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بع��د أس��بوعني عل��ى التدخ��ل اجل��وّي الروس��ّي يف س��ورية ال يب��دو األم��ر حباجٍة إىل  	
كث��ٍر م��ن التحلي��ل. ببس��اطٍة، تري��د موس��كو إمخ��اد الث��ورة، بع��د أن تباع��د ه��ذا احلل��م ع��ن 
ناظري بشار األسد وقّواته احمللية وحليفه اإليرانّي وميليشياته الطائفية، وصاروا يأملون 

يف حتس��ني املواق��ع وإج��راء تعدي��اٍت جزئي��ٍة فق��ط.
ه��ذا التفك��ر ه��و م��ا يلي��ق بالرئيس الروس��ّي بوت��ني، ضاب��ط املخابرات الس��وفييتية  	
الس��ابق ال��ذي حيم��ل ث��أراً قدمي��ًا ومتج��ّدداً م��ع الغ��رب وم��ع قي��م احلّري��ات وحق��وق اإلنس��ان 
والدميقراطي��ة، فض��ًا ع��ن جن��ون عظم��ٍة ش��خصيٍّ وقوم��ّي، واس��تهتاٍر بأع��راف ومعاي��ر 
اجملتم��ع الدول��ّي ال��ي يراه��ا غربي��ًة أيضًا. ومن هنا لن ميانع يف ت��رؤس حموٍر للدول املارقة 
واألنظم��ة الديكتاتوري��ة حي��اول به اس��تعادة األجم��اد اإلمرباطورية الس��وفييتية، وما قبلها، 

ولك��ن دون أيديولوجي��ة ه��ذه امل��ّرة.
إس��راتيجيًا ل��ن ينج��ح ه��ذا اخلي��ار، طامل��ا أنه خارج معطي��ات العصر ومض��ادٌّ إلرادة  	
الش��عوب، ولك��ن عل��ى امل��دى القري��ب، ويف احلال��ة الس��ورية ال��ي تش��هد عج��زاً دولي��ًا، جي��ب 
ع��دم االس��تهانة بتحال��ف املتغط��رس الروس��ّي م��ع احملور الطائف��ّي املمتّد من إي��ران وأذرعها 

العراقي��ة إىل لبن��ان، م��روراً بش��ّبيحة األس��د وبقاي��ا قّوات��ه املنهك��ة.
وإذا كان��ت الصدم��ة األوىل للتدخ��ل الروس��ّي مل حت��دث أث��راً مهم��ًا فإمن��ا حص��ل  	
ذل��ك بفض��ل مقاتل��ي اجلي��ش احلّر وبفعل األس��لحة والذخائر الي أتيح��ت هلم من أصدقاء 
الشعب السورّي. وإذا أردنا هلذا الفصل من الكابوس الطويل أن ميضي دون تأثٍر سليبٍّ على 
مس��ار الث��ورة ف��ا من��اص م��ن تكامل هذي��ن العنصرين؛ ق��ّواٌت منّظمٌة ومتعاض��دٌة ومتأهبة، 

ودع��ٌم كاٍف م��ن أع��داء حل��ف »ش��ّبيحة« الع��امل الذي��ن احتدوا ضّد ه��ذه الثورة.
ورمب��ا يك��ون احلص��ول عل��ى الدع��م يف هذه املرحلة أس��هل مما س��بق، م��ا دام الصراع  	
قد اندرج يف حمورين كبرين، مما سيحمل خصوم روسيا الغربيني على إفشال مشروعها 
يف سورية، وخصوم إيران يف اإلقليم على كسر طموحاتها. ولكن اجلدير بالتقدير بالفعل 
ه��و موق��ف ه��ؤالء املقاتل��ني الش��جعان، يعيش��ون على الس��ال اإلغاثي��ة املتقّطعة ويتمّس��كون 

ببندقيته��م بينم��ا يس��تطيعون الوص��ول إىل املهج��ر األورب��ّي املري��ح خال أس��بوع.
بالفعل... اهلل حمّيي اجليش احلّر! 	

