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االفتتاحية

دير الّزور كانت لوحدها بالفعل
أي��ام قليل��ة، ورّب��ا س��اعات، تفصلن��ا ع��ن إكمال قّوات الّنظ��ام اجتياحها جلزي��رة »حوجية كاطع«  	
يف نهر الفرات، بعد أن أمّتت احتالل أحياء مدينة دير الّزور. هرب أمامها من استطاع من املدنّيني من حيٍّ 
إىل آخ��ر، قب��ل أن يع��روا فْرع��ًا م��ن الّنه��ر إىل »احلوجي��ة« بق��وارب س��رعان م��ا دّمرته��ا قذائ��ف الّنظ��ام. كان 
أم��ل املدنّي��ني أن يس��تأنفوا م��ن احلوجي��ة رحل��ة فراره��م إىل الّضّف��ة الّثانية من الّنهر، حي��ث كانت ختضع 
لس��يطرة )قس��د( ال��ي انس��حبت فج��أة لُتتي��ح للّنظ��ام إح��كام حص��اره عل��ى العالق��ني يف احلوجي��ة م��ن كل 

اجلهات.
س��لوك الّنظام وإصراره الوحش��ي على قطع س��بل الّنجاة أمام احملاصرين غري مفاجئ، وال كانت  	
مفاجئ��ة غ��ارات الّط��ريان وال قذائ��ف املدفعّية والدّبابات. خذالن اجملتم��ع الّدولي والّتحالف اّلذي يتمركز 
أتباع��ه عل��ى مرم��ى حج��ر م��ن احملاصري��ن، لي��س مفاجئًا أيضًا، فمن س��كت على أنواع اإلب��ادة املختلفة حبّق 
الّسوريني خالل الّسنوات الّسابقة، سيسُكت عن حادثة »صغرية« بالنسبة إليه مثل فتك الّنظام باحملاصرين. 
كان املفاجئ هي البالدة الي أبدتها املعارضة الّسورّية، ممّثلة بائتالفها وهيئاتها وشخصّيات قادتها، حنو 
وقائ��ع املذحب��ة املعلن��ة يف احلوجي��ة، ال��ي طالت وس��تطال )180( طفاًل وامرأة وش��يخًا مل يبق أمامهم س��وى 
االستس��الم لقّوات الّنظام واملضيِّ ملصري معلوم، إعدامًا فورّيًا يش��بع نزعات الّتوّحش يف أنفس جنود األس��د، 
أو قت��اًل بطيئ��اََ يف معتقالت��ه، وبع��د أن تصّوره��م تلفزيونات��ه عل��ى أّنه��م املدنّي��ون الذي��ن أنقذه��م اجلي��ش من 

قبض��ة داع��ش، كم��ا حدث مؤّخ��راً يف حاالت كثرية.
اس��تجابة إعالم الّثورة وناش��طيه من احملافظات الّس��ورّية األخرى ملأس��اة احلوجية جاءت خجولة،  	
واقتص��رت املش��اركة يف احلم��الت اإلعالمّي��ة ال��ي أطلقه��ا أبن��اء دي��ر ال��ّزور عليه��م فق��ط، م��ع اس��تثناءات 
متفّرق��ة كان بعضه��ا رفع��ًا للعت��ب. رّبا كان اإلحس��اس بالعجز وال جدوى حماوالت اإلنقاذ س��ببًا يفّس��ر 
حمدودّي��ة تل��ك االس��تجابة. غ��ري أّن س��ببًا آخ��ر لعّله يفّس��ر ذلك، ه��و االعتياد على املوت إىل درجة اس��تنزفت 
فيه��ا الق��درة عل��ى الّتضام��ن ل��دى البع��ض مّن��ا، كث��ّوار ومجه��ور ث��ورة عل��ى األق��ل. وعلي��ه تص��ري صرخ��ات 

املنكوب��ني، إذا مل يكون��وا قريب��ني ج��ّداً مّن��ا، أو إذا مل متّس��نا نكبته��م مباش��رة، ب��ال وق��ع ُيرجت��ى وال تأث��ري.
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    ترجمة

ثان��ي  ون��زل  ص��اروخ،  أول  ن��زل  مغرب��ا،  الوق��ت  أصب��ح  	
ص��اروخ، وب��دأت املدفعي��ة بالض��رب. مسعن��ا صي��اح. أن��ا وبناتي فقط. 
أوالدي اثن��ان باجلي��ش احل��ر، وثالث��ة برتكي��ا م��ع أمه��م، أحده��م 
مدرس��ة  اقتح��ام  يف  مص��اب  وص��دره  وحنك��ه  مقطوع��ة،  إصبع��ه 
الصناع��ة، أجري��ت ل��ه عملي��ة يف تركي��ا. أرس��لتهم إىل هن��اك. ف��األم 
صار على عيونها غشاوة من البكاء على أوالدها. اثنان منهم شهداء. 
أن��ا ل��دي خ��رة وخدم��ة باجلي��ش مث��ان وعش��رين س��نة  	
مس��اعد أول، تس��رحت يف الس��بعة وتس��عني، أعرف معنى التمش��يط 
ومعن��ى الرم��ي. ل��دي بن��ات ولس��ت خائف��ا، والس��الح مؤم��ن م��ن 
أصدقائنا. قلت هلن من املمكن أن أصعد اجلبل مع األوالد، أو أتقدم 
إىل األم��ام. هات��ان بارودت��ان تعرف��ن م��اذا تفعل��ن. من��ذ وق��ت طوي��ل 
علمته��ن كي��ف يس��تعملنها. بنات��ي مثقف��ات، كان م��ن املف��روض 
أنه��ن أنه��وا اجلامع��ة. أول ص��اروخ، ثان��ي ص��اروخ، قل��ت هل��ن هن��اك 
هج��وم، نظ��راََ لرم��ي املدفعي��ة واهل��اون، هن��اك هج��وم عل��ى ماأعتق��د. 
اخلط��ة العس��كرية تق��ول هك��ذا، ألن��ه ب��دأ بقوة وعن��ف، كذلك حلق 

الط��ريان، قل��ت هل��ن اهلج��وم تأك��د، م��ا م��ن ش��ك يف ذل��ك. 
نزل��ت داع��ش م��ن ف��وق، داع��ش عل��ى اجلب��ل، أم��ا مجاعتن��ا  	
-مثل��وا أنه��م داع��ش م��ن أج��ل الس��الح- مرابط��ون يف املوظف��ني. 
الديري��ة يقول��ون ال يدخ��ل اجلي��ش م��ن هن��ا، يقول��ون ي��دوس علين��ا 
ويدخل. املهم نزلوا من اجلبل، يقولون أخلوا. ياأمري اهلاون -يسمون 
أنفس��هم أم��ري اهل��اون وأمري املدفعية- ملاذا ختل��ون؟ يقول هاهم على 
اجلب��ل. قل��ت ل��ه من��ذ زم��ن صع��دوا اجلب��ل ونزل��وا، وصع��دوا ونزل��وا، 
ومل يس��تطيعوا التقدم. محلوا أنفس��هم وتابعوا املش��ي. مسعنا صياحا 
فخرج��ت أركض، املصابون أس��عفناهم عل��ى الدراجات. وقفت أريد 
الدخ��ول إىل بي��ت مسع��ت من��ه ص��وت أن��ني، أري��د الدخ��ول إىل بي��ت، 
كن��ت أذك��ر أن هن��اك أن��ني بالبيت، وأنا واق��ف. بعدها أين أصبحت 
ال أع��رف، ش��اهدت الومض��ة وأنا أدق الب��اب. ومضة تبعد عين تقريبا 

مخس��ة وس��بعني م��رتا.
ال أع��رف أي��ن ص��رت. تقريب��ا رب��ع س��اعة، نص��ف س��اعة..  	
أمسع امرأة تصيح )وين أهل املروة(. هناك قدام بيتنا ش��اب مصاب، 
أمس��ع لك��ن لس��ت واعي��ا. بقي��ت مرمي��ا عل��ى األرض. ج��اء ش��اب عل��ى 
دراج��ة ق��ال هل��ا أي��ن؟ قال��ت ل��ه أم��ام البي��ت، هن��اك ش��اب أم��ام بي��ي 
امس��ه أب��و خال��د م��ن اجلبيل��ة، ج��اء ليعطي��ين مفت��اح بي��ت صاحب��ه 
بالبوكم��ال، ثالث��ة طواب��ق، ك��ي أس��كن يف الطاب��ق األرض��ي، ألنهم 

ش��اهدوا القص��ف، كان��وا يرون من احلميدي��ة واجلبيلة القصف على 
العمال، صار مثل املطر. جاء الشاب وأصيب، أسعفه األوالد وانصرفوا، 
وأن��ا عل��ى األرض مل يرون��ي م��ن كثاف��ة القص��ف. بع��د أن تالش��ت 
الغرة مسعت أحدهم يقول أين احلجي، ملاذا هو ليس باملعمعة؟ قالوا 
ال نع��رف. تراكض��وا إىل البي��ت، أي��ن أبوكن؟ أبي معكم باإلس��عافات. 
صارت الناس تبحث، وجدوني. أنا واٍع أمسع حكيهم، لكن لست بكامل 
وعي��ي، أصابت��ين ش��ظية مازال��ت بفخ��ذي، وش��ظية بقدم��ي وأخ��رى 

برأس��ي. اإلس��عاف بفارمكس. 
لبنات��ي،  ذهب��ت  لي��ال  عش��رة  احلادي��ة  الس��اعة  يف  تقريب��ا  	
وجدته��ن واقف��ات أم��ام الب��اب، قل��ت هلن بس��يطة، ادخل��ن. ليتين مل أقل 
ادخلن. عندها جاءت الطائرات، واهلل العنقودي تلقيه كأنه كرميال. 
قل��ت هل��ن كلك��ن بزاوي��ة يف الس��رداب، ووضع��ت الف��رش قدامهن مثل 
املص��د، قل��ت اقع��دن هن��ا والباق��ي عل��ى اهلل. بع��د قلي��ل ص��ار القص��ف يف 
احل��ارة الثاني��ة، الثالث��ة.. قل��ت هل��ن قم��ن مع��ي، وخرجن��ا م��ن جان��ب 
الك��راج، وقلن��ا ي��اهلل إىل املعب��ار. اس��تقبلنا األوالد هن��اك: احلم��د هلل على 
الس��المة، م��ن بق��ي وراءك، قل��ت هل��م ف��الن مسعته يصي��ح على أوالده 
يق��ول هل��م اطلع��وا بس��يارة س��وزوكي، مع��ه أطفال��ه األرب��ع، وزوجت��ه 

ول��دت م��ن ف��رتة قريب��ة. تذهب��ون وتأت��ون ب��ه. وفع��ال. 
يف اليوم الثاني ذهب فالن وفالن وفالن عن طريق اجلس��ر  	
املعلق، متسكوا ببقاياه وطمسوا بالنهر وعروا، ليأتوا باألخبار، احلمد 
هلل، مصاب��ان أس��عفوهما إىل مش��فى فارمك��س، لكنه��ا يف الي��وم الثال��ث 
انتهت، كانت مدمرة بشكل نهائي، وقتل فيها ممرضان أو ثالثة. أبو 

داود صاح��ب س��يارة الف��ان تركت��ه يف الداخ��ل.
العم��ال هربن��ا إىل  م��ن  النظ��ام  مل��ا هج��م  داود  أب��و  يق��ول  	
اجلبيل��ة، ومنه��ا إىل ش��ارع حس��ن ط��ه وس��تة إال رب��ع، وهن��اك منن��ا يف 
العب��ارات. كان��ت الن��اس تس��مع أن داع��ش تقت��ل كل م��ن خي��رج م��ن 
بيت��ه، أو جتن��ده. كان��ت الن��اس تأخ��ذ أخباره��ا م��ن الرادي��و، ومن أوالد 
البلد املبايعني، قالوا هلم هزمنا. بعدها عروا إىل احلويقة ثم حوجية 
كاط��ع، ومنه��ا إىل قري��ة اجلنين��ة يف اللي��ل، ألن قناص مش��فى القلب 
يرص��د املنطق��ة. يف اجلنين��ة أمس��كت به��م داع��ش، قال��ت هلم م��ن يريد 
الذه��اب فليذه��ب. األك��راد يف قري��ة احلص��ان، نقط��ة االش��تباك، ل��وح 
هل��م أب��و داود أنه��م مستس��لمون، وأعط��ى ذهب زوجت��ه للحاجز كي ال 

يأخ��ذوه إىل املخي��م.

مدينة دير الزور يف أيامها األخرية 
حني كانت الطائرات تلقي العنقودي كأنه »كرميال«

ش��هادة ملتقاع��د م��ن ح��ي العم��ال كان م��ن آخ��ر املغادري��ن ملدين��ة دي��ر ال��زور، من��ذ   	
وردت. كم��ا  التص��رف  م��ن  بقلي��ل  ننش��رها  بع��ده.  وم��ا  األول  تش��رين  منتص��ف 
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رادار املدينة
    

بقع��ة  س��وى  للتنظي��م  يتب��َق  مل  	
صغ��رية ش��رق دي��ر ال��زور، متثل م��ا تبقى من 
)خالف��ة( توش��ك على ال��زوال، ورغم حركة 
الن��زوح املس��تمرة إىل ه��ذه البقع��ة، ث��م منه��ا، 
الدواع��ش يعيش��ون حي��اة  ي��زال بع��ض  م��ا 
)دول��ة إس��المية(، كم��ا يتهك��م أب��و حمم��د 
احلردان��ي، أح��د أبن��اء مدين��ة هج��ني: »الناس 
عايش��ة كأنه��ا بأه��وال ي��وم احملش��ر، داخي��ة 
م��ا تع��رف شتس��وي، واألخ��وة لس��اهم كأن��ه 
يداهم��ون  زال��وا  م��ا   .»2015 و   2014 بالع��ام 
ص��االت اإلنرتن��ت، ويتعقب��ون مهرب��ي التب��غ 
قوان��ني  خمالف��ي  ويرص��دون  ومدخني��ه، 
وعناص��ر  ق��ادة  يس��لم  واإلزار.  اللحي��ة 
بالتنظي��م أنفس��هم، أو يف��رون هارب��ني م��ن 
الفيس��بوك  صفح��ات  وتنق��ل  )اخلالف��ة(، 
بقبض��ة  اللح��ى  حليق��ي  أذالء  صوره��م 
)قس��د( أو قبض��ة اجلي��ش احل��ر، حس��ب م��ا 
يقول احلرداني الذي يس��تغرب »عمى بعض 
الدواع��ش«، وجتاهله��م مل��ا جيري م��ن أحداث 
ت��دل عل��ى »املص��ري األس��ود الل��ي يس��تناهم«. 
أب��و س��راقة عنص��ر م��ن اجلنس��ية  	
العراقي��ة، مل يردع��ه قصف الطريان احلربي 
عل��ى من��ازل املدني��ني يف بل��دة أب��و مح��ام قب��ل 
أيام عن »النهي عن املنكر«، حسب قوله، وذلك 
بع��د ه��روب بع��ض النس��وة من منازهل��ن هلعًا 
أثن��اء غ��ارة جوي��ة،  بدون أغطي��ة وجه وبقية 
الل��وازم يف اللب��اس ال��ي تفرضها احلس��بة، ما 
دف��ع بأب��و س��راقة إىل إط��الق الن��ار فوقه��ن، 

وتوبيخه��ن ووصفه��ن »ب��� الفاج��رات«.

صاح��ب  وه��و  عل��ي،  أب��و  يق��ول  	
من��ذ  ن��زح منه��ا  بقالي��ة يف مدين��ة هج��ني 
أس��بوع إىل خمي��م الس��د جن��وب احلس��كة،  إن 
الدواع��ش ظل��وا يرفه��ون أنس��فهم بأغل��ى م��ا 
يتوافر يف األس��واق )فواكه، مكسرات، حلوم 
وعايشني وال كأنه الدنيا مقلوبة حواليهم، 

بهالدي��ار(. األخ��رية  أيامه��م  ه��اي  أن��ه  أو 
قد يكون العناد وإنكار الواقع س��بب  	
بقاء فئة من الدواعش على حاهلم الس��ابقة، 
وق��د يك��ون احلم��ق واالعتق��اد بصواب س��لوك 
التنظي��م ل��دى بع��ض هذه الفئ��ة، الي جتعل 
»نعم��ة  صفوفه��م  يف  اهل��روب  ظواه��ر  م��ن 
يكش��ف بها املنافقون« حس��ب تعليق شرعيني 
يف داع��ش عل��ى ح��وادث اهل��رب اليومي��ة م��ن 
التنظي��م. ويتصاع��د احلم��ق واإلن��كار لديه��م 
بتكراره��م عب��ارات ت��كاد تنق��رض م��ن لغ��ة 
الدواع��ش الواقعي��ني من ن��وع »باقية وخالفة 

وغ��زوة مبارك��ة« 
باي��ع عب��داهلل حمم��د عبي��د اهل��الل  	
قت��ل  م��ن  قليل��ة  أي��ام  بع��د  داع��ش  تنظي��م 
التنظي��م الثن��ني م��ن أخوت��ه، أثن��اء املذحب��ة 
الي ارتكتبها داعش بأبناء عشرية الشعيطات 
صي��ف الع��ام 2014، بع��د البيع��ة قات��ل عبد اهلل 
يف معارك التنظيم، وفقد ساقه أثناء القتال، 
فانص��رف إىل الش��أن الدعوي، وصار ش��رعيًا 
وخطي��ب مس��جد؛ يف خطب��ة مجع��ة ألقاه��ا 
مؤخ��راً ببل��دة غراني��ج هاج��م أهل أح��د أحياء 
البلدة بالقول »قد بلغين أن شباب وبنات هذا 
احلي اشتهروا بارتكاب الفاحشة واالختالط 

احمل��رم«. ومل ينف��ذ احلك��م ال��ذي ُحك��م ب��ه 
ب)اجلل��د تعزي��رًا( عقوب��ة عل��ى م��ا ق��ال، بع��د 
شكوى سكان هذا احلي، وظل على غلواه، بل 
زاد ذلك مع األنباء الي يسمعها بال شك عن 

هزائ��م )دولت��ه( واقرتابه��ا م��ن ال��زوال.
يذه��ب احلم��اس أحيان��ًا بدواع��ش  	
ميج��دون )خالفته��م( ح��د اس��تعمال العن��ف 
وإط��الق الن��ار يف اهل��واء تعب��رياً ع��ن الغض��ب، 
يف حال مسعوا ما يطعن أو يش��كك أو يس��خر 
م��ن ه��ذه )اخلالفة(، كم��ا يفعل )أبو حممد 
الش��ويطي( م��ن بلدة أبو ح��ردوب، الذي طاملا 
س��خر واس��تهان ومشت بالنكس��ات الي حلت 
بفصائ��ل اجلي��ش احل��ر، لكن��ه ال حيتم��ل أن 
يس��مع م��ا يذك��ره بهزائم التنظي��م. وبلغ به 
اإلنكار حداً كذب فيه الصفقة الي عقدتها 
بس��حب  اللبنان��ي،  اهلل  ح��زب  م��ع  داع��ش 
بندقيت��ه  ورف��ع  القلم��ون،  م��ن  عناصره��ا 
بوج��ه ش��خص وه��دده بالقتل إن تكل��م ثانية 
به��ذه القضي��ة. واحلماس��ة ذاته��ا، فض��اًل ع��ن 
الفصام واجلهل حتى بالش��ريعة اإلس��المية 
وآدابه��ا،  يدف��ع دواع��ش إىل عق��د مقارن��ات 
اح��رتام رم��وز وش��عائر  يتع��دون فيه��ا ح��د 
ديني��ة ثابت��ة، مثلم��ا ق��ارن أح��د تالم��ذة )أب��و 
حمم��د( ب��ني )قريتن��ا( -قاص��داً أب��و حردوب- 
واملدينة ومكة، ففضل القرية على املدينتني 
املقدس��تني، ألن القري��ة )حتّك��م الش��ريعة(، 
بينم��ا تق��ع مك��ة واملدين��ة )حت��ت حك��م آل 

س��لول(.

