
Ayn-almadina.com
facebook.com/3aynAlmadina

ــدد 120 / 1 تمــوز 2018             ــة نصــف شــهرية مســتقلة / الع مجل

دوار املدجلي - مدينة دير الزور 
متوز 2018 -خاص عني املدينة



االفتتاحية

البالء العظيم واملستحيل السوري 

»إّنها البالء العظيم« 	
هللذا مللا كان قّطللاع واسللع مللن الفرنسلليني يصفللون بلله الثللورة الفرنسللية يف إحللدى مراحللل الللذروة خللالل  	

قيامهللا. 
وبينمللا يكتفللي البعللض يف أيامنللا بصورتهللا كأحللد أهللم التحللوالت التحرريللة يف تاريللخ البشللرية، فللإّن  	
مؤرخللني مرموقللني ميعنللون الّنبللش يف تفاصيللل سللتبدو مرعبة ملن اليعرف حقيقة ماحدث آنللذاك؛ فقد ُقتل مئات 
األلوف، وتشّرد أضعافهم، وُنهبت وُأحرقت قرى وإقطاعات، وارُتكبت مذابح مروعة، وسادت حالة يأس اجتماعي 

قاسللية وقامتللة.
ومللع أّن فرنسللا، الللي نعرفهللا اليللوم، تشللكّلت ببللطء وعللر حتللوالت متكللررة وعنيفللة، فللإّن أثللر الثللورة مل  	
يقتصللر عليهللا وحدهللا، فقللد أطلقللت الثورة شللرارة ما عرف بل "ربيع الشللعوب" وهو حقبة دامية ُمتخمة بالوحشللية 
والفظائع، اشللتّق منه اسللم "الربيع العربي"؛ وسللاهم التسللطيح اإلعالمي يف حتويله إىل ُمقاربة شللاعرية للربيع يف 

سللوريا وغريهللا.
ال حتدُث الثورات بسللهولة، وال حُتقّق نتائجها مبجرد حدوثها، بل إّن التجارب الفاشلللة أكثر بكثري من  	
تلللك الناجحللة، غللري أّن مللا مللن ثللورة تركللت جمتمعللًا كمللا هللو، إّنها انفجللار قوى كامنللة ومضغوطللة إىل حد أّنها 

ُتشللتت أهدافهللا حللني حتللدث، وهللي ُتنتللج إمكانيللات مللا كان هلللا أن تكللون لللو مل حتللدث.
ال داعي للذهاب إىل فرنسللا كنموذج من أجل فهم قوة ما حُتدثه الثورات، سللوريا وما حدث فيها يكفيان  	
كداللللة.. هللل كان مللن املمكللن أن تقللرأ مثللل هللذه االفتتاحيللة يف مطبوعللة سللورية قبللل مثللان سللنوات؟ هللل كنللا 
نستطيع كتابتها؟ هل كانت "عني املدينة" وغريها من الصحف الي بني يديك لتكون أمراً ممكنا بأي صورة لوال 

الثورة؟
نظللام "احليللوان" منتصللر اآلن؛ هللذه تظهللر كحقيقللة عيانيللة ولللن ينفللع االّدعللاء بالعكللس، غللري أّن مللا هللو  	
وقي بالنسبة للثورة، وقي عليه أيضًا، والتحوالت الي أحدثتها الثورة لن يكون قادراً على عكسها أو شطبها. وقوة 

النظللام احلقيقيللة كانللت عللر 41 عامللًا هللي يف تكريللس "اسللتحالة الثللورة"، وهللذا املسللتحيل قللد حللدث. 
وإن كان صحيحللًا "اآلن" أّن اخليللارات العسللكرية مل تنجللح، وأن السياسللة معّطلللة حتللت هللول القصللف  	
واملذابللح، فللإن هللذا لللن يكللون صحيحللًا "دائمللًا"، ألن "احليللوان" فقللد قوتلله، وهللو مهللزوم يف أصللل مشللروعه، وأضعللف 

-مهمللا ادعللى- مللن أن يقللدر علللى دميومللة االنتصللار.

3  يف مدينة دير الزور حيث ُيسمح بشتم امليليشيات واملسؤولني الصغار 

4  القطاع الصحي يف مدينة ديرالزور بيد العصابات     

5  تفشي الّدعارة يف مدينة احلسكة، حبماية قائد ميليشيا "الدفاع الوطين"   

6  هل تسّلم "قسد" مناطق سيطرتها للنظام؟  

8-9  فيلق الرمحن ودعائم املرحلة اجلديدة  

10  "سواعد اخلري" حسبة "حترير الشام" يف إدلب 

17 إيران بعد انهيار االتفاق.. مثن مضاعف لوهم اهليمنة 

19  نزار األسعد من سنوات اجلوع إىل الشبع  



 

إىل  العائللدون  النازحللون  ضاعللف  	
ديللر الللزور مللن عللدد سللكان األحيللاء الثالثللة 
املأهولللة )اجلللورة -القصور-هرابللش( ورفللع 
مللن بللدالت اسللتئجار املنللازل فيهللا، لُتفّضللل 
مئللات العائللالت أن تسللكن منازهلللا طاملللا بقللي 
هيللكل املنللزل وجدرانلله قائمللة، وبالرغللم مللن 
انقطللاع مياه الشللرب والكهربللاء واالتصاالت. 
ويللروي كثللري مللن العائديللن قصللص معاناة 
يف  عاشللوها  ونفسللية،  وأمنيللة  اقتصاديللة 
رحلللة النللزوح، قبللل أن تبللدأ معانللاة أخرى يف 

ديارهللم بعللد العللودة. 
يف جولللة يف األحيللاء املدمللرة، الللي  	
سلليطر عليهللا النظللام يف مدينللة ديللر الللزور، 
ُيشللاَهد مللن حللارة إىل أخللرى كهللواًل ونسللوة 
وشللبانًا جللاؤوا يتفقللدون منازهلللم. وُتعلللن 
األغلبية منهم تبدد األمل بأن يكون شيء ما 
يف ذاك املنللزل قللد بقي على حاله. فمن كان 
حمظوظللًا بنجللاة بيتلله مللن التدمللري، يشللكو 
مللن سللرقة كل مللا فيه، من األثللاث، األبواب، 
واحلمامللات،  املطابللخ  حنفيللات  الشللبابيك، 
والسللرياميك، وحتى التوصيالت الكهربائية 
يف  أنابيبهللا  مللن  النحللاس  أسللالك  بانتللزاع 

األسللقف واجلللدران. 
مللن  األربعللني  بيتنللا" يشللري رجللل يف  "هللذا 
يف  طينيللة  حجللارة  كومللة  إىل  العمللر 

حللي احلميديللة، ويوقفنللا لبللّث شللكواه مللن 
دون سللابق معرفللة. "بعللد مللا ماتللت حبابللة 
)أملله( تركنللاه، مللا أعطينللاه ملتعهللد يطلللع 
بيلله بنايللة"، ويقللول آخللر أن صاروخللًا دمللر 
نصللف منزللله وخلخللل األعمللدة واجلسللور 
يف النصللف الثانللي، وجيللزم بضللرورة هللدم 
البيللت كللله لُيبنللى مللن جديللد، قبللل أن يلعن 
املتسللببني "دمللروا البلللد هالعرصللات" قاصللداً 
الثللوار، وكالعللادة تأتللي الالزمللة "ليللش مللا 
نللزح  حيللث  والقصللور!"،  اجلللورة  انقصفللت 
إىل احليللني صيللف العللام 2012، وظللل هنللاك 
لعامللني كاملللني قبللل أن ُيغللادر إىل دمشللق، 
ومللن دون أن يسلليء للله أحللد، أو يسللأله أحللد 
زعللم متذمللراً  مللا  حسللب  الطريللق؟"  "ويللن 
مللن السلللوك املتغطللرس لللل "عجيللان الدفللاع 

الوطللين". 
بقللدرة  النظللام  مؤيللدو  يتمتللع  	
كبللرية علللى اإلنللكار، إنكار الفاعل الرئيسللي 
الللذي دّمللر البيللوت أو نهَبهللا، وُيبللدي حتللى 
مللن فقللدوا إخللوة أو أبنللاء أو أقللارب رفضهللم 
حتميللل النظللام أي مسللؤولية عللن الكارثللة 
الكبللرية الللي حّلللت بدير الللزور، وعلى الدوام 
جيللدون مللا يللررون بلله سلللوكه اإلجرامللي. 
جُيللادل كمللال )اسللم وهمللي( -وهللو موظللف 
نللزح إىل مدينللة احلسللكة وُأجر علللى العودة 

"احلكوميللة"  وظيفتلله  ليسللتأنف  مؤخللراً 
حتللت التهديللد بالفصللل- دفاعللًا عللن النظللام، 
رغللم مقتللل شللقيقته وأطفاهلللا بغللارة جويللة، 
واعتقللال شللقيق آخللر منللذ )5( سللنوات، ورغللم 
تدمللري الشللقة الصغرية الي متّلكها كل "شللقا 
عمللر" يف حللي املوظفللني، وُييللل االنفللالت 
إىل  امليليشلليات  عناصللر  وغطرسللة  األمللين 
خلل "بأنفسللنا احنا"، مستشللهداً على ذلك بأن 
معظللم عمليللات السللرقة قللام بهللا منتسللبون 
حمّليللون إىل امليليشلليات، الللي يأمللل أن حُتللّل 
قريبللًا ليبقللى السللالح بيللد اجليللش واألمللن 

والشللرطة فقللط.
فئللة أخرى ُيسللمح بشللتمها عالنية،  	
هللي فئللة مديللري الدوائللر احلكوميللة الصغار، 
مؤيللدو  يللرى  مللا  حسللب  يتحملللون  الذيللن 
الشللرب  ميللاه  انقطللاع  مسللؤولية  النظللام، 
والكهرباء ورداءة االتصاالت وترّدي اخلدمات 
مللن  الشللوارع  تنظيللف  وتأّخللر  الصحيللة، 
الللركام، وتللروج أنبللاء عن صفقات مشللبوهة، 
عقدهللا هللؤالء مللع مقاولللني فاسللدين، لتنفيذ 
مشللاريع وهميللة بعشللرات ماليللني اللللريات. 
املثللرية لالهتمللام، شللائعات  الشللائعات  ومللن 
عللزٍل ُمرتقللٍب ملسللؤول حمّلللي مللا وإحالتلله 
وأراٍض،  عقللارات  واكتشللاف  القضللاء،  إىل 
وأحيانللًا أرصللدة بنكيللة يف اخلللارج مسللجلة 
بامسلله، أو اسللم زوجتلله املقيمللة يف دمشللق ومل 
تطأ قدماها دير الزور منذ )6 سنوات(، حسب 
مللا ترصللد معظللم الشللائعات، ودون أن تربللط 
هللذا الفاسللد حباميلله مللن ضبللاط املخابرات أو 
املسللؤولني األرفللع مرتبللة يف دمشللق، أو وضللع 
ذلك ضمن سلسلللة نتائج ممارسات سلطوية 

تنتهللي.  ال 
املأهولللة  األحيللاء  وعلللى فيسللبوك  	
الثالثللة، تنشللط صفحللات حمليللة ُتعللّر عللن 
ذات اجلللو العللام، لكللن مع سللقف أعلى للشللتم. 
فبأوامللر مللن أجهللزة األمللن، بللدأت الصفحللات 
احملافللظ،  بانتقللاد  هلللا  التابعللة  اإلعالميللة 
الزخللم  رغللم  بالفسللاد،  اآلخللر  هللو  واّتهاملله 
والدعايللة املرّحبللة بلله قبللل أشللهر قليلة فقط.

 يف مدينة دير الزور حيث ُيسمح بشتم امليليشيات 
واملسؤولني الصغار واحملافظ

علي برهان

ُيقللّدر ناشللط يف مجعيللة خرييللة طلللب إغفللال امسه لل عني املدينللة، عدد العائالت  	
النازحللة الللي عللادت إىل ديللر الللزور، بعللد إصللدار وزارات النظللام مللا ُيعللرف بقللرار "فللك 
االرتباط" الذي أجر املوظفني النازحني على العودة، بل )20( ألف عائلة، جاء معظمها من 

مللدن خاضعللة لسلليطرة النظللام.
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حبسللب أحللد العاملللني يف )مشللفى األسللد(، وهللو  	 	
املشفى العام الوحيد فعليًا يف دير الزور، فإن صيدلية املشفى تفتقر 
إىل الكثري من املواد وامُلستهلكات الطبية األساسية لعمل أي مشفى: 
القفللازات اجلراحيللة، أكيللاس الكوليسللتومي، أكيللاس نقللل الللدم، 
عللّدة اجلراحللة، لللوازم غرفللة العمليات. إضافة إىل ما ُتعانيه املشللفى 
من تردٍّ يف شروط النظافة والتعقيم، حيث صارت أكوام القمامة 

والقطللط الشللاردة بللني الغللرف مشللهداً مألوفللًا.
انهيللار  امسلله،  إغفللال  طلللب  أخصائللي،  طبيللب  وُيفّسللر  	
اخلدمللات الصحيللة يف مدينللة ديللر الللزور بالفسللاد واإلهمللال، فصللار 
الطبيللب ضحيللة أيضللًا مثللل املريللض يف هللذا الواقع، ويعتللر الطبيب 
املذكللور نقللص الكللوادر والتجهيللزات مشللكلة ميكللن التغلللب عليهللا، 
يف حللال توافللرت إرادة ونوايللا صادقللة لللدى القائمللني علللى القطللاع 

الصحللي. 
يؤّكللد موظللف يف مديريللة الصحة، أن مديرها عبد جنم  	
العبيللد ُينّفللذ عقللود شللراء وهميللة بالتعللاون مللع ُموّرديللن وُمقاولللني 
فاسدين، وحبسب املوظف اشرتى العبيد وبأسعار خبسة بالشراكة 
مع صيادلة آخرين، يف شهر كانون األول املاضي، محولة شاحني 
أدويللة، مللن قائللد إحللدى امليليشلليات، كان عناصللره قد سللرقوها من 
مسللتودعات أدويللة خاصللة يف ريللف دير الزور الشللرقي، ثم ُأعيد بيع 

هللذه األدويللة ملديريللة الصحللة بأسللعار السللوق. 
يقللول صيدلللي يعيللش يف مدينللة ديرالللزور إن )30 %( مللن  	
اجملموعللات الدوائيللة الللي يفللرتض توافرهللا يف كل صيدليللة، غللري 
موجودة يف معظم صيدليات دير الزور، وُتوجد فقط يف صيدليات 
يرتبللط أصحابهللا باألجهللزة األمنيللة الي ُتسللّهل أعماهلم، حسللب ما 
يقللول. وُتضيللف التكاليللف املرتفعللة لنقللل الللدواء إىل ديللر الللزور مللن 

سللعره علللى املرضللى.
صفوفهللا  مللمللة  أعللادت  الللي  األطبللاء،  نقابللة  تلعللب  مل  	
وافتتحت مقراً يف مدينة دير الزور، أي دور إجيابي، حسب ما يرى 
الطبيللب، بللل إن نقيللب األطبللاء شللوقي غللازي وأعضللاء نقابتلله يبدون 

مثللل غريهللم يف مديريللة الصحللة غللري ُمكرتثللني البّتللة بالوضللع 
املأسللاوي للمرضللى ولألطبللاء أيضللًا، وُتسللّجل يف كل شللهر حللاالت 
وفللاة نتيجللة هلللذا الوضللع، حيللث ُسللّجلت حالتللان يف الشللهر املاضللي 
ملريللض قلللب ومريللض ربللو تأخللرت سلليارة اإلسللعاف يف نقلهما إىل 

املشللفى، مللا تسللبب مبوتهمللا قبللل أن يصللال إليهللا.
	 يسللخر الطبيللب مللن الدعايللة الللي يبّثهللا إعللالم النظللام 
يف مدينللة ديللر الللزور، ومللن حللرص مدير الصحة عبد جنللم العبيد 
علللى التقللاط الصللور يف افتتللاح مراكللز صحية وهمية مل تسللتقبل 
مريضللًا واحللداً بعللد االفتتللاح. ومللن ُيتابللع صفحللة املديريللة علللى 
موقللع فيسللبوك، يللدرك ضآلللة اخلدمللات امُلقّدمللة من قبللل املديرية 
الللي تتباهللى بعللالج حللاالت اجلللرب ومكافحللة القمللل يف املللدارس، 

وبصيانللة جهللاز قديللم لتفتيللت احلصللى يف )مشللفى األسللد(.
ُيقللّدر عللدد سللكان مدينللة ديللر الللزور اليللوم ب )200( ألللف  	 
نسللمة، تعمللل فيهللا مشللفى عامللة واحللدة -األسللد- و)4( مراكللز 
للرعايللة الصحيللة األوليللة، ُتقللّدم خدمللات طبيللة بدائيللة. وحسللب 
املعايللري الصحيللة الدوليللة، فللإن كل )5( آالف شللخص يتاجللون 
ملركللز رعايللة ثانللوي، وكل )30( ألللف يتاجللون ملركللز رعايللة 
رئيسللي، مللا يكشللف عللن النقللص الكبللري يف عللدد املراكللز املفللرتض 
إليلله  الللذي وصلللت  املتدّنللي  املسللتوى  املدينللة، وعللن  تشللغيلها يف 
اخلدمللات الصحيللة العامة، ال سلليما وأن مراكللز الّرعاية الصحية 
األولية هي اللبنة األساسية يف هذا القطاع، ومبقدار توافرها يكون 

قطللاع الصحللة يف وضللع قابللل للتطويللر.
وال تبللدو الصللورة يف القطللاع اخلللاص بأفضللل منهللا يف  	
العللام، حيللث تفتقللد ديللر الللزور )مدينللة وريفللًا(، يف اجلللزء اخلاضللع 
األطبللاء  وجللود  وينللدر  خللاص،  مشللفى  ألي  النظللام،  لسلليطرة 
االختصاصيللني، مللا يدفللع باملرضللى للسللفر إىل دمشللق أو حلللب 
إلجللراء عمليللات جراحيللة بسلليطة كانللت جتللرى بصللورة روتينية 
يف أي مشللفى خللاص أو عللام يف مدينللة ديللر الللزور، أو مللدن املياديللن 

والبوكمللال.  والعشللارة 

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

ُيعانللي قطللاع الصحللة العللام يف مدينللة ديللر الللزور اخلاضعللة لسلليطرة النظللام مللن حالللة انهيللار ُيعللّر عنهللا النقص احلللاّد يف الكوادر  	
األساسللية. والتجهيللزات  املعللدات  ويف  الطبيللة 

د. حسام جابر
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	   إىل جانللب قطللع عسللكرية يف جبللل كوكللب القريللب، مللا 
زالللت قللوات النظللام وميليشللياته تسلليطر على مركز مدينة احلسللكة، 
عاصمللة احملافظللة، الللي تضللم األبنيللة احلكوميللة وأفرع أجهللزة األمن 
التابعللة للنظللام وسللوق املدينللة. وعند دوار السللاعة هناك، تقللع العمارة 
الي قصدها اليافعون يف العيد، وفيها بيت مؤلف من أربع غرف، ُتقيم 
فيلله امللرأة أربعينيللة ومعهللا أربع فتيات بأعمللار )15، 25، 27، 32( يعملن 
يف الدعللارة، لكللن بأجللر ثابللت موحد قدره )5000( لرية سللورية، وتصنع 
املسؤولة خصمًا ملعارفها أحيانًا أو معارف أحد الضامنني هلذه البيوت.