يف مغزى التدّخل الروس��ّي ونتائجه



هيئة التحرير

3 العددان 58-59 / 1-16 تشرين األول 2015

بعد التدّخل الروسّي...
ثالثة عوامل حامسة

AP - طائرات روسية يف مطار محيميم

تحليل سياسي

الطائ��رات  تنفي��ذ  م��ع  بالتزام��ن  	
مح��اة  ري��ف  يف  جمازره��ا  أوىل  الروس��ية 
مطلع الش��هر اجلاري، حّدد الرئيس الروس��ّي 
فادمي��ر بوت��ني أه��داف وطبيعة تدخ��ل باده 
يف سوريا بثاث نقاٍط رئيسية؛ هي دعم بشار 
األس��د واجليش الس��ورّي يف مواجهة ما مّساه 
العملي��ات  واقتص��ار  اإلرهابي��ة،  التنظيم��ات 
العس��كرية الروس��ية عل��ى اجل��ّو، وأخ��راً أّن 

موس��كو ل��ن تغ��رق يف الص��راع الس��ورّي.
أراد  عّم��ا  النظ��ر  وبغ��ّض  لك��ن،  	
بوتني اإلحياء به من وضوح رؤيته السياس��ية 
للقضي��ة الس��ورية؛ جت��در اإلش��ارة إىل حج��م 
الركي��ز ال��ذي أبداه على اجلانب العس��كرّي، 
ما يدفع إىل احلديث عن ثاثة عوامل ستكون 

حامس��ًة يف حتدي��د مص��ر ه��ذه اخلط��وة.

التوّرط الدولّي
الث��ورة  بداي��ة  من��ذ  األوىل  للم��ّرة  	
م��ن  األح��داث  مس��ار  موس��كو  تدّخ��ل  نق��ل 
مرحلة التصرحيات والتجاذب السياسّي بني 
معس��كري ال��دول الداعم��ة للنظ��ام واألخ��رى 
املعارض��ة لبقائ��ه، إىل مرحل��ة ت��وّرط دول��ٍة 
كربى تسعى إىل قلب التوازن امليدانّي القائم 
عل��ى األرض، بغي��ة ف��رض حلٍّ سياس��يٍّ يبقي 
األس��د يف الس��لطة. لك��ن، وم��ع ذل��ك، مل تط��رأ 
أّي تغراٍت على مواقف الدول املعنية بالش��أن 
الس��ورّي، إذ وص��ف الرئي��س األمريك��ّي باراك 
أوباما التدخل العس��كرّي بأنه جتس��يٌد لفش��ل 
اإلسراتيجية الروسية يف سوريا، وقال إنه لن 
يكتب له النجاح، وكذلك رأى رئيس الوزراء 
الربيطان��ّي دافي��د كام��رون. وعل��ى مس��توًى 
آخ��ر ف��إن اإلعان الروس��ّي عن غرفة عملياٍت 
مشركٍة مع كلٍّ من إيران والعراق قد يدفع 
إىل ردود أفعاٍل تتجاوز التصرحيات، وخاّصًة 
بالنس��بة إىل ال��دول االقليمي��ة، كالس��عودية 

وقط��ر وتركي��ا، ال��ي ختوض ص��راع مصاحٍل 
مباش��راً م��ع النف��وذ اإليران��ّي املنض��وي حت��ت 
مظلة التحالف الروسّي مع النظام. إذ أشارت 
العدي��د م��ن التقاري��ر إىل أن روس��يا س��تعتمد، 
يف خّطتها العسكرية الي تهدف إىل اسرجاع 
مناط��ق كان النظ��ام وحلف��اؤه ق��د خس��روها، 
م��ن  األوىل  بالدرج��ة  تتك��ّون  ق��ّواٍت  عل��ى 
عناص��ر ح��زب اهلل واحل��رس الث��ورّي اإليرانّي 
ال��ذي أصب��ح وج��وده صرحي��اً. م��ا من ش��أنه أن 
يدف��ع ال��دول املعارض��ة لل�»سياس��ة« الروس��ية 
والوجود اإليرانّي إىل تقديم املزيد من الدعم 
الت��وازن  الث��ورة إلبق��اء  العس��كرّي لفصائ��ل 
قائمًا من ناحية، وإلفش��ال »املش��روع« الروسّي 
واإليرانّي على املدى اإلسراتيجّي، من ناحيٍة 

أخرى.