مع اهلزائم املتتالية الي ُمين بها تنظيم داعش، يف سوريا والعراق، واقرتاب اليوم الذي سيخسر  	
ات احملتمل��ة ال��ي س��تلحق بداع��ش  في��ه آخ��ر م��ا حيتل��ه م��ن أرض، ص��ار م��ن الض��روري االهتم��ام  بالتغ��ريُّ

كعقي��دٍة وتنظي��م يف املرحل��ة القادم��ة.

ض الدواعش حمقى حتى اللحظات األخرية
بع

همام محد
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ينّب��ه ظه��ور ط��ارق وهو ابن ياس��ني  	
بدي��ر  التش��ّيع  ناش��ري  أه��م  أح��د  املعي��وف 
ال��ّزوريف مثانين��ات القرن املاضي وتس��عيناته، 
إىل الّنف��وذ املتصاع��د ال��ذي حيظ��ى ب��ه ق��ادة 
امليليش��يات الّتابع��ة إلي��ران م��ن الّس��وريني، 
ه��ؤالء،  س��يلعبه  ال��ذي  ال��ّدور  إىل  ويلّم��ح 
ب��ني اجملتمع��ات األوس��ع ال��ي ينتم��ون إليه��ا 

اّلنظ��ام. وأجه��زة 
ُيقّدرع��دد املقاتل��ني م��ن متش��ّيعي  	
حطل��ة الي��وم، بنح��و )300( مقات��ل، مل يك��ن 
هل��م حّت��ى ربيع العام اجلاري تش��كيل خاص، 
ب��ل كان��وا يتوّزع��ون عل��ى أف��واج ضم��ن م��ا 
يع��رف ب�»كتائ��ب ح��زب اهلل يف س��وريا« أح��د 

اللبنان��ي. اهلل  حل��زب  الّس��ورية  األذرع 
لك��ن وم��ع ب��دء العملي��ة العس��كرية  	
لقّوات الّنظام وحلفائها يف شهري آب وأيلول 
الفائت��ني، حن��و حمافظ��ة دي��ر الّزور،انطالق��ًا 
-يف واح��د م��ن حموريه��ا- م��ن مدين��ة تدم��ر 
فالّسخنة، شارك معظم مقاتلو شيعة حطلة 
به��ذه العملّي��ة. يف ح��ني كان��ت جمموع��ات 
منه��م تقات��ل يف عم��ق البادي��ة باجّتاه حمّطة 
)T3( ث��م حمّط��ة )T2( فالبوكم��ال. وعندم��ا 
مت��ّددت س��يطرة ق��وات الّنظ��ام  يف ري��ف دي��ر 
الّزور الش��رقي القريب من املطار العس��كرّي، 
ضم��ن  منه��م  تقريب��ًا  مقات��ل   )200( كان 
عدي��د الق��ّوات ال��ي ع��رت نه��ر الف��رات إىل 
ضّفت��ه اليس��رى )جزي��رة( ث��م تقّدم��ت صوب 
مّراط فحطلة. وفيها اخّتذوا مقّرات، ُرفعت 
عليها أعالم والفتات مل تكش��ف عن جس��م أو 
تش��كيل خاّص بهم إمّنا عن ش��عارات من نوع 
»لّبي��ك ي��ا حطل��ة« و»حس��ينّيون« وغريهم��ا. و 
نس��بت الّنع��وات مل��ن س��قط م��ن ش��يعة حطل��ة 

املش��اركني يف مع��ارك البادي��ة والبوكم��ال، 
القتل��ى منه��م إىل ما مّسته »الفوج اخلامس- 
كتائ��ب ح��زب اهلل« )ض��ّم مقاتل��ني عراقي��ني 
أيض��ًا(. وإىل جان��ب كتائ��ب ح��زب اهلل، ش��ّكل 
وحرك��ة  اللبنان��ي،  اهلل  ح��زب  م��ن  كّل 
الّنجباء، ولواء فاطمّيون، قوام الكتلة الّتابعة 
إلي��ران ضم��ن الق��ّوات املش��اركة بالعملّي��ة 
العس��كرّية الكب��رية يف حمافظ��ة دي��ر ال��ّزور. 
تعم��ل ه��ذه الكتل��ة حت��ت إش��راف مباش��ر من 
وح��دات صغ��رية وقيادّي��ة عل��ى األرض م��ن 

احل��رس الث��ورّي.  
باملس��تقبل  التكّه��ن  يصع��ب  	
احلرك��ي والّتنظيم��ي للمقاتل��ني الّش��يعة 
م��ن بل��دة حطل��ة، ويبدو أّن الّنظ��ر إىل تاريخ 
نش��وء ظاهرتهم وتطّوره��ا منذ اندالع الّثورة 
حّتى اآلن، قد يساهم يف تقديم حملة عن هذا 

. ملس��تقبل ا
الّث��ورة، تش��ّكل رأي  ان��دالع  ُبعي��د  	
عام رافض هلا لدى أغلبّية من شيعة حطلة، 
تطّور الرفض تدرجيّيًا إىل مشاركة فّعالة 
باملس��ريات املؤّي��دة للّنظ��ام، وبكتاب��ة التقاري��ر 
ألف��رع األم��ن واخل��روج م��ع محالته��ا أحيان��ًا 
يف محالت القمع واالعتقال. ونشأت ظاهرة 
اقتنائهم للّس��الح، بتس��ليم مباشر من أجهزة 
املخاب��رات، أب��و بالّش��راء م��ن الّتج��ار باألم��وال 
ال��ي كان��ت تصله��م م��ن ممّول��ني ش��يعة يف 

الكوي��ت. 
عندم��ا   2012 الع��ام  صي��ف  يف  	
س��يطر اجلي��ش احل��ر عل��ى ري��ف دي��ر ال��ّزور 
ومعظ��م أحي��اء املدين��ة. ظ��ّل معظ��م الّش��يعة 
أه��ل حطل��ة يتابع��ون حياته��م بش��كل  م��ن 
طبيعي. ومل تسّجل وملّدة عام كامل تقريبًا 

 

أّي تعّدي��ات م��ن جان��ب احل��ر عليه��م. بالّرغم 
بخاب��رات  س��ّراً  العالق��ة  مواصلته��م  م��ن 
الّنظ��ام حس��ب تأكي��دات م��ن أبن��اء البل��دة. 
يف حزي��ران م��ن الع��ام 2013 تط��ّور  	
ش��جار كالم��ي ب��ني عناص��ر م��ن اجلي��ش 
احل��ّر  وبع��ض ش��ّبانهم إىل اش��تباك مس��ّلح،  
مل يلبث أن اّتسع إىل معركة دامية، كانت 
حصيلته��ا )17 قتي��اًل م��ن ش��يعة حطل��ة40- 
أو  وإجالئه��م  احل��ر(،  اجلي��ش  م��ن  قتي��اًل 
نزوحه��م م��ن البل��دة حن��و منطق��ة س��يطرة 
ذل��ك  ال��ّزور ومن��ذ  دي��ر  الّنظ��ام يف مدين��ة 
الّتاري��خ املزام��ن لتوّس��ع ال��ّدور اإليران��ي يف 
الّتجني��د  ظاه��رة  ب��دأت  الّس��وري،  الّص��راع 
كمقاتل��ني متفّرغ��ني تظه��ر عل��ى نط��اق 
واس��ع يف أوس��اطهم. أخ��ذت يف البداي��ة ش��كل 
جمموع��ات ب��ال اس��م تقات��ل إىل جان��ب ق��ّوات 
تط��ّورت  ث��م  العس��كري،  املط��ار  يف  الّنظ��ام 
م��ع وص��ول معظمه��م إىل منطق��ة الس��ّيدة 
زينب بريف دمش��ق إىل انتساب للميليشيات 
ومتغ��رّية  األخ��رى  ه��ي  الّنامي��ة  الّش��يعّية  

األمس��اء آن��ذاك. 
ال��ي  الّتقدي��رات  أّن  وبف��رض  	
يسّوقها أبناء حطلة عن العدد الكّلي ملعتنقي 
املذه��ب الّش��يعي فيه��ا قريب��ة م��ن احلقيق��ة 
)3-4آالف شخص(، تصبح نسبة املنخرطني 
الّذك��ور )%20( وباس��تبعاد  القت��ال م��ن  يف 
األطف��ال الش��يوخ ترتف��ع نس��بة املقاتل��ني  يف 
ش��رحية  الّرج��ال والّش��ّبان ب��ني س��ن )18-

45( عام��ًا إىل )40-50(%. ت��دّل ه��ذه الّنس��بة 

املرتفع��ة عل��ى اخلي��ارات ال��ي اختارها ش��يعة 
حطل��ة وعل��ى ش��ّدة االرتب��اط واالنتم��اء إىل 
املش��روع اإليران��ي يف حمافظ��ة دي��ر ال��ّزور.

قب��ل أّي��ام ظه��ر عل��ى شاش��ة الفضائّي��ة الّس��ورّية التابع��ة للّنظ��ام، القائ��د امليدان��ي ملقاتل��ي الّش��يعة م��ن بل��دة حطل��ة -ق��رب  	
مدين��ة دي��ر ال��ّزور ومشاهل��ا- ط��ارق ياس��ني املعي��وف. وّج��ه يف ظه��وره ه��ذا ن��داًء ألبن��اء العش��ائر بالع��ودة إىل »حض��ن الوط��ن«، وتعّه��د 

بضمان��ات م��ن جانب��ه للعائدي��ن ل��دى اجله��ات األمنّي��ة حس��ب م��ا ق��ال.

حطلة.. من احتالل داعش الحتالل حزب اهلل

جعفر ابراهيم

رادار املدينة
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عش��رية  أبن��اء  كان  الث��ورة  قب��ل  	
الش��عيطات ال يعّرف��ون أنفس��هم بالعش��رية، 
بل بالبلدات الثالثة الي يتحدرون منها، أبو 
مح��ام، الكش��كية، غراني��ج. ولعل م��ن املفارقة 
األش��هر  يف  اإلعالم��ي  الناش��ط  يفتت��ح  أن 
األوىل م��ن الث��ورة عب��د ال��رزاق العيس��ى ه��ذه 
البدع��ة، بإط��الق لق��ب )أب��و عل��ي الش��عيطي( 
عل��ى نفس��ه، خ��الل مداخالت��ه عل��ى القن��وات 
الفضائي��ة. وقب��ل أن ينتم��ي لتنظي��م داع��ش 
ال��ي  املذحب��ة  أس��باب  م��ن  واح��داً  ويصب��ح 
كان  العش��رية.  بأبن��اء  التنظي��م  ارتكبه��ا 
املظاه��رات  يف  املبك��ر  العش��رية  الخن��راط 
ض��د النظ��ام، ث��م تزاي��د أع��داد املقاتل��ني منه��ا 
يف كتائ��ب اجلي��ش احل��ر، والتناف��س ب��ني 
حواض��ن الث��ورة املكاني��ة والعش��ائرية عل��ى 
اإلعج��اب  يف  دور  فيه��ا؛  األس��بقية  تأكي��د 
ببدع��ة )أب��و عل��ي الش��عيطي( ل��دى ش��عيطات 
آخرين، عرفوا أنفس��هم بهذه النس��بة، ورحب 
غريه��م بتعريفه��م به��ا. يف حم��ل ث��اٍن ظه��ر 
اس��م العش��رية، حي��ث ش��جع موق��ع بلداته��ا 
الثالث��ة القري��ب من عش��رات اآلب��ار النفطية 
غزيرة اإلنتاج، أفراداً وعائالت ظلت نسبتهم 
ضئيل��ة م��ن الش��عيطات عل��ى االس��تيالء على 
ه��ذه اآلب��ار، خاص��ة يف الع��ام 2013 والنص��ف 

األول م��ن الع��ام 2014.
ذاك  م��ن  الثان��ي  النص��ف  مح��ل  	
بارت��كاب  للش��عيطات،  عاملي��ة  ش��هرة  الع��ام 
تنظي��م داع��ش مذاب��ح مروع��ة حب��ق أبن��اء 
العشرية عقابًا على انتفاضتها ضد التنظيم، 
ال��ذي ع��ّد جم��رد االنتم��اء إليه��ا تهم��ة توجب 

القت��ل الف��وري. اس��تعمل البعض هذه املأس��اة 
زائف��ة،  ومش��يخة  وجت��ارة  تكس��ب  وس��يلة 
وص��ار الوس��م #ش��عيطات مقرتن��ًا باحل��رب 
اس��تغلها  تعاط��ف  وجملب��ة  داع��ش،  ض��د 
أف��راد هن��ا وهن��اك جلم��ع ترع��ات مل تصرف 
يف ح��االت كث��رية عل��ى منكوب��ي العش��رية. 
وتصاعدت نقمة داعش وريبتها بالشعيطات 
إىل ح��د أن تعم��م في��ه إرش��ادات خاص��ة عل��ى 
التنظي��م،  صف��وف  يف  والعناص��ر  الق��ادة 
والعراقي��ني منهم خاص��ة، باحليطة واحلذر 
م��ن كل ش��عيطي مهم��ا كان، ومل يت��ورع 
العام��ة  داع��ش  )أم��ري( عراق��ي يف عالق��ات 
صهي��ب  ب)أب��و  يلق��ب  اخل��ري(  ل)والي��ة 
العراقي( عن القول مرة أن »نواقض اإلسالم 
عش��رة، والش��عيطات ناقضه��ا احلادي عش��ر«. 
وم��ع انهي��ار داع��ش، واتس��اع ظواه��ر اهل��روب 
م��ن صفوفه��ا، ي��زّور بع��ض ق��ادة وعناص��ر 
ش��عيطات،  جتعله��م  ش��خصية  وثائ��ق 
وكشفت بعض احلوادث استعمال عراقيني 
بطاق��ات  أيض��ًا،  وتونس��يني  وخليجي��ني، 
م��زورة جتعله��م م��ن أب��و مح��ام أو الكش��كية 
أو غراني��ج، ويس��اعد الوس��م )#ش��عيطات( يف 

إخف��اء هوياته��م احلقيقي��ة.
ميت��د اس��تغالل النس��بة يف مناط��ق  	
س��يطرة النظام، حيث يعمل أصحاب سوابق 
ومساس��رة بانتحال االس��م، وينشطون حتته 
وم��ن  واحتي��ال.  وس��رقة  نص��ب  بعملي��ات 
جانبه استغل النظام مأساة العشرية خلدمة 
أهداف��ه بط��رق ش��تى، كان آخره��ا جتني��س 
عراقي��ني م��ن ميليش��يات طائفي��ة عل��ى أنه��م 

ص��ار اس��م عش��رية الش��عيطات أوس��ع ش��هرة م��ن أي��ة عش��رية س��ورية غريه��ا بس��بب  	
املذحب��ة الرهيب��ة ال��ي ارتكبته��ا داع��ش حبقه��ا قب��ل ث��الث س��نوات، وزاد ع��دد الضحاي��ا م��ن 

املدني��ني حينه��ا عل��ى )700( قتي��ل.

ش��عيطات فق��دوا وثائقه��م الش��خصية خالل 
املذحب��ة، حس��ب ش��هادة ق��اٍض م��ن مدين��ة 

تدم��ر. 
إدل��ب،  وحتدي��داً  الس��وري،  الش��مال  ويف 
عم��دت فصائ��ل كب��رية مث��ل هيئ��ة حتري��ر 
وجي��ش  الش��ام  أح��رار  وحرك��ة  الش��ام 
الش��عيطات  اس��م  اس��تخدام  إىل  اإلس��الم 
ال  أش��داء  كمقاتل��ني  صراعاته��ا  خ��الل 
يعرف��ون الرمح��ة م��ن ب��اب إره��اب اخلص��م؛ 
كم��ا حص��ل يف االقتت��ال بني جيش اإلس��الم 
وجبه��ة فت��ح الش��ام -اهليئ��ة الحق��ًا-، حي��ث 
تالس��ن عناص��ر م��ن الطرف��ني عل��ى قبض��ات 
الالس��لكي بعب��ارات مث��ل »إحن��ا الش��عيطات 
والك، جايينك��م، إال نقط��ع روس��كم«، رغ��م 
غياب أي شعيطي من الطرفني املتشاجرين، 
وكان��وا م��ن حل��ب وإدل��ب ومح��اة. وخ��الل 
اقتت��ال )اهليئ��ة( م��ع )أح��رار الش��ام(، ق��رب 
مع��ر ب��اب اهل��وى، راج��ت ش��ائعة أن رام��ي 
رش��اش ثقي��ل 23- م��م- يف صف��وف اهليئ��ة 
م��ن عش��رية الش��عيطات، يدع��ى )أب��و حمم��د 
احلمص��ي(، كان يتقص��د خ��الل املعرك��ة 
قت��ل املدني��ني، ودون أن ينتب��ه أح��د إىل أن 
ه��ذا املقات��ل لي��س م��ن الش��عيطات، وال م��ن 
دي��ر ال��زور، ب��ل م��ن مح��ص كم��ا ي��دل لقب��ه. 
وميك��ن ل��كل ن��ازح من أبناء العش��رية يف مكان 
م��ا يف الش��مال أن ي��روي حكاي��ات ع��دة تظه��ر 
حج��م املغالطات اهلائل حول العش��رية، والي 
وصل��ت إىل ح��د أن يتس��اءل طبيب أطفال يف 
بل��دة س��رمدا »م��و الش��عيطات ش��يعة؟« خالل 
حديث��ه م��ع أح��د أبن��اء العش��رية، ال��ذي مل 
جي��د نفي��ًا لذل��ك س��وى مقط��ع مص��ور عل��ى 
موق��ع يوتي��وب، يظهر مش��اركة مقاتلني يف 
اجلي��ش احلر من الش��عيطات بعركة ضد 
جمموعة ش��يعية مس��لحة يف بلدة حطلة يف 

الع��ام 2013.