يف السللنوات املاضيللة ازداد عللدد البيللوت الشللبيهة بهللذا البيللت،  	
تتللوزع يف املنطقللة الللي ُيسلليطر عليهللا النظللام مبسللاحة ال تزيللد علللى 
)3( كللم2 وسللط املدينللة. حتظللى هللذه البيللوت حبمايللة مللن ضبللاط 
أمن وشللرطة، ويعمل بعض العناصر مباشللرة ضمن شللبكات الدعارة. 
كحللال الشللرطي )أبللو سللاكو(، الللذي يقللوم باصطيللاد الزبائللن يف 
)كافيلله النزهللة(، رغللم أنلله )الداعللي اآلن للسماسللرة فهللذا األمللر متاح 
للجميللع!( كمللا يقللول صاحللب حمللل قريللب مللن أحللد البيللوت، لكللن 
احلمايللة ضروريللة، وتلللك املضمونللة الللي يطمللح إليهللا كثللر يف هللذه 
املهنللة تؤّمنهللا ميليشلليا الدفللاع الوطللين يف احلسللكة، خاصللة حللني يللرز 

حمتجللون ذوو شللأن علللى أحللد البيللوت.
ويف عمللارة أخللرى وسللط شللارع فرعللي عللن شللارع احملطللة؛  	
تشاجر ُمستأجر جديد إلحدى الشقق وزوار شقة مقابلة، إثر ارتياب 
املسللتأجر بتصرفللات زوار البيللت الكثللر وبأصحابلله. وقللف اجلللريان مللع 
املسللتأجر اجلديللد بللرتدد، قبللل أن يتبينللوا أنلله عنصللر أمللن، ثللم سللاندوه 
يف "بهدلللة" مللن يف البيللت بعللد ذلللك، حللني أخللرج بندقيتلله وأطلللق منهللا 
لطللرد الللزوار "غللري احملتشللمني". كانللت احلادثللة هي األوىل مللن نوعها 
العللرتاض سللكان العمللارة على بيت الدعللارة املفتتح بني بيوتهم، بدعم 
ومحايللة مللن عبللد القللادر احلمللو قائللد ميليشلليا "الدفللاع الوطللين" يف 

احلسللكة. 
سللّويت املشللكلة بنقللل البيللت إىل عمللارة جمللاورة، بعللد تدخل  	
احلمللو، الللذي يللّل املشللكالت املتصلللة بالشللبكات الللي يرعاهللا، أمللا عللن 
املقابللل لتلللك احلمايللة، فليللس هناك إمكانية لتحديد ذلللك متامًا، لكن 

سللببًا ماديللًا بالتأكيللد يقللف وراءه، فهللي )جتللارة مرحبللة وسللريعة(، 
)عامللالت(  مللن  فيهللا،  املشللرتكني  جلميللع  )جيللدًا(  دخللاًل  حتّقللق 
و)قواديللن( و)ضامنللني( كمللا يلَّللل عللادًة. وتظهللر سللطوة احلمللو 
وقدرتلله علللى محايللة )مجاعتلله( مللن التنافللس بللني تلللك البيللوت علللى 
اسللتقطاب الزبائللن، ألن أي تنللازع يف هللذا اجملال ُيللّل لصاحل )مجاعة 

احلمللو(.
موجللة النللزوح الكبللرية وتللردي األوضللاع املعيشللية كانتللا  	
سببًا رئيسيًا دفع نساء إىل اللجوء ملثل هذه )املهنة(.. "إي مهنة" كما 
تقول إحدى العامالت، وتتابع أنها كانت حباجة مادية بداية األمر، 
ولكنهللا اآلن مل تعللد كذلللك، فاليللوم جتللين مللن العمللل أمللوراً معنويللة 
عللدة فهللو "يعرفللين علللى نللاس كل يللوم، وأنللا أختللار" حسللب املكانللة 
االجتماعيللة للشللخص ومقللدار ثروتلله ومتّتعلله بالدعللم، وحسللب نللوع 
سلليارته مللرات أيضللًا، كمللا تشللرح املرأة الللي ُتفكر بافتتللاح بيت جديد 
حبللي آخللر تكللون هللي املديللرة فيه، ُمسللتفيدة من محاية أحللد الضباط 

-رفضللت أن تسللميه-.
بأنفسللهن،  العمللل  اخللرتن  اللواتللي  األخريللات  وبعكللس  	
وبضغللط مللن عوامللل اقتصاديللة، فللإن رنللا )اسللم مسللتعار لفتللاة نازحللة 
من الشللمال السللوري( الي مل تتعّد سللن املراهقة بعد، بدأت )مهنتها( 
هللذه بليلللة مللع ضابللط برتبللة مللالزم ختللاف أن تذكللر امسلله، قبل أن 

تتكللرر حللوادث مشللابهة، دفعتهللا 
للسللقوط نهائيللًا يف هللذا العللامل 
"األسللود" كمللا تقللول مللن غللري 
جللدًا"  "مربللح  لكنلله  اكللرتاث، 
بللوارد يقللرتب مللن )20( ألف لرية 
كل يللوم، يذهب نصفه ملعلمتها 
وللضابللط الللذي يرعاها، ويبقى 

هلللا النصللف اآلخللر. 
احلمايللة الللي تؤمنهللا  	
امليليشيات، خاصة، لتلك البيوت 
جعلللت الصمللت سلليد املوقللف يف 
املشللهورة مبحافظتهللا  املنطقللة 

اجتماعيًا، باستثناء اعرتاضات ال ختّص املهنة حبد ذاتها، فبحسب ما 
ُيروى عن إمام مسجد اهلدى أنه نصح إحدى العامالت )ليش يابني 
هيك البسللة! حرام عليكي لسللاتك زغرية، واحلكي يكثر عليكي( أثناء 
خروجهللا مللن بيتهللا، لكللن أحللد الرجللال الذيللن يقفللون مقابللل البيللت 
وضللع للله حللداً عندمللا وصفلله بالتخلللف والرجعيللة. مل يسللتطع اإلمام 
الللرّد، فماسللورة املسللدس علللى خصللر الرجللل كانللت كفيلللة بإنهللاء 

احلديللث.

تفشي الّدعارة يف مدينة احلسكة
حبماية قائد ميليشيا »الدفاع الوطين« وضباط

	      يف مسللاء اليللوم األول مللن عيللد الفطللر، يتجّمللع يافعللون يف 
عمللر اخلمللس عشللرة بالقللرب مللن بيوت ذويهللم يف احلللارة القريبة من 
مركللز مدينللة احلسللكة اخلاضللع لقللوات النظللام وميليشللياته، وهنللاك 
يتداولللون أمللراً يظهللر أنلله سللرٌي ومهللّم، من خفللوت أصواتهللم على غري 
العللادة. يفضللح أمرهللم قريللب أحدهللم حللني ُيقبللل مللن نهايللة احلللارة، 
ليذكرهم بصوت خشللن، وبنوع من املزاح والتواطؤ، أنه يعرف السللبب 

الللذي دفعهللم لدخللول تلللك العمللارة.

زين العبود
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عبد القادر احلمو



املقطللع الللذي مّت البحللث يف ماهيتلله، وحبسللب املصللادر  	
مللن مدينللة الرقللة، تبللني أنلله )مفللرك(، إذ مّت إدخللال الصللوت علللى 
الفيديللو مللن قبللل أحللد املاريللن، الللذي قللام بتصويللره، لكللن املقطللع 
برغللم ذلللك أحللدث رّدة فعللل كبللرية لللدى األهالللي والناشللطني 
واملتابعللني للوضللع شللرق الفللرات، وحللّرك الشللكوك حللول مصللري 
مدينللة الرقللة الللي عللادت إىل الواجهللة مللن جديللد، بعللد تسللريبات 
عديللدة كان أبرزهللا عقللد اتفللاق بني اإلدارة الذاتية ونظام األسللد.

التسللريبات  علللى  ُمقتصللراً  يعللد  مل  األمللر  أن  علللى  	 
واإلشللاعات بالنسللبة إىل املتابعللني، إذ يبللدو مصللري الرقللة حقللًا قللد 
بات جمهواًل، بعد متّكن الوحدات الكردية )العامود الفقري لقوات 
قسد( من القضاء بشكل شبه كامل على لواء ثوار الرقة، الفصيل 
الوحيللد الللذي ظّل ُيعّر عللن اجملتمع الرقاوي وحافظ على تبعيته 
للجيللش احلللّر بعمللله ُمسللتقاًل عللن تشللكيالت قسللد، حتللى وقللت 

حماصرتلله ثللم مهامجتلله مللن قبللل الوحللدات.
وبالفصللل بللني اإلشللاعات املتداولللة ومسللرية لللواء ثللوار  	
الرقة يف ظل قوات تضّم العديد من القوى القومية املتعصبة؛ فإن 
القضللاء علللى لللواء ثللوار الرقللة تقللف خلفلله أسللباب عديللدة، منهللا مللا 
هو قديم متعلق باللواء ويعود ملشللاركته مبسللماه القديم )الفرقة 
11( يف اهلجوم على مواقع الوحدات الكردية يف حُميط تل أبيض؛ 

ومنهللا مللا هللو متجللّدد ومتعّلللق بالوحللدات الللي عللّرت باهلجوم عن 
خوفها من تشللكيل كتلة مسللتقّلة ألبناء الرقة تلتّف حول اللواء، 
ثللم ُتصبللح قللوة ميكللن أن تهللّدد مشللروعهم يف الرقللة وحميطهللا، 
خاصللة أن ذلللك جللاء بعللد املظاهللرات األخللرية الللي خرجللت يف 
املدينللة ضللد )قسللد(؛ إال أن أحللد أهللم األسللباب، وحبسللب تسللريبات 
مللن مصللادر حمليللة، هللو أن حللل ّاللللواء جللاء كأحللد أهللم مطالللب 
مسللؤولي نظللام األسللد ضمللن االتفللاق الذي الزال سللرّيًا مع اإلدارة 
الذاتيللة، حبسللب التسللريبات، كللون اللواء الزال يمللل علم الثورة 

السللورية، ويرفللض عللودة نظللام األسللد للرقللة.
واملواقللع  الصحللف  عديللد  عنلله  نشللرت  الللذي  االتفللاق  	
اإلخباريللة، يشللمل دمللج الوحللدات الكرديللة جبيش النظللام، ويعتر 
اإللزاميللة،  العسللكرية  اخلدمللة  ضمللن  مللن  السللابقة  خدمتهللم 
كذلللك جعللل املناطللق اخلاضعللة لنفللوذ الوحللدات مناطللق إدارة ال 

مركزيللة تتبللع حلكومللة دمشللق، واعتمللاد اللغة الكرديللة لغة رمسية يف 
الدولة؛ يف مقابل إزالة كافة الصور والشعارات اخلاصة حبزب العمال 
الكردسللتاني واإلدارة الذاتيللة مللن مناطقها شللرق سللوريا، وإقامة حواجز 
ُمشرتكة للطرفني وعودة الدوائر احلكومية وشعب التجنيد للمناطق 
اخلاضعة لسيطرة قسد، واألهم يف االتفاق تسليم حقول النفط مقابل 

وضللع وزيللر نفللط كللردي مللن اإلدارة الذاتيللة.
وبالفعللل باتللت تظهللر للعلللن بعللض بنللود هللذا )االتفللاق( علللى  	
أرض الواقللع؛ فللاإلدارة الذاتيللة باشللرت األسللبوع الفائللت بإزالللة الصللور 
والشللعارات اخلاصللة بهللا، بينمللا جللاءت تصريللات ألللدار خليللل القيللادي 
البارز يف صفوف الوحدات لتفسللر األمر بأنه "يأتي يف سللياق بند التطّور 

وتنظيللم األمللور وتعديلهللا بدقللة أكثللر".
ورغم أن احلديث عن )االتفاق( بني الطرفني يشمل حمافظة  	
احلسللكة فقللط، إال أن حمادثللات جللرت يف مدينة الطبقة ودبسللي عفنان 
-بعد افتتاح معر بني الطرفني- بهدف عودة بعض دوائر النظام للعمل 
يف حمافظللة الرقللة، وهللو مللا ينللذر بللأن مناطللق اإلدارة الذاتيللة كافللة 
سللُتواجه مصري عودتها لنظام األسللد يف حال مّت )االتفاق( بني الطرفني.

	 ورغللم أن قللوات قسللد بللدأت عمليللة التفللاوض بعللد تهديللدات 
بشار األسد األخرية يف تصريات تلفزيونية، إال أن هناك دوافع أخرى 
غري التهديدات قد تكون دفعت الوحدات إىل التفاوض. فخسللارة مدينة 
عفرين، إحدى أبرز معاقل الوحدات الكردية يف سوريا، وسيطرة القوات 
الرتكيللة واجليللش احلللر عليهللا، دّق ناقوس اخلطر لللدى اإلدارة الذاتية 
الللي باتللت تللرى يف واشللنطن حليللف مصلحللي وقللي، وأن أي اتفللاق معهللا 
قللد ُيواجلله مصللرياً مشللابهًا ملصللري عفريللن أو منبج باحلّد األدنللى، لتصبح 
بالتالللي العللودة لنظللام األسللد أقللل خطللراً -بالنسللبة إىل الوحللدات- مللن 
دخللول القللوات الرتكيللة واملعارضللة لشللرق الفللرات، والقضللاء علللى حلللم 

الفيدراليللة الللي ُيفكللرون يف اسللتمراريتها.
مل تعّلق القوات األمريكية أو التحالف الدولي على التسريبات  	
أواللقاءات املستمرة بني مسؤولي نظام األسد ومسؤولي اإلدارة الذاتية، 
يف مللا يبللدو أنلله مراقبللة عللن كثللب لللكل مللا قللد ُيصبللح مقدمللات لفرصللة 
سللاحنة خلللروج أمريللكا مللن سللوريا، خاصللة بعللد تصريللات ترامللب 

السللابقة باالنسللحاب منهللا قريبللًا. 

 

هل ُتسّلم »قسد« مناطق سيطرتها للنظام؟
أثللار مقطللع فيديللو نشللر علللى مواقللع التواصللل االجتماعللي األسللبوع الفائللت ضجللة وسللخطًا كبللريًا مللن أهالللي مدينللة  	 	
الرقة ومن ناشللطيها على قوات سللوريا الدميقراطية )قسللد(، حيث ُيظهر الفيديو رتاًل عسللكريًا للقوات يسللري يف أحد شللوارع الرقة ويهتف 

جليللش نظللام األسللد.

