّ ،
خالهلا أن عصر قمع احلريات ّ
وحل حمّله
عص��ر االنفت��اح الثق��ايف والسياس��ي و"اجملتم��ع
املدن��ي".
ً
ً
نع��م ،كان عه��دا جدي��دا ل�لأدب
والثقاف��ةُ ،متلف��اً بالطب��ع ع��ن عص��ر األس��د
األب ال��ذي كان يُعاق��ب علن��اً كل م��ن يتج��رأ
عل��ى كتاب��ة كلم��ة واحدة ،يف قص��ة أو قصيدة
مت��س النظ��ام احلاك��م أو إح��دى
أو مقال��ة،
ّ
مؤسساته ،ولكن من عاصر مرحلة بشار ما قبل
الثورة ،يذكر جيداً بأن املستفيدين احلقيقيني
م��ن "االنفت��اح" كانوا من مثقف��ي طائفة النظام
أو مؤيدي��ه م��ن الطوائ��ف األخ��رى ،وحمس��وبني
عل��ى تي��ار املعارض��ة األدبي��ة –إن ص��ح التعب�ير،-
باإلضاف��ة إىل ك ّت��اب وأدب��اء "املراك��ز الثقافية"
و"احت��اد الك ّت��اب الع��رب" م��ن البعثي�ين ومنتس�بي
أم��ا البقية
أح��زاب "اجلبه��ة الوطني��ة التقدمية"ّ .
م��ن املس��تقلني واملعارض�ين لنظ��ام األس��دين،

16

فأدرك��وا الحق��اً خديعة ش��عار إط�لاق احلريات
ومسرية التطوير والتحديث ال سيما بعد محلة
االعتق��االت ال�تي أعقب��ت ربي��ع دمش��ق وإعالنه��ا.
رمب��ا س�� ُيالحظ البع��ض ع��دم تراب��ط
الس��ؤال الس��الف م��ع املوض��وع املط��روح ،لك�ني
قص��دت م��ن خ�لال س��ؤالي توضي��ح م��دى مت ّك��ن
النظ��ام م��ن تس��ويق األمس��اء للس��يطرة عل��ى
املش��هد األدبي يف س��وريا ،لدرجة تصنيفنا ألدباء
س��وريا م��ن املبدع�ين الالحق�ين ضم��ن خان��ة
(التأ ّث��ر بالش��اعر الفالن��ي والروائ��ي الفالن��ي
واملس��رحي العلتان��ي) ،دون االع�تراف بإبداعاتهم
اجلدي��دة ،ال�تي ّ
ختط��ت يف أحاي�ين كث�يرة م��ا
أنتجت��ه تل��ك الفئ��ة ،ال�تي ص��ار انتقاده��ا جت��اوزاً
خلط��وط (تابوه��ات) األدب احلم��راء.
ث��م أنن��ا ربطن��ا ،بالالش��عور ،احتمالية
ني��ل جوائ��ز األدب العاملي��ة ك��ـ (نوب��ل) بأدوني��س
عل��ى س��بيل املث��ال ،دون التفك�ير بإمكاني��ة ط��رح
أمس��اء جدي��دة ،مل يس��عفها احل��ظ يف تص��دّر
مش��اهد احلي��اة الثقافي��ة الس��ورية ،كم��ا حص��ل
ّ
استغل عالقته باحلزب السوري
ألدونيس ،الذي
القوم��ي االجتماع��ي يف مرحل��ة اخلمس��ينات
لنش��ر قصائ��ده يف جمل��ة (ش��عر) البريوتي��ة
الش��هرية آنذاك ،وكذلك كان املاغوط ،صديق
أدوني��س ونس��يبه .تل��ك اجملل��ة ال�تي نش��ر فيه��ا
مؤسس��و وكبار ش��عر احلداثة أشعارهم ،كبدر
ش��اكر الس��ياب ويوس��ف اخل��ال وأنس��ي احل��اج
وغريه��م..