واصل العلي

#الشعيطات عشرية ووسيلة ووسم
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ترجمة    ترجمة

 25 ال��كادر  »ع��دد  ناص��ر:  حس��ني  املرك��ز  مدي��ر  يق��ول  	
موظف��ا، بينه��م س��بعة حماضرين، وعمال وعناصر للحراس��ة؛ يبدو 
األخ��ريون يقظ��ني رغ��م العالق��ات الطيب��ة ال��ي جتمعه��م بالن��زالء، 
وحبسب أحدهم فإنهم يتجنبون الدخول إىل غرف النزالء بأسلحة 
مذخ��رة. يس��مح ألهال��ي الن��زالء زيارتهم ملدة س��اعة يف يوم اجلمعة، 
م��ع وج��ود اس��تثناءات يف ح��ال وصول أهل النزي��ل يف يوم آخر. »يقدم 
املركز ثالث وجبات طعام يوميا ل 100 نزيل، ويليب بعض الطلبات 
اخلاص��ة هل��م« كم��ا يفي��د املدير. ويضي��ف أن »ال��كادر اإلداري يعمل 
حتى اآلن بشكل تطوعي« ويطمح أفراد الكادر لتجاوز املشاكل الي 
يواجهونه��ا يف األي��ام القادم��ة، كالتواص��ل م��ع األجان��ب املهاجري��ن 

املقيم��ني يف املرك��ز، وتق��ف الرتمج��ة عقب��ة أم��ام ذل��ك. 
يش��رح إبراهي��م، وه��و حماض��ر يف املرك��ز، ع��ن آلي��ة عمل��ه  	
بأن »مدة اإلقامة ترتاوح من ش��هر حتى س��تة أش��هر، يتم خالل هذه 
امل��دة تقيي��م حتس��ن النزي��ل م��ن عدم��ه، وحي��ول إثره��ا إىل القض��اء. 
عل��ى أن امل��دة قابل��ة للتجدي��د يف ح��ال ع��دم مالحظ��ة أي حتس��ن 
عل��ى النزي��ل، كم��ا أنه��ا ق��د تنته��ي بع��د ش��هر يف ح��ال مالحظ��ة 
حتس��نه« كم��ا يق��ول. ويتاب��ع »م��دة اإلقام��ة ه��ي برنام��ج إصالح��ي 
حتس��ب م��ن امل��دة الزمني��ة للعقوب��ة ال��ي يقره��ا القض��اء، والرنام��ج 
يق��دم حماض��رات م��ن قب��ل خمتص��ني يف مواضي��ع خمتلف��ة، فهناك 
حماض��رات يف العل��م الش��رعي، حماض��رات يف اإلرش��اد النفس��ي، 
التقي��د  يس��تطيعون  ال  أنه��م  ويس��تدرك  قانوني��ة«  وحماض��رات 
برنام��ج ص��ارم، »فاألس��لوب املتب��ع للتعام��ل م��ع الن��زالء يعتم��د على 
العاطف��ة، وحي��اول االبتعاد عن أس��لوب األس��تاذ والطالب، أو أس��لوب 

الس��جني و الس��جان«.
وي��رى احملام��ي إبراهي��م أن »معرف��ة الش��يء أقص��ر طري��ق  	
حملاربت��ه، فالس��وريون الذي��ن انغمس��وا يف التنظي��م ج��اء انغماس��هم 
أمسيه��م  ه��ؤالء  خط��را،  يش��كلون  ال  فه��م  اجلغرافي��ا،  نتيج��ة 
)حمرتفون( وليسوا مرتزقة، رغم أن العوز دفع أكثرهم إىل بيعة 
التنظي��م، أو العم��ل مع��ه، أم��ا م��ن بذل��وا جه��دا للوص��ول إىل التنظيم 

فه��م عقائدي��ون، وه��ؤالء ه��م األخط��ر«
بن��اء املرك��ز أساس��ا مدرس��ة يف بلدة م��ارع، جهزت لتحوي  	 

مائ��ة نزي��ل حت��ى اآلن، ألن »الق��درة االس��تيعابية ضعيف��ة« كما يفيد 
املدير حس��ني ناصر، ويقس��مهم العاملون على املركز إىل قس��مني، يف 
األول 75 نزيال مازال املركز متحفظا على أوضاعهم، بسبب الشكوك 
الي حتوم حوهلم. وحيوي القسم الثاني 25 نزيال يتوزعون يف ثالثة 
مس��تويات، يعتم��د القائم��ون عل��ى املركز يف توزيعه��م على عدة أمور، 
كاجلرائم الي قام بها النزيل، أو إذا ما كان قد س��لم نفس��ه أو ُأس��ر، 

أو أمس��ك ب��ه على أح��د احلواجز.
ن��زالء املس��توى األول ه��م عناص��ر يف التنظي��م، لكنه��م م��ن  	 
غ��ري املقاتل��ني، ب��ل اقتصرت أدواره��م على األعم��ال اإلدارية يف دواوين 
كاخلدم��ات والصح��ة، ورب��ا حي��وي مقاتل��ني س��لموا أنفس��هم بع��د 
التنس��يق م��ع إح��دى الفصائ��ل. أم��ا املس��توى الثان��ي ففي��ه مقاتل��ون 
س��وريون مت أس��رهم م��ن خ��الل املع��ارك، أو ألق��ي القب��ض عليه��م عل��ى 
أح��د احلواج��ز يف مناط��ق س��يطرة فصائ��ل اجلي��ش احلر. ويف املس��توى 
الثال��ث يقط��ن املهاج��رون، وهن��اك يف ه��ذا املس��توى س��بعة أجان��ب م��ن 
الع��راق، أوكراني��ا، كازاخس��تان( وال  جنس��يات خمتلف��ة )تون��س، 

يراع��ى يف ه��ذا املس��توى تس��ليم النزي��ل لنفس��ه م��ن عدم��ه. 
يقول أحد النزالء »إن الوضع حتسن إىل نسبة 70 % مقارنة  	
بالسجن الذي أتيت منه، من ناحية األكل واخلدمات ككل، إضافة 
إىل تراج��ع اخل��وف« ويضي��ف آخ��ر »أكثر ما اس��تفدت من��ه يف املركز 
ه��و ال��دروس الش��رعية، وتوضي��ح أم��ور ديني��ة كن��ا مغيب��ني عنه��ا« أما 
أبو مريم األوكراني فيقول بلغته املكسرة »أكثر ما استفدت منه يف 

املرك��ز، والس��جن س��ابقا، ه��و أن��ي تعلم��ت اللغ��ة العربي��ة«
النزي��ل األصغ��ر س��نا مل يتج��اوز عام��ه الراب��ع عش��ر، يق��ول:  	 
»إنين معتقل منذ 8 أشهر، نقلت إىل املركز مع افتتاحه منذ 23 يوما. 
بايع��ت داع��ش من��ذ س��نة ونص��ف تقريبا، بعد أن هربت م��ن أهلي. اآلن 
يف املرك��ز الوض��ع حتس��ن بش��كل كب��ري لكين أرغب بأن أن��ال حريي«

مجيع من تكلم يف املستويات الثالثة وصف تنظيم )الدولة  	
اإلس��المية( بداع��ش، بالرغ��م م��ن تقص��د ال��كادر اس��تعمال كلم��ة 
)الدولة اإلسالمية( أمامهم، ويسرف مجيع النزالء يف التدخني! فهل 
جنح املركز بتحويلهم إىل )أناس طبيعيني(، أم أنهم حياولون متلق 

ال��كادر لإلف��راج عنه��م؟

أنس الراوي

املركز السوري ملكافحة الفكر املتطرف يف مارع

يدي��ر س��وريون غالبيته��م م��ن بل��دة م��ارع  مش��ال حل��ب   	
املرك��ز، ويقوم��ون علي��ه بتعاط��ف وح��ب واض��ح، بينم��ا كان م��ن 
املتوق��ع انتقام��اََ أعم��ى م��ن األهال��ي والفصائ��ل العامل��ة يف البل��دة 
ض��د عناص��ر تنظي��م الدول��ة اإلس��المية، بس��بب إص��رار األخ��ري عل��ى 
اقتح��ام م��ارع، وممارس��اته العنفي��ة يف احل��رب لتنفيذ ذلك. كان رد 
»املارعيني« مركزاََ سلميَا يعر عن مارع، الي مل حيكمها يف الثورة 

إال أهله��ا، يق��ول أح��د احملاضري��ن يف املرك��ز.
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بتحلي��ل  واملواق��ع  والصح��ف  األنب��اء  وكاالت  ُش��غلت  	
ق��رار التنظي��م إص��دار عمل��ة خاصة به م��ن املع��ادن الطبيعية، منذ 
نهاي��ة الع��ام 2014، بع��د بي��ان ص��ادر ع��ن دي��وان بي��ت امل��ال نش��رته 
مكتب��ة اهلم��ة التابع��ة للتنظي��م، وج��اء فيه أن )س��ك العملة جيري 
بعي��دا ع��ن النظ��ام النق��دي ال��ذي ف��رض عل��ى املس��لمني، وأه��در 
ثرواته��م( و)املختص��ون ناقش��وا األم��ر من مجيع جوانب��ه، ومت رفع 
التوصي��ات إىل جمل��س الش��ورى ال��ذي واف��ق علي��ه( ورأى البي��ان 
يف ذل��ك أح��د أس��باب انهي��ار أمري��كا. بينم��ا رأى مراقب��ون يف األم��ر 
جم��رد اس��تعراض للق��وة، أو طريق��ة متويهي��ة لغس��يل األم��وال 

ال��ي اس��توىل التنظي��م عليه��ا بط��رق غري 
مشروعة، إذ أنه من الصعب تتبع املعادن 
املكون��ة للعمل��ة. يف ح��ني نس��ج املخي��ال 
حوهل��ا،  احلكاي��ا  م��ن  العدي��د  الش��عيب 
وحل��ل يف ج��زء من��ه األم��ر كاس��تجابة 
لطلب من النظام الس��وري لدعم العملة 
السورية! ويف جزء آخر كعملية احتيال 
ضخم��ة عل��ى األهال��ي ته��دف لس��حب 
القط��ع األجن��يب م��ن أيديه��م، وجتميعها 
يف أي��دي أم��راء التنظي��م وقادت��ه للهروب 
بها، بعد أن يورطوا أبناء املنطقة حبيازة 

تل��ك العمل��ة ال��ي أصدروه��ا.
حل��ل  اآلخ��ر  املقل��ب  عل��ى  	
أنه��ا ش��كل م��ن  آخ��رون اخلط��وة عل��ى 
االس��تقالل االقتصادي بعملة ذات قيمة 
النظ��ام  عل��ى  خفي��ة  وحرب��َا  حقيقي��ة، 
األم��ر  يف  الالف��ت  والعراق��ي.  الس��وري 
أن معظ��م التحلي��الت، ب��ا فيه��ا بي��ان 
التنظي��م، انطلق��ت م��ن اعتق��اد راس��خ أن 
املع��ادن ال��ي س��ك التنظي��م عملت��ه منه��ا 
)الذه��ب والفض��ة خاص��ة( متل��ك قيم��ة 

حقيقي��ة يف نفس��ها بع��زل ع��ن الس��وق، واعتق��اد آخ��ر ب��أن كل 
األم��ور عل��ى ماي��رام ب��ا خي��ص عمل��ة التنظي��م، وينقصه��ا فق��ط 

ضخه��ا للت��داول. لك��ن تتب��ع املراح��ل ال��ي م��ر به��ا ض��خ العمل��ة، وقبله��ا 
التهي��يء والرتوي��ج ل��ه، وش��هادات عناص��ر يف التنظي��م ومقرب��ون من��ه، 
وجتار من ديرالزور، يوضح أن العملية برمتها ال تعدو محاساََ مبطناََ 
باجلهل، ونقطة أخرى يضيفها التنظيم لنفسه يف سباق رآه قادة فيه 

انقالب��اََ عل��ى التاري��خ.
التجهيز لضخ العملة

يف منتص��ف الع��ام 2015 ظه��رت يف اإلع��الم أنب��اء تفي��د أن  	
التنظي��م ق��د س��ك العمل��ة، وين��وي ضخه��ا يف األس��واق، اعتم��اداََ عل��ى 
أخب��ار بثه��ا التنظي��م م��ن خ��الل وس��ائله اإلعالمية، فيها ص��ور للعملة 
ذاته��ا. واعت��ر البع��ض ذل��ك احتف��االََ بالذك��رى 
األوىل إلعالن��ه اخلالف��ة، واختلف��ت األنب��اء م��ن 
يومه��ا ح��ول قيم��ة الدين��ار الذه��يب ال��ذي س��كه 
من الذهب عيار 21، وحبس��ب التس��ريبات وقتها 
فق��د تراوحت أس��عاره عن��د التجهيز لضخه بني 
اإلع��الم  نس��ي  ث��م  أمريكي��ا،  دوالرا  و143   139

األم��ر ألكث��ر م��ن س��نة أخ��رى. يف تل��ك الف��رتة 
التنظي��م  ب��ني قيادي��ي  يب��دو أن خالف��اََ ح��دث 
ح��ول العمل��ة، فبحس��ب أح��د املطلع��ني فهن��اك 
»يف الدولة من لديهم سعة أفق كانوا يرون أن 
ف��رض العمل��ة يض��ر بصلح��ة املس��لمني، كم��ا 
يرون. فهم يعرفون أن اعتماد عملة ليس بهذه 
الس��هولة، وأن أح��دا ل��ن يع��رتف به��ا. أم��ا ضيق��ي 
األف��ق فكان��وا مصرين على س��كها وفرضها على 
الناس« بينما يعزو آخر من العراق السبب الذي 
حال دون انتشار العملة إىل خالف بني شرعيي 
التنظي��م، الذي��ن وقف��وا عن��د مس��ألة )التكس��ب 
ال��ذي س��يجلبه التنظيم لنفس��ه م��ن خالل البدء 
بالت��داول(، م��ا أبق��ى عل��ى العمل��ة يف »الت��داول 
احلص��ري، وعل��ى نطاق ضي��ق يف املوصل« حيث 
س��كت العمل��ة الذهبي��ة والفضي��ة يف )مرك��ز 

النق��د( أم��ا العمل��ة النحاس��ية فس��كت يف األنب��ار. 
	 يف النص��ف الثان��ي م��ن الع��ام 2016 ب��دأ األهال��ي يش��اهدون 

عملة داعش من الوالدة إىل املمات 
مازال��ت العمل��ة ال��ي أصدره��ا تنظي��م الدول��ة اإلس��المية قي��د الت��داول يف املناط��ق ال��ي يس��يطر عليه��ا ش��رقي ديرالزور، هيثم احلنت 	

إىل جان��ب العم��الت األخ��رى، بدف��ع م��ن القوان��ني املفروض��ة لدعم ذلك التداول، على أنه ال يعين، بأية ح��ال، االعتقاد أن التنظيم 
ميتل��ك نظام��اََ نقدي��اََ خاص��ا، أو أن��ه س��عى المتالك��ه؛ ب��ل يع��ين أن م��ا جي��ري خبص��وص العمل��ة ال يع��دو أن يك��ون بقاي��ا ص��ورة 

فوتوغرافي��ة أخذه��ا لنفس��ه، وه��ي اآلن حت��رتق.

رادار املدينة

القطع��ة م��ن فئ��ة 25 فلس��ا ت��زن 15غ حناس��ا، 
وتس��اوي قيمته��ا التبادلي��ة 250 ل��رية س��ورية، 
وبذل��ك يك��ون س��عر غ��رام النح��اس يف الفل��س 
16,6 لرية. أما سعر الغرام احلقيقي يف السوق 

فيس��اوي 1,6 ل��رية. 
وحبس��ب أح��د التج��ار ف��إن الدفع��ة األوىل من 
الدينار الذهيب بعيار 21 ، لكن ذلك ال ينطبق 
على الدينار فيما بعد، خاصة أن سعره وصل 
 28,47 4,25 غ، أي بس��عر  121 دوالرا ب��وزن  ل 
دوالرا للغ��رام الواح��د، بس��عر ص��رف لل��دوالر 
يف وقتها 505 لرية سورية، أي أن غرام الذهب 
يف الدين��ار يس��اوي 14377 ل��رية، بينم��ا كان 
س��عرغرام الذه��ب يف الس��وق يف ح��دود ال 19 
ألف��ا. ويضي��ف أن��ه ل��و كان عياره 21 الش��رتاه 
الصاغ��ة، لكنه��م كان��وا يتهرب��ون م��ن ش��رائه، 
حت��ى أغل��ق الكث��ري منهم حمالت��ه بعد حوادث 
أج��ر عناص��ر يف التنظي��م صاغ��ة عل��ى بيعهم 

مصوغ��ات ذهبي��ة بالدراه��م الفضية.
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العمل��ة، بع��د أن اعتم��د التنظي��م بداي��ةََ عل��ى جت��ار النف��ط يف أخ��ذ 
اخلط��وة العملي��ة لضخه��ا، لك��ن األم��ر كان بثاب��ة تدوي��ر هل��ا 
ب��ني أجه��زة التنظي��م املختلف��ة، حيث فرض تس��ديد فواتري النفط 
بعملت��ه اخلاص��ة. ث��م راح التنظي��م يس��لم روات��ب بع��ض عناص��ره 
به��ا، وجي��يب به��ا )ال��زكاة( من التجار. ومع نهاي��ة الربع األول من 
الع��ام اجل��اري ص��ار يف��رض عل��ى قس��م م��ن األهال��ي ش��راء عملت��ه 
ع��ن طري��ق حص��ر جباي��ة الضرائ��ب واملخالف��ات به��ا، كم��ا ف��رض 
قوان��ني تل��زم الصراف��ني والتج��ار بقب��ول التعام��ل به��ا، حبي��ث صار 
إغ��الق احمل��ل لف��رتة حم��ددة، والس��جن ألي��ام م��ع الغرام��ة، عقوبة 
م��ن يرف��ض أخ��ذ عملة التنظيم حني الدفع بها، كما فرض على 
أصحاب احملالت وضع أس��عار بضائعهم بعملته. على أن التنظيم 
أص��در قب��ل كل ذل��ك تعليمات، ثم منش��ورات، ث��م تنبيهات حتض 
عل��ى جتن��ب التعام��ل بالل��رية الس��ورية، خاص��ة م��ن فئ��ة ال 500 

و1000 ل��رية، العتق��اده أن ه��ذه الفئ��ات بالتحدي��د دون رصي��د!
اضطراب قيمتها وحتديده

ظل��ت العمل��ة اخلاص��ة بالتنظيم تش��هد صع��وداََ وهبوطاََ  	
يف قيمتها أمام الدوالر مع صعود وهبوط اللرية السورية، وظلت 
أس��عارها ال��ي يصدره��ا التنظي��م ش��كلية يف أغل��ب األوق��ات، حت��ى 
وصل اضطراب العملة إىل أجهزته، فبحسب أحاديث ينقلها جتار 
ع��ن مدي��ر مكتب االس��تثمار، لدى التنظي��م يف امليادين، فإن »جتاراََ 
كس��بوا عق��وداََ للنف��ط م��ن مكت��ب االس��تثمار بدل��وا كمي��ة م��ن 
العم��الت بالدين��ار الذه��يب اخل��اص بالتنظي��م، ث��م س��ددوا ماترتب 
عليه��م دنان��ري م��زورة ب��دال منه��ا، مادف��ع )هيئ��ة النق��د( إىل إيق��اف 
التعام��ل بالدين��ار لش��هرين، ث��م لتحص��ر التعام��ل في��ه م��ع بع��ض 
التجار«. كما طال التزوير الدرهم الفضي عر خلطه باألملنيوم، 
وق��د غ��رم التنظي��م مزوري��ن ب 80 أل��ف دوالر ع��ن كل ش��خص. 