عدنان احلسني
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القللرار جللاء، حبسللب مللا أعلنللت وسللائل إعللالم سللورية، متهيللداً  	
لعودة قوات وسلللطات النظام السللوري إىل مدن مشال شللرق سللوريا، بعد أن 
انسللحبت األخللرية مللن املنطقللة منتصف عللام 2012 بدون أي معللارك ُتذكر. 
وعلللى الرغللم مللن أن مسللؤولي اإلدارة فّسللروا القللرار بأنلله يدعللم )ناحيللة 
مجاليللة(، ولكنلله، وإن اختلللف األطراف بسللبب توقيت إصداره ونظام األسللد 
ُيللاول مللّد نفللوذه علللى مسللاحات سللورية جديللدة؛ فقللد فتللح ملفللات كثرية 
رمبللا كان أهمهللا مللا كتبلله الباحللث الدكتللور فريللد سللعدون عللر صفحتلله 
الشللخصية على فيسللبوك حول فعلية سلليطرة اإلدارة الذاتية على املنطقة. 
حيث كتب بأنه "يف هذه األيام كثر الّلغط حول التفاوض على  	
تسليم املناطق الي حتت سيطرة ب ي د )PYD حزب االحتاد الدميقراطي( 
للنظللام، بللل ذهللب البعللض ومنهللا مواقللع إعالميللة إىل أن التسللليم قللد مت 
بالفعل، وذكر بعضهم أن ب ي د سللّلمت املسللاجني واملعتقلني للنظام وغري 
ذلك من األخبار املسللتعجلة. أواًل: ال شلليء باملطلق مت تسللليمه للنظام. ثانيًا: 
ليللس هنللاك أي اتفاقيللة أبرمللت بللني الطرفللني. ثالثللًا: مل تبللدأ )املفاوضللات 
السياسللية( الرمسيللة بللني الطرفللني بللل هللي لقللاءات واقرتاحللات ورؤى لللل 
)احلللّل السياسللي( رابعللًا: مؤسسللات الدولللة كانللت ومللا زالللت حبللوزة الدولة، 

ومللا زالللت معظمهللا تللؤدي مهامهللا".
ثللم عللّدد السللعدون مللا أسلللف ووصفلله باسللتمرار )مهام مؤسسللات  	
الدولللة( ومنهللا حبسللب املنشللور )التجنيللد يف كامللل احملافظللة، النفللوس 
)الّسللجالت املدنيللة(، احملاكللم والسللجل العقاري، مؤسسللة الكهرباء )يقصد 
الشللركة العامللة( مبللا فيهللا مللن سللدود وحمطللات توليللد، مؤسسللة امليللاه 
ومؤسسللة النقللل واملواصالت )االتصاالت( السلللكية والالسلللكية(، باإلضافة 
إىل )اجلامعللة واملللدارس الللي أغلقتهللا احلللزب يف مناطقلله، وبذلك حرم غري 
الكللورد مللن التعليللم، املطللار والقطعللات العسللكرية، األفران واملشللفى الوطين، 
النفللط والغللاز، البنللوك واملصللارف ومؤسسللة احلبللوب الللي مازالللت تشللرتي 
احملاصيللل مللن الفالحني وتدفع مثنها بشللكل رمسّي عللر البنوك، باإلضافة 

إىل رواتللب املوظفللني وتدّخللل أفللرع األمللن يف فصللل أي موظللف(. 
ثللم خيتللم املنشللور مبا يشللبه السللخرية "بعد كل هللذا نريد القول  	
إن كل األخبار الي تّدعي أن هناك اسللتالم وتسللليم هي عبارة عن إشللاعات 

ال قيمللة هلللا".
بينمللا فتللح القرار اجملللال أمام الرأي العام لُيناقش ملفات كثرية  	
عالقة منذ تولي اإلدارة الذاتية شؤون املنطقة، كان األوىل حّلها قبل البدء 

بللأي )ناحيللة مجاليللة(، وتأتللي يف مقدمللة تلللك امللفللات احتكارهللا احليللاة 
السياسية ومنع عمل األحزاب املختلفة. فعمدت اإلدارة إىل منع اجمللس 
الوطين الكردي من القيام بنشاطاته وتوصلت إىل إغالق مقراته بشكل 
نهائللي منللذ آذار 2017 واعتقللال أعضائلله وُمناصريلله مللراراً، العتبللاره أهم 
معارضللي سياسللة )اإلدارة( ومشللل اجمللللس أكثللر مللن 15حزبللًا سياسلليًا 

إضافللة إىل مسللتقلني. 
االعتقللال املتكللرر بللات حالللة طبيعية بالنسللبة إىل السياسلليني  	
والنشطاء يف مشال شرق سوريا، وعلى رأس قائمة االعتقاالت املتكررة 
الشللخصيات الللي مل يتللم الكشللف عن مصريهللا، وتتهم اإلدارة بتسللليمها 
للنظللام يف صفقللات تبللادل للمعتقلللني. وُتعللّد األكثللر غموضللًا وإثللارة 
للتسللاؤل، قضيللة الضبللاط األكللراد الثمانيللة الذيللن انشللقوا عللن النظللام 
السللوري واعتقلتهللم اإلدارة منتصللف العللام 2013وال يللزال مصريهللم 
جمهللواًل. االعتقللاالت تلللك ختمتهللا سلللطات اإلدارة بالقيللادي يف احلللزب 
الدميقراطللي الكردسللتاني عبللد الرمحللن أبللو يف عفريللن، والللذي يتهمهللا 

ذووه بتسللليمه للنظللام قبيللل انسللحابها مللن املدينللة.
وحللول هللذه النقللاط حتدث الصحفي زارا سلليدا لل عني املدينة  	
بللأن "مسللؤولي اإلدارة الذاتيللة ال ميتلكللون الشللجاعة الكافيللة للوقللوف 
علللى أخطائهللم املتكللررة، إذا مل نأخللذ باحلسللبان أن تلللك )األخطللاء( هللي 
ممارسات ممنهجة، وهم بفعل ذلك ُيوسعون الّشرخ واهلّوة بني أنفسهم 
كجهللة حاكمللة وبللني الشللعب الللذي يعانللي مللن نتائللج ذلللك. مللن هنللا 
ميكللن اإلشللارة إىل أن املللررات الللي تسللوقها اإلدارة إلزالللة صللور وأعللالم 
رمللوز حزبيللة مرتبطللة بهللا، حجج واهيللة، فهي ال ميكنها إقنللاع )قاعدتها 
اجلماهريية( امُلشبعة بالوالء ملا ُأزيل، فكيف مبن يقف يف الصف اآلخر!". 
يف  النظللام  وتواجللد  املدنللي  والعمللل  السياسللة  عللن  وبعيللداً  	
املنطقللة، يتسللاءل مدنيللون عللن الوعللود الللي طرحتهللا اإلدارة الذاتيللة 
يف تعويللض املتضرريللن مللن حربهللا مللع تنظيللم داعللش، ففللي مدينللة 
عللني العللرب )كوبانللي( لوحدهللا تفللوق نسللبة الدمللار 70 % مللن املدينللة، 
ومل يتللّم تعويللض أحللد مللن السللكان، وكذلللك احلللال بالنسللبة إىل عللدم 
تعويللض أصحللاب العقللارات الواقعللة ضمللن )متحللف املقاومللة( الللذي 
أعلنته )اإلدارة( يف املدينة، ومشل مساحات واسعة مدمرة. بينما اقتصر 
حتقيللق الوعللود علللى إنشللاء 16 كتلللة سللكنية ضمت 138 شللقة لتعويض 

العسللكرية!. الوحللدات  ذوي قتلللى 

ال حجج ُمقنعة لدى "اإلدارة الذاتية" بعد إزالة الصور واإلعالم 

	    ال صللور لللل "القائللد" وال رمللوز لألحللزاب يف شللوارع مللدن مشللال شللرق سللوريا بعد القللرار الذي أصدرتلله )اإلدارة الذاتية(  	
تركيللا.  يف  امُلعتقللل  أوجللالن  اهلل  عبللد  وصللور  العسللكرية  وحداتهللا  يف  قتلللى  وصللور  رموزهللا  رفللع  مبنللع  املنطقللة  يف 

كدر أمحد
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امُلكثفللة  العسللكرية  احلملللة  	
على الغوطة سللاهمت بشللكل كبري وغري 
متوقع يف زعزعة الكيان العسكري لفيلق 
الرمحللن. يقللول "وائللل علللوان" املتحللدث 
لللل عللني  الرمحللن  باسللم فيلللق  الرمسللي 
املدينللة "مل يكللن حبسللباننا اخلللروج مللن 
الغوطللة نهائيللًا، وهللذا مللا كنللا ُنصللّرح بلله 
دائمللًا، لكللن يف احلملللة األخللرية تعّرضللت 
بعللض جبهاتنللا النهيللار ُمفاجللئ. كمللا أن 
احلالة اهليسللتريية الي شللهدتها الغوطة 
نتيجللة القصللف ومللا ترّتللب علللى ذلك من 
فوضللى عارمللة اضطرتنللا الختللاذ القللرار 
الغوطللة  مللن  اخلللروج  وهللو  األصعللب، 

لتأمللني أرواح مللن تبّقللى مللن املدنيللني".
طلللب  صحفللي،  مصللدر  ُيشللري  	
هللذه  بدايللة  أن  إىل  امسلله،  ذكللر  عللدم 
الفوضللى الللي سللبقت عمليللة التهجللري 
بفللرتة متّثلللت يف حللدوث حللاالت هجللر 
للسللالح بشللكل عللام لللدى بعللض شللبان 
الفصائل، رمبا نتيجة حلالة انعدام الّثقة 

الللي تعاظمللت عقللب بللدء احلملة العسللكرية 
الللي  األخللرية للنظللام، وطريقللة املواجهللة 

الفصائللل. هللذه  اختذتهللا 
كمللا أن انهمللاك معظم العناصللر واملقاتلني 
خللالل عمليللة التهجري يف عملية البحث عن 
مللأوى وعمللل ُيعيللل أسللرهم الللي أخرجوهللا 
غيللاب  إىل  للمصللدر،  وفقللًا  أدى،  معهللم 
العناصللر  بللني  لقللاء  حتللى  أو  متاسللك  أي 
أن  جللرى  مللا  "كل  وببسللاطة  والقيللادات. 
مللن  سللبيلهم.  حللال  يف  ُتركللوا  العناصللر 
ميتلللك املللال اسللتأجر منللزاًل للسللكن، وامُلعَدم 

املخيمللات". يف  يقبللع  يللزال  ال 
يف املقابللل يتحللدث "وائللل علللوان"  	
عللن قيللام فصيللله فللور وصوللله إىل الشللمال 
السللوري بللل "تأمللني مللن خللرج مللن األهالللي 
املرضللى  وباألخللص  املقاتلللني،  وعائللالت 
واجلرحللى، الذيللن انتشللروا يف إدلللب وريفهللا 
وريللف محللاة". مؤكللداً أن سللعيه هللذا، ُيعللّد 
"أولويللة للفيلللق"، اسللتغرق الكثري من الوقت 

اآلن. وحتللى  التهجللري  منللذ  واجلهللد 

فيلق الرمحن ودعائم املرحلة اجلديدة  

2 نيسللان مللن العللام احلالللي وصللل مقاتلللو فيلللق الرمحللن إىل  يف  	 	
معللر قلعللة املضيللق -حيللث محلتهللم باصللات التهجللري مللن أماكن سلليطرتهم األساسللية 
يف الغوطللة الشللرقية إىل الشللمال السللوري. وّقللع فيلللق الرمحللن الللذي ُيعتللر أحللد أبللرز 
فصيلللني كانللا يكمللان الغوطللة )الفصيللل اآلخللر هللو جيللش اإلسللالم( اتفللاق ختفيللض 
التوتللر يف 16 آب 2017، لكللن النظللام وحلفللاءه نقضللوا هللذا االتفللاق، وشللّن النظللام محلللة 
ضخمللة اسللتهدفت مجيللع أماكللن سلليطرة املعارضللة ليتللّم توقيللع اتفاقللني منفصلللني 
مللن قبللل فيلللق الرمحللن ثللم جيللش اإلسللالم بهللدف مغللادرة أهللل الغوطللة حنللو الشللمال. 
وهنللا بللدأت مرحلللة جديللدة يف الّتبلللور يتنللاول هللذا التقريللر تفاصيلهللا اخلاصللة بفيلللق 

الرمحللن.
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أول مللا فعللله قللادة الفيلللق عقللب  	
وصوهلللم إىل الشللمال هللو اختيللار أماكن 
التمركللز واإلقامللة هلللم ولعناصرهللم. 
وتعتللر هللذه النقطللة علللى درجللة عاليللة 
مللن احلساسللية بالنسللبة للفيلللق نفسلله 
ولداعميلله، وللفصائللل املتعللددة املشللارب 
املنطقللة،  يف  املنتشللرة  واإليديولوجيللات 
ُتديللر  الللي  الرتكيللة  للدولللة  إضافللة 

املنطقللة بشللكل أو بآخللر.
رمبللا مللن هللذا املنطلللق؛ اختللار  	
الفيلللق التمركللز يف عفرين بريف حلب 
الشللمالي، والللي خضعللت ُمؤخللراً للجيش 
احلللّر بدعللم تركللي كبللري عقللب عمليللة 
"غصللن الزيتللون"، وذلللك بهللدف جتميللع 

واحللدة. منطقللة  يف  عناصللره 
العسللكرّي  اهليللكل  أن  مللع  	
تعللرض  بللل  متامللًا،  ينحللّل  مل  للفيلللق 
لتللآكل وانهيللارات جانبيللة أفقدتلله حالللة 
االنسللجام السللابق، إال أن علللوان ُيفضللل 
اختيللار عبللارة "إعللادة تأسلليس حتت نفس 
الرتتيبللات  عللن  حديثلله  خللالل  املسللمى" 
اجلديللدة الللي يعمل عليها فصيله "نعتر 
الفيلق مشللروعًا ثوريًا ال ميكن أن ينتهي 
طاملللا أن الثللورة باقيللة، وهي سللتبقى حتى 
إسقاط نظام الظلم واجلور واالستبداد"، 
مؤكللداً "مبللادئ الثللورة واضحللة لدينللا 
حتللت بوصلللة اجليللش احلللر الللذي نعتللر 

مشللروعنا جللزءاً مللن تشللكيالته".

عبد الناصر شمري
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نشللأت  حيللث  احلللر.  اجليللش  رايللة  حتللت 
عالقللة متينللة مللع ألويللة املعتصللم )تشللكلت 
بصيغتهللا النهائيللة يللوم 4 آب 2015، يف مدينة 
مللارع بريللف حلللب الشللمالي( الللي حتللاول 
مللن جانبهللا اجتللذاب الفيلللق، لزيللادة قدراتهللا 

العسللكرية يف مناطللق انتشللارها احلاليللة. 

الللي  املهمللة  الرتتيبللات  إحللدى  	
دورات  إقامللة  يف  متثلللت  الفيلللق  جُيريهللا 
تدريبية قال املتحدث الرمسي باسللم الفيلق 
إنهللا "تنللدرج ضمللن برنامللج إعللادة صفللوف 
الفيلللق". لكللن علللوان، الللذي حتللّدث وتواصللَل 
ألويللة  وباألخللص  الشللمال  فصائللل  مللع 
املعتصللم، مل يفصللح عللن أي تفاصيللل أخرى، 
مؤكللداً بالقللول "ليس بإمكاننا اآلن أن ُنعلن 
عللن آليللة عمللل الفيلللق اجلديللدة او تطلعاتلله 

. املسللتقبلية"
احلقيقللة أن الثقللة العامة بالفيلق  	
قللد تراجعللت إىل حللد كبللري، بسللبب االقتتال 
الفيلللق  خاضهللا  الللي  واملعللارك  الداخلللي 
وجيللش االسللالم ضللد بعضهمللا البعللض، ومللا 
أسللفر عللن ذلللك مللن خسللائر مبئللات القتلللى 
واجلرحللى، ومللن انقسللام سللّرع مللن سللقوط 

بيللد  األخللرى  تلللو  واحللدة  الغوطللة  بلللدات 
النظللام. وأضعفللت األنبللاء الللي تتحللدث عللن 
مكاسللب خاصللة أحرزهللا قللادة الفيلللق مللن 
مصداقيتلله، حيللث أثللارت أنبللاء عللن أمللوال 
ومشاريع استثمار أنشأها أشخاص مقربون 
أو تابعللون للفيلللق، جللداًل كبللري يف أوسللاط 
أبنللاء الغوطللة وغريهللم 
مثللل  السللوريني.  مللن 
افتتللاح  عللن  ُيقللال  مللا 
مللول كبللري يف مدينللة 
عفريللن تعللود ملكيتلله لللل 
القائللد  القللادري  ياسللر 
"االحتللاد  لللل  السللابق 
"أبللو  نائللب  ثللم  الشللام"  ألجنللاد  اإلسللالمي 
النصر مشري" قائد الفيلق، بعد دمج األجناد 
بالفيلللق، ومللا ُيقللال عللن شللراء قللادة آخريللن 
يف الفيلللق أراض لبنللاء جممعللات سللكنية. 
لكن أشللهر القصص املؤكدة يف هذا الشللأن، 
الفيلللق،  مللن  ُمقربللني  أشللخاص  حماولللة 
بيللع خمطوطللات توراتيللة مببلللغ )2( مليللون 
دوالر، قبللل أن حُتبللط الشللرطة الرتكيللة 

هللذه احملاولللة. 
الرمحللن  فيلللق  مصللري  يرتبللط  	
بعامللل رئيسللي هللو قدرتلله علللى اسللرتجاع 
ثقللة الناس وثقللة قاعدة تابعيه وأنصاره به، 
وبعامل آخر هو مدى جناعة الدور الرتكي 
يف تطويللر بنيللة وقللدرات الفصائل وحتويلها 

إىل تشكيالت عسكرية منضبطة.