ال ش��ك ب��أن أدوني��س أض��اف مالم��ح
جدي��دة لش��عر التفعيل��ة مل تك��ن موج��ودة ل��دى
من سبقه ،لكنها كانت بنظر العديد من الق ّراء
عب��ارة ع��ن "تعقي��دات" لغوي��ة مغرق��ة يف الرتميز
يُ��راد منه��ا االخت�لاف والتم ّي��ز ال أكث��ر ،ومل
يغ��ب عنه��ا َ
النف��س الطائف��ي ،يف بع��ض املط��ارح.
وكذل��ك جاء حمم��د املاغوط ليطرح ف ّناً جديداً
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عل��ى الس��احة األدبي��ة ،أطل��ق علي��ه "النث��ر" ،اعت�بره
العديدون ثورة يف الشعر العربي ،رغم أنه ال خيلو
م��ن احل��س الطائف��ي يف بع��ض ص��وره ،بينم��ا ع��دّه
البع��ض تط��او ً
ال عل��ى القواع��د الش��عرية وأقانيمها.
وم��ع ذل��ك احت��ل ه��ذا الف��ن مكان��اً ل��ه ل��دى ش��رحية
واس��عة م��ن الش��عراء الع��رب احملدّث�ين ،ال س��يما يف
س��وريا ولبن��ان.
بالنس��بة ألدوني��س ،فلم تتوقف املقاالت
والكت��ب ال�تي تتن��اول س��رقاته م��ن ش��عراء غربي�ين
وع��رب ،ب��دءاً م��ن كتاب��ه األه��م (الثاب��ت واملتحول)
م��ن مؤلف��ات (بول��س نوي��ا) وانته��ا ًء بكت��اب (دي��وان
البيت الواحد يف الش��عر العربي) من الش��اعر اللييب
حمم��د التليس��ي ال��ذي نش��ر كتاب��اً حيم��ل العنوان
ذات��ه من��ذ حوال��ي  30عام��اً.
أما املاغوط ،فراح "يُك ّرر" ويُعيد صياغة
نصوص��ه بأش��كال خمتلف��ة يف ديواني��ه األخريي��ن
"ش��رق ع��دن غ��رب اهلل" و"الب��دوي األمح��ر"،
وكذلك يف زاوية يوم الثالثاء بصحيفة "تشرين"
ال�تي ص��ار ينش��ر فيها م��ا يكتب م��ن نصوص خالل
الس��نوات الث�لاث ال�تي س��بقت وفات��ه .إال أن أه��م م��ا
يتعّل��ق بف��ن النث��ر ال��ذي ش��اءت احلظ��وظ أن يرتب��ع
املاغوط على صدارته ،فقد س��بقه إليه ابن مدينته
(س��لمية) "إمساعي��ل العامود" ،ال��ذي ُصورت حياته
وشعره بفيلم وثائقي ،بعنوان "مطموراً حتت غبار
اآلخري��ن" ،للمخ��رج "عل��ي س��فر" ون��ص الكات��ب
"إبراهي��م اجلب�ين" ع��ام .2008
م��ا أود اإلش��ارة إلي��ه ،رؤيتن��ا الي��وم
ألدب��اء س��وريني يف املَهاج��ر وه��م يتس��ابقون لنش��ر
قصصه��م ورواياته��م وقصائده��م بع��د انعتاقه��م
م��ن رقاب��ة نظ��ام األس��د وطمس��ه إلبداعاته��م فيم��ا
مض��ى .ف�لا مي�� ّر ي��وم إال ونس��مع في��ه ،أو نقرأ ،خرب
طباع��ة رواي��ة أو دي��وان جدي��د ،يش��تمل على أمجل
م��ا يتف ّت��ق عندهم من فنون األدب ..فهل حنن على
خمتل��ف وحقيق��ي؟
أدب
ٍ
موع��د م��ع ب��زوغ أع�لام ٍ
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س��يجد أنص��ار نظري��ات املُؤام��رة يف معس��كر املمانع��ة ال��ذي تقوده إيران ،أفقاً واس��عاً وأرض��اً خصبة ،لبناء افرتاض��ات وآراء قاطعة
حي��ال "املؤام��رة الكوني��ة" ال�تي تتع��رض هل��ا إي��ران م��ع ب��دء تطبي��ق سياس��ات إدارة الرئي��س األمريك��ي دونال��د ترام��ب ض��د دول��ة املالل��ي.