عل��ى أن االضط��راب ج��اء م��ن أماك��ن أخ��رى.
فالدره��م الفض��ي ال��ذي يدخ��ل إىل الت��داول كمع��ادل  	
لألل��ف ل��رية س��ورية بأم��ر من )هيئة النق��د\ املركزي��ة الي تبيعه 
يف امليادي��ن( ال يش��كل كقيم��ة ش��رائية أكث��ر من 900 ل��رية، ليباع 
بعدها لصرافني ب 950 إىل 975 لرية. فتجنباََ للعقوبات املفروضة 
عل��ى م��ن يرف��ض التعام��ل ب��ه راح التج��ار يضع��ون هامش��اََ عل��ى 
بضائعه��م يس��د الفجوة املالية ال��ي يرتكها تصريف تلك العملة، 

حبس��ب أح��د كب��ار التج��ار يف مدين��ة امليادي��ن، وزاد يف وط��أة اخل��وف 
م��ن العمل��ة عل��ى الزبائ��ن والتج��ار، عل��ى ح��د س��واء، ش��راء البضائ��ع م��ن 
خ��ارج املنطق��ة بال��دوالر األمريك��ي وبيعها ب )عمل��ة حملية(، وخوفهم 

كذل��ك م��ن كس��ادها يف أيديه��م برحي��ل التنظي��م. 
كل ذل��ك أنع��ش س��وقاََ خاص��ة لعمل��ة التنظي��م، اس��تثمر فيه  	
صراف��ون بالعم��وم، وصراف��ون مقرب��ون من التنظي��م، أخضعهم األخري 
ل��دورات ش��رعية خاص��ة، يف وق��ت ب��دأت في��ه رس��اميل باهل��روب إىل 
خ��ارج مناط��ق س��يطرته، ودف��ع التنظي��م ع��ر هيئة النقد إلع��ادة النظر 
بأس��عار عمالت��ه، ليظه��ر يف حتدي��ده أس��عاراََ ثابت��ة هل��ا. فوق��ف الدين��ار 
الذه��يب، عل��ى س��بيل املث��ال، عن��د س��عر 130 دوالرا مهم��ا ارتف��ع س��عر 
األخ��ري أو اخنف��ض أم��ام الل��رية الس��ورية، وحتدي��د نس��بة ف��رق ص��رف 
عملت��ه اخلاص��ة ب 0,02 للصراف��ني، لك��ن ذل��ك مل يؤثر على ثقة الناس 
بالعمل��ة، أو »التم��رد الصام��ت ال��ذي ق��اده الصراف��ون وأصح��اب مكات��ب 

احل��واالت ض��د ق��رارات التنظي��م النقدي��ة« كم��ا يق��ول أح��د التج��ار.
مل ينت��ه اجل��دل حت��ى اآلن خبص��وص قيم��ة املعادن الي س��ك  	
التنظي��م منه��ا عملت��ه، وأس��عار بيعه��ا كمع��ادن، لك��ن الثاب��ت حتى اآلن 
أن هناك فرقاََ شاسعَا بني القيمة الشرائية للعملة النحاسية )الفلس( 

وقيمته��ا كمع��دن. 
أص��در ق��ادة التنظيم عملتهم اخلاص��ة وعينهم على التاريخ،  	
لكنه��م ب��دالََ م��ن ذل��ك أعلن��وا أن عينه��م عل��ى انهيار أمريكا، بس��ك عملة 
معدني��ة احتف��ظ به��ا البع��ض كت��ذكار، وختل��ص منه��ا البع��ض عل��ى 
عجل، لكن التنظيم مازال حتى اآلن ال ميلك أن يوزع بها مجيع رواتب 

عناص��ره، ث��م أن��ه مل جي��د ضابط��ا ل��كل تل��ك التوليف��ة إال ال��دوالر!
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تش��هده  ال��ذي  االتس��اع  جيع��ل  	
مس��احات املقاب��ر، ونس��بة الش��بان القتل��ى 
املتزاي��دة باس��تمرار، م��ا ذكرت��ه التلغ��راف 
غ��ري دقي��ق، فلي��س م��ن املنطق��ي الق��ول إن 
»ثلث��ي القادري��ن عل��ى مح��ل الس��الح م��ن 
العلوي��ني م��ا زال��وا عل��ى قي��د احلي��اة اليوم«، 
ألن النس��بة أق��ل بكث��ري، لك��ن تأكي��د ذل��ك 
ال��ي  الدقيق��ة  والبيان��ات  األرق��ام  يع��وزه 
التناق��ص  ه��ذا  إليه��ا.  الوص��ول  يصع��ب 
العددي لفئة الشباب على وجه اخلصوص 
تبعت��ه  العلوي��ة،  الطائف��ة  جمتمع��ات  يف 
تغ��ريات ب��كل مظاه��ر احلي��اة هن��اك، ويبدو 
يف  الس��ابقة  احلي��اة  مظاه��ر  يع��رف  مل��ن 
عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن 
املاضي يف قرى الساحل والغاب، أن بعضها 
يف  ت��آكل  مقاب��ل  الي��وم،  بالع��ودة  آخ��ذ 
املظاه��ر الدال��ة عل��ى التحس��ن النس��يب يف 
معيش��ة الن��اس به��ذه املناط��ق، ال��ي ج��اءت 
عل��ى مرحلت��ني، األوىل م��ع ارتف��اع نس��بة 
املوظف��ني بالقط��اع الع��ام خ��الل العقدي��ن 
األخريين من عهد حافظ األسد، والثانية 
مع اتساع تلك النسبة وتعدد فرص العمل 
اخلاص��ة الي جلبها اقتصاد الس��وق خالل 

العق��د األول م��ن عه��د بش��ار. 
يف  األس��ر  غالبي��ة  تقس��م  	
تبع��ًا  أقس��ام  الي��وم إىل  والغ��اب  الس��احل 
حلج��م املصيب��ة ال��ي منيت به��ا، فمن بيت 
خ��ال م��ن الرج��ال متام��ًا، إىل بي��ت م��ازال 
فيه البعض، إىل بيت سلم حتى اآلن لكنه 
ينتظ��ر بقل��ق؛ فف��ي ق��رى ج��رود باني��اس 
والقدم��وس مث��اًل )بدوق��ة – الطواح��ني – 
حاطرية – التون اجلرد – عنازة.. وغريها( 
ال ختل��و غالبي��ة البيوت من صورتني على 

 مراد حجي - طرطوس

َوَرد يف جريدة 
التلغراف قبل 

مدة وجيزة أن 
»ثلث العلويني 
القادرين على 

محل السالح قد 
قتلوا«، وهي معلومة 

قد ال تبدو صادمًة 
وال مبالغًا بها أمام 

أعني من يشهد التغرّيات 
يف شكل وطبيعة احلياة يف 

قرى الساحل السوري، اخلزان 
البشري األول جليش النظام 

وقواته األخرى.

»أيام الرخاء« صارت ذكرى على اجلدران يف الساحل ..واملقابر تتسع

اجل��دار حتم��الن ش��ريط )القتلى/الش��هداء( 
األسود. وتتسع املأساة هنا يف هذه املنطقة الي 
يق��ل فيه��ا ع��دد الضب��اط واملس��ؤولني املهم��ني 
الكبار مقارنة بغريها يف حمافظي طرطوس 
والالذقي��ة، نتيج��ة غي��اب الواس��طة األهلي��ة 
ال��ي ميك��ن أن ميثله��ا هؤالء بتحري��ك األوراق 
العالق��ة بروتني أجه��زة النظام، جللب اعرتاف 
رمس��ي بش��هادة )جمه��ول مص��ري(، أو تس��ريح 
ش��قيق وحي��د ل)ش��هيد(، أو توظي��ف أخت��ه ولو 
بعق��د مؤق��ت لثالثة أش��هر، فضاًل ع��ن املعاملة 
األه��م ال��ي ميثله��ا التعوي��ض، وغ��ري ذل��ك م��ن 
العناي��ة ال��ي ختف��ف من آث��ار املصائ��ب. يرتاوح 
املبل��غ املال��ي ال��ذي يأخ��ذه ذوو القتل��ى املع��رتف 
به��م ك)ش��هداء( ب��ني )300( أل��ف إىل ملي��ون 
ل��رية، حبس��ب الرتب��ة وس��نوات اخلدم��ة. تق��ول 
مسي��ة )اس��م وهم��ي( م��ن ري��ف باني��اس، وه��ي 
ش��قيقة لص��ف ضابط جمن��د يف جيش النظام 
لق��ي مصرع��ه، أنها دفع��ت )130( ألف لرية بني 
رش��اوى ونفق��ات تنق��ل قب��ل أن حتص��ل عل��ى 
مبل��غ )400( أل��ف كتعوي��ض ع��ن )تضحي��ة 
الس��عي واإلره��اق  أخيه��ا(، وبع��د أش��هر م��ن 

واملعان��اة ب��ني اللج��ان واملكات��ب.
م��رت ق��رى الس��احل والغ��اب بف��رتة  	
كادت خت��رج فيه��ا م��ن مظاه��ر الفق��ر، قب��ل 
أن تتج��دد بالغ��الء، وت��آكل قيم��ة الل��رية إىل 
أق��ل من عش��ر قيمتها قبل الث��ورة، ونفاد املوارد 
)التعفي��ش(  اقتص��اد  تراج��ع  ث��م  الثانوي��ة. 
وغنائم احلرب من املناطق الثائرة نتيجة نفاد 
معظم املوجودات الي ميكن االستفادة منها يف 
تلك املناطق، الي ش��كلت دخاًل بدياًل ورئيس��يًا 
ل��دى بع��ض جن��ود ق��وات النظ��ام وعائالته��م يف 

الس��احل خ��الل الس��نوات األوىل م��ن الث��ورة.

مقي��م  حم��اٍم  وه��و  س��عد،  يق��ول  	
يف مدين��ة طرط��وس، يعم��ل يف )قضاي��ا أس��ر 
لق��رى  دوري��ة  بزي��ارات  ويق��وم  الش��هداء(، 
باني��اس ال��ي ينتمي إليها، »ميكنك أن ترصد 
الفق��ر الي��وم داخ��ل املن��ازل، ويف ن��وع وش��كل 
البضائع املعروضة يف احملالت والدكاكني 
يف الضيع الفقرية، إىل جانب مدافئ احلطب 
زراع��ة  إىل  والع��ودة  امل��ازوت،  ع��ن  بدي��اًل 
األرض وتربي��ة احليوان��ات«. ويتاب��ع »معظ��م 
البي��وت ال��ي ترك��ت تربي��ة الدج��اج ع��ادت 
املوظف��ني احلكومي��ني  إليه��ا، وكث��ري م��ن 
واملتقاعدي��ن ع��ادوا لزراع��ة ملكي��ات األرض 
الصغ��رية املوروث��ة بنص��ف ال��دومن وال��دومن 
والدومن��ني، ب��ل واس��تصلح بع��ض م��ن أبن��اء 
بي��وت  بقاي��ا  امل��دن  يف  الس��اكنني  الضي��ع 
خرب��ة يف ضيعه��م، وأقام��وا فيه��ا، جزئي��ًا أو 
املن��زل يف  لزراع��ة األرض وإخ��الء  كلي��ًا، 
املدينة، وتأجريه لنازحني جاؤوا من املناطق 
ش��كلت  ال��ذي  احملام��ي،  حس��ب  الس��اخنة«، 
قضاي��ا )تعويض��ات الش��هداء( حم��وراً رئيس��يًا 
لعمله. ويالحظ أنه »صار مألوفًا اليوم رؤية 
مس��نني يقطعون أش��جار احلراج، وحيملون 
ظهوره��م  عل��ى  محل��ه  يس��تطيعون  م��ا 
والط��واف لبيعها يف ش��وارع الق��رى والبلدات 
الريفية، وصار مألوفًا أيضاََ يف هذه البلدات 
مش��هد تف��اوض بائ��ع يف دكان م��ع الزب��ون 

عل��ى مث��ن بيض��ة واح��دة«.
وأدوات  املنزل��ي  األث��اث  قط��ع  	
املطب��خ الكهربائي��ة وحت��ى ط��الء اجل��دران  
ص��ارت ذك��رى، ودلي��ل عل��ى »س��نوات رخ��اء 
عاش��ها الن��اس قب��ل األزم��ة« حس��ب تعب��ري 
احملام��ي ال��ذي يأم��ل أن »تتوق��ف احل��رب« 

. فحس��ب
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تض��ع والدت��ه اجله��از عل��ى الكرس��ي )األس��كي( إىل جان��ب  	
الع��روس. يعل��و ص��وت احلض��ور مبارك��ني مهنئ��ني. يتقط��ع ص��وت 
العريس أحيانًا، حسب سرعة النت. جتمد الصورة أحيانًا، ويسبقها 
الص��وت أحيان��ًا، ث��م ينقط��ع االتص��ال، ليب��دأ اهل��رج وامل��رج، وتتع��اىل 
األص��وات منادي��ة عل��ى )It( املس��ؤول ع��ن متابع��ة ج��ودة االتص��ال م��ع 
العري��س، الطبي��ب املالح��ق م��ن أجه��زة األم��ن، الالج��ئ الي��وم يف بل��د 
أوربي. حلظات عصيبة على األم الي تزوج ابنها يف غربته وترضى 
حبضوره عر الشاش��ة، فال خيار آخر »يعين معقولة ابين ما حيضر 
عرس��ه، ل��و ش��و م��ا كان«. يب��دو خي��ار الس��كايب ذكي��ًا يف ظل انتش��ار 
وس��ائل التواص��ل التقني��ة. زين��ة )28 س��نة( صيدالني��ة، انتظ��رت مل 
مّشله��ا م��ع خطيبه��ا طيل��ة عامني: »حبينا بع��ض باجلامعة، وخطبنا 
س��نتني قبل ما يس��افر، وصرلي س��نتني بس��تنى مل الش��مل«. »محاتي 
بدها ابنها حيضر العرس ع س��كايب، بالبداية اس��تغربنا انا وخطييب 
الفك��رة، ب��س بعدي��ن وافقن��ا كرم��ال إم��ه، و»الس��كايب أه��ون م��ن 

جمّس��م«.
صديق��ة  ع��رس  حضرن��ا  بأس��بوعني  زين��ة  ع��رس  قب��ل  	 
أخ��رى، أص��رت وال��دة عريس��ها، اهل��ارب م��ن اخلدم��ة اإللزامي��ة يف 
جيش النظام، على حضور ابنها العرس على ش��كل صورة جمّس��مة 
م��ن ال��ورق املق��وى، كان األم��ر مضح��كًا، لك��ن الع��روس مل تس��تطع 
من��ع نفس��ها م��ن الب��كاء حني طلبت األم من املص��ّور أن يلتقط صورة 
للع��روس معانق��ة ص��ورة ابنه��ا اجملس��مة؛ مل يكتم��ل الع��رس يومه��ا. 
غرقت العروس بالبكاء، وقررت إنهاء العرس املسخرة كما وصفته 
لي فيما بعد: »مو معقول الش��ي اللي عملتو محاتي، يعين بعرف انو 
قلبها حمروق ع ابنها، بس مو هيك، شوهالبهدلة!«. مل يكن باإلمكان 
إحض��ار العري��س تقني��ًا، فالع��رس مت يف مزرع��ة يف أط��راف مدين��ة 
جرمان��ا بري��ف دمش��ق، حي��ث ال تص��ل ش��بكة اإلنرتن��ت، أو ي��د األمن، 
وخي��ار املزرع��ة  ال مف��ر من��ه، فع��دد ال ب��أس ب��ه من أقرباء العروس��ني 
مطل��وب للنظ��ام، أخ وع��م، حت��ى والد العريس مطلوب بس��بب تقرير 
ع��ن خروج��ه يف مظاه��رة قب��ل عام��ني يف مدين��ة الس��ويداء. مل تعل��م 
نس��رين خبط��ط محاته��ا ع��ن اجملس��م، فاألخ��رية حتدث��ت أنه��ا تري��د 
وضع صورة للعريس على كرس��ي األس��كي، ونس��رين مل تعرتض، 
عل��ى الرغ��م م��ن اعتقاده��ا أن املش��هد س��يبدو وكأن��ه م��أمت. لكنه��ا 

فوجئ��ت بالص��ورة جمس��مة.
تتحايل العائالت يف األعراس كي تعوض عن غياب االبن،  	
حتى يصل األمر إىل خيارات غرائبية، لكن أحداً مل يعد يكرتث فعاًل، 
فالظ��رف القاس��ي لغي��اب األبن��اء ورحي��ل البنات، بع��د مل مشلهن، يبدو 
أقس��ى م��ن أن يعي��ب أح��د على أم حماولتها لالحتف��ال بابنها يف غيابه.  
ملي��اء فنان��ة تش��كيلية س��افر خطيبه��ا ع��ازف الكم��ان إىل أوربا   	
إلحي��اء حف��ل، وطل��ب اللج��وء هن��اك قب��ل ع��ام ونص��ف؛ قب��ل حوال��ي 
أس��بوعني من العرس جاءت املوافقة على مّل الش��مل والفيزا ملدة ش��هر، 
تقول مليا: »ما بلحق أعمل ش��ي، أساس��ًا ما كنت مقررة أعمل عرس«. 
اكتف��ت ملي��ا حبفل��ة وداع: »أهل��ي وأهلو ورفقاتي القراب، على الس��طح 
عن��د أهل��ي وخلصن��ا، ب��دون حت��ى فس��تان أبي��ض«.  لتس��تعد للس��فر يف 

غض��ون عش��رة أي��ام.
متي��ل معظ��م العائ��الت إىل ه��ذا احل��ل. حفل��ة وداع بس��يطة  	
للع��روس حبض��ور العائلت��ني وبعض املقربني، بعيداً عما ميكن وصفه 
بالع��رس، وألس��باب خمتلف��ة، غي��اب العري��س أهمه��ا، والظ��رف امل��ادي 
يف ظ��ل وض��ع اقتص��ادي متده��ور م��ع قص��ر ذات ي��د العري��س يف ب��الد 

اللج��وء.
م��ن جه��ة أخ��رى ال مف��ر م��ن القب��ول به��ذا الن��وع م��ن ال��زواج،  	 
من وجهة نظر أهل العروس، إذ مل يبق يف البلد شبان مؤهلون للزواج 
إال ولديهم ما خيشون منه، على األقل اخلدمة اإللزامية واالحتياط، 
هذا إذا اس��تثنينا األس��باب األخرى االقتصادية منها واألمنية. نس��رين 
ال��ي جت��اوزت الثالث��ني قِب��ل أهله��ا خطبته��ا إىل مله��م عل��ى مض��ض، 
قب��ل س��فره، إذ حس��ب ق��ول األم جت��اوزت ابنته��ا س��ن ال��زواج، وال تري��د 
أن »يفوته��ا القط��ار« حس��ب تعبريه��ا: »الن��اس م��ا بهمه��ا إن��و ح��رب، بس 
بن��ت ص��ارت 30 بقول��و عنه��ا عان��س، وم��ن اآلخ��ر ي��ا دوب تلح��ق جتبلها 
ولدين لكرتها«. ملهم الذي جتاوز 38 ٌطلب إىل االحتياط، قبل سفره 
ببضع��ة أش��هر، وح��ني ق��رر اهل��رب خ��ارج البل��د، أص��رت والدت��ه على أن 
ختط��ب ل��ه، ووق��ع اخلي��ار عل��ى ابن��ة عمت��ه نس��رين. تق��ول أم مله��م: 

»الغرب��ة كرب��ة، ع القليل��ة يك��ون جنبو مرة تونس��ه«.
عل��ى  التحاي��ل  حم��اوالت  واح��د،  واألمل  األس��باب  تع��ددت  	
الواقع تس��تمر ما اس��تمر الوجع. فرح ناقص. حتى احلزن يبدو أحيانًا 

احل��ال. بطبيع��ة  ج��دوى  وب��ال  مبت��ذاًل، 

أعراس مّل الشمل
عرس بال عريس إال بصورة جمسمة أو عرب السكايب

إن��ه الع��رس ب��كل م��ا في��ه م��ن ه��وس للف��رح. تتص��در الع��روس املش��هد بث��وب أبي��ض مزرك��ش. تزدح��م الصال��ة باملعازي��م م��ن األق��ارب  	
واألصدق��اء. حال��ة م��ن الس��عادة املفتعل��ة أحيان��ًا. موس��يقى صاخب��ة. يتماي��ل احلض��ور. تنطل��ق الزغاري��د م��ع ظهور العري��س على شاش��ة الالبتوب.