اخلارطة العسكرية
مل تتأخر قّوات النظام، وامليليشيات  	
املباش��رة  االس��تجابة  ع��ن  معه��ا،  املتحالف��ة 
إذ  الروس��ية.  والتوجي��ه  القص��ف  لعملي��ات 
بدأت بش��ّن هجوٍم على عّدة جبهاٍت يف أرياف 
محاة ومحص والاذقية وحلب. لكن النتائج 
األولية هلذه العمليات كانت كارثية عليها؛ 
إذ أحص��ى ناش��طون م��ا يزي��د عل��ى 30 دباب��ًة 
ومدّرع��ًة مّت تدمره��ا عل��ى أي��دي اجلي��ش 
احل��ّر يف ريف��ي مح��اة والاذقي��ة خ��ال ثاثة 
أي��اٍم فق��ط، فيم��ا اس��تطاع الث��وار الس��يطرة 
بل��دة دوري��ن االس��راتيجية يف ري��ف  عل��ى 
الاذقي��ة، واس��تعادة س��كيك وكفرنب��ودة يف 
ري��ف مدين��ة مح��اة، ال��ي أعل��ن جي��ش الفت��ح 
عن بدء معركة حتريرها. كما متكن الثّوار 
م��ن الس��يطرة عل��ى ع��ّدة س��رايا تابع��ٍة لل��واء 
تس��عني يف ري��ف القنيط��رة الش��مالّي. ويف هذا 
الوقت شّيع اإليرانيون أربعة قادٍة يف احلرس 
الث��ورّي، عل��ى رأس��هم حس��ني همدان��ي ال��ذي 

قت��ل يف ري��ف حلب. ومن ذل��ك ال تبدو املعادلة 
الي يسعى الروس إىل فرضها سهلة التنفيذ، 
رغ��م املبالغ��ات اإلعامية الي يس��ّوقها النظام 
ع��ن احلش��ود العس��كرية، والقص��ف والدع��م 
الروس��ّي. إذ تتحّول هذه اجلبهات إىل مناطق 
استنزاٍف مليليشيات النظام كلما ُقّرر فتحها. 

من سيحارب داعش؟
داع��ش  م�������حاربة  ش�������عار  كان  	
واإلرهاب عنواناً التدخل الروس��ّي الذي يسعى 
إىل تس��ويق نظري��ة االعتم��اد عل��ى النظ��ام يف 
ه��ذه احل��رب املزعوم��ة. لك��ن ه��ذه احلج��ة مل 
تقن��ع أح��داً س��وى مري��دي األس��د، وخاّص��ًة 
بع��د تركي��ز هجم��ات الط��ران عل��ى املناط��ق 
رة وجتاه��ل مواق��ع التنظي��م ال��ذي يقّدم  احمل��رّ
بهجمات��ه عل��ى اجلي��ش احل��ّر يف ري��ف حل��ب 
خدماٍت جليلًة للنظام وحلفائه. لكن، باملقابل، 
أثبت��ت الوقائ��ع عج��ز التحال��ف الدول��ّي ال��ذي 
تق��وده أم��ركا ع��ن إحداث ف��ارٍق بعد ع��اٍم من 
الضرب��ات اجلّوي��ة ض��ّد مواق��ع التنظي��م، الذي 
قام��ت الفصائل الثورية بالتص��ّدي له وإحلاق 
الكث��ر م��ن اهلزائ��م ب��ه يف ع��دٍد م��ن املناط��ق، 
مقابل عدم وجود حلفاء لروسيا قادرين على، 
أو حت��ى راغب��ني يف، حمارب��ة التنظيم. وهذا ما 
ع��رّب عن��ه ب��اراك أوبام��ا يف رّده ع��ن س��ؤال »م��ن 
س��يقضي عل��ى داع��ش؟«، ح��ني ق��ال: »ال ميك��ن 
القضاء على التنظيم دون التعاون بني اجملتمع 
الدولّي، وعلى رأسه الواليات املتحدة، والسكان 

احمللي��ني يف س��وريا والع��راق«. 
وهكذا يبدو التدخل الروسّي خطوًة  	
مل��لء الف��راغ ال��ذي أحدثه تهاوي س��لطة األس��د 
ال��ذي فق��د املب��ادرة العس��كرية لص��احل الث��ورة، 
وها هو يتحّول إىل مّشاعٍة للمشاريع الدولية 
ال��ي ل��ن تس��تطيع إنق��اذه بع��د أن بات��ت تواج��ه 
مش��اكلها، ولرمب��ا قتاه��ا، يف قل��ب احملرق��ة.
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رادار المدينة