ّ
مث��ة إغ��راء أصي��ل هن��ا ،فالدول��ة
ال�تي تص ّن��ف عل��ى أ ّنه��ا الراع��ي األول لإلرهاب
يف الع��املُ ،تواج��ه ضغوط��اً متس��ارعة ،ق ّوض��ت
بس��رعة صاروخي��ة كل اآلم��ال ال�تي بناه��ا
ساس��ة إي��ران يف انفت��اح اقتص��ادي عل��ى الع��امل،
يُنه��ي ثالث��ة عق��ود م��ن العزل��ة ،ويف هيمن��ة
إقليمي��ة مش��فوعة باتف��اق ن��ووي ب�ني أساس��اً –
رغ��م كل إن��كارات إدارة الرئي��س األمريك��ي
الس��ابق ب��اراك أوبام��ا– عل��ى اس��تبدال اخلط��ر
الن��ووي اإليراني ،برتخيص االمتداد اإلقليمي
ع�بر جس��ر رئيس��ي ه��و س��وريا.
والواق��ع ّ
أن ّ
أي اس��تعراض س��ريع
لتط��ور األح��داث يف س��وريا ،عق��ب توقي��ع
االتف��اق ب��ل وخ�لال املفاوض��ات لتوقيع��ه؛
س��يقود إىل تش��ابك واضح ،بني انقالب التوازن
امليدان��ي لص��احل النظ��ام ،والتدخ��ل الروس��ي
بطل��ب ُمعل��ن م��ن إي��رانّ .
ولعل هذا ما سيس��هل
ملريدي املمانعة ،يف نسختها اإليرانية األحدث
ابتناء تفسريات تربط بني انسحاب ترامب من
االتفاق ،وبني ما يعتقدون أ ّنه "النصر اإلهلي"،
ال��ذي حقق��ه النظ��ام وحلف��اؤه اإليراني��ون ع�بر
مليش��ياتهم الطائفي��ة متع��ددة اجلنس��يات.
ولي��س م��ن الصع��ب هن��ا االس��تنتاج،
ّ
أن ّ
أي ضعف يعرتي قدرة إيران على مواصلة
تغذي��ة ه��ذا التم��دد ،س��واء ألس��باب مالية حتت
وط��أة العقوب��ات ،أو لعوائ��ق ميداني��ة نتيج��ة
التص ّي��د العس��كري اإلس��رائيلي ال��ذي ب��ات
��ف مقاب��ل يف
ُمعلن��اً يف س��وريا؛ س��يقود إىل ضع ٍ
ق��درة نظ��ام األس��د عل��ى مواصل��ة إب��داء وا ّدع��اء
التماس��ك ،وه��و م��ا س��يص ّعب مهم��ة روس��يا
نفسها يف سوريا .فهي حتى وإن بدت منتصرة
اآلن ،ف ّ
��إن ج��زءاً أساس��ياً م��ن ه��ذا الظاه��ر يعود

إىل "خ��زان القتل��ى" ال��ذي مت�� ّد ب��ه إي��ران ه��ذه
احل��رب ،وإىل انع��دام حساس��يتها جت��اه الكلف��ة
املالي��ة غ�ير املس�تردّة ملش��روعها الطائف��ي.
صحي��ح بالطب��ع ّ
أن الوالي��ات
ً
املتح��دة تس��تجيب حلاج��ات إس��رائيل أوال يف
توجي��ه سياس��تها حن��و إي��ران ،غ�ير ّ
أن املقاب��ل
قائ��م ،وه��و ّ
أن املوق��ف اإليران��ي م��ن "الش��يطان
األك�بر" ،أبع��د م��ن جم��رد حال��ة ش��عاراتية
متث��ل امت��داداً ملوق��ف النظام من إس��رائيل ،فهو
حاجة داخلية عضوية لتمكني السلطة ومنط
احلاكمي��ة.