رّيا فارس
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ال تق��ف اجلرائ��م املرتكب��ة حب��ق املعتق��الت عل��ى الوق��ت  	
الذي قضينه يف السجون، بل ميتد بعد اإلفراج عنهن بنظرة األسرة 
واجملتم��ع حنوه��ن، عل��ى أس��اس ثقاف��ة ترب��ط عف��ة امل��رأة بش��رف 
العائل��ة، بع��د م��ا تتع��رض ل��ه املعتقل��ة افرتاض��ًا كان أم حقيق��ة؛ 
كوصم��ة ع��ار، وبتجاه��ل ت��ام حلقيقة أن املس��ؤولية تقع فقط على 

الس��جان ال عل��ى الضحي��ة.  
م��ن  املعتق��الت  م��ن  تعان��ي كث��ري  عنه��ن  اإلف��راج  بع��د  	
مصاع��ب االندم��اج ثاني��ة يف جمتمعاته��ن: »الل��ي م��ا برتح��م« كم��ا 
تق��ول إمي��ان � اس��م مس��تعار- ال��ي اخت��ارت اهل��رب إىل تركي��ا بع��د 
خروجه��ا م��ن املعتق��ل آخ��ر الع��ام 2015.  يف املعتق��ل تعرض��ت إمي��ان 
لالغتص��اب م��رات ع��دة م��ن قب��ل عناص��ر املخاب��رات، فه��ي إىل اآلن 
ميت��ة بنظ��ر أهله��ا الذي��ن ال يعرف��ون ش��يئًا ع��ن مصريه��ا. يف مدين��ة 
حل��ب وقب��ل ث��الث س��نوات ح��ني اعتقل��ت كان عمره��ا )19( عام��ًا: 
»كن��ت طفل��ة وم��ا كان ل��ي أي نش��اط، ورغ��م هالش��ي اغتصبون��ي. 
تل��ت عناص��ر اغتصبون��ي بف��رع األم��ن العس��كري حبل��ب«. وم��ن حلب 
إىل الس��جن البولون��ي حبم��ص ومن��ه إىل ف��رع فلس��طني بدمش��ق، 
حي��ث قض��ت مخس��ة أش��هر هن��اك قب��ل أن حتول إىل س��جن ع��درا ثم 
تع��رض عل��ى حمكم��ة اإلره��اب ال��ي أطلق��ت س��راحها وف��ق م��ا روت 
رحلته��ا الطويل��ة واملريرة يف معتق��الت النظام ثم بعد اإلفراج عنها: 
»مل��ا طلع��ت م��ا عرف��ت لوي��ن أروح، م��ا ق��درت أرجع عالبي��ت، الناس ما 
راح يرمحون��ي، رح��ت عل��ى وح��دة م��ن إدل��ب كان��ت مع��ي بالس��جن 
وبعدي��ن فت��ت عل��ى تركي��ا«، تق��ول إمي��ان أنه��ا ال تس��تطيع الن��وم، 
وتعان��ي م��ن الف��زع والكوابي��س حت��ى الي��وم، وتقول بأنها ال تس��تطيع 

النظ��ر بوج��ه أي رج��ل ول��ن تفع��ل.
أم حمم��د م��ن مدين��ة مع��رة النعم��ان، وه��ي أم لثالث��ة  	
أطف��ال، طلقه��ا زوجه��ا بع��د خروجه��ا م��ن املعتق��ل بأي��ام. اعتقل��ت أم 
حممد يف فرع األمن العسكري بإدلب ملدة عشرة أيام، بدلت حياتها، 
كما تقول: »صارت نظرات زوجي مليانة شك واتهام وصار يسألين 
أس��ئلة جارح��ة، وخرن��ي بع��د أرب��ع أي��ام م��ن طلعي من الس��جن إنه 

الش��ك ي��اكل قلب��ه وإن��ه م��ا يق��در يكم��ل باحلي��اة مع��ي«. 
ت��رى فاطم��ة )52( عام��ًا، وه��ي قابل��ة قانوني��ة م��ن مدين��ة  	
جسر الشغور أن املعتقالت دفعن الثمن مرتني، »مرة ملا اعتقلوا ومرة 
تاني��ة مل��ا طلع��وا وش��افوا نظ��رة اجملتم��ع وش��و ص��ار بالثورة«، وليس��ت 
النس��اء حس��ب قوهل��ا جم��رد »ورق��ة ضغ��ط« بل ه��ن مش��اركات فعاًل 
بنس��يج العم��ل الث��وري. ناضل��ن من أج��ل الكرامة واحلري��ة والعدالة 
منذ األيام األوىل للثورة. فمن مكان عملها يف مش��فى جس��ر الش��غور 

هرب��ت فاطم��ة وع��ر نس��اء مراجع��ات هل��ا، أكي��اس أدوي��ة إىل املش��ايف 
امليدانية ملعاجلة اجلرحى، حس��ب ما تقول متذكرة ش��جاعة النس��وة 
الالتي س��اعدنها بهذه املهمة الي قد تودي بهن إىل املوت أو االعتقال.

مل تتع��رض فاطم��ة إىل »الظل��م االجتماع��ي« لكنه��ا مسع��ت  	
بأخري��ات تعرض��ن لذل��ك دون وج��ود م��ن يداف��ع عنه��ن، ب��ل ترك��ن 
وحي��دات يف ظ��روف قاه��رة يدفع��ن مث��ن وقوفه��ن إىل جان��ب الث��ورة 
»دام اعتقال��ي ث��الث ش��هور، أيام بف��رع األمن العس��كري بإدلب، وبعدها 
أكث��ر م��ن أس��بوع بف��رع محص، وبعدين حولوني على فرع فلس��طني، 
وم��ن هني��ك حتول��ت على س��جن عدرا، وبعدين عل��ى حمكمة اإلرهاب 
وطلع��ت«. فصل��ت فاطم��ة م��ن عمله��ا يف املش��فى، لك��ن وق��وف األه��ل 
واألصدق��اء معه��ا خف��ف م��ن آث��ار ه��ذا الفص��ل، »برتكي��ا اس��تقبلوني 
بعراض��ة، وكث��ري م��ن الث��وار، وم��ن اجليش احل��ر كان��وا يوقفوا حبب 
واح��رتام مل��ا أم��ر م��ن عن��دن« حال��ة فخ��ر تش��عر به��ا فاطمة أينم��ا حلت، 
حس��ب م��ا تق��ول ع��ن جتربته��ا يف املعتقالت، حيث كان فرع فلس��طني 
أكثره��ا س��وءاً، فالزنزان��ة: »6 أمت��ار طول، و4 ع��رض، وما ينقص عدد 
املس��جونات فيه��ا ع��ن 35، ويص��ل م��رات كث��رية ف��وق 50.. م��ا كان يف 
ش��باك، وكان يف كام��ريا تراقبن��ا عل��ى طول، وكانت غرفة التعذيب 

لص��ق زنزانتن��ا، ونس��مع األص��وات ونتع��ذب ف��وق عذاباتن��ا«.
رغ��م م��رور ث��الث س��نوات تقريب��ًا عل��ى االعتق��ال، م��ا زال��ت  	
صور من تلك األيام تتكرر يف منامات فاطمة:  »بفرع فلس��طني كان 
يف طفلة بعمر 12 س��نة، وطفلة تانية بعمر 16 س��نة، كانوا يصرخوا 
عل��ى ط��ول: ب��دي مام��ا.. وبع��د كل حفل��ة تعذي��ب يومية، كنا نش��وف 
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مصطفى أبو مشس

الثمن ُيدفع مرتني.. شهادات معتقالت يف سجون النظام

مّثل اعتقال النس��اء احللقة اهلش��ة، الي استعملها النظام  	
ألغراض خمتلفة؛ الضغط على فصائل املعارضة، مبادلة أس��رى، 
م��ن اجملتمع��ات احلاضن��ة  واالنتق��ام  عل��ى معلوم��ات،  احلص��ول 
للثورة، وعلى الدوام خالل الس��نوات الس��ابقة ظهرت على شاش��ات 
قنوات��ه التلفزيوني��ة، فتيات وس��يدات أكره��ن على االعرتاف بتهم 
باطل��ة، حت��ت التعذي��ب والتح��رش اللفظ��ي واجلنس��ي والتهدي��د 

باالغتص��اب.
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حل��م متفت��ت، وم��رة ش��فت دود ي��اكل إي��د 
وح��دة م��ن درع��ا ق��د م��ا عف��ن اجل��رح«. كل 
ذل��ك األمل كان مصحوب��ًا بالق��وة يف ح��االت 
كث��رية: »كن��ت ح��س إن��ه اهلل مع��ي، ومعن��ا، 
رغ��م الضع��ف اللي يصيبنا.. وكان يف وحدة 
م��ن إبط��ع بدرع��ا، كل يوم ياخذها الس��جان 
ويص��رخ:  خرق��ة،  ويرجعه��ا  التعذي��ب،  ع 
احك��ي«،  م��اراح  ل��ه:  وت��رد  بك��رى،  راجعل��ك 
عام��ًا،   75 بعم��ر  عج��وزاً  فاطم��ة  تتذك��ر 
كان��ت حتت��اج إىل أرب��ع نس��اء ليس��اعدنها 
عل��ى الوض��وء، وتظ��ل توصيه��ن رغ��م ضعفها 
بالصم��ود ف��� : »احلي��اة وح��دة وامل��وت واح��د«.

كل م��ا تتمن��اه فاطم��ة الي��وم ه��و أن تنتص��ر 
الث��ورة، وحبرق��ة توج��ه رس��الة إىل قادته��ا: 
»بيكف��ي. مان��ي زعالن��ة ع التمن الل��ي دفعناه، 
ذل، إهان��ة، اغتص��اب، قت��ل وتش��ريد، وإنت��وا 
خمتلف��ني م��ع بع��ض وع��م تنهش��وا فين��ا«، 
مت��ن  كان  »ل��و  بالق��ول:  ش��هادتها  وختت��م 
س��قوط األس��د اعتقال��ي م��ن جدي��د، ب��روح 

برجل��ي عل��ى الس��جن«.
الناش��طة  اهلل،  العب��د  زي��ن  تتف��ق  	
النظ��ام،  س��جون  يف  الس��ابقة  واملعتقل��ة 
املعتق��الت،  النس��اء  ق��وة  م��ع فاطم��ة ح��ول 
وصمودهن يف مواجهة السجانني واجملتمع، 
وت��رى أن اإلع��الم مش��غول بتغطي��ة أخب��ار 
احل��رب ع��ن قضي��ة املعتق��الت واالنته��اكات 
الفظيع��ة حبقه��ن، خ��الل الس��جن وبع��ده، 
يف الع��ام 2015 وبع��د )14( ش��هراً قضته��ا يف 
ح��ني  زي��ن  تق��ول  عنه��ا.  أف��رج  املعتق��الت، 
خترج املعتقلة تظل ترافقها نظرات ش��فقة، 
وُتس��أل أس��ئلة ُمس��َتهَجَنة من نس��اء: »إن شاء 
اهلل ما اغتصبوكي؟«. وترى أن هذا الس��لوك 
حنوه��ا أقس��ى مم��ا م��رت ب��ه أثن��اء االعتق��ال: 
»وحبال��ي القي��ت كثري لوم، إنو ليش رحي 
عل��ى مناط��ق النظ��ام، وكان بال هاملاجس��تري 
كل��ه«، واألنك��ى م��ن الل��وم، ه��و تق��دم بع��ض 
الرج��ال لل��زواج بنية طيبة، حتت بند »نس��رت 
عليه��ا«. املعتق��الت لس��ن حباج��ة للش��فقة، 
إمن��ا حلي��اة طبيعية واس��تيعاب م��ن اجملتمع، 
حس��ب م��ا تق��ول زي��ن: »ألن الش��فقة تزي��د 
املش��كلة أحيان��ًا أو دائم��ًا«. تروي زين خرجية 
كلية الرتبية، الي عملت متطوعة بشفى 
دار الشفاء يف حي طريق الباب احملرر آنذاك، 
حكاية االعتقال الي تسببت به فتاة، كانت 
تعمل معها يف املش��فى قبل أن ُيكتش��ف أمرها 
اهليئ��ة  وحتبس��ها  للنظ��ام،  كجاسوس��ة 
الش��رعية، ال��ي مل تلب��ث أن تركته��ا »ميك��ن 
دفع��ت مص��اري وطلع��ت« لته��رب إىل اجل��زء 
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ال��ذي يس��يطر عليه النظ��ام من مدينة حلب، 
ث��م تعم��ل »ك��� ش��بيحة« وخم��رة علني��ة 
زي��ن  فتك��ون  القص��ر،  بس��تان  حاج��ز  عل��ى 
إح��دى ضحاياه��ا عل��ى ه��ذا احلاج��ز، حي��ث 
اقتادها اجلنود إىل مس��تودع يف حي املش��ارقة 
يس��تعمل كمعتق��ل، قب��ل أن تنق��ل إىل ف��رع 
األم��ن العس��كري يف حل��ب وُيلق��ي به��ا هن��اك 
بزنزان��ة، طوهل��ا مرتي��ن وعرضها م��رت واحد. 
يف ذلك املكان أمضت زين )40( يومًا. وكانت 
جلس��ات التحقي��ق والتعذي��ب تط��ول ألكث��ر 
م��ن )5( س��اعات ولث��الث م��رات كل يوم. من 
املشاهد الفظيعة الي روتها، تذكرت طبيبًا 
فق��د عقله من ش��دة التعذي��ب وصار يبول يف 

ثيابه.