مصللدر صحفللي آخللر قللال لللل عللني  	
املدينللة إن فيلللق الرمحللن يف الوقللت احلالللي 
ُيللاول إعللادة بنللاء الثقللة الللي فقدهللا خللالل 
وحاضنتلله  مقاتليلله  مللع  الغوطللة  أحللداث 
–حبسللب  اخلطللوة  هللذه  لكللن  الشللعبية. 
املصللدر نفسلله- صعبللة للغايللة، فالوضللع يف 

الشللمال ليللس كمللا 
كان داخللل الغوطللة 
الشللرقية احملاصللرة، 
وبإمللكان أي مقاتللل 
ملللن  االنضمللام 
يرغللب مللن الفصائل 
املوجللودة  الكثللرية 
منطقللة  أكللر  يف 

ختضللع للمعارضللة، وهللذا مللا حللدث بالفعللل، 
إذ خرجللت بعللض اجملموعللات مللن الفيلللق 
لتنتسللب لفصائللل أخللرى. ُيقللّر علللوان بهللذا 
االنشللقاق، لكنلله يللرى أن " قسللمًا كبللرياً جداً 
بقي مع هذا املشروع الثوري". يقول الناشط 
"محزة عباس" أحد نشطاء الغوطة امُلهّجرين 
لللل عللني املدينة "إن الفيلق يسللتخدم لتجميع 
عناصللره طريللق املال وكسللب الوالء وبعض 

املعسللولة". الوعللود 
باملهجريللن  لالنشللغال  إضافللة  	
علللى  والعمللل  علللوان،  عنلله  حتللدث  الللذي 
جتميللع جللزء كبللري مللن املقاتلللني الذيللن ال 
يزالللون يدينللون بالللوالء للفيلللق أو ممللن مل 
ينتسللب لفصيللل آخللر حتللى اللحظللة؛ يقللوم 
الفيلللق بالتواصللل مللع العديللد مللن فصائللل 
املنضويللة  تلللك  وأهمهللا  السللوري  الشللمال 

رادار املدينة

عبد الناصر شمري

يف نهايللة العللام 2013، ًأعلللن عللن تأسلليس "فيلللق الشللام" باحتللاد )17( فصيللاًل،  	
كان أبرزها لواء "الراء بن مالك" و"االحتاد االسللالمي ألجناد الشللام"، وتوىّل قائد لواء 
ل يف السللنوات الالحقة إىل  الراء، النقيب عبد الناصر مشري قيادة الفيلق، الذي سُيشللكّ
جانللب جيللش االسللالم القللوة الرئيسللية للمعارضللة املسلللحة يف غوطة دمشللق الشللرقية. 
كان مشللري، امُلتحللّدر مللن مدينللة الرسللن يف حمافظللة محللص، بطللل قضايللا  	
عّدة أثارت اجلدل حوله، كان أهمها صفقة تبادل األسرى اإليرانيني أول العام 2013.
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إدلللب  مدينللة  مللن  احلسللن  أبللو  	
الشللام( أعللاَد  )أحللد عناصللر هيئللة حتريللر 
سللبب تشللكيل جهاز سللواعد اخلري إىل حاجة 
النللاس بشللكل دائللم إىل نظللام يسللريون عليه، 
"مت  لذلللك  النظللام،  هللذا  لتنفيللذ  وسلللطة 
تشللكيل جهاز سللواعد اخلري الذي يعمل وفق 
أحللكام الشللريعة بهللدف الرقابللة الشللرعية 
علللى كافللة مفاصل احليللاة، لتوعيللة الناس 
وضبطهللم ورّدهللم إىل مللا فيلله صالحهم من 
خللالل احلمللالت والنللدوات ومراقبللة كافللة 

والطبيللة". التعليميللة  املؤسسللات 
أهالللي  معظللم  يشللتكي  باملقابللل  	
إدلللب وريفهللا )هليئللة حتريللر الشللام نفللوذ 
اجملموعللة  ممارسللات  مللن  داخلهللا(  كبللري 
وقوانينهللا املتشللددة واخلانقللة الللي ُتشللارك 

عليهللم. التضييللق  يف  احلللرب  ظللروف 
)انشللق  إدلللب  ريللف  مللن  سللليم  	
عللن هيئللة حتريللر الشللام بسللبب خالفاتهللا 
الفصائللل(  بقيللة  مللع  املتكللرر  واقتتاهلللا 
ممارسللات  عللن  املدينللة  عللني  لللل  حتللّدث 
الكشللف عللن  سللواعد اخلللري مطالبللًا عللدم 
امسلله احلقيقللي قائللاًل: تقللوم سللواعد اخلللري 
جبللوالت متكللررة علللى املللدارس واجلامعات 
للتدخللل بشللؤون الطللالب واملدرسللني مللن 
وفصللل  الشللرعي  اللبللاس  فللرض  خللالل 
الذكللور عللن اإلنللاث، وتعتقللل الكثللري مللن 
املواطنللني والناشللطني بتهمللة االنتهللاكات 
غللري الشللرعية، كمحاولة اقتحام مدرسللة 
العروبللة للبنللات يف إدلب بعد تهديد ووعيد 
مللن إحدى الداعيللات للمعلمللات والطالبات، 
واقتحللام معهللد فيثاغللورث )معهللد تعليمللي 
والثانويللة  اإلعداديللة  للشللهادة  خللاص 
يف إدلللب املدينللة( حبجللة التفتيللش علللى 
حيللث  واإلنللاث،  الذكللور  بللني  االختللالط 
مت االعتللداء بالضللرب علللى أحللد املدرسللني 
حبجللة تدريللس طللالب وطالبللات يف غرفللة 

سونيا العلي 

تسعى هيئة حترير  	
الشام يف إدلب إىل فرض سطوتها 

والتدخل يف شؤون املشايف واملدارس 
واجلامعات عر جهاز )سواعد 

اخلري( أو ما ُيعرف بل "احلسبة" أو 
هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، 

الذي بات يسيطر على دائرة األوقاف يف 
املدينة، ويضّم رجااًل ونساء من جنسيات 

عربية ومنها سورية متخصصة يف جمال 
الدعوة الدينية واإلصالح االجتماعي، 
وتتجّول 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.

»سواعد اخلري« حسبة »حترير الشام« يف إدلب 
املعهللد،  ضمللن  واحللدة 

وإجبللار اإلدارة للتوقيللع علللى تعهللد ودفع غرامة 
خمالفللة  بوجللود  االتهللام  خلفيللة  علللى  ماليللة 
شللرعية، ممللا سللبب حالللة رعللب كبللرية لللدى 
الطللالب، وقامللت سللواعد اخلللري مؤخللراً بإغللالق 
مدينللة  مللن  بالقللرب  اخلاصللة  إيبللال  جامعللة 
سللراقب واعتقللال مديرهللا بسللبب فيديللو حلفللل 
ختللرج طللالب اجلامعللة، بتهمللة انتشللار املوسلليقا 

واإلنللاث. الذكللور  بللني  واالختللالط 
أم وليللد مللن مدينللة إدلللب اضطللرت  	
ملنع ابنتها من الذهاب إىل املدرسة معللة ذلك بل 
"إسللاءة عناصر سللواعد اخلري لألهالي بغلظتهم 
غللري املللررة، والتضييللق علللى العنصللر النسللائي 
علللى  معينللًا  زّيللاًّ  يفرضللون  إذ  خللاص،  بشللكل 
النساء والفتيات، كما قامت الداعيات مبحاولة 
عناصللر  مبسللاعدة  ابنتهللا  مدرسللة  القتحللام 
مللن هيئللة حتريللر الشللام الذيللن قامللوا بإطللالق 
الرصللاص وإثارة اهللع واخلللوف بني الطالبات". 
كذلللك أبللو حممللد مللن مدينللة إدلللب  	
يشللكو مللن إيقللاف سللواعد اخلللري لعمللل باصللات 
ُتقّلهللم  الللي كانللت  الداخلللي اجملانيللة  النقللل 
وختّفللف عللن كاهلهللم بعللض األعبللاء "كانللت 
)باصللات اخلللري( ُتسللرّي رحللالت داخليللة جمانيللة 
علللى مللدار السللاعة إليصللال الطللالب واملوظفللني 
إىل أماكن عملهم جمانًا، لكن جمموعة سواعد 
اخلري أوقفت عملهم يف العاشر من شباط 2018، 
واعتقلللت السللائقني بذريعللة حماربة االختالط 

بللني النسللاء والرجللال يف مللكان واحللد".
فاطمللة مللن مدينللة سللرمني بريللف  	
إدلللب عللّرت عللن معاناتهللا بالقللول: "كنللت مللع 
لزيللارة  إدلللب  مدينللة  إىل  طريقنللا  يف  زوجللي 
أقاربنللا حني اسللتوقفنا حاجز تابللع هليئة حترير 
الشللام، وبللدؤوا بتوبيللخ زوجللي وحدثللت بينهللم 
مشللاجرة كالميللة بسللبب عللدم ارتدائللي للنقاب 
الذيللن يعترونلله فريضللة واجبللة، ومنللذ ذلللك 
اليللوم أصبحللت مضطللرة الرتدائلله خوفللًا مللن 

وجروتهللم". ظلمهللم 

اإلنسللانية  املنظمللات  تسلللم  مل  	
العاملللة يف إدلللب وريفهللا علللى خدمللة األهالي 
قبللل )سللواعد  مللن  التدخللل يف شللؤونها  مللن 
اخلللري( لفرض سلللطتها املطلقللة على املدينة، 
إضافللة إىل رغبتهللا بالسلليطرة علللى متويللل 
وضللع  وحتسللني  املنشللآت،  هللذه  ومصاريللف 
هيئة حترير الشام اقتصاديًا، األمر الذي دفع 
حتالف املنظمات السورية غري احلكومية إىل 
إصدار بيان يرفض تدخل أي جهة عسللكرية 
أو سياسللية أو شللرعية بعمللل املنشللآت املدنيللة، 
حُمّمللالً هللذه اجلهللة املسللؤولية الكاملللة عللن 

توّقللف تقديللم اخلدمللة للمدنيللني.
سللواعد  جمموعللة  قامللت  كمللا  	
اخلللري مؤخللراً بإطللالق مشللروع )إدلب اخلري( 
الذي سللُيلزم املواطنني بقانون ونظام شللرعي 
أصللدرت  لذلللك  إدلللب،  حمافظللة  يف  عللام 
اجملموعللة بيانللًا تدعللو فيلله العلمللاء والدعللاة 
وحكومللة اإلنقللاذ ومجيللع املؤسسللات العامللة 
لدعللم املشللروع، معتللراً أن املدينللة حتللررت 
لتحكم بشللرع اهلل وإلقامة جمتمع إسللالمي، 

يظهللر فيلله املعللروف وخيتفللي املنكللر.
أبو عدنان من مدينة إدلب ميتلك  	
متجراً لبيع املواد الغذائية يستنكر ممارسات 
عللن معانللاة  جهللاز سللواعد اخلللري متحدثللًا 
الباعللة منهللا بالقللول: "تقللوم سللواعد اخلللري 
ضمللن  املدينللة  يف  بالتجللول  يومللي  بشللكل 
سلليارات  عللر  السللكنية  واألحيللاء  األسللواق 
خاصللة أو مللن خللالل فللرق جوالللة ملتابعللة 
بيللع الدخللان، ويطلبللون تغطيللة رؤوس دمللى 
والبسللطات،  احملللالت  يف  األلبسللة  عللرض 
إضافللة ملراقبة اجلللواالت وحماّلت احلالقة، 
وحتللى املدنيللني يف الشللوارع ال يسلللمون مللن 
مضايقاتهللم، وكل ذلللك لفللرض اإلتللاوات 
عبئللًا  وُتشللّكل  ُترهقنللا  الللي  واملخالفللات 
إضافيللًا ُيثقللل كاهلنللا، لتمتلللئ صناديقهللم 

مللن جيوبنللا ولقمللة عيشللنا".
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تتللواىل أخبللار يوميللة، تتحللّدث عللن  	
استشللهاد ُمعتقلللني يف سللجون األسللد، يف زيللادة 
السللابقة،  السللنوات  يف  املعتللادة  الوتللرية  عللن 
النظللام وبطللرق  ُتسللّرب أجهللزة خمابللرات  إذ 
شللتى، عللر دوائللر األحللوال املدنيللة )النفللوس( أو 
املشللايف العسللكرية أو عن طريق وسللطاء، أمساء 

السللجون. يف  قضللوا  معتقلللني 
يقللول احملامللي فهللد املوسللى )رئيللس  	
مجعية األسرى واملعتقلني( ال توجد إحصائية 
دقيقللة عللن عللدد سللجناء حمافظللة محللاة لللدى 

قللوات األسللد، مللع العلللم أن الكثللري مللن 
اجلهللات احلقوقيللة عملللت علللى توثيللق 
األمللر مللراراً، لكنهللا مل توّفللق ألسللباب 
خمتلفللة أهمهللا: القبضللة األمنيللة الللي 
ُترهللب األهالللي يف مدينللة محاة وسللائر 
النظللام،  املناطللق اخلاضعللة لسلليطرة 
حيللث ميتنللع البعللض عللن تقديللم أي 
معلومللات ختللّص أبناءهللم املعتقلللني.

وحبسللب املوسللى، وصلللت إىل  	
دوائللر النفللوس أمساء أكثللر من )150( 
معتقللاًل مللن أبناء محاة، توّفللوا يف أقبية 
األفللرع األمنيللة أو يف السللجون، وهللذا 
مللا تكللرر يف حمافظللات أخللرى، "معظم 
املتوفني شبان صغار السن، شاركوا يف 
املظاهللرات أول الثللورة، قبللل أن ُيعتقلوا 
وختتفللي آثارهللم مللن سللجن أو معتقل 
إىل آخللر"، ويف مجيللع احلللاالت ُتفّسللر 
الوفاة بل "تقرير طيب"، كاذب بالطبع، 
والتنصللل  اجلرميللة،  طمللس  بهللدف 
مللن أي تبعللات أو مالحقللة قانونيللة أو 

جزائيللة. 
يف معظللم احلللاالت، يكتشللف  	

األهالللي وفللاة أبنائهللم حللال مراجعتهللم دائللرة 
نفوس الستخراج ورقة ما، بالصدفة أو بغاية 
التحقللق بهللذه الطريقللة مللن وفللاة أبنائهللم أو 

احليللاة.  قيللد  علللى  بقائهللم 

عرب دوائر النفوس واملشايف ُيبلغ النظام بوفاة معتقلني بعضهم كانوا أحياءحممد العمر

حبسللب التقاريللر الطبيللة املزعومللة،  	
و   2014 العامللني  يف  الوفيللات  معظللم  وقعللت 
2015، مللا ُيثللري أسللئلة عللدة، عللن األسللباب الللي 

تدفللع النظللام للكشللف عللن مصللري املئللات فقط 
مللن بللني مئللات آالف املعتقلني جمهولي املصري 
يف سللجونه. وملللاذا خُيفللي مصري ُمعتقلني أقدم 

منللذ مثانينللات القللرن املاضللي وحتللى اآلن؟
لشللاب  أب  وهللو  خالللد  "أبللو  يقللول  	
ُمعتقل " هدف نظام األسللد من هذه احلركة 

متييللع ملللف املعتقلللني، والللذي ُيعتللر امللللف 
األكثللر ضغطللًا علللى النظللام منللذ انطللالق 
الثللورة السللورية, وخصوصللًا أن امللللف ُيفتللح يف 

الدوليللة". احملافللل  كل 

رمبللا يللاول النظللام التخفيللف مللن  	
صورتلله الوحشللية يف ملللف املعتقلللني، بإطللالق 
مللدة  –انتهللت  هنللا  معتقلللني  عشللرة  سللراح 
أحكامهم بالغالب- والكشللف عن مصري عشرة 
آخريللن متوّفللني هنللاك قضللاء وقللدراً بأمراض، 
كما تقول تقاريره الطبية. ورمبا كما يقول 
البعللض ُيريللد النظللام تنفيللس االحتقللان لللدى 
أهالللي املعتقلللني، بإبالغهللم بالتدريج وإفراديًا 

مبصللري أبنائهللم. 
مثللل  خالللد  أبللو  يثللق  ال  	
املعتقلللني  ذوي  مللن  كثللري 
باألخبللار امُلتداولللة أو تلللك الللي 
ُيشلليعها النظللام، عللر صفحللات 
ألن  للله،  تابعللة  شللخصيات  أو 
"عللدّوك ال ميكللن أن مينحللك 
خللراً صادقللًا، وهللو يكللذب دومللًا 

شلليء".  كل  ويف 
كيللف  رجللب  ويللروي  	
يف  موظللف  طريللق  عللن  ُأبلللغ 
الدائللرة  مبراجعللة  النفللوس 
لتسللجيل وفللاة شللقيقه املعتقللل 
منذ العام 2012، بعيد اشرتاكه 
يف مظاهللرة يف مدينللة محللاة. 
مراجعللة  رجللب  يسللتطع  مل 
يتأكللد  ال  حتللى  النفللوس، 
وليحافللظ  املوظللف  كالم 
علللى أمللل ببقللاء شللقيقه علللى 
يكللذب  "النظللام  احليللاة،  قيللد 
وكتللري معتقلللني طلعللو مللن 
السللجن بعللد مللا قالللوا لذويهللم 
ماتللوا" حسللب مللا يقللول رجللب، 
ويسللتدّل علللى ذلللك حبكايللة صديقلله الللذي 
حصللل قبللل عامللني علللى ورقللة وفللاة البنلله 
مللن مشللفى تشللرين العسللكري، حتمللل امسلله 
ورقملله التسلسلللي وتاريللخ وفاتلله، وكانللت 

أيللام.  املفاجللأة بإطللالق سللراحه قبللل 
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يزيللد عللدد املعتقلللني السللوريني يف سللجون األسللد منللذ بدايللة الثللورة 
2011 على 220 ألف معتقل، منهم 118829 ُمعتقاًل ُموثقًا، بينهم 9000 

دون سن الثامنة عشرة وحوالي 4500 امرأة، حبسب "الشبكة السورية 
حلقوق اإلنسان". 