وحت��ى م��ع توقيع االتـ��فاق ،حافظت
املؤسس��ة احلاكم��ة ،وه��ي مزي��ج م��ن رج��ال
الدي��ن والعس��كر ،عل��ى مس��افة دعائي��ة مض��ادة
ألم�يركا ،يف مقاب��ل ت��رك الساس��ة املدنيني يف
حكوم�تي حس��ن روحاني خيوض��ون مفاوضات
–رمست خطوطها يف مؤسسة احلكم الفعلية-
للوص��ول إىل تفاه��م جم ٍ��ز م��ع الش��يطان.
وم��ع انق�لاب ه��ذا الواق��ع رأس��اً عل��ى
عقب إثر قرار ترامب ،باتت الثنائية اإليرانية
تدخ��ل بب��طء يف اضط��راب وظيف��ي .وحت��ت
ضغ��ط التده��ور الس��ريع يف قيم��ة العمل��ة
الوطني��ة (الري��ال) ووص��ول س��عر صرفه��ا إىل
 90ألف ريال مقابل الدوالر األمريكي ،وخروج
مظاه��رات غ�ير مألوف��ة يف ب��ازار طه��ران ،ص��ار
لزاماً على إيران أن تواجه التح ّوالت الصادمة
يف أث��ر العقوب��ات األمريكي��ة القاس��ية.
وع��د وزي��ر اخلارجي��ة األمريك��ي
ماي��ك بومبي��و بعقوب��ات مل يس��بق هل��ا مثي��ل يف
التاري��خ ض��د إي��ران ،وه��ذا يب��دو تهدي��داً ُمرعباً
الس��طوة التح ّكمي��ة
يف الواق��ع ،وبالنظ��ر إىل ّ
اهلائل��ة ال�تي متلكه��ا واش��نطن عل��ى االقتص��اد

��إن أث��ر ه��ذه العقوب��ات ب��دأ فع�ل ً
العامل��ي؛ ف ّ
ا حت��ى
ً
قب��ل أن يت��م اإلع�لان عنه��ا ،وأيض��ا حت��ى قب��ل أن
تنته��ي مهل��ة ترام��ب إلع��ادة ف��رض العقوب��ات
الس��ابقة ،ال�تي رفعته��ا إدارة س��لفه أوبام��ا بع��د
توقيع االتفاق النووي عام  2015يف فيينا .وتواىل
قف��ز الش��ركات العاملي��ة الك�برى م��ن "س��فينة
االقتص��اد اإليران��ي الغارق��ة" ليص��ل عدده��ا إىل
حن��و  50ش��ركة ،بعضه��ا لطامل��ا كان موج��وداً
يف الس��وق اإليراني��ة ،مث��ل بيج��و س��يرتوين
الفرنس��ية ،وتوقف��ت صفق��ات ضخمة مع بوينغ
وإيرب��اص لش��راء مئ��ات الطائ��رات التجاري��ة،
وانس��حبت توت��ال م��ن عقد ضخ��م لتطوير قطاع
النف��ط اإليران��ي.
ويب��دو ّ
أن القط��اع األكث��ر حساس��ية
ومصريي��ة يف إي��ران ،وه��و قط��اع النف��ط ،ق��د
ب��ات ه��و اهل��دف املُعل��ن م��ع كش��ف ترام��ب نواياه
بتقلي��ص ص��ادرات إي��ران م��ن اخل��ام إىل الصفر؛
والواق��ع ّ
أن ه��ذا اهل��دف حتدي��داً لي��س يف حاج��ة
دم��راً
إىل حتقق��ه بنس��بة كامل��ة ليك��ون ُم ّ
القتص��اد إي��ران املعتم��د كلي��اً عل��ى النف��ط.