زي��ن إىل  ف��رع حل��ب حول��ت  م��ن  	
فرع األمن العسكري يف محاة، لتسجن أيامًا 
يف مرحاض ضيق ال تزيد مساحته على )4( 
بالط��ات. وم��روراً بالش��رطة العس��كرية يف 
مح��اة، ث��م الش��رطة العس��كرية يف مح��ص، 
فس��جنها املركزي، وصلت فرع فلسطني يف 
دمشق حممولة بالطائرة لتقضي )6( أشهر 
يف ه��ذا الف��رع، قب��ل أن حت��ول إىل خمف��ر يف 
حي ركن الدين، ثم إىل سجن عدرا ليفرج 

عنه��ا بع��د ذل��ك م��ن هن��اك. 
تق��ول زي��ن إن كل املعتق��الت الي  	
مرت بها س��يئة، لكن »فرع فلس��طني« أش��دها 
إيذاًء ووحش��ية عل��ى االطالق: »كانوا مرات 
جييب��و معتق��ل ويعذب��وه قدامن��ا حت��ى يغي��ب 
ع��ن الوع��ي، يرش��و علي��ه م��ي ب��ارد ويصعق��وه 
هالف��رع،  ب���  وحش��ي  ش��ي  كل  بالكهرب��ا.. 
الكهرب��ا، ال��دوالب، الكرباج، األنب��وب املعدني، 
لكن األكثر وحشية وقسوة مهانة اغتصاب 
املعتقل��ني أمامن��ا م��ن قبل الس��جانني«، وليس 
التعذي��ب اجلس��دي وح��ده ما يفاقم األمل، بل 

مكان االعتقال نفس��ه، »بدون شبابيك، بدون 
ضو، ومرة وحدة باليوم مس��موح لنا نطلع ع 
احلمام، ومرة وحدة خالل ست أشهر قدرت 
احتم��م ب��ي ب��ارد ومل��دة ث��الث دقاي��ق ب��س، 
القم��ل والصراص��ري، ب��كل م��كان بالزنازي��ن، 
ما يف دوا، وال رعاية طبية، وحتى السجانني 
كان��وا حيط��وا كمامات حت��ت بالفرع، حتى 
ما يش��موا الرحية، وملا كّنا نطلب دوا، كان 
اجل��واب: خرون��ا ب��س متوت لنكب��ا بالزبالة«. 
مل تص��دق أنها س��تخرج، بعد قوهلا  	
لقاض��ي حمكم��ة االرهاب أن حمكمتهم غري 
ش��رعية، فوعده��ا بأنه��ا ل��ن خت��رج أب��داً. م��ن 
ه��ذه احملكم��ة حّولت حملكم��ة اجلنايات، الي 
أفرج��ت عنه��ا لتع��ود إىل املناط��ق احمل��ررة، 

وتس��تأنف  التعلي��م،  يف  مهنته��ا  ومت��ارس 
املش��ايف.  نش��اطها يف 

األليم��ة  حكايته��ا  زي��ن  محل��ت  	
ه��ذه عل��ى ش��كل فيل��م صورت��ه يف حل��ب، إىل 
َوّجه��ت  ع��ادت  وح��ني  وأمري��كا،  بريطاني��ا 
حرك��ة أح��رار الش��ام هل��ا تهم��ة التجس��س، 
وُس��ئلت خ��الل التحقي��ق ع��ن س��بب ذهابه��ا 
حص��ار  عاش��ت  تق��ول.  كم��ا  أمري��كا  إىل 
دوره��ا  وبأهمي��ة  بالث��ورة  مؤمن��ة  حل��ب، 
فيه��ا، يس��اندها أهله��ا الذي��ن طلب��وا منه��ا: »أن 
ترف��ع راس��ها عالي��ًا، فه��ذا ش��رف إل��ك وإلن��ا«. 
حمظوظ��ة كانت بهذه املس��اندة، وهي، الي 
عايش��ت جت��ارب معتق��الت أخري��ات، ُطلق��ن 
م��ن أزواجه��ن، ونب��ذن م��ن اجملتم��ع، فمضني 

اللج��وء.  بل��دان  يف  وحي��دات 
بع��د س��قوط حل��ب س��افرت زي��ن  	
إىل كن��دا، ويف كل ي��وم تفك��ر يف الع��ودة، 
وه��ي نادم��ة ألنه��ا ذهب��ت إىل كن��دا، ولك��ن: 

»بع��د س��قوط حل��ب م��ا ض��ل ش��ي«.
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ي��رى الباح��ث يف الفق��ه السياس��ي  	
عباس شريفة بأن »هيئة حترير الشام تنّفذ 
ال��دور املن��اط به��ا عل��ى أكم��ل وج��ه، حي��ث 
تض��ع ال��ّدول ملس��اتها األخ��رية إلنه��اء الث��ورة، 
س��ّيما وأن هج��وم اهليئ��ة يتزام��ن م��ع اق��رتاب 
موع��د مؤمت��ر )ري��اض٢( -كما ج��رت العادة 
يف كل )اس��تحقاق سياس��ي(- ال��ذي يس��عى 
لنس��ف اهليئ��ة العلي��ا للمفاوض��ات، وإدخ��ال 
يف  األس��د  ببش��ار  للقب��ول  موس��كو،  منص��ة 
مرحل��ة انتقالي��ة. فم��ن الناحي��ة العس��كرية 
يش��غل اجلوالن��ي مرك��ز احل��ارس األم��ني 
عل��ى تنفيذ خمرجات أس��تانة، وم��ن الناحية 
السياس��ية ح��ّول ق��وى الث��ورة إىل منص��ات 
سياس��ية منزوع��ة املخال��ب، أم��ا إداري��ًا فق��د 
أس��س )حكوم��ة اإلنق��اذ( لض��رب )احلكوم��ة 
املؤقت��ة( به��دف تش��تيت ش��رعّيتها، واإلبق��اء 
عل��ى األس��د كخي��ار وحيد لضب��ط البلد من 
وجه��ة نظ��ر دولية« ويضيف ش��ريفة: »يّظن 
اجلوالن��ي أن حماوالت��ه للتف��رد، واهليمن��ة 
على قرار الثورة، س��تؤدي لرفع تصنيفه عن 
لوائ��ح اإلره��اب، واالعرتاف به كس��لطة أمر 
واق��ع، كم��ا هو حال ح��زب اهلل جنوب لبنان«.

ويق��ول الصحف��ي ف��راس ديب��ة إن  	
»هج��وم اهليئ��ة ال يه��دف إلنه��اء احلرك��ة، 
وإمن��ا ه��و جم��ّرد تأدي��ب، وحماول��ة إلعادته��ا 
م��ن  لي��س  إذ  الش��ام،  حتري��ر  حض��ن  إىل 
مصلح��ة اجلوالن��ي إنهاؤه��ا ألس��باب منه��ا: 
أن ال تظه��ر اهليئ��ة بظه��ر املتف��رد يف إدل��ب 
وريف حلب الغربي؛ ألّنها حباجة ماس��ة إىل 
جه��ة معتدل��ة يف املنطق��ة لضم��ان اس��تمرار 
فصائ��ل  عل��ى  إبقاؤه��ا  ذل��ك  -م��ن  الدع��م 
صغ��رية مدعوم��ة مقاب��ل أت��اوات تدفعه��ا م��ن 
س��الح وغريه- إضاف��ًة إىل أن اقتحام مناطق 
الزنك��ي حيت��اج ق��وات وعتاداً كبريين بس��بب 

طبيعة املنطقة اجلبلية، ما يستدعي إرسال 
تعزي��زات كب��رية للهيئة من مناطق نفوذها 
الرئيس��ية يف معر باب اهلوى، ومدينة إدلب 
جي��رؤ  ال  خماط��رة  وه��ي  الزاوي��ة،  وجب��ل 

اجلوالن��ي عليه��ا.
صمود وثبات الزنكي

م��ن  الزنك��ّي  حرك��ة  متّكن��ت  	
وأب��دت  الش��ام،  حتري��ر  وج��ه  يف  الوق��وف 
شراس��ة يف مواجهته��ا، رغ��م زّج اهليئة بقّوات 
ضخم��ة، وكّبدته��ا خس��ائر بش��رية كبرية، 
)65 قتي��ال ع��دا األس��رى يف أول أس��بوع م��ن 
املواجه��ات بينهم��ا(. وميك��ن الق��ول بداي��ةََ إن 
احلرك��ة اس��تطاعت حمارب��ة اهليئ��ة بنفس 
ح��رب  يف  خرته��ا  م��ن  مس��تفيدًة  أدواته��ا، 
كث��ب  ع��ن  باهليئ��ة  ومعرفته��ا  )داع��ش(، 
خ��الل ف��رتة االندم��اج به��ا، عل��ى أن ذل��ك ال 
يفس��ر الّصم��ود ال��ذي عج��زت عن��ه فصائ��ل 
تتف��وق عل��ى الزنك��ي ع��دة وعت��اداً ورج��ااًل.

الوه��اب  عب��د  الصحف��ي  يفس��ر  	
عاص��ي لع��ني املدين��ة صم��ود الزنك��ي بع��دة 
عوام��ل، أبرزه��ا أن��ه فصي��ل مبين عل��ى قاعدة 
وه��و  وعس��كريًا،  إعالمي��ًا  منظم��ة  صلب��ة 
خيوض معارك دفاعية يغلب عليها االنتماء 
املناطق��ي، أيض��ًا اس��تعداد احلرك��ة املس��بق 
واملتوّق��ع للمعرك��ة، وإدارته��ا بش��كل جي��د 
)عس��كريا، إعالميا، ش��رعيا(، وقد أسهم توزع 
قي��ادات الزنك��ي ب��ني املقاتل��ني بش��كل جي��د يف 
صم��ود عناصره��ا، وه��و عام��ل أساس��ّي ومهّم 
يف منع حدوث انهيارات سريعًة كما حصل 

م��ع فصائ��ل أخ��رى.
موقف الثوار

وتأيي��داً  تعاطف��ًا  الزنك��ي  يل��َق  مل  	
م��ن قب��ل عام��ة الث��وار والناش��طني، كم��ا يف 
كل هج��وم كان��ت تش��نه )النص��رة( عل��ى 

فصائ��ل اجلي��ش احل��ر، حي��ث اقتص��ر التأييد 
للحركة على أبنائها وبعض الثوار، إضافًة 
أدان  ال��ذي  الس��وري  اإلس��المي  للمجل��س 
اهليئ��ة يف بي��ان رمس��ّي. وُيرج��ع ف��راس ديب��ة 
ومنه��ج  اجّت��اه  وض��وح  لع��دم  ذل��ك  أس��باب 
احلرك��ة، إضاف��ًة إىل حتميلها جزءاً كبرياً 
من مس��ؤولية س��قوط حلب الشرقّية نتيجة 
هجومه��ا مع اجلوالني أيام احلصار األخرية 
عل��ى فصائ��ل اجلي��ش احل��ر، كذل��ك ع��دم 
مؤازرته��ا للفصائ��ل ال��ي ابتلعته��ا )النصرة(، 
من��ذ ابت��الع حرك��ة ح��زم وحّت��ى الي��وم. أم��ا 
العام��ل األب��رز فه��و اندماجه��ا م��ع جبهة فتح 
الش��ام يف كان��ون األول 2017 حت��ت مس��مى 
هيئ��ة حتري��ر الش��ام، حي��ث يعت��ر ديب��ة أن 
احلرك��ة ش��كلت غط��اًء للجوالن��ي وأعوان��ه 
يف إضف��اء )الش��رعية الثوري��ة( عل��ى اهليئ��ة، 
يف ح��ني ي��رر الزنك��ي اندماج��ه م��ع اهليئ��ة 
بأن��ه كان حتالف��ًا تكتيكي��ًا مرحلي��ًا ولي��س 
اسرتاتيجيًا، يف حماولة منه لتأخري الّصدام، 
س��ّيما وأن��ه أعل��ن خروج��ه م��ن اهليئ��ة بع��د 
ش��روعها بقت��ال أح��رار الش��ام رغ��م رف��ض 

مك��ّون الزنك��ي!
موقف النظام

الق��ى هج��وم اهليئ��ة عل��ى الزنك��ي  	
ترحيب��ًا ش��به رمس��ي يف أوس��اط املؤيدي��ن. 
لوح��ظ ذل��ك فيم��ا نش��رته ع��دة ش��خصيات 
وصفح��ات موالي��ة، م��ن أب��رز ه��ؤالء عم��ر 
الث��ورة(  ع��ن  )املنش��قني  أح��د  رمح��ون 
والعائدين إىل حضن النظام، حيث مل خُيِف 
األخ��ري تأيي��ده هلج��وم )هيئ��ة حترير الش��ام( 
على )ميليش��يا الزنكي( حسب تعبريه، وأشار 
ب��كل صراح��ٍة إىل أنه »رغم خالفه مع اهليئة 

إال أن��ه س��عيد به��ذا اهلج��وم«.

حتريرالشام والزنكي: أبعاد االقتتال ومواقف مجهور الثورة

حممد سرحيل
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مل يع��د ل��دى أي عاق��ل أدن��ى ش��ّك ب��أن محل��ة هيئ��ة حتري��ر الش��ام األخ��رية ض��د حرك��ة ن��ور الدي��ن الزنك��ي ليس��ت جم��ّرد ح��دث عاب��ر ميك��ن  	
عزل��ه ع��ن س��ياقه وحميط��ه السياس��ي، وه��ي ليس��ت جم��رد حلق��ة جدي��دًة من حلق��ات مسلس��ل )البغي والتغّل��ب- انظر العدد 99(، كذلك ليس��ت جمّرد 
ن��زاع عل��ى مناط��ق النف��وذ والّس��لطة، ب��ل إنه��ا أعم��ق وأبع��د م��ن ذل��ك، فه��ي تعك��س بش��كل واض��ح التوجه��ات الدولي��ة واإلقليمي��ة يف املنطق��ة، الرامي��ة 

لتصفي��ة الث��ورة وكس��ر أجنحته��ا؛ وتش��ّكل اهليئ��ة، قص��دًا أو بغ��ري قص��د، رأس حرب��ة يف ه��ذا املش��روع.



حتدث الش��قريي عن بعض التفاصيل حول مكان اعتقاله،  	
وجمري��ات التحقي��ق، واحملقق��ني الذي��ن تول��وا ذل��ك، وكان عل��ى 
رأس��هم ضاب��ط املخاب��رات املع��روف س��هيل احلس��ن، حس��ب ماذك��ر، 
رغ��م أن الش��قريي ق��ال إن الف��رع ال��ذي قب��ض عليه، وُ حق��ق معه فيه، 
كان ف��رع حتقي��ق امل��زة التابع للمخابرات اجلوية!. ونفى الش��قريي، 
خ��الل اللق��اء، وج��ود عناص��ر م��ن تنظي��م القاع��دة ضم��ن الس��وريني  
املعتقل��ني  يف ف��روع املخاب��رات وس��جن صيدناي��ا!. وأك��د أن املعتقلني 
اجلنس��ية  م��ن  حتدي��داً  كان��وا  اإلرهابي��ة  للتنظيم��ات  التابع��ني  
الروس��ية، األردني��ة، العراقي��ة، واملغ��رب العرب��ي، وملُ جيمع��وا، خ��الل 
فرتة اعتقاهلم، مع بقية املعتقلني، وإمنا قضوا فرتة اعتقاهلم ضمن 
مهاج��ع، أو غ��رف باألحرى، مكيفة وجمهزة بكل ما تقتضيه وس��ائل 

الراح��ة البش��رية ع��ادة!
ق��دم الش��يخ عب��د الس��الم روايت��ه ح��ول م��ا يس��مى )بج��زة  	
صيدنايا( خالل االستعصاء الشهري الذي قام به املعتقلون عام 2008، 
وذك��ر أرقام��ه ح��ول ع��دد املعتقل��ني  يف ذل��ك التاري��خ، وع��دد القتل��ى 
منه��م، وم��ن ضب��اط وجن��ود النظ��ام؛ إضاف��ة إىل األس��باب ال��ي أدت 
إىل ه��ذا احل��دث االس��تثنائي، وه��ي إهانة الدين، حس��ب روايته؛ كأن 
يق��وم أح��د احل��راس، عن��د رؤي��ة أح��د املعتقل��ني يق��رأ الق��رآن، بأخ��ذ 
املصح��ف م��ن ي��ده ورمي��ه عل��ى األرض، م��ن ث��م يط��أه بقدم��ه؛ أو أن 
يصب على رأس من يراه يصلي جناسات مستخرجة من املراحيض. 
وذك��ر أيض��ًا، بش��يء م��ن التفصيل، دور ماهر األس��د وفرقته الرابعة 
بدفعياتها ودباباتها، معتراً أن االسرتاتيجية، الي اتفق على اتباعها 
حل��ل أزم��ة س��جن صيدناي��ا يف ذل��ك التاري��خ، ه��ي نف��س اس��رتاتيجية 
الع��م رفع��ت م��ع س��جن تدم��ر، ولكن قراراً، مل يعرف الش��يخ من يقف 
خلف��ه، أوق��ف تنفي��ذ اخلط��ة الي قضت بتدمري س��جن صيدنايا على 
س��اكنيه قب��ل اكتماهل��ا، ومت اس��تبعاد )األخ ماه��ر(، بوج��ب الق��رار، 
ع��ن املش��اركة يف كس��ر االس��تعصاء، ولك��ن بع��د أن مت تدم��ري أج��زاء 
كب��رية م��ن الس��جن أدى إىل قت��ل املئات من املعتقل��ني واجلنود أيضًا!

م��ن  وعان��وا  عاين��وا  مئ��ات  م��ن  واح��د  وأن��ا  زاوي��ي،  م��ن  	
اعتق��االت النظ��ام الس��وري وم��ن حمققي��ه، وأح��د الش��اهدين عل��ى 
اس��تعصاء صيدناي��ا، أق��ول: م��ا ذكره الش��قريي، من أمساء أش��خاص 
وأماكن وأحداث عامة، موجود بالفعل، أما ما ش��هد به خالف ذلك، 
م��ن أرق��ام وأوص��اف وتقاطع��ات وح��وادث حم��ددة، أس��باب ومؤدي��ات 

وس��يناريوهات أيض��ًا، اخت��الق وك��ذب ال أس��تطيع فه��م وال تفّه��م 
دوافع��ه إلي��ه! كم��ا ال أس��تطيع فه��م أو تفّه��م م��ن يق��دم عل��ى مثل��ه 

بش��أن الث��ورة الس��ورية! وه��م كث��ر. 
عل��ى أن املفارق��ة األوىل ه��ي أن الش��قريي مل يك��ن موجوداً  	
يف س��جن صيدناي��ا أثن��اء اس��تعصاء معتقلي��ه، وغالبي��ة معتقلي تلك 
الفرتة يعلمون أن الش��يخ عبدالس��الم الش��قريي، ومعه زعيم تنظيم 
)فت��ح اإلس��الم( الش��يخ ش��اكر العبس��ي، ق��د أخل��ي س��بيلهما يف ع��ام 
2005 م��ن س��جن صيدناي��ا، بع��د قضاءهم��ا حن��و عام��ني ونص��ف يف 

املعتق��ل، ليق��وم ش��اكر العبس��ي  يف ش��باط 2006 بتش��كيل تنظيم��ه 
ال��ذي انش��ق ع��ن تنظي��م )فت��ح االنتفاض��ة(، وق��د كان ق��رار إخ��الء 
سبيلهم غريبًا ومثرياً للريبة لكل معتقلي تلك الفرتة لعدة أسباب، 
منه��ا أن احملكم��ة ال��ي قاض��ت العبس��ي والش��قريي كان��ت حمكم��ة 
ميدانية، ومن املعروف أن أحكام احملكمة امليدانية أكثر قسوة من 
أح��كام بقي��ة احملاك��م ال��ي تع��اجل ه��ذا النوع م��ن القضايا يف س��وريا، 

ناهي��ك ع��ن طبيع��ة قضيته��م ال��ي حوكم��وا عليه��ا!
أم��ا املفارق��ة الثانية أنه، وقبيل انطالق أحداث خميم نهر  	
الب��ارد بأي��ام، قام��ت املخاب��رات الس��ورية باس��تدعاء أح��د املعتقل��ني يف 
س��جن صيدناي��ا )حمم��ود أب��و ش��عر/ لبنان��ي(، ال��ذي كان ق��د قبض 
عليه ضمن خلية من اخلاليا الي كان يعتمد عليها تنظيم قاعدة 
التوحي��د واجله��اد يف ب��الد الرافدين باس��تقبال اجملاهدين من أحناء 
الع��امل يف س��وريا، وترتي��ب مس��ألة عبوره��م إىل الع��راق. كان أب��و 
ش��عر يش��اركنا جن��اح الع��زل )ج مي��ني( يومه��ا، ومل نعل��م عن��ه ش��يئاَْ 
بع��د اس��تدعاءه، حت��ى مسعن��ا بامس��ه يذك��ر عل��ى إح��دى اإلذاع��ات 

مقت��وال م��ن قب��ل اجلي��ش اللبنان��ي يف أح��داث خمي��م نه��ر الب��ارد!
يف ظ��ل اجلرائ��م ال��ي نتع��رض هل��ا اليوم، وجرائ��م قدمية  	
حبجم جرمية اعتقال أصحاب الرأي أو املعارضة للنظام، واجلرائم 
األخالقية واإلنسانية الي ارتكبت حبق معتقلي صيدنايا وذويهم، 
وهي غري قابلة للحصر بسهولة، كمًا ونوعًا، ماهي طبيعة املرض 
ال��ذي يعان��ي من��ه ش��خص تعرض ل��كل هذا ثم خيتل��ق لتضخيمه؟! 
أتس��اءل بي��ين وب��ني نفس��ي ع��ادة، واآلن أط��رح تس��اؤالتي عل��ى امل��أل: 
مالذي يدفعنا، وقد تعرضنا هلذا النوع واملستوى من الظلم والقهر 
واإلجرام، أن نكذب يف توثيقها؟ !هل حتتاج أحداث بهذه الضخامة 