وتأتللي حلللب يف ُمقدمللة احملافظللات السللورية بعللدد املعتقلللني بنحللو 
40 ألفللًا تليهللا محللص بللل 35 ألفللًا و ريللف دمشللق بللل 30 ألفللاً، فيمللا قللّدرت 

الشللبكة عللدد املعتقلللني يف إدلللب ومحللاه بللل 20 ألفللًا.
وحبسللب منظمللة العفللو الدوليللة يف تقريرها وعنوانه "مسلللخ بشللري: 
شنق مجاعي وإبادة يف سجن صيدنايا" أن 13000معتقاًل مت إعدامهم 
يف الفللرتة بللني 2011 و2015 يف سللجن صيدنايللا وحللده، ُمتهمللة النظللام 
السللوري بإعدامللات ميدانيللة بدون حماكمة يف السللجون واملعتقالت 

السورية. 
وُيعتللر سللجن صيدنايللا )قللرب دمشللق( السللجن األكللر للمعتقلللني 
السللوريني، إضافة إىل سللجن عدرا املركزي يف ريف دمشللق، وسللجن 

حلللب املركللزي، وسللجين محللاه ومحللص املركزيني. 
وتتحللدث التقاريللر عللن سللجون سللرية لقللوات األسللد يتللم  	
تعذيب وتصفية املعتقلني داخلها، خاصة تلك التابعة لألفرع األمنية، 
وأهمللا: فللرع فلسللطني ومطللار املزة العسللكري )الذي يتبللع للمخابرات 
اجلوية(، وفرع املخابرات اجلوية واألمن العسللكري )الفرع 291 وفرع 
املعلومات(، إضافة إىل سللجون سللرية، أشللارت هلا تقارير صحفية، يف 

املدينللة الرياضيللة بالالذقيللة وجبللل قاسلليون بدمشللق.

مثان سنوات  	
من عمر الثورة السورية 

ومل يتحقق أي تقّدم 
ملحوظ يف ملّف املعتقلني 

الذي طرح عر كل 
املنصات الدولية واملؤمترات، 
لكن نظام األسد يستمّر يف 
ُمراوغته وتضليله ومتييع 

القضية.
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قبيللل اعتقاللله بأيللام يف عللام 2014 بعللد أن التحللق بركللب  	
الثللورة، روى سللعد احلكايللة ولكللن بطريقللة خمتلفللة عللن املللرات 
السللابقة، كانللت مالحملله قاسللية هللذه املللّرة، وكان وجهلله مليئللًا 
حبزن دفني. أخرنا عن العميد الذي كان يبيع آالف لرتات املازوت 
من خُمصصات املولدة، وعن الرادارات حتت األرض والي كانت 
تراقب الطائرات "اإلسرائيلية" دون أن ميتلك أي من الضباط حق 
الضغللط علللى زر اإلطللالق، رغللم أن الطائرات اإلسللرائيلية كانت 
جتللوب األراضللي اللبنانيللة وختللرتق األجواء السللورية دائمللًا، وروى 
لنا كيف أمضى عقوبة السجن والتحقيق معه حني جتّرأ وسأل 
عللن جللدوى هللذه "اخلرضللة" القدميللة )صواريللخ ذكرهللا ونسلليت 
امسهللا تتبللع بالونللًا حراريًا، وُتكّلف الدولللة ماليني اللريات والوقود 

واجلنللود بللال طائل(.
وحدثنا عن أّمه )أم سللعد( حني رفعت يديها إىل السللماء  	
ودعللت للله، فأمضللى "دورة األغللرار" يف محللص، ويف املللرة الثانيللة 
جللاء فللرزه إىل درعللا، وحللني عللاد يف إجازتلله األوىل وهّمللت بالدعللاء 
للله طلللب إليهللا التوقللف ضاحللكًا "هاملللرة بيفرزونللي علللى تللل أبيب". 
ضحللك كثللرياً وأضللاء وجهلله وهللو يكلمنللا عللن أم سللعد، قللال إنهللا 
اليوم تشبه تلك اخلارجة من قصص غسان كنفاني، وحدثنا عن 
دعائهللا للله يف الثللورة، وكيف باركت التحاقه بها "إذا مو أنت مني 

بللدو يكللون فيها".
أكثللر مللا كان يفخللر بلله أمامنللا هللو خدمتلله يف درعللا،  	
كان يعللرف كل "شللجرات اجلللوز" يف قراهللا على حللد قوله، "درعا 
مهللد الثللورة وشللرارتها األوىل"، منهللا "هّلللت لبشللاير" كان يقوهلللا 
باللهجللة احلورانيللة الللي جُييدهللا، وُيدنللدن بأغنيللات ال نفهمهللا.

القدميللة، كان  اعُتقللل سللعد يف واحللدة مللن معللارك حلللب  	
ُيوصينللا دائمللًا إن قتللل يف املعركللة أن ندفنلله حتت شللجرة جللوز يف درعا، 
وحللني كنللا نسللأله عللن السللبب كان جييبنللا دائمًا "درعا ما بتسللقط، وما 

بللدي اندفللن بللأرض فيهللا هللدول الللكالب".
ال أعللرف إن كان سللعد قللد استشللهد فعللاًل يف واحللد مللن أقبيللة  	
النظللام، ولكللن كل مللا تبللادر إىل ذهللين وأنا أمسع أخبللار مصاحلات درعا 
ودخللول قللوات األسللد إليهللا، كيف كنت سللأخر سللعد بأن درعا سللقطت 

"الللكالب" سلليدخلونها؟ وأن 
كلمتللين اليللوم أم سللعد، كانللت تبكللي وهللي تسللتجدي مللين  	 
جوابللًا ُيريللح قلبهللا بللأن درعللا ما زالت صامللدة، فدرعا هي سللعد، كالهما 
لللن يسللقط. حاولللت جاهللداً متييللع احلقيقللة، حتدثللت عللن االتفاقيللات 
امُلشّرفة والشروط الي مُينع مبوجبها دخول قوات األسد إىل كثري من 
قرى درعا، وأخرُتها أن إعالم النظام يكذب ويضخم األشللياء، وسللرعان 
مللا انابتللين حلظللة مللن الصمللت، ال ميكن لنا أن نكذب يف حضرة أم سللعد، 

أقفلللْت اهلاتللف وتركتللين وحللدي بللارداً ويتيمللًا.
أجهللزة  ميلكللون  ال  املعتقلللني  أن  يف  كان  الوحيللد  عزائللي  	
خليويللة كللي ال يشللعروا باخلللذالن الللذي نعيشلله، وأن ال يتسللّرب اليأس 
الذي يعرتينا إىل قلوبهم احلية، لن يشاهدوا ظاهرة "الضفادع" وال الرّد 
بشللتائم "أمحللد العللودة"، ولسللنا مطالبللني أمامهللم بالوقللوف علللى أسللباب 
سقوط حلب والغوطة الشرقية ودرعا اليوم. لن يكون بإمكانهم الكتابة 
لنللا عللن خيانتنللا ألرواح الشللهداء واملعتقلللني، سللنكتفي باعتبللار مللا حللدث 
"أسللراراً عسللكرية" كمللا كان يفعللل سللعد دائمللًا، إىل أن نتعافللى بثللورة 
جديللدة نسللتطيع فيهللا البللوح مبللا يف داخلنللا، ونللروي كل احلكايللا، ولكللن 
مبالمللح قاسللية، ووصايللا ُندفللن فيها حتت شللجر اجلوز الذي ال يسللقط.

 

سعد الذي أحب درعا وأوصى أن ُيدفن فيها ومل ُيدفن 

	            يف الطريق إىل مدينة إزرع التابعة حملافظة درعا أمضى سللعد خدمته اإللزامية، يف اللواء 69دفاع جوي، برتبة  	
مالزم أول بعد أن أنهى دراسته هلندسة االتصاالت. يف املرات القليلة الي حتّدث فيها عن فرتة خدمته، باعتبارها أسرارًا عسكرية، كان 
يتنللّدر مبولللدة الديللزل الللي أفللرز هلللا العميللد جمنديللن مُيضيللان يومهمللا يف ملللء خللزان الوقللود املثقللوب خاصتهللا طوال فللرتة خدمته، كان 
يضحللك وهللو يللروي هللذه القصللة ويتسللاءل عللن السللبب الذي منع اجلميع من إصالح ثقب املولدة الروسللية املسللؤولة عن شللحن الصواريخ 

حيللال أي غللارة جويللة مللن العللدوان اإلسللرائيلي علللى املنطقللة؟

مصطفى أبو مشس 
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منللذ  نقللله  مت  الللذي  السللوري  أنللا  	
يّتسللع  بالللكاد  اجلماعيللة:  الزنزانللة  إىل  أشللهر 
املللكان للجلللوس، والنللوم حباجللة إىل "املسللايفة" 
الللي نبللدو فيهللا كسللمٍك يف علبللة سللردين. هللل 
إىل  سللأحَول  أم  األبللد،  إىل  هنللا  سلليرتكونين 
سللجن عللدرا املركللزي؟ اجلميللع هنللا يعرف عدد 
امليللزات الللي مللن املمكللن احلصللول عليهللا هنللاك. 
سللوف أنللام علللى فراش من اإلسللفنج علللى األقل، 
فقللد أكلللْت أرض هللذه الزنزانللة مللن أكتللايف 
وظهري. كذلك سوف أتناول ألول مرة طعامًا 
يصلللح لللألكل البشللري، فالطعللام هنللا بقايللا ال 
يدفعك ألكلها إال خطر املوت. سوف أمتكن من 
التحللدث باهلاتللف مللع زوجللي وأطفالللي، ورمبللا 
يأتللون لزيارتللي فأراهللم ألول مللرة منللذ سللنوات. 
مللع اخلارجللني  مللرة  مللن  أرسلللت هلللم أكثللر 
مللن هللذه الزنزانللة بأنللي حللّي، وال أدري فيمللا إذا 
وصلتهللم إحللدى تلك الرسللائل. بالتأكيد سللوف 
يكون بإمكاني االستحمام يف السجن، والتخّلص 

مللن أوسللاخ هللذه السللنني.
وقتللًا  أمضللى  الللذي  السللوري  أنللا  	
ليللس بالقليللل يف سللجن عللدرا املركللزي: أنتظللر 
بفللارغ الصللر اللحظللة الللي سللأختلص فيهللا مللن 
هللذا املللكان. أريللد رؤيللة عائلللي الللي عرفللت أنهللا 
حماصللرة يف محللص مللع آالف النللاس هنللاك. 
كيللف يتدبللرون أمورهللم يللا تللرى؟ سللوف يكللون 
حارتللي،  إىل  أعللود  عندمللا  حياتللي  أيللام  أمجللل 
وأحبللث عللن عمللل مللا، بعللد أن تركللت وظيفللي، 
الللي اعُتقلللت وأنللا أقبللض راتبهللا الشللهري. أريللد 
أن أختلللص مللن هللذه اجلللدران الللي حتيللط بللي 
وذلللك  العناصللر،  وهللؤالء  اجلهللات،  كل  مللن 
الوجلله البائللس امُلعّلللق علللى كل جدران السللجن، 
لُيذّكرنللا مبأسللاتنا يف حللال صللدف أننللا نسللينا. 
مدينللة  يف  احمُلاصللر  السللوري  أنللا  	
محللص: مت اإلفللراج عنلله مقابللل إطللالق سللراح 
شللبيح أسللره الثللوار. مل أختيللل أن أخللي الصغللري 
الذي تركُته أقرب لألطفال منه للرجال، يقود 
اآلن لللواًء مللن عشللرات املقاتلني، ويتصرف كأنه 
رئيللس دولللة. أرغللب يف أن أجنللو بعائلي من هذه 
املعيشللة البائسللة الللي ال يتوفللر فيهللا إال القصللف 
ال  الللذي  واهلللروب  اليومللي،  واجلللوي  املدفعللي 

ينتهللي إىل املالجللئ، و)الثللوار( الذيللن تركتهللم 
ألجدهللم  وخرجللت  مالئكللة،  السللجن  قبللل 

شللياطني. 
للشللمال،  الوصللول  نسللتطيع  ليتنللا  	
حلللب أو إدلللب ال فللرق. هنللاك املسللاحات واسللعة 
واملللدن والقللرى تنتشللر يف كل مللكان، واحلللدود 
مللا  مفتوحللة، ونسللتطيع احلصللول علللى كل 
نرغللب. علللى األقللل ميكن ألطفالللي أن يعرفوا ما 
هو املوز الذي يسمعون عنه باستمرار من الكبار.

إىل  تهجللريه  مت  الللذي  السللوري  أنللا  	
إدلللب، بعللد أن فشللل اجلميللع بفللّك احلصللار عنه، 
أو إيقللاف القصللف عليلله: هنللا قصللف كذلللك، 
واجملازر تنتقل يوميًا من قرية إىل أخرى. ليس 
وحللده القصللف من ُيعّكر علللّي العيش. الفصائل 
تتقاتللل بشللكل يومللي ويسللقط بينهللم العديللد 
مللن القتلللى. فوضللى عارمللة ُتهللّدد مسللتقبل هللذه 
املنطقللة برمتهللا. العديللد مللن األفللكار واملذاهللب 
ُتلقللي بظلهللا الثقيللل، وال أعرف هللل أنا كافر أم 

مرتللّد أم ملحللد أم خارجللّي.
تركيللا.  إىل  السللفر  يف  اآلن  أفكللر  	
مللن  بأمللان  هنللاك  أعيللش  سللوف  األقللل  علللى 
القصللف واخلطللف، يف دولللة مللن أكثللر دول 
العامل تطوراً. سوف أحبث ألطفالي عن طريقة 
ليكملللوا دراسللتهم بعللد أن انقطعللوا عنها سللنوات. 
علللى األقللل سللوف أعامللل هنللاك على أني إنسللان.

أنللا السللوري الللذي أعيللش يف تركيللا،  	
كمللا يفعللل مثلللي حوالللي ثالثللة ماليللني الجئ: 
دفعللت ألللف ومخسللمئة دوالر أمريكللي لعبللور 
احلللدود، ودفعللت مللا تبقى لدي السللتئجار منزل 
متواضع. العمل متوفر هنا بكثرة، إال أن شخصًا 
مثلي ال يتقن أي حرفة، وال يعرف أي شيء عن 
اللغة الرتكية، مل يتبق لديه إال قوته العضلية، 

الللي مل خيترهللا يف حياتلله.
أسللتمر يف  أدري إىل متللى سللوف  ال  	
العمللل كعّتللال حلوالللي اثنللي عشللرة سللاعة يف 
اليوم، وال أعرف إىل متى سللوف يصمد عمودي 
الفقللري قبللل أن ينهللار بشللكل كامللل. قللررت أن 
أحتمللل هللذا احلللال حتللى أسللتطيع تأمللني مبلللغ 
يكفيللين للهجللرة إىل أملانيللا. اجلميللع يقللول إن 

الطريللق مفتللوح. 