وس��تصبح النتائ��ج أكث��ر كارثي��ة يف ضوء قيام
اإليرانيني أنفس��هم بشطب بعض أدوات التك ّيف
الس��ابقة م��ع العقوب��ات بع��د حصوهل��م عل��ى
ضمان��ات االتف��اق الن��ووي ،وم��ا ظه��ر م��ن عج��ز
األوروبي�ين ع��ن محاي��ة اس��تثماراتهم يف إي��ران
م��ن تهدي��د العقوب��ات االمريكي��ة.
احلقيق��ة أ ّن��ه ال توج��د دول��ة ميكنه��ا
حتم��ل نتائ��ج حس��م قيم��ة بضاعته��ا الرئيس��ية
ّ
م��ن موازنته��ا ،وه��ذه الدول��ة ،إن حدث��ت املعج��زة
ووجدت ،فهي لن تكون إيران ،اليت تشرتي بهذه
القيمة هيمنة موهومة ال ُتقدّم هلا ّ
أي عائد غري
مزي��د م��ن الش��عارات منتهي��ة الصالحي��ة.
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عودة سياسة اخلوف يف أمريكا الالتينية

ُلن ّ
غن «ال الرصاص ُييفنا ،وال ُترعبنا كالب الصيد النبّاحة»

اخل��وف والتهدي��دات يف أم�يركا الالتيني��ة هم��ا ج��ز ٌء م��ن تارخيه��ا،
وأداة للس��لطة تس��تخدمها كل األط��راف لكب��ح االعرتاض��ات ،فع��ن
متت س��رقة أراضي الن��اس ،و ّ
طري��ق س�لاح اخل��وف ّ
مت الدّوس على
حقوق اإلنسان وحتقري املبادئ األساسية للدميقراطية والسخرية
منه��ا" .أطِل��ق س��اقيك للريح ،وإال س��يقتلونك" .هك��ذا تقول كلمات
األغني��ة للمط��رب الش��عيب التش��يلي فيكت��ور ج��ارا ،ال��ذي قت��ل ه��و
نفس��ه عام  1973بعد أن ّ
مت قطع أصابعه .لقد ترعرعنا وكربنا يف
كولومبيا وأشكال اخلوف ُتيط بنا ،مبا فيها اخلوف من التغيري
واالختالف ،واخلوف من أي شيء غري مكتوب يف منظومة املعايري
املوجودة.
ه��ذا ه��و املن��اخ ال��ذي صع��دت يف س��ياقه العصاب��ات املتنوع��ة لقتل��ة
سياس��يني عل��ى م��دار ف�ترة الق��رن العش��رين العاصف��ة واملضطرب��ة
من حياة البالد ،مع بروز أمساء ُمنذرة بالش ّر والفجيعة كمنظمة
"قاطع��و ال��رؤوس" ،وظه��ور ممارس��ات مرعب��ة وط��رق غريب��ة
رس��خوا حكم اخلوف ،بل
لتقطي��ع الن��اس إىل نتف .هؤالء الوحوش ّ
وامتدحوه ليشجعوا أنفسهم أثناء فلتانهم اجلماعي اهلمجي ّ
وشق
طريقه��م ع�بر املناط��ق واألحي��اء بذب��ح م��ن يعرتض س��بيلهم.
ْ
جع��ل الرع��ب وإط�لاق التهديدات أمراً طبيعي��اً ،وإدخاهلما ملنظومة
الثقافة اجملتمعية قد خلق عمليات تهجري قسري وحاالت اختفاء،
وه��ذا م��ا أضع��ف إرادة االحتجاج وممارس��ة املقاوم��ة املدنية .كانوا
ُي�� ّذرون الن��اس" :أي ش��خص يتص��رف مث��ل نعج��ة س��وداء حملي��ة
عليه أن ينتظر أن ينتهي يف املس��لخ".