أن خنتل��ق لتضخيمه��ا أكثر؟

الشيخ الشقريي »شاهد« مل يشاهد استعصاء صيدنايا

مضر ياغي

يف حلقت��ه اخلامس��ة اس��تضاف برنام��ج الس��يناريو –كومي��دي- ال��ذي تبث��ه  قن��اة أورين��ت، الش��يخ عبدالس��الم الش��قريي ، رفي��ق  	
ش��اكر العبس��ي زعي��م م��ا مس��ي ب��� )فت��ح اإلس��الم( خ��الل أح��داث خمي��م نه��ر الب��ارد  يف2007. فت��ح كالم الش��قريي عل��ي باب��اََ لس��ؤال مل 
أج��د اإلجاب��ة علي��ه، خي��ص أح��داث الث��ورة، كم��ا خي��ص أحداث جمزرة س��جن صيدنايا ال��ي تكلم عنها الش��يخ وكنت ش��اهدًا عليها أثناء 

اعتقال��ي هن��اك.
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https://www.youtube.com/watch?v=m9P7CwOXBM0&feature=youtu.be


w   

البغ��دادي  بك��ر  أب��و  إع��الن  من��ذ  	
الع��راق  )الدول��ة اإلس��المية يف  تأس��يس 
والش��ام(، وال��ي عرف��ت اختص��اراََ وتنكي��الََ 
 ،2013 نيس��ان  يف  ب)داع��ش(  اجتماعي��اََ 
ب��ات ه��ذا التنظي��م ه��و األكث��ر حض��وراََ 
وخط��راََ يف س��جالت احل��رب عل��ى اإلره��اب. 
لي��س هن��اك متس��ع إلع��ادة س��رد األس��باب 
ال��ي جعل��ت داعش يتص��در واجهة اإلرهاب 
العاملي��ة؛ فه��ي معروف��ة ومتع��ددة التفس��ريات، ومنتش��رة بكثاف��ة 
ت��وازي يف حتليالته��ا الواقعي��ة ع��دد نظريات املؤام��رة املفصلة الي 
أحاط��ت به��ذا الظه��ور الوحش��ي املنفل��ت. لكن��ا نش��هد اآلن املراح��ل 
األخ��رية لداع��ش ككي��ان إرهاب��ي مرك��زي، اضمح��ل وج��وده 
اجلغ��رايف إىل أق��ل م��ن %10 فق��ط م��ن املس��احة ال��ي اجتاحه��ا يف 
2014، ومثّلت حوالي ثلث مس��احة العراق ونصف مس��احة س��وريا.

لك��ّن جن��اح التنظيم يف صد هجمات النظام وامليليش��يات  	
كب��ري  مرك��ز حض��ري  آخ��ر  البوكم��ال،  يف   مع��ه  املتحالف��ة 
خيضع لس��يطرته، وهجومه املنس��ق واملنظم على مطار ديرالزور 
العسكري قبل أيام، باستخدام ثغرة والء وخوف قوات النظام من 
)اخل��راء العس��كريني ال��روس(، وع��ودة ظه��وره بص��ورة عصاب��ات 
س��ريعة احلرك��ة يف مناط��ق من حمافظي ص��الح الدين وديالي 
يف العراق، يشري بوضوح إىل أّن التنظيم مل يستسلم بعد. وال شك 
أّن داع��ش ق��د تالش��ى تقريب��ا كمش��روع س��لطة دعي��ت باخلالفة، 
لك��نّ القض��اء على ه��ذه اخلالفة املزعومة ش��يء، والتخلص نهائياََ 
م��ن إمكاني��ة ع��ودة داع��ش، رب��ا بصيغة جديدة، ش��يء آخ��ر متاما.

خب��الف جبه��ة النص��رة ال��ي ظه��رت، كمس��مى غ��ري  	
معروف قبال لفرع القاعدة يف سوريا، فإّن داعش هو امتداد معلن 
لسلس��لة تش��كالت ب��دأت ب)مجاع��ة التوحي��د واجله��اد( ع��ام 2003، 
ف)قاعدة اجلهاد يف بالد الرافدين( عام 2004، ف)جملس ش��ورى 
اجملاهدين( آخر 2005، ف)الدولة اإلسالمية يف العراق( يف تشرين 
أول 2006. ش��هدت )دول��ة الع��راق( تقريب��اََ مس��ار داع��ش ذات��ه، وإن 
بصيغ��ة مصّغ��رة، فف��ي أوج قوتها بني 2006 و 2008 حققت انتش��اراََ 
كب��رياََ يف حمافظ��ات األنب��ار وص��الح الدي��ن ونينوى ودي��اىل، قبل 
أن تته��اوى حت��ت وط��أة ضرب��ات الصح��وات الس��نية املس��نودة م��ن 
اجلي��ش األمريك��ي. ومل خيتل��ف احملت��وى الوحش��ي ألداء دول��ة 
العراق اإلس��المية عن داعش كثرياََ يف مبدئه، لكّن األخري كان 
ميتل��ك أدوات دعائي��ة أق��وى، ومس��احة جغرافي��ة متصل��ة أك��ر 

بكث��ري، وقب��ل كّل ذل��ك نّي��ة مس��تقرة لتحويل الش��ناعات الدموية إىل 
بروباغن��دا مرعب��ة ولصياغ��ة مش��روع إب��ادة.

تبق��ى النقط��ة احلامس��ة يف ه��ذا الس��ياق أّن دول��ة الع��راق  	
اإلس��المية اس��تطاعت التع��ايف س��ريعا م��ن حال��ة )التب��ّوغ( إث��ر ت��رك 
األمريكي��ني والس��لطات العراقي��ة -حكوم��ات ن��وري املالك��ي- مناط��ق 
الصح��وات دون دع��م؛ فش��ّن ف��رع القاع��دة العراق��ي محل��ة تفج��ريات 
وتصفي��ات واغتي��االت واس��عة، مدعوم��اََ بس��ردية انتقامي��ة عززته��ا 
السياس��ات الطائفي��ة للمالك��ي -اُته��م النظ��ام الس��وري عش��رات امل��رات 
بدع��م اإلره��اب يف الع��راق، قب��ل أن يتح��ول إىل حلي��ف ل��ه ض��د الث��ورة 
السورية- ما أتاح بقاء بنية شبه متماسكة مّهدت لقيام داعش الحقا.

التح��والت  تش��هد  اإلرهابي��ة  التنظيم��ات  ف��إّن  الواق��ع  يف  	
واملراجع��ات الك��رى لتوجهاته��ا التنظريي��ة ولتكتيكاته��ا القتالي��ة عل��ى 
ح��د س��واء خ��الل مراح��ل انكماش��ها، بينم��ا متي��ل إىل إظه��ار حتالفاته��ا 
غالب��ا يف حلظ��ات قوته��ا، وه��ذا ح��دث م��ع )دول��ة الع��راق اإلس��المية(؛ 
وه��ي عملي��اََ حل��ف م��ن جمموع��ات متطرف��ة مركزه��ا )القاع��دة يف 
بالد الرافدين(، حيث تردد بعض التفس��ريات أّن التحالف الذي ش��كل 
داع��ش الحق��اََ ضّمه��ا )دول��ة الع��راق اإلس��المية( إىل ضب��اط س��ابقني 
يف جي��ش ص��دام حس��ني، ومقاتل��ني موال��ني لع��زة ال��دوري نائ��ب صدام 

الس��ابق.
وس��يعود الس��ؤال هن��ا جم��دداََ: بع��د القض��اء عل��ى )خالف��ة  	
داع��ش(، ككي��ان م��ارس س��لطة عل��ى جغرافي��ا حم��ّددة، ه��ل س��تكون 
انهي��اره؟ بع��د  للظ��روف  مغاي��رة  لظه��وره  مه��دت  ال��ي  الظ��روف 

داع��ش كان أساس��اََ اعت��داء إرهابي��اََ خارجي��اََ عل��ى الث��ورة  	
الس��ورية، اس��تثمر يف ظ��روف اس��تقالة الدول��ة م��ن مهم��ة محاي��ة 
املواطن��ني م��ن أج��ل التف��ّرغ لقتله��م، وهو ش��رط ال توجد مؤش��رات إىل 
تغريه، إن مل يكن تطوره حنو األسوأ مع تأسس سردية طائفية ملعنى 
وصورة القوة املهيمنة فعال على املناطق الي طرد منها داعش، وبينما 
ال جيد نظام بشار األسد ضرورة لنفي هذه السردية باعتبارها تتعلق 
بجتمع��ات تصن��ف غالبيتها كأعداء وخونة ملش��روع طغيانه األبدي؛ 
ف��إّن داع��ش، كتنظي��م مته��اٍو وناك��س إىل أصول��ه الس��ّرية، لن يعدم 
التنظ��ريات ال��ي توس��ع مروح��ة تكف��ري ذات اجملتمع��ات لش��ن مح��الت 
التفج��ري ال��ي س��بق وأن قت��ل آالف العراقي��ني به��ا قبل أن جيد س��احنة 

ظه��وره األخ��ري واملدم��ر.
يب��دو جلي��ا أّن أك��ر ضم��ان لع��ودة داعش، بصيغ��ة متحولة  	

األس��د. نظ��ام  بق��اء  ه��و  ووحش��ية،  إرهاب��اََ  أكث��ر 

ما بعد داعش... نذر احلرب اخلامسة
املش��هد ليس جديداَْ بالكامل: انهيار تنظيم إرهابي يف الش��رق 
األوسط حتت ضربات مكّثفة لتحالف عسكري دولي تقوده 
الوالي��ات املتح��دة، ش��هدنا ه��ذا يف أفغانس��تان، ث��ّم يف الع��راق، 
واآلن يف العراق -جمددا- ويف سوريا. ومع أّن توقع النتيجة 
أّن  إاّل   ، أم��راََ س��هالََ يعت��ر  املواجه��ات  ه��ذه  ملث��ل  العس��كرية 
تكراره��ا -أربع��ة ح��روب يف 10 س��نوات- يوح��ي أّن مّث��ة نقص��اََ 
يف متك��ني النص��ر الدول��ي، جيع��ل فرص��ة ع��ودة التنظيم��ات 
اإلرهابي��ة بوج��وه جدي��دة، وتعب��ريات عنفي��ة مدم��رة، وتزاي��د 
يف مس��تويات الوحش��ية، متاح��اََ يف كل م��رة.

سهيل نظام الدين
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نال��ت بورم��ا، الي ُتعرف حاليا باس��م ميامنار، اس��تقالهلا  	
س��نة 1948. كان��ت الب��الد ج��زءاََ من مس��تعمرة بريطانية شاس��عة. 
رت ح��دود بورم��ا،  وعل��ى غ��رار اهلن��د وباكس��تان وبنغ��الدش ُق��رِّ
جزئي��ًا، وفق��ًا خلط��وط ديني��ة، ف��كان معظ��م الس��كان فيه��ا بوذي��ني. 
كان الروِهنغيا، الذين يعتنقون اإلس��الم، يعيش��ون لقرون بش��كل 
س��ة  رئيس��ي فيم��ا أصب��ح ُيس��ّمى والي��ة راك��ني يف بورم��ا املؤسَّ
حديث��ًا. ع��ام 1950 ُمِن��ح الروِهنغي��ا بطاق��ات ش��خصية بصفته��م 
مواطنني حيملون اجلنسية، وُمِنحوا احلق بالتصويت حتت حكم 
أول رئي��س وزراء بع��د االس��تقالل، ي��و ن��و. حت��ى أواخ��ر س��بعينيات 
الق��رن املاض��ي كان الروِهنغي��ا يش��غلون مواق��ع حكومي��ة هام��ة 
كموظف��ني مدني��ني، وكان تعب��ري )الروِهنغي��ا( مس��تخدمًا يف 
الكت��ب املدرس��ية والوثائ��ق احلكومي��ة. يف أوائ��ل الثمانيني��ات بدأن��ا 
نش��هد بداي��ة عملي��ة ته��دف باحملصل��ة إىل حم��و الروِهنغي��ا م��ن 

تاري��خ وجغرافي��ة ميامن��ار. 
 135 ال���  قائم��ة  م��ن  الروِهنغي��ا  إزال��ة  مّت   1982 ع��ام  يف  	
أقلي��ة عرقي��ة امُلع��رتف به��ا رمسي��ًا يف ميامن��ار، ومّت جتريده��م م��ن 
اجلنسية. بعد ذلك بعقد من الزمن رفضت احلكومة فجأة إصدار 
ش��هادات مي��الد للروِهنغي��ا الُرّض��ع، ث��م ب��دأت بع��د ذل��ك تس��تأصل 
بش��كل كل��ي تعب��ري )الروِهنغي��ا( م��ن النص��وص الرمسي��ة، وإدان��ة 
أي ش��خص يتلّف��ظ به��ذه الكلم��ة. بع��د أح��داث العن��ف ع��ام 2012 
يف والي��ة راك��ني، ال��ي أذن��ت به��ا احلكوم��ة، مّت حص��ر الروِهنغي��ا 
بناط��ق أمنّي��ة، وخميم��ات احتج��از، وأحي��اء خاص��ة به��م، وق��رى 
حتاك��ي الس��جون؛ ومّت إقصاؤه��م ع��ن التعلي��م اجلامع��ي وكل 
امله��ن، وع��ن اجلي��ش والوظائ��ف احلكومي��ة. وأخ��رياً، ع��ام 2014، مّت 
إقص��اء الروِهنغي��ا م��ن عملي��ات اإلحص��اء الس��كاني. برأي��ي هذا أمر 
حاسم، حتى أكثر من منعهم من املشاركة يف انتخابات تشرين 
الثان��ي 2015، ألّن التاري��خ ُيعّلمن��ا أن��ه عندم��ا تك��فُّ الدول��ة ع��ن 
إحص��اء الن��اس فه��ذا يع��ين أّن الدول��ة مل تع��د تعتره��م موضوعات 
ل��إلدارة والضب��ط، وعندم��ا تتوق��ف مراقب��ة الن��اس وإدارته��م فه��ذا 

يع��ين أنه��م ُيعت��رون ب��ال ل��زوم. 

كان حش��ر الروِهنغي��ا يف معس��كرات اعتق��ال ج��زءاََ أساس��يًا  	
م��ن العن��ف املندل��ع ع��ام 2012، وكان هذا العنف ب��دوره نتيجة حلملة 
كراهي��ة ممنهج��ة، مدعوم��ة م��ن احلكومة، وخمططة بش��كل منّظم 
من ِقبل جمموعة متشددة ضمن الرهبانية البوذية اليت يقودها آشني 
وراث��و. جي��ب أال ننس��ى أن��ه بالرغ��م م��ن وج��ود ف��رات توت��ر قب��ل 2012، 
إال أن الروِهنغي��ا كان��وا يذهب��ون إىل امل��دارس م��ع كل اجملموع��ات 
العرقي��ة األخ��رى ال��يت تعي��ش يف والي��ة راك��ني، وخصوص��ًا س��كان 
األغلبي��ة البوذي��ة. كان��وا يعيش��ون مع��ًا، ويتبضع��ون م��ن دكاك��ني 
بعضه��م البع��ض، وكان��وا يش��اركون يف احتف��االت بعضه��م البع��ض. 
لك��ن م��ع م��رور الزم��ن، اجتاح��ت الب��اد مّح��ى الع��داء للمس��لمني. ويف 
ح��ني أن درج��ة العصبي��ة القومي��ة املعادي��ة لألجان��ب داخ��ل ميامن��ار 
عالي��ة بش��كل مده��ش، وخت��رق كل مس��تويات اجملتم��ع، مم��ا جيع��ل 
احلي��اة بالغ��ة الصعوب��ة بالنس��بة إىل املس��لمني امُلقيم��ني يف مان��داالي 
ويانغ��ون وأج��زاء أخ��رى م��ن الب��اد؛ إال أن الروِهنغي��ا يف والية راكني 
يعان��ون إحساس��ًا مزدوج��ًا باالضطه��اد: الكراهي��ة العام��ة لألجان��ب، 

وكراهي��ة عرقّي��ة حم��ددة موّجه��ة ض��د جمموعته��م العرقي��ة.
كان اغتص��اب وقت��ل ام��رأة بوذي��ة من ِقب��ل ثاثة رجال من  	
الروِهنغي��ا، حس��ب املزاع��م، ه��و احل��دث ال��ذي عّجل بان��دالع العنف عام 
2012، وكان ه��ذا احل��دث ه��و الذريع��ة يف العن��ف امُلندل��ع يف مدين��ة 

س��توي، عاصم��ة والي��ة راكني، وحوهل��ا. مّت ارتكاب أعمال العنف هذه 
اها رهبان بوذيون متشددون وسياسيون  من قبل قوميي راكني، ومحَّ
حملي��ون. كان واضح��ًا، م��ن الن��اس الذي��ن قابلناه��م، أّن ق��وات األم��ن 
مل تفع��ل أي ش��يء أثن��اء األيام الث��اث األوىل، وأتاحت للعنف أن يأخذ 
جمراه قبل أن تتدخل، ومل يكن مثة حاالت ادعاء بعد هذا العنف، مع 

أن 200 ش��خص كان��وا ق��د ُقِتل��وا.
بيوته��م احملرق��ة مّت س��وقهم  م��ن  الروِهنغي��ا  ف��ّر  عندم��ا  	
إىل جمّم��ع خميم��ات احتج��از. ذاك ه��و امل��كان ال��ذي مّت احتواؤه��م في��ه 
طيل��ة الس��نوات اخلم��س املاضي��ة. بقي عدد قليل نس��بيًا م��ن الروِهنغيا 
يف مدين��ة س��توي، ويعيش��ون يف غيت��و أون��غ مانغ��االر حبماي��ة قائ��د 
بورم��ي، مل نس��تطع حتدي��د مكان��ه، لك��ن الش��هادات توح��ي أن��ه وقف يف 

بطلة حتّولت إىل سافلة:
أونغ سان سو ومسُح روِهنغيا ميامنار من الوجود )1 من 2(

قب��ل أم��د قص��ري التقي��ُت بي��ين غري��ن ملناقش��ة 
الوض��ع يف ميامن��ار، ودور أون��غ س��ان س��و يف 
ارت��كاب اجلرائ��م الفظيع��ة حب��ق الروِهنغي��ا. 
كان  املاضي��ة  اخلمس��ة  الس��نوات  طيل��ة 
العومل��ة،  وقضاي��ا  القان��ون  يف  أس��تاذ  غري��ن 
واملدي��ر املؤس��س للمب��ادرة القانوني��ة الدولي��ة 
جلرائ��م ال��دول جبامعة امللكة ماري يف لندن. 