علي خطاب

مدينة البوكمال
بني سايكس وبيكو وإبراهيم العّواد

إعان�������ه  -من��ذ  التنظ�������يم  أزال  	
ترس��م  ال��ي  الرابي��ة  احل��دود  اخلاف��ة- 
احل��دود السياس��ية ب��ني الع��راق وس��وريا، يف 
املناط��ق ال��ي يس��يطر عليه��ا، للتعب��ر ع��ن 
واحل��دود  بيك��و  س��ايكس  اتفاقي��ة  رفض��ه 
ال��ي أوجدته��ا. وق��د طالب��ت امل��وارد البش��رية 
الش��هرين،  يق��ارب  م��ا  من��ذ  التنظي��م،  يف 
عناص��ره الذي��ن يكّن��ون أنفس��هم )أب��و ف��ان 
الس��ورّي( بتغي��ر كناه��م، رفض��ًا للوص��ف 
ال��ذي يتطاب��ق يف وع��ي الن��اس م��ع احل��دود 
املعروف��ة. بينم��ا تش��ر أدبي��ات التنظي��م بباد 
الش��ام إىل األراض��ي ال��ي تب��دأ م��ن غ��رب نهر 
الف��رات، وه��و م��ا ع��رّب عنه جنوده ح��ني دخلوا 
إىل مدين��ة دي��ر ال��زور حف��اًة، وقّبل��وا أرضه��ا، 
ألنه��ا ج��زٌء م��ن أرض الش��ام املبارك��ة كم��ا 
يعتق��دون. مل يأخ��ذ الكثر من أهالي املناطق 
الس��ورية ال��ي س��يطر عليه��ا التنظي��م -مب��ن 
فيه��م مقاتل��وه- عل��ى حمم��ل اجل��ّد ش��عاراته 
لكنه��م  الع��امل،  خارط��ة  بتغي��ر  املرفوع��ة 
ينظ��رون إلي��ه يف الع��راق عل��ى حن��ٍو مغاي��ر، 
إذ إن معركت��ه هن��اك معرك��ٌة وجودي��ة؛ 
ولذلك يفّرق البعض بني »داعش يف سوريا« 

الع��راق«. يف  اإلس��امية  و«الدول��ة 
وإذا كان م�������عروفًا ع��ن أهال������ي  	
م��ن  قربه��م  س��وريا  يف  الش��رقية  املنطق��ة 
أهال��ي الع��راق يف أم��وٍر كث��رٍة، وتقديره��م 
لقيادات��ه الس��ابقة، وخاّص��ًة ص��دام حس��ني؛ 
ف��إن أهال��ي البوكم��ال كان��وا معروف��ني يف 
بأنه��م س��وريون  نفس��ها  الش��رقية  املنطق��ة 
ي��كادون يكون��ون عراقي��ني  باهلوي��ة لكنه��م 
أه��ل  م��ع  والنس��ب  ال��دم  لقراب��ة  بالواق��ع، 
الع��راق، وألن )العاني��ني والرواي��ني( م��ن أه��ّم 
املكّون��ات االجتماعي��ة يف املدين��ة، باإلضاف��ة 
إىل ارتباطه��م االقتص��ادّي الوثي��ق بالس��كان 
عل��ى اجلان��ب اآلخ��ر م��ن احل��دود. وق��د ظه��ر 
التق��ارب يف أكث��ر م��ن مناس��بٍة، كم��ا يف 
مطالب��ة البوكمالي��ني األم��ن الس��ورّي بفتح 

.1991 احل��دود يف ح��رب اخللي��ج 

	

نفس��ه  السياس��ّي  الواق��ع  ف��رض  	
م��ع الزم��ن، من��ذ التقس��يمات اإلداري��ة ع��ام 
1904، عندم��ا ُأحلق��ت البوكم��ال بدي��ر ال��زور. 
ال��زواج  وتعقي��دات  السياس��ية،  فاحل��دود 
وإخ��راج  وإدخ��ال  التنق��ل  ومن��ع  اخلارج��ّي، 
البضائع لفراٍت طويلة، وغرها من املمارسات 
)ال��ي كان��ت كث��راً م��ا خت��رق، لك��ن خرقه��ا 
كان مغام��رًة ذات تبع��اٍت خط��رة(، وارتب��اط 
البوكمالي��ني أكث��ر فأكث��ر بدوائ��ر الدول��ة 
الس��ورية ومؤّسس��اتها وعجلته��ا االقتصادي��ة، 
ومدارس��ها وجامعاته��ا؛ كّل ذل��ك وغ��ره خلق 
يف النهاي��ة واقع��اً اجتماعي��اً جدي��داً، يس��تطيع 
املراق��ب أن ياحظ��ه الي��وم يف حتف��ظ األهال��ي 
جت��اه العراقي��ني )أقاربه��م الس��ابقني(. ورمب��ا 
أّس��س هل��ذا التحف��ظ قب��ًا إحس��اٌس ع��امٌّ ل��دى 
كثٍر من السوريني بأن الشعب العراقّي »خان 
صّدام حسني وخذله«. ثم جاء نزوح العراقيني 
إىل س��وريا ليظهره��م بص��ورٍة واقعي��ٍة مغايرٍة 
للص��ورة الوردي��ة املتعاطف��ة ال��ي رمستها هلم 
حربهم ضد إيران، وتهديد إس��رائيل وامريكا، 