يف م��كان آخ��ر ،يُذكرن��ا بابل��و ن�يرودا ،الش��اعر التش��يلي ،حبض��ور
اخل��وف يف ديوان��ه" النش��يد الش��امل"َ :ط ٌ
رق ٌ
قوي عل��ى الباب اهلادئ/
اهلاوي��ة أو الومي��ض ال��ذي ابتلع القاتل /عندما تنبح الكالب ويصل
رج��ال الش��رطة القس��اة ب�ين أُن��اس ني��ام /ليضف��روا بش��كل ش��رس
خي��وط الدم��وع /وينتزعوه��ا م��ن الرم��وش املذع��ورة".
لق��د َح َّ
��ل اخل��وف والتهدي��دات -املبطن��ة يف بع��ض األحي��ان ،لك��ن
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املباش��رة يف الغال��ب ودون رت��وش -م��كان احملاجج��ة السياس��ية ،وه��ذا
ُيث��ل إح��دى مكائ��د القم��ع ال�تي يس��تخدمها اجل�لادون ليمنع��وا
االعرتاض على شيوع الفظاعات .إن ثين الناس عن ّ
الشجب أو صياغة
االنتق��ادات يتح� ّول إىل اس�تراتيجية ،وتل��ك ه��ي الطريق��ة ال�تي يفرض
فيها "اخلوف من اخلس��ران" نفس��ه .فاألفضل ،حس��ب اعتقاد الناس ،أن
يبق��ى امل��رء هادئ�اً يف الوق��ت ال��ذي ُي��داس علي��ه.
يف بيئة يس��ودها االضطهاد ،مل َي ُعد الواقع مقولة موضوعية ،وحتتوي
الذاتي��ة الس��ائدة عل��ى املكون��ات ال�تي تدف��ع لالس��تنتاج أن��ه م��ن األفض��ل
ترك األمور كما هي ،من أجل جتنب اخلطر أو ما هو أسوأ .ويف وقتنا
هذا ،أصبحت وسائل اإلعالم إمجا ً
ال ،مع اكتسابها زمخاً كبرياً بفعل
توس��ع نش��ر وتعميم هكذا خماوف.
وس��ائل التواصل االجتماعي ،أداةُ ّ
إن ثقافتن��ا احلالي��ة ،ثقاف��ة اخل��وف ،معت��ادة أيض��اً عل��ى اس��تخدام
س��يكولوجيا َ
الذ ْن��ب :إن قتل��وا ذاك الش��خص أو ط��ردوه م��ن العم��ل أو
س��خروا من��ه "ف�لا َب� َّ�د أن��ه يدي��ن هل��م بش��يء م��ا" .هن��ا ،يُصب��ح الضحاي��ا
كائن��ات فاس��دة ،وتصب��ح اجلرمي��ة والظل��م واألس��اليب القمعي��ة م��ن
طبيع��ة األم��ور .ويب��دو أن إع��ادة جتس��يد املكارثي��ة ُتفل��ح يف كل م��كان
ترتاج��ع في��ه الثقاف��ة السياس��ية ويكث��ر اخل��وف.
لق��د قال��وا إن كان الكف��اح م��ن أج��ل احلري��ة يرت��ب خماط��ر كب�يرة
عل��ى املناضل�ين ،ف��إن الظل��م حيت��اج ل��زرع اخل��وف م��ن امل��وت اجلس��دي
�ات كاريكاتريية
أو التهدي��د بالعن��ف" .إن كن��ت مص��راً على رس��م لوح� ٍ
تس��خر م��ن نظ��ام م��ا أو م��ن قادت��ه فس��نقتلك .إن واصل��ت الغن��اء ض��د
اجلالدين فسنقطع رأسك" .اخلوف من املوت يُزود الطغاة بوسيلة ِل َك ّم
األف��واه تتج��اوز الوس��ائل املادي��ة.
لنطل��ق عليه��ا وص��ف ُميل��ة الرعب ،املخيلة اليت تش��تمل على اخلوف
م��ن ع��دم االمتث��ال والتفريق بني األم��ور ،واخلوف من التف ّرد .من أجل
ه��ذا ،علين��ا أن ُن ّ
غ�ني جنب�اً إىل جن��ب م��ع فيوليت��ا ب��ارا ،املغني��ة التش��يلية
ُ
ُ
الراحل��ة ع��ام " :1976ال الرص��اص ييفن��ا ،وال ترعبن��ا كالب الصي��د
النباحة".