أنا السوري
أنللا السللوري الللذي يقبللع اآلن يف زنزانللة منفللردة منللذ أكثللر مللن سللنة. أغلللب  	
الظللن أنهللا سللنة، قضيتهللا هنللا دون متييللز األيللام أو األشللهر والفصللول. ال أخللرج إال إىل 
حفلللة التعذيللب اليوميللة، مل أَر فيهللا أي إنسللان سللوى الشللخص الللذي يضللع العصابة على 
عيين. ليتهم ينقلوني إىل الزنزانة اجلماعية الي ُوضعُت فيها بداية هذا احلبس، هناك 
سللأجد بشللرًا أتكلم معهم بداًل من احلديث املكتوم مع نفسللي. سللوف أسللتطيع التمدد على 
األرض بكامل جسللمي، فهنا علّي أن أطوي سللاقّي ألسللتطيع النوم. يف الزنزانة اجلماعية 
سلليدخل وخيللرج أنللاس جللدد بشللكل مسللتمر، وميكنللين معرفة بعض األخبللار من اخلارج، 

وقللد تتسللرب بعللض األنوار.

حممد جالل

بعللد تفكللري طويللل قللررت أن ختللوض  	
معللي عائلللي هللذه الرحلللة، فلن أسللتطيع تركهم 
وحدهللم لفللرتة طويلللة. هنللاك لللن أحتللاج للعمللل 
بهللذه الطريقللة، وسللتتكفل الدولة بتأمني املعيشللة 
تلللك  األدنللى. سللوف نسللتقر يف  والسللكن باحلللد 

البللالد، الللي مل نكللن حنلللم بزيارتهللا.
أملانيللا،  يف  اسللتقّر  الللذي  السللوري  أنللا  	
ويللاول جاهللداً االندمللاج يف هللذا اجملتمع الغريب: 
أشللعر أنللي بدأت أخسللر أبنائي، الذيللن اخنرطوا يف 
احليللاة اجلديللدة بشللكل سللريع، قبللل حتللى أن أفكر 
مللا هللو الصللواب ومللا هللو اخلطللأ هنللا. أمضللي الكثللري 
مللن الوقللت مسللتعرضًا شللريط ذكرياتللي واأليللام 
الللي مللررت بهللا، ُأحصللي مللن مللات ومللن الزال حّيللًا 

مللن األحبللاب، واألماكللن الللي اسللتقروا فيهللا. 
ال يوجللد أي خيللار مُيكللن أن أهللرب إليلله  	
هللذه املللرة، وبللكل تأكيللد العللودة إىل سللوريا غللري 
مطروحللة. لكللن أكثر ما يثري الرعب يف قليب أني 

إذا مللّت اآلن لللن أدفللن فيهللا.
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هللذه  ُمعللّدي  مللن  مطلوبللًا  يكللن  مل  	
الرامللج سللوى "بللّق احلصللة"، فأدبيللات التوك شللو 
تتطلللب االحتللكام إىل اجلمهور يف انتقاء القضايا 
املطروحللة للنقللاش، باالعتمللاد علللى مذيللع "ظّللله 
خفيللف"، وضيللف ومجهللور يف االسللتديو ُيفّضللل 
أن ُيقّدم رسالة إعالمية على شكل وجبة دمسة 
جلمهللور متنللوع يف السياسللة والفللن واجملتمللع. 
وعليلله تبللدو برامللج "التللوك شللو" السللورية علللى 
سللوريا  تلفزيللون  علللى  خللامن(  )نللور  شللاكلة 
و)دراماللللي( و)السلليناريو( علللى قنللاة أورينللت، 
تائهللة يف عنللوان الشللارع السللوري، فتقللرأ األخبللار 
السياسللية بإطار سللاخر وعرض يف مدة وجيزة، 
ممللن  السللوريني  متاعللب  تفاصيللل  عللن  بعيللداً 
تبقللى علللى قيللد احلياة. يف حني سللبقتها عدد من 
الرامج يف الدراسة والبحث عن جوانب القضايا 
قبللل طرحهللا علللى املشللاهد، بشللكل خيلللو مللن 
التجريللح أو اإلسللاءة للشللخص، كمللا هللو احلللال 

املعاكللس متامللًا يف الرامللج تلللك.
أين الربامج السورية من )توك شو(؟

)دراماللللي(  برنامللج  مقدمللة  ُتلقللي  	
مللايف جعبتهللا سللريعًا، مللن شللرح وحتليللل مطللول 
عللن فكللرة ملسلسللل أو إعللالن، يف ُشللعب متفرقللة، 
الغايللة منلله أن يثبللت تللوّرط النظللام يف الفكللرة 
موضوع احللقة، ليغدو الطرح ُمفرغًا من هدفه، 
خيلللص بشللكل دائللم إىل "مؤامللرة" حُتللاك للنيللل 
مللن السللوريني وكرامتهللم، ضمللن طللرح أشللبه 
بالّردح السطحي، على اعتقاد أنه أسلوب حمبب.

العللام  الرنامللج  مللا قدملله  وخبللالف  	
املاضللي مللن رصد الدراما السللورية، جاءت إحدى 
حلقللات )دراماللللي( هللذا العام تعقيبللًا على إعالن 
اإلسللالمي  الداعيللة  قّدملله  غذائللي  منتللج  عللن 
املصللري عمللرو خالللد، فرتصللده املذيعللة جبملللة: 
"واهلل إزا بتبللوس التوبللة عالقبلللة مالللي فاكللة 

عنللك، وبللدي أطلللع باحللقللة!"، لتكللون العبللارة 
كفيلللة مبعرفللة سللوّية اإلعللداد الراجمللي لللل 
)دراماللللي(، فهللل غايللة احللقللة حماسللبة رجللل 
ديللن غللري سللوري، أم "لنطلللع باحللقللة ونعمللل 
Show إعالمللي؟" وأيللن مللا يعللين الشللارع السللوري 

مللن احللقللة؟
برنامللج  مقدمللة  حللداد(،  )نللور  أمللا  	
)نللور خللامن( السللنة اجلاريللة و)درامللللي( السللنة 
الفائتللة، والللي فرضللت حضللوراً حمببللًا وإلقللاًء 
تهكميًا أكثر توازنًا يف العام املاضي، فقد وقعت 
يف فللخ التشللابه هللذه املللرة يف برناجمهللا علللى 
تلفزيللون سللوريا، حتللى ميكللن للُمشللاهد الّتنبللؤ 
بفقللرات الرنامللج وتعقيبات املذيعة بعد متابعة 
احللقللات األوىل، عللدا عللن النمطيللة يف اعتمللاد 

برناجمهللا. لعللرض  كمللكان  املطبللخ 
وبللدا برنامللج )السلليناريو( علللى قنللاة  	
أورينللت -بشللارته القصللرية الللي تسللرد حكايللة 
علللى  واملتسلللقني  وسللارقيها  وجمراهللا  الثللورة 
أكتافهللا!- مقاربللة حقيقيللة خللللق )تللوك شللو( 
سياسي سوري، إال أن مقدمه همام هوت، الوجه 
املسللرحي املعللروف بأعلللى شللباك للتذاكللر يف 
الثللورة، مل يسللتطع اخلللروج مللن  سللوريا قبللل 
عباءة املسرح، فرصد وعّلق على األحداث بطرح 
املسللرحي،  مجهللوره  يناسللب  خُمتللزل  تهكمللي 
كمللا فعللل يف مسللرحيات )ليلللة سللقوط بغللداد( 
و)فساد حكومي( وغريها من املسرحيات، وكأن 
بديللل مسللرحّي  )حللوت(  نظللر  )السلليناريو( يف 

ُمصغللر.
مللن زاويللة أخللرى كان )السلليناريو(  	 
ميشللي عكللس املتعللارف عليلله يف برامللج التللوك 
شللو، جبلللب اإلعللداد لوجلله فللين معللروف ليكللون 
ُمقدمللًا، بللداًل أن يعمللد إىل مذيللع فيصبللح جنمًا، 

وهللو خمالللف ملللا ينبغللي أن يكللون عليلله.

برامج التوك شو السورية

عكسللت برامللج "التللوك شللو" الللي انتشللرت يف اآلونة األخرية خيبَة أمللل متابعيها، وأصبحت موضع انتقاد يفللوق املتابعة، بالرغم  	
مللن األمللوال الطائلللة الللي ُصرفللت عليهللا، ومسللاحة احلرية الي اكتسللبتها بعد سللنوات من كبت إعالم األسللد إلنتاج مثللل هذه الرامج.

رانيا عيسى

علللى املقلللب اآلخللر، وانطالقللًا مللن "حللّق  	
الللرد" الللذي مللا فتللئ النظللام يكللرره علللى مسللامع 
السوريني، قرر أخرياً ممارسة احلق يف خلق برنامج 
لللل )الللّردح املعاكللس(. فبعللد تواتللر ظهللور برامللج 
املعارضللة الللي تتنللاول النظام، دفللع األخري لصناعة 
برنامج )كالم كبري(، الذي أخذ يف دقائق عرضه 
األوىل ُيللدد قامللوس املفللردات املسللموح للله تداوهلللا، 
باغتلله  )ثللورة( حتللى  املذيللع بكلمللة  تفللوه  إن  فمللا 
)ممثلللون( بهيئللة خمابللرات ُيطوقونلله لالعتقللال، 
لتحال الكلمة إىل )نهضة(، ويغدو الرنامج منصة 
وكل  السللورية،  املعارضللة  تسللتهدف  إعالميللة 
مواطن يف سوريا بقي يف قلبه مثقال ذرة من إميان 
بالثورة، بأسلوب طرح مبتذل يتخّلله شتم وسباب، 

ضمللن إطللار يتوّسللل الفكاهللة.
يف حللني قللّدم برنامللج )جللو شللو( علللى  	
قنللاة )العربللي اجلديد( عرضًا سلسللًا بطرح منطقي 
ومتابعللة دقيقللة يف أرشلليفات األشللخاص املعنيللني 
مللع مواهللب سللورية  بالنقللد، إضافللة إىل حديثلله 
اكتسللبت شللهرة عللر السوشللال ميديللا كللل )عمللرو 
مسللكون(، ليبللدو أكثللر الرامللج الللي فهمللت وجللع 
)يوسللف  املصللري  مقدملله  مللع  السللورية،  الثللورة 
حسللني( الللذي يتمتللع بكاريزمللا وخفة ظللل يتطلبها 
هللذا النللوع مللن الرامللج، وهللو مللا مل توفللق بلله غالبيللة 
الرامج سالفة الذكر الي تغرد خارج سرب )توك 
 One Man( لتصبللح أقللرب مللا تكللون إىل برامللج )شللو

.)ShoW

وعليلله يبللدو أن الطريللق طويللل باجتللاه  	
برنامللج تللوك شللو سللوري علللى غللرار برنامللج التللوك 
يتحللّول  الللي   To Night Show األمريكللي  شللو 
ُمقدموهللا أحيانللًا إىل قللادة رأي، كمللا هللي حللال 
)أوبللرا وينفللري( الللي اكتسللبت شللهرة إىل احلللد 
الللذي خوهلللا اليللوم للمنافسللة علللى منصللب رئيللس 

اجلمهوريللة. 
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 ،1949 مواليللد  مللن  العاقللل  نايللف  	
هللو واحللد مللن عللدة شللخصيات حللاول األسللد 
تصديرهللم -كٌل جملتمعلله- فباتللت ُتللروى عنهم 
كل  فُتنسللب  امُلكللررة،  واألسللاطري  القصللص 
مللرة لواحللد منهللم، مثللل كسللر البللالط حتللت 
األرجللل أثنللاء أداء التحيللة لألسللد األب، أو غللرز 
وسللام التكريللم الللذي قّدملله األخللري يف صدورهم 
بللدل تثبيتلله بالبللّزة العسللكرية، بهللدف إظهللار 
األسللد،  خدمللة  يف  وتفانيهللم  التزامهللم  مللدى 
واسللتعدادهم لتسللخري )قوتهم( يف سبيله، ليكون 
كل منهللم بذلك مثااًل ُيتذى بالوالء والطاعة 

واخلضللوع.
وميكللن النظللر لسللرية العاقللل علللى  	
)بّشللر(  لنظللام  خملللص  ضابللط  سللرية  أنهللا 
باالنقالب على اجملتمع، وإعادة ترتيب ُمسّلماته 
االجتماعيللة والرمزيللة، فشللارك ذاك الضابللط 
املغمللور يف حللرب تشللرين، وكان حينهللا برتبللة 
مالزم ضمن الكتيبة "82مغاوير مظليني"، حيث 
أسعفته شجاعته ليكون من أوائل الواصلني إىل 
مرصللد جبللل الشلليخ، ومللن امُلشللاركني بإنللزال 
العلللم اإلسللرائيلي عنلله ورفللع العلللم السللوري، 
والفرعيللة  الرمسيللة  السللرديات  تللروي  كمللا 
للنظللام عللن وقائللع احلللرب، الللي حتّولللت إىل 
فقلبللت  العاقللل،  مسللرية  يف  تأسيسللية  حلظللة 
سللّلم الرتقيللة االجتماعللي يف قريتلله، لتضللع يف 
قمتلله "الضابللط البطللل"، وتبللدأ منللذ ذلللك احلللني 
يف النسللج علللى نللول املاضللي الللذي انقلبللت عليلله، 
باالسللتعانة مبخّيلللة شللعبية حاكللت سلسلللة 
مللن احلكايللات الللي تتحللدث عللن )بطوالتلله(: مللن 
اخللرتاق الصفللوف األوىل للجنللود اإلسللرائيليني 
بسللالحه الفللردي، إىل قتللله عللدداً منهللم بيديلله 

العاريتللني وأسللِر أكثللر مللن 30 منهللم أحيللاء!.
على املسللتوى الرمسي، اسللتمر النظام  	
وحلفللاؤه يف تكريللس تلللك اللحظللة التأسيسللية 
لشللخصية "الضابللط البطل"، فمللن حصوله على 

"وسللام بطللل اجلمهوريللة" عللام 1973، إىل "وسللام 
6 تشللرين" عام 1974، و"وسللام الشجاعة" يف العام 
نفسلله، إضافللة لوسللام جرحللى احلللرب ووسللام 
سللالم لبنان عام 1977؛ إىل حضور كاريكاتوري 
أهلّيللة  وفعاليللات  احتفللاالت  يف  قسللري  شللبه 
ديكللوراً  اليللوم  العاقللل  فيهللا  يبللدو  ومدنيللة، 
للتصويللر والتسللويق حتللت ضغللط انتمللاء تلللك 
الفعاليللات للجهللة الللي تصللدر عنهللا شللخصية 
"الضابللط البطللل"، وحتللت ضغللط مللن نللوع آخللر، 
الرجللل،  مللع  التلفزيونيللة  اللقللاءات  يف  يظهللر 
ويتعلللق بشللخصية وجللدت يف )البطللل( ضاّلتهللا 
فتماهت معه، رغم عدم امتالكه ملنصب كبري 
يف صفوف قوات األسللد بعد احلرب التكريسللية.

بقللي األمللر علللى حاللله حتللى بللدأت  	
حالللة التوتللر يف حمافظللة محللاة إبللان انتفاضللة 
اإلخللوان املسلللمني، ليظهللر إىل الواجهللة جُمللدداً 
كقائللد عسللكري ترقللى مللن قائللد سللرية إىل 
قائللد كتيبللة برتبللة رائللد عللام 1979، ثللم مقللّدم 
ومنه إىل قائد فوج، وأحد املسؤولني عن اجملزرة 

الللي ارتكبللت يف محللاة.
املهمللة  املناصللب  عللن  "العاقللل"  غللاب  	
مرة أخرى، منذ ذلك الوقت إىل أن تقاعد أخرياً 
برتبة عميد، ما يشي باملنطق االستخدامي الذي 
تعامللل بلله األسللد األب مللع العاقللل، وشللخصيات 
أخرى مُتثل بانتمائها الديين أو املناطقي واجهة 
تبقيه بعيداً عن املسؤولية، سواء يف قضايا الفساد 
أو يف اجملللازر واملذابللح. لكللن العاقللل اسللتمر يف 
ترّقللي املناصللب االجتماعيللة يف منطقتلله، ليفتللح 
مضافللة يسللتقبل فيهللا عليللة القللوم مللن شلليوخ 
عقللل ووجهللاء وأثريللاء، ومنللذ احلللرب، يسللتطيع 
الوقللوف إىل جانبهللم علللى قللدم املسللاواة. حتللى 
عمللل بشللار األسللد حملاولللة إعادتلله إىل واجهللة 
الصللراع السياسللية والسلللطوية جمللدداً مللع بللدء 

نايف العاقل.. )البطل( الفلكلوري يف قريته النائية

الضابللط  ذكللر  قليللاًل  تراجللع  	
جيللش  تقللدم  مللع  العاقللل  نايللف  السللابق 
تصاعللد  مللع  بالتزامللن  درعللا،  يف  النظللام 
دعللوات الثللأر يف قريتلله أم الرمللان، التابعللة 
لصلخللد السللويداء، لقتالهللا؛ لكللن ذلللك لللن 
للعاقللل، ويف  الفلكلوريللة  ُيؤثللر يف احلالللة 
مسللريته الللي قطعللت مللع املألللوف يف قريته، 
وقبللل أن حتللاول التأسلليس بعناصللر املاضي.

عبيدة نبواني

الثللورة السللورية عللام 2011، نظللراً ملللا صار المسه 
مللن مكانللة يف ذاكللرة أبنللاء السللويداء، فتسللّلم 
منصللب مستشللار لألسللد يف القصللر اجلمهللوري.