يرص��د ع��ن كث��ب معامل��ة الروِهنغي��ا يف ميامن��ار يف تقري��ر ص��ادر ع��ام 2015، ويرتك��ز على 12 ش��هرًا من العمل امليدان��ي، وأكثر من 200 
مقابل��ة. وج��دت املب��ادرة الدولي��ة جلرائ��م ال��دول أدل��ة وافي��ة عل��ى تع��ّرض الروِهنغي��ا النته��اكات ممنهج��ة واس��عة النط��اق خبص��وص 
حق��وق اإلنس��ان، ب��ا فيه��ا عملي��ات قت��ل وتعذي��ب واغتص��اب، باإلضاف��ة إىل رف��ض حقهم باجلنس��ية، وتدمري الق��رى ومصادرة األراضي 

والعم��ل القس��ري. لن��رتك ال��كالم ل��� بي��ين غري��ن
- نيف غوردون

بيين غرين
The Nation جملة	

13 تشرين األول 
ترمجة مأمون حليب
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الف��روح،  ياس��ر  الدكت��ور  	
االختصاص��ّي يف ط��ب األطف��ال، ق��ال ل�»ع��ني 
املدين��ة«: »تعان��ي املنطق��ة اجلنوبي��ة، وبش��كٍل 
خ��اصٍّ حمافظ��ة القنيط��رة، م��ن نق��ٍص ح��ادٍّ 
يف جم��ال اخلدم��ات الطبي��ة التخصصي��ة. 
وتتجل��ى أب��رز النواقص يف عدم توافر أقس��ام 
معظ��م  ضم��ن  ال��والدة  حلديث��ي  حواض��ن 

احمل��ّررة«. املناط��ق  مش��ايف 
األقس��ام،  ه��ذه  أهمي��ة  تكم��ن  	
حبس��ب الف��روح، يف أن »نس��بًة م��ن األطف��ال 
حديث��ي ال��والدة املرض��ى، أو املولودي��ن قب��ل 
رعاي��ٍة  إىل  حيتاج��ون  ج(،  )اخل��دّ األوان 
إضافيٍة وخدماٍت أساسية، ألن أجسامهم مل 
تنُم وأجهزتهم مل تتطّور بش��كٍل كامٍل بعد. 
فه��م غ��ري حمّصن��ني وميك��ن أن يتعّرض��وا 
ملش��اكل صحيٍة خطرية. وتتّم هذه الرعاية 
ع��ادًة ع��ر وض��ع املول��ود يف حاضن��ٍة صغ��ريٍة 
متكن من خالهلا احملافظة على جسم املولود 
ضمن درجة حرارٍة حمددٍة، وكذلك ضبط 
مستوى الرطوبة فيها، كما ميكن تزويدها 
بأجه��زة رص��ٍد ومراقب��ٍة وأجه��زٍة مس��اعدٍة 

عل��ى التنف��س«.
مش��اكل  إن  الف��روح  ويق��ول  	
عدي��دًة حت��ول دون تش��كيل أقس��اٍم لألطف��ال 
حديث��ي الوالدة يف مش��ايف األراض��ي احملّررة: 
ع��دم  إىل  لذل��ك  الرئيس��ّي  الس��بب  »يع��ود 
لتفعي��ل  الالزم��ة  الطبي��ة  األجه��زة  تواف��ر 
ه��ذه األقس��ام، كاحلاضن��ات يف ح��ّد ذاته��ا، 
وأجه��زة الدعم التنفس��ّي مث��ل جهاز التنفس 

w   

وج��ه قومي��ي راك��ني وأفراد ق��وات األمن، فحم��ى الروِهنغيا من مجوع 
الغوغاء. 

أون��غ مانغ��االر ه��و غيت��و ش��ديد احلرم��ان، فه��و ال يتلّق��ى  	
مس��اعدات م��ن برنام��ج الغ��ذاء العامل��ي، ألن��ه لي��س خمي��م داخ��ل يف 
الس��جالت، ل��ذا يعتم��د الروِهنغي��ا املقيم��ني هن��اك عل��ى مس��اعدات م��ن 
مجاع��ات إس��المية، وحص��ص حم��دودة من الدولة. عندم��ا زرنا الغيتو 
وخميمات االحتجاز عام 2014 و 2015 كانت الظروف احلياتية هناك 
ُيرث��ى هل��ا. كان الوض��ع كم��ا ل��و كن��ا نش��هد عملي��ة م��وت اجتماع��ي. 
كان��ت املخيم��ات مزري��ة، والفرص��ة الوحي��دة لكس��ب العي��ش ال��ي 
ش��اهدناها كانت جتميع روث البقر وجتفيفه من أجل بيعه كوقود. 
كان بال��كاد يوج��د أي س��بيل للحص��ول عل��ى الرعاي��ة الصحّي��ة. ُيق��ال 
أن أطب��اء راك��ني ُيقّدم��ون خدم��ات لس��اعتني كل أس��بوع يف خميمات 
ت��أوي آالف الن��اس. منظم��ة )أطب��اء ب��ال ح��دود( كان��ت ُتق��ّدم رعاي��ة 
صحّي��ة يف احل��االت الطارئ��ة، لكنها ُط��ِردت من والية راكني )والحقًا 
م��ن كل ميامن��ار( ع��ام 2014، بع��د إصداره��ا لتقرير ُيفي��د أنها عاجلت 
22 ش��خصاََ م��ن قري��ة دار ش��ي ي��ار لتعرضه��م إلط��الق ن��ار، وعملي��ات 

ض��رب، وج��روح بالس��كاكني.
دورات املي��اه يف املخيم��ات مجاعي��ة، وتتوض��ع عل��ى أط��راف  	
املخيم��ات، وه��ذا األم��ر ق��د ُيش��ّكل خط��راً عل��ى النس��اء. خيش��ى الن��اس 
مغ��ادرة املخيم��ات خوف��ًا م��ن أعم��ال العن��ف حبقه��م، وخوفه��م مرر إن 
أخذن��ا باالعتب��ار اهلجم��ات الوحش��ّية ال��ي ارُتكب��ت حب��ق أولئ��ك الذي��ن 
كان لديهم اجلرأة على الذهاب إىل س��توي. الناس الذين ش��اهدناهم 
كان��وا مكتئب��ني للغاي��ة. لق��د زرنا األكواخ املكتّظ��ة إىل آخرها، وكان 
الن��اس مضطجع��ني عل��ى األرض، ال أكثر، ألنه ال وجود لش��يء ميكن 

فعل��ه: ال عم��ل، وال طع��ام يعدون��ه، وال م��كان يذهب��ون إلي��ه.
التطهري العرقي واإلبادة العرقية

)التطه��ري العرق��ي( تعب��ري إش��كالي لع��دد م��ن األس��باب: أواًل،  	
لي��س هل��ذا التعب��ري َمس��َرب قانوني، مما جيعل من الس��هل بالنس��بة إىل 
احلكوم��ات األجنبي��ة، وص��ف م��ا تش��هده يف ميامن��ار عل��ى أن��ه تطه��ري 
عرقي، ألنه ال ُيلزمها بالتدخل، سواء ملنع العنف ومحاية الروِهنغيا، أو 
ملعاقب��ة اجلن��اة. وهن��اك مش��كلة أخرى هي أّن تعب��ري )التطهري العرقي( 
اس��ُتخِدم يف البداي��ة م��ن ِقب��ل س��لوبودان ميلوس��وفيتش لُيغط��ي عل��ى 
عناص��ر اإلب��ادة العرقية للهجمات ضد املس��لمني البوس��نيني. إنه تعبري 
اجلان��ي. تب��دأ اإلب��ادة العرقي��ة بمارس��ات الوص��م والتش��نيع، وجتري��د 
البشر من النزوع اإلنساني، وهو ما قد شهدناه يف ميامنار لوقت طويل. 
أثن��اء عملي��ة جع��ل الروِهنغي��ا )آخ��ٌر( تس��تمر عملية الوصم والتش��نيع، 

املدنّي��ة  ُتن��زع احلق��وق  املضايق��ة، وهن��ا  لكنن��ا ننتق��ل إىل مرحل��ة 
تدرجيي��ًا، مث��ل احل��ق بالتصوي��ت، أو رك��وب أش��كال نق��ل معّين��ة، أو 
إجن��اب أطف��ال بالع��دد الذي ي��روق للمرء. لقد مّت حرم��ان الروِهنغيا 
م��ن ه��ذه احلق��وق وكث��ري غريه��ا. أثن��اء ه��ذه الف��رتة م��ن املضايق��ات 
غالبًا ما نشهد حاالت عنف عرضّية، عنف كان خيتر قدرة السكان 
احمللي��ني عل��ى االخن��راط يف العنف ضد اجلماعة امُلس��تهَدفة. نتيجة 
للعن��ف املندل��ع عام 2012، ال��ذي قادته والية راكني، أرغم الروِهنغيا 
عل��ى البق��اء يف أماك��ن احتج��از، وُأبِع��دوا ع��ن نظ��ر بقّي��ة مجاع��ات 
راك��ني. كان��وا يف عزل��ة ُمطبق��ة. كل ه��ذه املمارس��ات ضروري��ة 
لتأمني انصياع السكان احملليني، وتورطهم النِشط يف عملية اإلبادة.

أن��ه  املاض��ي  الق��رن  اليه��ود يف ثالثيني��ات  تاري��خ  يعّلمن��ا  	
عندم��ا ُتع��زل مجاع��ة م��ا، ويت��م إضعافه��ا بش��كل ممنه��ج -ع��ن طريق 
فق��د الطع��ام، والوص��ول احمل��دود للرعاي��ة الصحّي��ة والعم��ل وُس��بل 
احلص��ول عل��ى املعيش��ة- وتفكيك وتذرير جمتمعها بش��كل مدروس؛ 
حينه��ا تصب��ح اجلماع��ة ُمس��تضعَفة للغاي��ة. ه��ذا م��ا كان حي��دث 
للروِهنغي��ا، وكان��ت حكوم��ة ميامن��ار س��نداََ نش��يطا هل��ذه العملي��ة. 
حن��ن نع��رف أن السياس��يني احمللي��ني كان��وا متورط��ني يف ختطي��ط 
عن��ف 2012. لق��د نّظم��وا باص��ات كان��ت ُتق��لُّ رج��ااًل ونس��اًء م��ن أحناء 
راك��ني، وتأت��ي به��م إىل مدين��ة س��توي حل��رق من��ازل الروِهنغي��ا. 
وق��د حك��ى قومي��و راك��ني، الذين نّف��ذوا عمليات القت��ل، كيف كان 
الطع��ام اجملان��ي ُيق��ّدم هل��م، وكي��ف كان��وا ُيعطون األس��لحة. عالوة 
عل��ى ذل��ك، م��ن املهم أن نفهم أن اإلبادة العرقية ال تتعلق فقط بقتل 
اجلسد، إمنا أيضًا بتدمري اهلوية العرقية للبشر. هذا ما كانت دولة 

ميامن��ار تش��رع بفعل��ه. 
أون��غ س��ان س��و، ال��ي كان��ت فعلي��ًا بثاب��ة رئيس��ة وزراء  	
ألكث��ر م��ن ع��ام ونص��ف، اس��تدعت الس��فري األمريك��ي إىل مكتبه��ا، 
وقال��ت ل��ه: إن »تعب��ري )الروِهنغي��ا( جيب أال ُيس��تعمل«. اعتب��اراً من 25 
آب 2017 كن��ا نش��هد تصعي��داً هل��ذه العملي��ة برمته��ا. يس��تمر تدم��ري 
الق��رى بالرغ��م م��ن إن��كار حكومة ميامنار. حنن ال نعرف عدد الناس 
الذين ُقِتلوا، لكن دون شك عددهم باآلالف. أكثر من نصف مليون 
ش��خص ق��د ف��روا وع��روا نه��ر الن��اف إىل بنغالدش. لكن م��ا ال يفهمه 
معظ��م الن��اس ه��و أنه��م يلتحق��ون بع��دد ي��رتاوح ب��ني 500 إىل 700 
أل��ف م��ن الروِهنغي��ا الذي��ن ف��روا من��ذ 2012. ل��ذا، عل��ى ط��ول اجلان��ب 
البنغالدش��ي لنه��ر الن��اف، يوج��د أكث��ر م��ن مليون روِهنغي يعيش��ون 
ظ��روف خميف��ة يف خميم��ات غ��ري مس��ّجلة، يف ح��ني ال ي��زال بض��ع 

مئ��ات اآلالف يعيش��ون يف والي��ة راك��ني.
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- ال تع��ر املق��االت املنش��ورة بالض��رورة ع��ن رأي اجملل��ة.

- ترح��ب امل����جلة بس�����اهماتكم غ��ري املنش������ورة س��ابقًا.
3ayn-almadina.com 
info@3ayn-almadina.com

@3aynAlmadina /3aynAlmadina

ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ مجّلة

- ال تع��ر املق��االت املنش��ورة بالض��رورة ع��ن رأي اجملل��ة.

- ترح��ب امل����جلة بس�����اهماتكم غ��ري املنش������ورة س��ابقًا.
ayn-almadina.com 
info@ayn-almadina.com
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ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ  عضو الشــبكة السوريةمجّلة
لإلعــام المطبوع

صياد املدينة

ثالثة عش��ر رس��امًا ورس��امة واحدة من حمافظة دير الزور احتفلوا الش��هر املاضي ب»إجنازات« قوات النظام يف احملافظة، بإقامة  	
معرض مجاعي يف دمشق حتت عنوان )دير الزور تنتصر( لتكون لوحاتهم »سالحهم الذي حياربون به الفكر التكفريي والظالمي وينزعون 

دنس��ه ع��ن احملافظ��ة« حس��ب م��ا قال��ت وكال��ة أنب��اء النظ��ام )س��انا( يف تغطيته��ا خل��ر املع��رض.
يف الوق��ت ال��ذي كان��ت في��ه طائ��رات النظ��ام وصوارخي��ه  	
حت��رق أبن��اء دي��ر ال��زور، وجتع��ل م��ن بنيانه��ا أث��را بع��د ع��ني، كان 
كل م��ن: مجع��ة نزه��ان، غس��ان ع��كل، ف��ادي الفرج، هش��ام الغدو، عيد 
نزه��ان، أمح��د ناصي��ف، حمم��د ع��ارف رمض��ان، نزه��ان عب��د اجملي��د، 
أن��ور الرح��يب، نوف��ل أكرم العلي، رضا اخلط��اط، رامي جراد، وصفاء 

فتي��ح، حيتفل��ون عل��ى أن تل��ك املذاب��ح نص��راً.. ولدي��ر ال��زور.  
يق��ول غس��ان ع��كل »املع��رض ج��اء متزامن��ا م��ع انتص��ارات  	
جيش��نا العظي��م وبطوالت��ه يف حتري��ر مدين��ة دي��ر ال��زور«، ويؤك��د 
-حس��ب س��انا- أن فنانيه��ا »يقف��ون صف��ًا واح��داً م��ع رج��ال اجلي��ش 
العرب��ي الس��وري يف نضاهل��م لتطه��ري كل ش��ر من أرض س��ورية من 
دن��س اإلره��اب«، وع��ّد ف��ادي الف��رج املع��رض »مش��اركة ألهلن��ا بأفراح 
النص��ر« وبأن��ه يبع��ث رس��الة »للع��امل ولإلره��اب وداعمي��ه ب��أن س��ورية 
منتص��رة مهم��ا فعل��وا، فاحل��ق س��ينتصر والباط��ل إىل زوال«. قب��ل 
أش��هر ق��دم مجع��ة نزه��ان لوح��ة مساه��ا )الع��روس( قاص��داً أن تك��ون 
»بش��رى نص��ر، وق��د كان اجلي��ش ق��اب قوس��ني م��ن دير ال��زور، واليوم 
ق��د حتقق��ت البش��رى... والي��وم حتررن��ا حن��ن فنان��ي دي��ر ال��زور« وه��ذا 

املع��رض »رس��الة ش��كر إىل قيادتن��ا وجيش��نا الباس��ل«. 
للنزه��ان موهب��ة أخ��رى غ��ري الرس��م ه��ي التق��اط مفاتي��ح  	
التق��رب النافع��ة م��ن رج��ال النظ��ام، وتطوي��ر هذه املوهبة  حس��ب تغري 
ه��ذه املفاتي��ح م��ن ح��ني إىل آخر، ففاق بذلك أخ��اه األكر عيد، نقيب 

فنان��ي دي��ر ال��زور، وف��اق أن��ور الرح��يب، أم��ني س��ر النقاب��ة املركزي��ة، 
به��ذا التق��رب، إىل ح��د افتتح��ت في��ه بثين��ة ش��عبان مستش��ارة بش��ار 
األسد، ووزير ثقافته حممد األمحد، معرضًا له –مع اثنني آخرين-  
ش��تاء ه��ذا الع��ام. حينه��ا صنفته املستش��ارة  ضمن الفنان��ني املتفائلني 
الذي��ن يؤمن��ون باملس��تقبل، وفس��ر الوزي��ر الل��ون األس��ود يف لوحات��ه 
بالظروف الصعبة الي عمل بها النزهان، األشطر بني مجيع فناني 
دي��ر ال��زور بالبي��ع والش��راء يف حكاي��ة داع��ش، ال��ي »الحقت��ه باالس��م« 
وكان��ت تطل��ب رأس��ه -حس��ب م��ا زع��م يف دمش��ق- يف س��ياق حربه��ا 

وتكفريه��ا الف��ن والفنان��ني.
باملقارن��ة م��ع النزه��ان والع��كل والف��رج، كان هش��ام الغ��دو  	
أقل حظًا وإثارة الهتمام زوار املعرض، وكتبة التغطيات الصحفية 
ل)دير الزور تنتصر(، ومل يتذكر أحد تارخيه )النضالي( كصانع 
متثال »الباسل على حصانه« يف ساحة رئيسية يف مدينة دير الزور، 
يف الع��ام 1997. ذاك التمث��ال ال��ذي حتط��م حتت ضرب��ات املتظاهرين 
يف نيسان 2011، ومل يتمكن وقتها حتى من رثائه. ويتطلع اليوم بال 

ش��ك لنحت��ه ثاني��ة، وإعادت��ه م��رة أخ��رى إىل مكانه الس��ابق.
ح��واس  أش��د  البص��ر  حاس��ة  تك��ون  أن  املف��رتض  م��ن  	
التش��كيليني رهاف��ة، غ��ري أنه��ا مل تكن كذلك ل��دى فناني )دير الزور 

) تنتص��ر

فنانون تشكيليون من دير الزور حيتفلون باحتالهلا

شادي الفرجغسان عكلجمعة نزهان

https://twitter.com/3aynAlmadina
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