*
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بينم��ا كان يعم��ل يف جمل��ة "كرايس��يس" يف بوين��س آي��رس يف س��بعينيات الق��رن
املاض��ي ،تل ّق��ى الكات��ب إي��دواردو غاليان��و اتص��ا ً
ال هاتفي��اً م��ن ش��خص م��ا ينتم��ي ملنظم��ة ُتدع��ى
"التحالف املعادي للشيوعية" ،وهي عصابة مسلحة غري شرعية .قال املتصل للكاتب" :سنقتلكم
مجيع��اً ي��ا أبن��اء العاه��رات .ف��ر ّد علي��ه إي��دواردو ب��كل ه��دوء" :نس��تقبل التهدي��دات ي��ا س��يدي م��ن
الس��اعة السادس��ة حت��ى الثامن��ة" ،ث��م أغل��ق اخل��ط.

رينالدو سبيتاليتا
عن جريدة  EL ESPECTADORالكولومبية

صياد املدينة

نزار األسعد
من سنوات اجلوع
إىل الشبع
املشفى التي شيدها األسعد يف مدينة دريكيش ويف األسفل يظهر إىل جانب بشار األسد

من بني األمساء الس��ورية اليت ّ
ش��كلت غالبية يف قائمة األمساء اليت و ّقع الرئيس اللبناني ميش��يل عون مرس��وم جتنيس��ها ُمؤخراً،
كان الفت��اً ظه��ور امس��ي ابن�تي ن��زار األس��عد رج��ل النفط الس��وري فاح��ش الثراء ،ندى وميا ،وبعد أن س��بقهما األب باحلصول على اجلنس��ية
مبرس��وم م��ن الرئي��س اللبنان��ي الس��ابق ميش��يل س��ليمان.
ب�لا ش��ك ُتع�� ّد اجلنس��ية اللبناني��ة،
بالنس��بة للثالث��ة ،جم��رد إج��راء يُس��هّل إدارة
أعماهل��م وممتلكاته��م املُس��جلة يف لبن��ان،
ووس��يلة ته�� ّرب ضري�بي وغس��يل أم��وال م��ا تزال
ُتث�ير لع��اب األس��عد ،رغ��م تصنيف��ه ضم��ن أغن��ى
مئ��ة ش��خص س��وري قب��ل س��نوات ،ورمب��ا تك��ون
خط��وة اس��تباقية تزي��د ف��رص ف��وزه وابنتي��ه
حبصص وازنة من نفط لبنان البحري الواعد.
حيم��ل األس��عد اجلنس��ية الكندي��ة،
ويتمت��ع بامتيازاته��ا كامل��ة ،غ�ير أنه��ا ال تنف��ع
م��ع من��ط األعم��ال ال��ذي اعت��اد علي��ه ،ب��ل ُتلزمه
يف ح��االت كث�يرة بالتق ّي��د بالقوان�ين ال�تي طاملا
خرقه��ا يف مس�يرة أعمال��ه الطويل��ة واملتش��عبة
اليت امتدت لدول عدة ،من سورية إىل اإلمارات
إىل اجلزائ��ر ،وإىل لبن��ان بالطب��ع كغرف��ة
خمصص��ة للعملي��ات الق��ذرة.
يف س��بعينات الق��رن املاض��ي ،كان
نزار طالباً جامعياً ُمعدماً وشبه متسول ،ال يكاد
جي��د م��ا يأكله أو يلبس��ه إال من فضالت زمالء
أثري��اء التص��ق به��م ،وكان يعج��ز حت��ى ع��ن
تأم�ين أج��رة الس��فر لزي��ارة أم��ه يف ضيع��ة ع�ين
ج��اش التابع��ة لدريكي��ش يف ري��ف طرط��وس.