اسللتعاد نايللف العاقللل بعللد ذلللك بّزتلله  	
ميليشلليا  بتشللكيل  وبللدأ  العسللكرية،  ورتبتلله 
منتصللف  السللويداء  يف  للنظللام  تتبللع  جديللدة 
عللام 2015، حتللت اسللم "درع الوطللن" بالتنسلليق 
بهللدف  األمنيللة  وأجهزتلله  النظللام  قللوات  مللع 
مجللع امليليشلليات الناشللئة طللوال سللنوات الثللورة 
السللورية يف السللويداء، إال أن التشللكيل اجلديللد 
مل ُتكتللب للله احليللاة، فاقتصللر دوره علللى ضجللة 
إعالميللة انطفللأت سللريعًا بللال أي دور فعلّي على 
الضللوء،  حتللت  إلبقائلله  حماولللة  ويف  األرض. 
اسللتدعي العاقللل حللني منللح القيللادة العسللكرية 
الروسللية )وسللام البطولللة( لقريبلله العميللد إيللاد 
لللن  ذلللك  لكللن   ،2017 العللام  أيلللول  العاقللل، يف 
ُيضيللف شلليئًا للوجيلله أبو طالل الللذي وصل إىل 
مكانللة مرموقللة يف قريتلله النائيللة أم الرمللان.

احلاصللل  الضابللط  يشللعر  مل  	
حافللظ  مللن  اجلمهوريللة  بطولللة  وسللام  علللى 
األسللد باإلهانللة مللن تهميشلله لسللنوات طويلللة، 
واسللتدعائه عنللد احلاجللة إىل واجهللة )مناسللبة( 
من أبناء السويداء، ورمبا يكون قد شعر بالفخر 
لذلللك، معتللراً نفسلله )بطللاًل( حقيقيللًا يلجللأ إليه 
رئيللس الدولللة عندمللا يوقللع نفسلله بكثللري مللن 
املتاعللب الللي ال يسللتطيع اخلللروج منهللا. وعلللى 
عكللس عصللام زهللر الديللن الللذي جّنللد إىل جانبلله 
ابنلله "يعللرب"، مل يكللن لنايللف العاقللل أبناء ذكور 
مينحهللم مناصللب قيادية مل يسللتطع أن يصل 
عليهللا لنفسلله، أو ينقللل إليهللم تلللك )البطللوالت( 
الللي صنعهللا للله نظللام )بّشللر( أتباعلله باالنقللالب 
الللي  األدوار  ليتمثللل  عللاد  ثللم  اجملتمللع،  علللى 
يصنعهللا اجملتمللع إياه، ويتقمصهللا يف آخر أيامه.

بورتريه
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سللؤالي  للسللؤال،  جوابللًا  ليللس  هللذا  	
كان هل أكون ظاملًا أو ُمتحاماًل إذا قلت ذلك؟ 
صمللت صديقللي ثللم أجاب: نعم.. رمبللا.. ال أعرف 

صراحللة!
جللواب صديقللي ُيلّخللص آراء غالبيللة  	
"اجلمهور" السوري: أجوبة مسايرة، غري دقيقة، 
تّتصف بالتخّبط واالبتعاد عن الوضوح، وتفتقر 

لتللّن رأٍي صريللح.
وال شللك بللأن جوابلله كان نابعللًا مللن  	
اّطللالع جزئللي علللى نتاجات األدباء الذين سللردُت 
أمساءهللم، ورغللم هللذا مل يتجللّرأ علللى الدفللاع عن 
اجلللزء الللذي يعرفلله، بل ظّل ُمرتبكًا من السللؤال، 
معتقللداً اّطالعللي بشللكل كامللل علللى كتاباتهللم 
احلّجللة  بالتالللي  وامتالكللي  ومؤلفاتهللم، 

الللذي طرحللت. لرأيللي  الداعَمللني  والرهللان 
ملؤلفللات  الدائمللة  متابعللي  أنكللر  ال  	
أولئللك األدبللاء ومللا كانوا ينشللرونه يف الّدوريات 
احملليللة والعربيللة، خللالل السللنوات الللي سللبقت 
الثللورة، مللن باب حللّب املطالعللة وُمواكبة احلالة 
الثقافيللة واألدبيللة السللورية الللي بللدأت تنشللط 
بشللكل أكللر نسللبيًا، بعللد إطللالق األسللد االبللن 
"مسللرية التحديللث والتطويللر" الللي أوهمنللا مللن 
خالهلا أن عصر قمع احلريات وىّل، وحّل حمّله 
عصللر االنفتللاح الثقللايف والسياسللي و"اجملتمللع 

املدنللي".
لللألدب  جديللداً  عهللداً  كان  نعللم،  	
والثقافللة، خُمتلفللًا بالطبللع عللن عصللر األسللد 
األب الللذي كان ُيعاقللب علنللًا كل مللن يتجللرأ 
علللى كتابللة كلمللة واحدة، يف قصللة أو قصيدة 
إحللدى  أو  احلاكللم  النظللام  متللّس  مقالللة،  أو 
مؤسساته، ولكن من عاصر مرحلة بشار ما قبل 
الثورة، يذكر جيداً بأن املستفيدين احلقيقيني 
مللن "االنفتللاح" كانوا من مثقفللي طائفة النظام 
أو مؤيديلله مللن الطوائللف األخللرى، وحمسللوبني 
علللى تيللار املعارضللة األدبيللة –إن صللح التعبللري-، 
باإلضافللة إىل كّتللاب وأدبللاء "املراكللز الثقافية" 
و"احتللاد الكّتللاب العللرب" مللن البعثيللني ومنتسلليب 
أحللزاب "اجلبهللة الوطنيللة التقدمية". أّمللا البقية 
األسللدين،  لنظللام  واملعارضللني  املسللتقلني  مللن 

فأدركللوا الحقللًا خديعة شللعار إطللالق احلريات 
ومسرية التطوير والتحديث ال سيما بعد محلة 
االعتقللاالت الللي أعقبللت ربيللع دمشللق وإعالنهللا.

رمبللا سللُيالحظ البعللض عللدم ترابللط  	
السللؤال السللالف مللع املوضللوع املطللروح، لكللين 
قصللدت مللن خللالل سللؤالي توضيللح مللدى متّكللن 
للسلليطرة علللى  تسللويق األمسللاء  مللن  النظللام 
املشللهد األدبي يف سللوريا، لدرجة تصنيفنا ألدباء 
خانللة  ضمللن  الالحقللني  املبدعللني  مللن  سللوريا 
الفالنللي  والروائللي  الفالنللي  بالشللاعر  )التأّثللر 
واملسللرحي العلتانللي(، دون االعللرتاف بإبداعاتهم 
اجلديللدة، الللي ختّطللت يف أحايللني كثللرية مللا 
أنتجتلله تلللك الفئللة، الللي صللار انتقادهللا جتللاوزاً 

احلمللراء. األدب  )تابوهللات(  خلطللوط 
ثللم أننللا ربطنللا، بالالشللعور، احتمالية  	
نيللل جوائللز األدب العامليللة كللل )نوبللل( بأدونيللس 
علللى سللبيل املثللال، دون التفكللري بإمكانيللة طللرح 
احلللظ يف تصللّدر  يسللعفها  أمسللاء جديللدة، مل 
مشللاهد احليللاة الثقافيللة السللورية، كمللا حصللل 
ألدونيس، الذي استغّل عالقته باحلزب السوري 
اخلمسللينات  مرحلللة  يف  االجتماعللي  القومللي 
البريوتيللة  )شللعر(  جملللة  يف  قصائللده  لنشللر 
الشللهرية آنذاك، وكذلك كان املاغوط، صديق 
أدونيللس ونسلليبه. تلللك اجمللللة الللي نشللر فيهللا 
مؤسسللو وكبار شللعر احلداثة أشعارهم، كبدر 
شللاكر السللياب ويوسللف اخلللال وأنسللي احلللاج 

وغريهللم..
ال شللك بللأن أدونيللس أضللاف مالمللح  	
جديللدة لشللعر التفعيلللة مل تكللن موجللودة لللدى 
من سبقه، لكنها كانت بنظر العديد من القّراء 
عبللارة عللن "تعقيللدات" لغويللة مغرقللة يف الرتميز 
ُيللراد منهللا االختللالف والتمّيللز ال أكثللر، ومل 
يغللب عنهللا النَفللس الطائفللي، يف بعللض املطللارح. 
وكذلللك جاء حممللد املاغوط ليطرح فّنًا جديداً 

 أدب ما بعد الثورة:
هل سنتخّلص من تكريس أدباء النظام؟

سللألت صديقللي: هللل أكللون ظاملللًا  	
حللني ُأشللّبه القللاّص الراحللل عبللد السللالم 
العجيلللي بللل "احلكواتللي"، ومثللله حّنللا مينللا 
أنعللت  حللني  وكذلللك  إخالصللي؟  ووليللد 
بللل  وأدونيللس  "املتأدنللس"،  بللل  خّضللور  فايللز 
ر"؟ فأجابللين:  "املتفذلللك"، واملاغللوط بللل "املكللرِّ
لكنللك سللتتعرض لللردود فعللل عنيفللة إذا مللا 
طرحللت ذلللك أمللام متابعيهللم ومعجبيهللم!

أمحد طلب الناصر

علللى السللاحة األدبيللة، أطلللق عليلله "النثللر"، اعتللره 
العديدون ثورة يف الشعر العربي، رغم أنه ال خيلو 
مللن احلللس الطائفللي يف بعللض صللوره، بينمللا عللّده 
البعللض تطللاواًل علللى القواعللد الشللعرية وأقانيمها. 
ومللع ذلللك احتللل هللذا الفللن مكانللًا للله لللدى شللرية 
واسللعة مللن الشللعراء العللرب احملّدثللني، ال سلليما يف 

سللوريا ولبنللان. 
بالنسللبة ألدونيللس، فلم تتوقف املقاالت  	
والكتللب الللي تتنللاول سللرقاته مللن شللعراء غربيللني 
وعللرب، بللدءاً مللن كتابلله األهللم )الثابللت واملتحول( 
مللن مؤلفللات )بولللس نويللا( وانتهللاًء بكتللاب )ديللوان 
البيت الواحد يف الشللعر العربي( من الشللاعر اللييب 
حممللد التليسللي الللذي نشللر كتابللًا يمللل العنوان 

ذاتلله منللذ حوالللي 30 عامللًا.
أما املاغوط، فراح "ُيكّرر" وُيعيد صياغة  	
نصوصلله بأشللكال خمتلفللة يف ديوانيلله األخرييللن 
األمحللر"،  و"البللدوي  اهلل"  غللرب  عللدن  "شللرق 
وكذلك يف زاوية يوم الثالثاء بصحيفة "تشرين" 
الللي صللار ينشللر فيها مللا يكتب مللن نصوص خالل 
السللنوات الثللالث الللي سللبقت وفاتلله. إال أن أهللم مللا 
يتعّلللق بفللن النثللر الللذي شللاءت احلظللوظ أن يرتبللع 
املاغوط على صدارته، فقد سللبقه إليه ابن مدينته 
)سلللمية( "إمساعيللل العامود"، الللذي ُصورت حياته 
وشعره بفيلم وثائقي، بعنوان "مطموراً حتت غبار 
اآلخريللن"، للمخللرج "علللي سللفر" ونللص الكاتللب 

"إبراهيللم اجلبللني" عللام 2008.
اليللوم  رؤيتنللا  إليلله،  اإلشللارة  أود  مللا  	
ألدبللاء سللوريني يف امَلهاجللر وهللم يتسللابقون لنشللر 
قصصهللم ورواياتهللم وقصائدهللم بعللد انعتاقهللم 
مللن رقابللة نظللام األسللد وطمسلله إلبداعاتهللم فيمللا 
مضللى. فللال ميللّر يللوم إال ونسللمع فيلله، أو نقرأ، خر 
طباعللة روايللة أو ديللوان جديللد، يشللتمل على أمجل 
مللا يتفّتللق عندهم من فنون األدب.. فهل حنن على 
موعللد مللع بللزوغ أعللالم أدٍب خمتلللٍف وحقيقللي؟
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فالدولللة  هنللا،  أصيللل  إغللراء  مّثللة  	
الللي تصّنللف علللى أّنهللا الراعللي األول لإلرهاب 
يف العللامل، ُتواجلله ضغوطللًا متسللارعة، قّوضللت 
بسللرعة صاروخيللة كل اآلمللال الللي بناهللا 
ساسللة إيللران يف انفتللاح اقتصللادي علللى العللامل، 
ُينهللي ثالثللة عقللود مللن العزلللة، ويف هيمنللة 
إقليميللة مشللفوعة باتفللاق نللووي بللين أساسللًا –

رغللم كل إنللكارات إدارة الرئيللس األمريكللي 
السللابق بللاراك أوبامللا– علللى اسللتبدال اخلطللر 
النللووي اإليراني، برتخيص االمتداد اإلقليمي 

عللر جسللر رئيسللي هللو سللوريا.
سللريع  اسللتعراض  أّي  أّن  والواقللع  	
توقيللع  عقللب  سللوريا،  يف  األحللداث  لتطللور 
لتوقيعلله؛  املفاوضللات  وخللالل  بللل  االتفللاق 
سلليقود إىل تشللابك واضح، بني انقالب التوازن 
امليدانللي لصللاحل النظللام، والتدخللل الروسللي 
بطلللب ُمعلللن مللن إيللران. ولعّل هذا ما سيسللهل 
ملريدي املمانعة، يف نسختها اإليرانية األحدث 
ابتناء تفسريات تربط بني انسحاب ترامب من 
االتفاق، وبني ما يعتقدون أّنه "النصر اإلهلي"، 
الللذي حققلله النظللام وحلفللاؤه اإليرانيللون عللر 

مليشللياتهم الطائفيللة متعللددة اجلنسلليات.
وليللس مللن الصعللب هنللا االسللتنتاج،  	
أّن أّي ضعف يعرتي قدرة إيران على مواصلة 
تغذيللة هللذا التمللدد، سللواء ألسللباب مالية حتت 
وطللأة العقوبللات، أو لعوائللق ميدانيللة نتيجللة 
بللات  الللذي  اإلسللرائيلي  العسللكري  التصّيللد 
ُمعلنللًا يف سللوريا؛ سلليقود إىل ضعللٍف مقابللل يف 
قللدرة نظللام األسللد علللى مواصلللة إبللداء واّدعللاء 
التماسللك، وهللو مللا سلليصّعب مهمللة روسلليا 
نفسها يف سوريا. فهي حتى وإن بدت منتصرة 
اآلن، فللإّن جللزءاً أساسلليًا مللن هللذا الظاهللر يعود 

إىل "خللزان القتلللى" الللذي متللّد بلله إيللران هللذه 
احلللرب، وإىل انعللدام حساسلليتها جتللاه الكلفللة 

املاليللة غللري املسللرتّدة ملشللروعها الطائفللي.  
الواليللات  أّن  بالطبللع  صحيللح  	
املتحللدة تسللتجيب حلاجللات إسللرائيل أواًل يف 
توجيلله سياسللتها حنللو إيللران، غللري أّن املقابللل 
قائللم، وهللو أّن املوقللف اإليرانللي مللن "الشلليطان 
األكللر"، أبعللد مللن جمللرد حالللة شللعاراتية 
متثللل امتللداداً ملوقللف النظام من إسللرائيل، فهو 
حاجة داخلية عضوية لتمكني السلطة ومنط 

. كميللة حلا ا
وحتللى مللع توقيع االتلللفاق، حافظت  	
املؤسسللة احلاكمللة، وهللي مزيللج مللن رجللال 
الديللن والعسللكر، علللى مسللافة دعائيللة مضللادة 
ألمللريكا، يف مقابللل تللرك الساسللة املدنيني يف 
حكومللي حسللن روحاني خيوضللون مفاوضات 
–رمست خطوطها يف مؤسسة احلكم الفعلية- 

للوصللول إىل تفاهللم جمللٍز مللع الشلليطان.
ومللع انقللالب هللذا الواقللع رأسللًا علللى  	
عقب إثر قرار ترامب، باتت الثنائية اإليرانية 
تدخللل ببللطء يف اضطللراب وظيفللي. وحتللت 
العملللة  قيمللة  يف  السللريع  التدهللور  ضغللط 
الوطنيللة )الريللال( ووصللول سللعر صرفهللا إىل 
90 ألف ريال مقابل الدوالر األمريكي، وخروج 

مظاهللرات غللري مألوفللة يف بللازار طهللران، صللار 
لزامًا على إيران أن تواجه التحّوالت الصادمة 

يف أثللر العقوبللات األمريكيللة القاسللية.
األمريكللي  اخلارجيللة  وزيللر  وعللد  	
مايللك بومبيللو بعقوبللات مل يسللبق هلللا مثيللل يف 
التاريللخ ضللد إيللران، وهللذا يبللدو تهديللداً ُمرعبًا 
يف الواقللع، وبالنظللر إىل الّسللطوة التحّكميللة 
اهلائلللة الللي متلكهللا واشللنطن علللى االقتصللاد 

إيران بعد انهيار االتفاق: ثـمن مضاعف لوهم اهليمنة

سلليجد أنصللار نظريللات امُلؤامللرة يف معسللكر املمانعللة الللذي تقوده إيران، أفقًا واسللعًا وأرضللًا خصبة، لبناء افرتاضللات وآراء قاطعة  	
حيللال "املؤامللرة الكونيللة" الللي تتعللرض هلللا إيللران مللع بللدء تطبيللق سياسللات إدارة الرئيللس األمريكللي دونالللد ترامللب ضللد دولللة املاللللي.