واحلص��ار الطوي��ل ال��ذي ف��رض عليه��م.
الي��وم تع��ّد البوكم��ال م��ن أكث��ر  	
األسواق انتعاشاً بالبضائع الي يأتي العراقيون 
لش��رائها؛ كم��ا تب��دو مرك��زاً خدمي��اً مفضًا 
هل��م؛ لك��ن البوكمالي��ني يظه��رون ترّبمه��م 
بينه��م  القان��ون  أم��ام  الكب��ر  التميي��ز  م��ن 

وب��ني العراقي��ني م��ن أبن��اء »الوالية« نفس��ها. إذ 
يتمتع أهالي العراق بامتيازاٍت واس��عٍة، أهمها 
حرص التنظيم على احلفاظ على مصاحلهم، 
ومنحه��م حصان��ًة رمزي��ًة -إن ص��ّح التعب��ر- 
ولّي عنق القوانني من أجل ذلك. وليست بعيدًة 
عن هذا التنقاُت الي طالت قادًة س��وريني يف 
التنظي��م )أبرزه��ا نق��ل ص��دام الرخيت��ة -الذي 
كان��ت ل��ه الي��د الط��وىل يف س��يطرة التنظي��م 
عل��ى مدينت��ه البوكم��ال- إىل الش��ولة( ألن 
س��لطتهم تعارض��ت م��ع مص��احل عناص��ر، ب��ل 

وحت��ى مدنيني، م��ن العراق.
إن  التنظي��م  م��ن  مقّرب��ون  يق��ول  	
قانون منع أبناء »والية الفرات« من السفر سببه 
اخل��وف م��ن ه��روب قي��اداٍت منه��م إىل تركي��ا 
ق��د تعم��ل عل��ى حتري��ك انتفاض��ٍة بوكماليٍة 
تفص��ل س��وريا ع��ن الع��راق، خاّص��ًة أّن كث��راً 
م��ن عناص��ر التنظي��م البوكمالي��ني كان��وا 
سابقاً يف جبهة النصرة. وإذا بدا هذا السبب غر 
، فإن واقعية قادة التنظيم، الي بدت يف  واقعيٍّ
غ��ر م��كان، وحماولته��م دم��ج البوكمالي��ني 
بأهل العراق، ثم كام منظريه عن خمطٍط 
أمريكيٍّ لتقسيم املنطقة؛ يدفع إىل الظن أنهم 
يريدون االحتفاظ بالبوكمال إذا قّيضت هلم 
احملافظ��ة عل��ى دول��ٍة س��ّنيٍة يف الع��راق كأمٍر 
واق��ع. أم��ا اعراضه��م عل��ى س��ايكس بيك��و فه��و 
لي��س اعراض��اً على املب��دأ، بل على التفاصيل.

عاق��ب تنظي��م الدول��ة اإلس��امية، من��ذ أي��اٍم، أح��د س��ائقي الس��يارات العمومي��ة، لنقل��ه عراقي��ني م��ن مدين��ة البوكمال  	
إىل مدين��ة دي��ر ال��زور. كان��ت العقوب��ة ثامثائ��ة جل��دٍة، وغرام��ًة قدرها مخس��مائة دوالٍر عن كّل ش��خص. واندرجت العقوبة 
يف س��ياق تطبيق التنظيم لقانونه مبنع العراقيني من االنتقال إىل س��وريا دون موافقة »والي والية الفرات«، الي تضّم مدينة 
البوكم��ال وريفه��ا إىل جان��ب مناط��ق عراقي��ة، وتفص��ل بينه��ا وب��ني »والي��ة اخل��ر« )معظ��م دي��ر ال��زور( هضب��ة الصاحلي��ة.

خال إزالة احلدود السورية العراقية - من إصدارات داعش



مسهر اخلالد

منذ دخول تنظيم الدولة إىل مدينة دير الزور واخلوف من املوت يزداد شيئًا فشيئًا. وهو ما يظهر يف أحاديث  	
األهال��ي اليومي��ة، باإلضاف��ة إىل كام الكث��ر م��ن الفاعل��ني االجتماعي��ني واملقاتل��ني مّمن ترك الس��اح أو مّمن ال زال 

حي��ارب إىل جان��ب التنظي��م.