مجلّ ة

لك��ن حال��ة اجل��وع والتس�� ّول تل��ك مل ت��دم
طوي�ل ً
ا ،إذ س��رعان م��ا أس��عفه زوج خالت��ه،
مدي��ر ع��ام مؤسس��ة التب��غ والتنب��اك آن��ذاك،
حمم��د خمل��وف ،بفرص��ة سيس��تغلها عل��ى
أب��رع وأكم��ل ص��ورة.
ف�برزت مواه��ب األس��عد يف تس��هيل
الف��وز عل��ى مقاول�ين من آباء وأش��قاء زمالئه
يف اجلامع��ة ،مبناقص��ات حكومي��ة ب��دأت يف
البن��اء عل��ى أط��راف دمش��ق ،مقاب��ل مبال��غ
ازدادت بالتدري��ج م��رة بع��د م��رة ،وإىل ح�ين
أصب��ح السمس��ار األول ب�ين خمل��وف ورج��ال
أعم��ال أثري��اء بالوراث��ة ،م��ن م��دن دمش��ق
ومحص وحلب ،كانت هلم النسبة العظمى
م��ن رأس امل��ال الس��وري اخل��اص .وقب��ل
أن ينازعه��م فيه��ا رج��ال احللق��ة العلي��ا يف
طغم��ة حاف��ظ األس��د ،بالسمس��رة واألت��اوات
والرش��اوى آخ��ر الس��بعينات ،ث��م بالش��راكة
اإلجباري��ة أو الطوعي��ة ابت��داء م��ن مطل��ع
العق��د الالح��ق.
حينه��ا فتح��ت حق��ول نف��ط
دي��ر ال��زور املكتش��فة حديث��اً آفاق��اً جدي��دة
لن��زار ،فأس��س م��ع حمم��د خمل��وف وش��قيق

زوج��ة خمل��وف غس��ان مهن��ا ،املوظ��ف يف
وزارة النف��ط ،ش��ركة ( )LEADللخدم��ات
واإلنش��اءات النفطي��ة ال�تي احتك��رت العق��ود
الك�برى م��ع الش��ركات األجنبي��ة ،لتتضخ��م
ثروة األس��عد بس��رعة قياس��ية ،ويتحول إىل
رج��ل النف��ط األول يف س��ورية ،وإىل ح�ين
بل��غ األوالد رام��ي وإيه��اب وحاف��ظ حمم��د
خمل��وف أش��دّهم ،ومع حفظ حصص باس��ل
وبش��ار وماه��ر األس��د حت��ى الي��وم.
يف التس��عينات انقل��ب احل��ال مب��ن
كان��وا ُيش�� ّغلون األس��عد م��ن األثري��اءّ ،
فع�ين
بعضهم موظفني يف شركاته املتعددة ،رمبا
إذال ً
ال هل��م ،أو انتقام��اً م��ن تارخي��ه اخل��اص،
ال��ذي ُي��اول حم��وه ع�بر ش��ائعات يطلقه��ا
عن عراقة عائلته واحرتافها صناعة وجتارة
احلري��ر.
يف الع��ام  2000افتت��ح ن��زار برفق��ة
وزي��ر الصح��ة مش��فى عام��اً يف مدين��ة
دريكي��ش ،بن��اه عل��ى نفقته اخلاص��ة "تقدمة
ع��ن روح" والدت��ه مجيلة مهنا ،وهي تس��تحق
ه��ذه التقدم��ة مب��ا أتاحت��ه البنه��ا ع�بر ابن��ة
عمه��ا زوج��ة حمم��د خمل��وف.

ـياسية مـــتنوعة م ُــــستقلة
نصــف شــــهرية ســ
ّ
 ال تع�بر املق��االت املنش��ورة بالض��رورة ع��ن رأي اجملل��ة. ترح��ب املــ��جلة مبســـ��اهماتكم غ�ير املنشــــ��ورة س��ابقاً./3aynAlmadina
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