سهيل نظام الدين

العاملللي؛ فللإّن أثللر هللذه العقوبللات بللدأ فعللاًل حتللى 
قبللل أن يتللم اإلعللالن عنهللا، وأيضللًا حتللى قبللل أن 
تنتهللي مهلللة ترامللب إلعللادة فللرض العقوبللات 
السللابقة، الللي رفعتهللا إدارة سلللفه أوبامللا بعللد 
توقيع االتفاق النووي عام 2015 يف فيينا. وتواىل 
قفللز الشللركات العامليللة الكللرى مللن "سللفينة 
االقتصللاد اإليرانللي الغارقللة" ليصللل عددهللا إىل 
حنللو 50 شللركة، بعضهللا لطاملللا كان موجللوداً 
سلليرتوين  بيجللو  مثللل  اإليرانيللة،  السللوق  يف 
الفرنسللية، وتوقفللت صفقللات ضخمة مع بوينغ 
التجاريللة،  الطائللرات  وإيربللاص لشللراء مئللات 
وانسللحبت توتللال مللن عقد ضخللم لتطوير قطاع 

النفللط اإليرانللي.
ويبللدو أّن القطللاع األكثللر حساسللية  	
النفللط، قللد  إيللران، وهللو قطللاع  ومصرييللة يف 
بللات هللو اهلللدف امُلعلللن مللع كشللف ترامللب نواياه 
بتقليللص صللادرات إيللران مللن اخلللام إىل الصفر؛ 
والواقللع أّن هللذا اهلللدف حتديللداً ليللس يف حاجللة 
ُمدّمللراً  ليكللون  كاملللة  بنسللبة  حتققلله  إىل 
النفللط.  علللى  كليللًا  املعتمللد  إيللران  القتصللاد 
وسللتصبح النتائللج أكثللر كارثيللة يف ضوء قيام 
اإليرانيني أنفسللهم بشطب بعض أدوات التكّيف 
علللى  حصوهلللم  بعللد  العقوبللات  مللع  السللابقة 
ضمانللات االتفللاق النللووي، ومللا ظهللر مللن عجللز 
األوروبيللني عللن محايللة اسللتثماراتهم يف إيللران 

مللن تهديللد العقوبللات االمريكيللة.
احلقيقللة أّنلله ال توجللد دولللة ميكنهللا  	
حتّمللل نتائللج حسللم قيمللة بضاعتهللا الرئيسللية 
مللن موازنتهللا، وهللذه الدولللة، إن حدثللت املعجللزة 
ووجدت، فهي لن تكون إيران، الي تشرتي بهذه 
القيمة هيمنة موهومة ال ُتقّدم هلا أّي عائد غري 

مزيللد مللن الشللعارات منتهيللة الصالحيللة.
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اخلللوف والتهديللدات يف أمللريكا الالتينيللة همللا جللزٌء مللن تارخيهللا، 
وأداة للسلللطة تسللتخدمها كل األطللراف لكبللح االعرتاضللات، فعللن 
طريللق سللالح اخلللوف مّتت سللرقة أراضي النللاس، ومّت الّدوس على 
حقوق اإلنسان وحتقري املبادئ األساسية للدميقراطية والسخرية 
منهللا. "أطِلللق سللاقيك للريح، وإال سلليقتلونك". هكللذا تقول كلمات 
األغنيللة للمطللرب الشللعيب التشلليلي فيكتللور جللارا، الللذي قتللل هللو 
نفسلله عام 1973 بعد أن مّت قطع أصابعه. لقد ترعرعنا وكرنا يف 
كولومبيا وأشكال اخلوف حُتيط بنا، مبا فيها اخلوف من التغيري 
واالختالف، واخلوف من أي شيء غري مكتوب يف منظومة املعايري 

املوجودة.
هللذا هللو املنللاخ الللذي صعللدت يف سللياقه العصابللات املتنوعللة لقتلللة 
سياسلليني علللى مللدار فللرتة القللرن العشللرين العاصفللة واملضطربللة 
من حياة البالد، مع بروز أمساء ُمنذرة بالشّر والفجيعة كمنظمة 
غريبللة  وطللرق  مرعبللة  ممارسللات  وظهللور  الللرؤوس"،  "قاطعللو 
لتقطيللع النللاس إىل نتف. هؤالء الوحوش رّسللخوا حكم اخلوف، بل 
وامتدحوه ليشجعوا أنفسهم أثناء فلتانهم اجلماعي اهلمجي وشّق 

طريقهللم عللر املناطللق واألحيللاء بذبللح مللن يعرتض سللبيلهم.
جْعللل الرعللب وإطللالق التهديدات أمراً طبيعيللًا، وإدخاهلما ملنظومة 
الثقافة اجملتمعية قد خلق عمليات تهجري قسري وحاالت اختفاء، 
وهللذا مللا أضعللف إرادة االحتجاج وممارسللة املقاومللة املدنية. كانوا 
ُيللّذرون النللاس: "أي شللخص يتصللرف مثللل نعجللة سللوداء حمليللة 

عليه أن ينتظر أن ينتهي يف املسلللخ".
يف مللكان آخللر، ُيذكرنللا بابلللو نللريودا، الشللاعر التشلليلي، حبضللور 
اخلللوف يف ديوانلله" النشلليد الشللامل": َطرٌق قوٌي علللى الباب اهلادئ/ 
اهلاويللة أو الوميللض الللذي ابتلع القاتل/ عندما تنبح الكالب ويصل 
رجللال الشللرطة القسللاة بللني ُأنللاس نيللام/ ليضفللروا بشللكل شللرس 

خيللوط الدمللوع/ وينتزعوهللا مللن الرمللوش املذعللورة".
لقللد َحلللَّ اخلللوف والتهديللدات -املبطنللة يف بعللض األحيللان، لكللن 

املباش��رة يف الغال��ب ودون رت��وش- م��كان احملاجج��ة السياس��ية، وه��ذا 
ليمنع��وا  اجل��ادون  يس��تخدمها  ال��ي  القم��ع  مكائ��د  إح��دى  ُيث��ل 
االعرتاض على شيوع الفظاعات. إن ثين الناس عن الّشجب أو صياغة 
االنتق��ادات يتح��ّول إىل اس��رتاتيجية، وتل��ك ه��ي الطريق��ة ال��ي يفرض 
فيها "اخلوف من اخلس��ران" نفس��ه. فاألفضل، حس��ب اعتقاد الناس، أن 

يبق��ى امل��رء هادئ��ًا يف الوق��ت ال��ذي ُي��داس علي��ه.
يف بيئة يس��ودها االضطهاد، مل َيُعد الواقع مقولة موضوعية، وحتتوي 
الذاتي��ة الس��ائدة عل��ى املكون��ات ال��ي تدف��ع لاس��تنتاج أن��ه م��ن األفض��ل 
ترك األمور كما هي، من أجل جتنب اخلطر أو ما هو أسوأ. ويف وقتنا 
هذا، أصبحت وسائل اإلعام إمجااًل، مع اكتسابها زمخًا كبرياً بفعل 

وس��ائل التواصل االجتماعي، أداةُ توّس��ع نش��ر وتعميم هكذا خماوف.
إن ثقافتن��ا احلالي��ة، ثقاف��ة اخل��وف، معت��ادة أيض��ًا عل��ى اس��تخدام 
س��يكولوجيا الَذْن��ب: إن قتل��وا ذاك الش��خص أو ط��ردوه م��ن العم��ل أو 
س��خروا من��ه "ف��ا َب��دَّ أن��ه يدي��ن هل��م بش��يء م��ا". هن��ا، ُيصب��ح الضحاي��ا 
كائن��ات فاس��دة، وتصب��ح اجلري��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��رية 
عل��ى املناضل��ن، ف��إن الظل��م حيت��اج ل��زرع اخل��وف م��ن امل��وت اجلس��دي 
أو التهدي��د بالعن��ف. "إن كن��ت مص��راً على رس��م لوح��اٍت كاريكاتريية 
تس��خر م��ن نظ��ام م��ا أو م��ن قادت��ه فس��نقتلك. إن واصل��ت الغن��اء ض��د 
اجلادين فسنقطع رأسك". اخلوف من املوت ُيزود الطغاة بوسيلة ِلَكّم 

األف��واه تتج��اوز الوس��ائل املادي��ة.
لنطل��ق عليه��ا وص��ف خُميل��ة الرعب، املخيلة الي تش��تمل على اخلوف 
م��ن ع��دم االمتث��ال والتفريق بن األم��ور، واخلوف من التفّرد. من أجل 
ه��ذا، علين��ا أن ُنغ��يّن جنب��ًا إىل جن��ب م��ع فيوليت��ا ب��ارا، املغني��ة التش��يلية 
الراحل��ة ع��ام 1976: "ال الرص��اص ُييفن��ا، وال ُترعبن��ا كالب الصي��د 

النباحة".

عودة سياسة اخلوف يف أمريكا الالتينية
لُنغّن »ال الرصاص ُييفنا، وال ُترعبنا كالب الصيد النّباحة«

رينالدو سبيتاليتا
عن جريدة EL ESPECTADOR الكولومبية           

18 نيسان 
ترمجة مأمون حليب

ترجمة

بينمللا كان يعمللل يف جملللة "كرايسلليس" يف بوينللس آيللرس يف سللبعينيات القللرن  	
املاضللي، تلّقللى الكاتللب إيللدواردو غاليانللو اتصللااًل هاتفيللًا مللن شللخص مللا ينتمللي ملنظمللة ُتدعللى 
"التحالف املعادي للشيوعية"، وهي عصابة مسلحة غري شرعية. قال املتصل للكاتب: "سنقتلكم 
مجيعللًا يللا أبنللاء العاهللرات. فللرّد عليلله إيللدواردو بللكل هللدوء: "نسللتقبل التهديللدات يللا سلليدي مللن 

السللاعة السادسللة حتللى الثامنللة"، ثللم أغلللق اخلللط. 
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- ال تعللر املقللاالت املنشللورة بالضللرورة عللن رأي اجمللللة.

- ترحللب املللللجلة مبسلللللاهماتكم غللري املنشللللللورة سللابقًا.
3ayn-almadina.com 
info@3ayn-almadina.com

@3aynAlmadina /3aynAlmadina

ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ مجّلة

- ال تعللر املقللاالت املنشللورة بالضللرورة عللن رأي اجمللللة.

- ترحللب املللللجلة مبسلللللاهماتكم غللري املنشللللللورة سللابقًا.
ayn-almadina.com 
info@ayn-almadina.com

@AynAlmadina /3aynAlmadina

ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ  عضو الشــبكة السوريةمجّلة
لإلعــام المطبوع

لت غالبية يف قائمة األمساء الي وّقع الرئيس اللبناني ميشلليل عون مرسللوم جتنيسللها ُمؤخراً،  من بني األمساء السللورية الي شللكّ 	
كان الفتللًا ظهللور امسللي ابنللي نللزار األسللعد رجللل النفط السللوري فاحللش الثراء، ندى وميا، وبعد أن سللبقهما األب باحلصول على اجلنسللية 

مبرسللوم مللن الرئيللس اللبنانللي السللابق ميشلليل سللليمان.

اللبنانيللة،  اجلنسللية  ُتعللّد  شللك  بللال  	
بالنسللبة للثالثللة، جمللرد إجللراء ُيسللّهل إدارة 
لبنللان،  يف  امُلسللجلة  وممتلكاتهللم  أعماهلللم 
ووسلليلة تهللّرب ضريلليب وغسلليل أمللوال مللا تزال 
ُتثللري لعللاب األسللعد، رغللم تصنيفلله ضمللن أغنللى 
مئللة شللخص سللوري قبللل سللنوات، ورمبللا تكللون 
خطللوة اسللتباقية تزيللد فللرص فللوزه وابنتيلله 
حبصص وازنة من نفط لبنان البحري الواعد. 
الكنديللة،  اجلنسللية  األسللعد  يمللل  	
ويتمتللع بامتيازاتهللا كاملللة، غللري أنهللا ال تنفللع 
مللع منللط األعمللال الللذي اعتللاد عليلله، بللل ُتلزمه 
يف حللاالت كثللرية بالتقّيللد بالقوانللني الللي طاملا 
خرقهللا يف مسللرية أعماللله الطويلللة واملتشللعبة 
الي امتدت لدول عدة، من سورية إىل اإلمارات 
كغرفللة  بالطبللع  لبنللان  وإىل  اجلزائللر،  إىل 

القللذرة. للعمليللات  خمصصللة 
كان  املاضللي،  القللرن  سللبعينات  يف  	
نزار طالبًا جامعيًا ُمعدمًا وشبه متسول، ال يكاد 
جيللد مللا يأكله أو يلبسلله إال من فضالت زمالء 
أثريللاء التصللق بهللم، وكان يعجللز حتللى عللن 
تأمللني أجللرة السللفر لزيللارة أملله يف ضيعللة عللني 
جللاش التابعللة لدريكيللش يف ريللف طرطللوس. 

تللدم  تلللك مل  لكللن حالللة اجلللوع والتسللّول 
طويللاًل، إذ سللرعان مللا أسللعفه زوج خالتلله، 
مديللر عللام مؤسسللة التبللغ والتنبللاك آنللذاك، 
حممللد خملللوف، بفرصللة سيسللتغلها علللى 

أبللرع وأكمللل صللورة. 
فللرزت مواهللب األسللعد يف تسللهيل  	
الفللوز علللى مقاولللني من آباء وأشللقاء زمالئه 
يف اجلامعللة، مبناقصللات حكوميللة بللدأت يف 
البنللاء علللى أطللراف دمشللق، مقابللل مبالللغ 
ازدادت بالتدريللج مللرة بعللد مللرة، وإىل حللني 
أصبللح السمسللار األول بللني خملللوف ورجللال 
أعمللال أثريللاء بالوراثللة، مللن مللدن دمشللق 
ومحص وحلب، كانت هلم النسبة العظمى 
وقبللل  اخلللاص.  السللوري  املللال  رأس  مللن 
أن ينازعهللم فيهللا رجللال احللقللة العليللا يف 
طغمللة حافللظ األسللد، بالسمسللرة واألتللاوات 
والرشللاوى آخللر السللبعينات، ثللم بالشللراكة 
ابتللداء مللن مطلللع  الطوعيللة  أو  اإلجباريللة 

العقللد الالحللق. 
نفللط  حقللول  فتحللت  حينهللا  	
ديللر الللزور املكتشللفة حديثللًا آفاقللًا جديللدة 
لنللزار، فأسللس مللع حممللد خملللوف وشللقيق 

نزار األسعد
من سنوات اجلوع 

إىل الشبع

يف  املوظللف  مهنللا،  غسللان  خملللوف  زوجللة 
وزارة النفللط، شللركة )LEAD( للخدمللات 
واإلنشللاءات النفطيللة الللي احتكللرت العقللود 
الكللرى مللع الشللركات األجنبيللة، لتتضخللم 
ثروة األسللعد بسللرعة قياسللية، ويتحول إىل 
رجللل النفللط األول يف سللورية، وإىل حللني 
بلللغ األوالد رامللي وإيهللاب وحافللظ حممللد 
خملللوف أشللّدهم، ومع حفظ حصص باسللل 

وبشللار وماهللر األسللد حتللى اليللوم.
يف التسللعينات انقلللب احلللال مبللن  	
كانللوا ُيشللّغلون األسللعد مللن األثريللاء، فعللنّي 
بعضهم موظفني يف شركاته املتعددة، رمبا 
إذالاًل هلللم، أو انتقامللًا مللن تارخيلله اخلللاص، 
الللذي ُيللاول حمللوه عللر شللائعات يطلقهللا 
عن عراقة عائلته واحرتافها صناعة وجتارة 

احلريللر.
يف العللام 2000 افتتللح نللزار برفقللة  	
مدينللة  يف  عامللًا  مشللفى  الصحللة  وزيللر 
دريكيللش، بنللاه علللى نفقته اخلاصللة "تقدمة 
عللن روح" والدتلله مجيلة مهنا، وهي تسللتحق 
هللذه التقدمللة مبللا أتاحتلله البنهللا عللر ابنللة 

خملللوف. حممللد  زوجللة  عمهللا 

صياد املدينة

املشفى التي شيدها األسعد يف مدينة دريكيش ويف األسفل يظهر إىل جانب بشار األسد

https://twitter.com/3aynAlmadina
https://www.facebook.com/3aynAlmadina
https://twitter.com/3aynAlmadina
https://www.facebook.com/3aynAlmadina
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