دير الزور - عدسة كرم

خط�������وط  أغل��ب  وق������وع  نتيج��ة  	
املقاتل��ة  والفصائ��ل  النظ��ام  ب��ني  التم��اّس 
ال��زور، ش��ّكل اخل��وف م��ن  يف مدين��ة دي��ر 
القص��ف هاجس��ًا يومي��ًا مل��ن بقي من س��كانها. 
وم��ا جع��ل اخلوف مرّكبًا أن مركز املدينة 
بق��ي مه��ّددًا باجتي��اح ق��ّوات النظ��ام، لذل��ك 
ف��إن غالبي��ة م��ن عاي��ش مراح��ل املع��ارك يف 
املدين��ة كان يفّض��ل امل��وت حت��ت القص��ف 
أو يف اش��تباٍك عل��ى أن يق��ع أس��رًا أو يص��اب 
ُيع��ربَّ  كان  ال��ذي  األم��ر  خط��رة.  إصاب��ًة 
عن��ه كث��رًا، ح��ني يقف ش��بح امل��وت يف اليوم 
اخلط��وة  أو  األخ��رى  القذيف��ة  أو  الق��ادم 
التح��ّدي  كون��ه  ع��ن  ليراج��ع  التالي��ة، 
األك��رب، وتصب��ح كيفي��ة امل��وت ه��ي العقبة 
الواقع��ة حت��ت  املناط��ق  ت��ؤّرق س��كان  ال��ي 
وامله��ّددة  املباش��رة،  النظ��ام  جي��ش  ن��ران 

وق��ت. كّل  يف  باالجتي��اح 
الوض��ع،  انقل��ب  فق��د  الي��وم  أم��ا  	
لرج��ع امل��وت مقّدم��ًا عل��ى كيفيت��ه، كم��ا 
يب��دو م��ن كام الكثري��ن. وق��د مل��س ه��ذا 
الش��عور أغلبي��ة م��ن عم��ل يف اجمل��ال الع��اّم، 
م��ن ناش��طني وإعامي��ني وغره��م. ف��رى 
اآلن  امل��وت  أن  مم��ّرٌض،  وه��و  أحده��م، 
أن��و راح أم��وت بب��اش«.  »جمان��ي... أح��ّس 
رغ��م أن��ه مل يك��ن حيس��ب حس��ابًا للم��وت يف 
الس��ابق، وق��د واك��ب القتال من��ذ بدايته. أما 
عن السبب فرى أحد العاملني السابقني يف 
اإلغاث��ة أن الطمأنين��ة ال��ي كان يعيش��ها 

كان مصدره��ا ثقت��ه باجلي��ش احل��ّر، مم��ا 
جع��ل القص��ف هو اخلط��ر الوحيد وقتها، أما 
هؤالء »فما تعرف إميت ينس��حبون، ألنو مو 

س��ائلني عّن��ا«.
بع��د تفك��ٍر يتكل��م أح��د العامل��ني  	
يف اجمل��ال الط��يبّ ع��ن الس��بب فيق��ول: »قب��ل 
كن��ت جاه��ز للم��وت ألن��ي كن��ت أداف��ع عن 
قضيي، أما اليوم إذا مّت فراح أموت منشان 
قضي��ة م��و قضي��ي«. ويعرّب أح��د اإلعاميني 
العامل��ني يف اخلف��اء ع��ن ذات الفك��رة بلغ��ٍة 
أخرى: »الدولة ال تعرّب عن الناس وأفكارهم 
وآماهل��م، لك��ن ع��ن طم��وح القائم��ني عليه��ا. 
فالن��اس الش��عوريا اخت��ذت موق��ف  لذل��ك 
املتف��ّرج مم��ا جي��ري، مم��ا يفّس��ر دعاءه��م 
»الله��م اض��رب الظامل��ني بالظامل��ني«. يض��اف 
إلي��ه املوق��ف الس��ليّب هلم وه��م عاجزون أمام 
القص��ف ال يس��تطيعون ش��يئًا جتاه��ه«. بينما 
ي��رى إعام��يٌّ آخ��ر متحّم��ٌس للتنظي��م أن 
الس��بب ه��و »أن القص��ف اآلن فت��اك«، مش��راً 
كس��اٍح  املتفّج��رة  الربامي��ل  دخ��ول  إىل 
يلقيه الطران كثرًا يف اآلونة األخرة، ما 
دف��ع بع��ض العائات إىل النزوح عن املدينة.
أم��ا املقاتل��ون الذي��ن س��ألناهم ع��ن  	
املوض��وع فأغلبيته��م تؤّك��د أن اخل��وف م��ن 
امل��وت ق��د تضاع��ف، رغ��م أن بعضه��م تعّرض 
ألكث��ر م��ن إصاب��ٍة قب��ل دخ��ول التنظي��م، 
لكن��ه ال يع��رف س��ببًا خلوف��ه الكب��ر الي��وم. 
بينم��ا يربط��ه مقاتل��ون آخ��رون باخلوف من 

النتائ��ج، فيق��ول أحده��م: »الل��ي ي��روح ي��روح 
م��ن كيس��و. والن��اس ص��ارت خت��اف بع��د م��ا 
شافت حال اجلرحى«. يف حني يرى البعض 

أن منس��وب اخل��وف مل يتغ��ّر.
أغلبي��ة األهال��ي تش��اطر الفاعل��ني  	
ازدي��اد خوفه��م. وه��م يع��رّبون عن��ه أحيان��ًا 
بقلة اإلميان أو اإلخاص أو بالركون إىل 
احلي��اة، بينم��ا ال جي��د بعضه��م تفس��رًا ل��ه. 
ويربط��ه قس��ٌم منه��م بالربامي��ل املتفّج��رة؛ 
كن��ت  أن��ي  »أش��عر  الش��بان:  أح��د  يق��ول 
بغيبوب��ة والربامي��ل صّحت��ي«، رغ��م أن��ه ال 

املدين��ة. مغ��ادرة  يف  يفك��ر 
وال نغف��ل بالطب��ع ع��ن خ��وٍف م��ن  	
ن��وٍع آخ��ر يلق��ي بظال��ه عل��ى س��كان املدين��ة 
خاّصًة، وهو اخلوف من االعتقاالت الكثرة 
األس��باب،  ألبس��ط  حبّقه��م  مت��ارس  ال��ي 
وقان��ون  الش��عر،  وط��ول  اللب��اس  كن��وع 
التنظي��م املماث��ل لقان��ون الط��وارئ، وال��ذي 
يش��به منطق��ًة مظلم��ًة ق��د جي��د الش��خص 

علم��ه. دون  فيه��ا  نفس��ه 
رغ��م أن الربامي��ل ش��ّكلت عام��ًا  	
أساس��يًا يف ازدي��اد اخل��وف، إال أن معايش��ة 
س��ّكان املدين��ة حلم��اٍت عس��كريٍة شرس��ٍة 
نفذه��ا النظ��ام يف أوقاٍت س��ابقٍة، وانتظارهم 
امل��وت احملّت��م يف أكث��ر م��ن محل��ة، وتعّرض 
الكثري��ن منه��م لإلصاب��ة ورفضه��م ت��رك 
املدين��ة حت��ى اآلن؛ كّل ذل��ك يبق��ي الس��ؤال 
مفتوح��ًا. امل��وت  م��ن  اخل��وف  ازدي��اد  ع��ن 

اخلوف من املوت:
ما الذي تغّي بعد دخول التنظيم؟
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مي حممود

مهاجراٌت ومعّلماٌت وامُلباِيعة اللئيمة

يف غرف��ٍة واس��عٍة م��ن بي��ت املصري��ة أم عم��ر اجتمعن��ا، أن��ا ومخ��س معّلم��اٍت، م��ع ث��اث مهاج��راٍت م��ن داع��ش،  	
مدرس��ة. افتت��اح  يف  للتباح��ث 

الدقائ��ق  ويف  االجتم��اع،  أّول  	
املهاج��رات  خاهل��ا  انتح��ت  ال��ي  القليل��ة 
بقل��ٍق  ش��عرنا  ثاني��ة،  غرف��ٍة  يف  ببعضه��ّن 
م��ن مؤام��رٍة و«نّية ش��ر«. وب��ني اجلّد واهلزل 
يري��دون  ننه��زم،  »الزم  همس��اتنا:  ج��اءت 
»ب��ي كام��رات باحلاي��ط«؛ »ال  يذحبون��ا«؛ 

س��ّم  حيّط��ون  ممك��ن  ش��ي،  تش��ربون 
. لش��راب« با

مل تب��ذل أم عم��ر جه��دًا يف  	
العناي��ة باملنزل املخّصص لعائلتها 

حلق��ل  الس��كنية  املدين��ة  م��ن 
العمر، إذ تدلت فوق الش��بابيك 

س��تارٌة ش��به ممزق��ة، وخ��ا 
عل��ٍم  م��ن  س��وى  احلائ��ط 

إىل  لداع�������ش،  باه��������ٍت 
جان��ب رفٍّ حيم��ل رزم��ًا 

التنظي��م  ملنش�����ورات 
وع�����لى  الدعوي�������ة. 

تك������ن  مل  األرض 
 ، » ت س��فنجا إل ا «

ج�������لسنا  ال��ي 
 ، عل��������������ي����ها
م��تناس��������قًة 

يف أحجامه��ا وأل��وان 
أغطيته��ا. بينما دّلت الوس��ائد 

الضخمة على مصدرها كما همس��ت 
إىل  إش��ارًة  الش��عيطات«،  »غناي��م  إحدان��ا: 
األث��اث املس��روق م��ن آالف املن��ازل يف مدين��ة 
أب��و مح��ام معق��ل عش��رة الش��عيطات، وال��ي 
احتلتها داعش قبل أكثر من عاٍم واعتربت 
كّل م��ا فيه��ا غنائ��م للتنظي��م. رغ��م ذل��ك 
ب��دت أم عم��ر زاه��دًة إىل ح��دٍّ كب��ٍر بغنائ��م 

األث��اث، مكتفي��ًة بالقلي��ل من��ه.
مل نع��رف س��بب خلوة نس��اء داعش  	
وعل��ى م��اذا اتفق��ن، لك��ن االجتم��اع ب��دأ عل��ى 
كّل ح��اٍل ف��ور انضم��ام »اللئيم��ة« -كم��ا 
مّسين��ا امل��رأة الرابع��ة م��ن ط��رف داع��ش- 
ال��ي ج��اءت حتم��ل بندقي��ًة عل��ى كتفه��ا، 
واعت��ذرت، إىل املهاجرات فقط، عن تأخرها 

ع��ن املوع��د.
األوالد  تعلي��م  إن  عم��ر  أم  قال��ت  	
الق��راءة والكتاب��ة واحلس��اب أم��ٌر ه��امٌّ ج��دًا، 

لكن��ه جي��ب أن يس��ر بالتوازي م��ع عمٍل آخر 
هو »غرس حّب دولة اخلافة، ألنها احلاجة 
األه��ّم م��ن كّل حاج��ة«. وقال��ت إن كت��ب 
الفاخ��رة«  الطباع��ة  »ذات  اجلدي��د  املنه��اج 
س��تكون جاه��زًة قب��ل ب��دء الع��ام الدراس��ّي، 
وإن علين��ا أن نس��تعد. ب��دت املصري��ة خب��رًة 
أب��دت  اذ  التعلي��م،  بش��ؤون  الش��يء  بع��ض 
الربنام��ج  ع��ن  هام��ًة  ماحظ��اٍت 
وتوزي��ع احلص��ص، خباف 
اللت��ني  رفيقتيه��ا 
تق��وال  مل 

ش��يئًا 
مف�����������يدًا رغ�������م 

معّلم��اٌت  بأنه��ن  زعمه��ّن 
س��ابقات. أب�������دت أم ع�������مر لطف��ًا 

ملحوظ��ًا حنون��ا، ق��د يك��ون س��ببه انصياعن��ا 
كان��ت  رمب��ا  أو  لتوجيهاته��ا،  الكام��ل 
لطيف��ًة يف األص��ل، رغ��م تعميماته��ا احل��اّدة 
كمعلم��اٍت  امله��ّي  ماضين��ا  خبص��وص 
ل�«مناه��ج منحرف��ة«، جتعل منا »مفس��دات«.

ي��رام  م��ا  عل��ى  ش��يٍء  كّل  كان  	
ل��وال التدخ��ل املفاج��ئ »للئيم��ة« ال��ي س��ألت 
م��ن  صم��ٍت  حلظ��ة  يف  مباغت��ٍة  بص��ورٍة 
اجلمي��ع: »م��ن منك��ّن أم��ل؟ أم��ل الل��ي تقاب��ل 
إجاباتن��ا  تاحق��ت  بالبيجام��ا«.  الط��اب 
س��ريعًة ب��أن أم��ل ليس��ت بينن��ا، بل »ومن هي 

أم��ل؟«. »معلم��ة تعط��ي دروس خصوص��ي 
منك��ر،  بلب��اس  وتقابله��م  بالبي��ت  ل��أوالد 
بيجامات ونص كّم. واهلل أعلم تعمل إيش 
كمان«. عرفنا أن »اللئيمة« خمطئٌة يف اسم 
واح��دٍة مّن��ا ارت��دت بالفع��ل، م��ّرًة أو مرت��ني، 
بيجام��ا أثن��اء درٍس لطفل��ني مهاجري��ن دون 
العاش��رة، قب��ل أن تتلق��ى تنبيه��ًا م��ن أمهم��ا 
بض��رورة »االحتش��ام«. باإلص��رار عل��ى إنكار 
وجود هكذا معّلمٍة بيننا جنحنا يف صّد أّول 
ع��دواٍن م��ن ه��ذه امل��رأة ال��ي أوح��ت هلجته��ا 
التونس��ية أنها مهاجرة، قبل أن نكتشف أنها 
م��ن ري��ف إدل��ب، تزّوج��ت مهاج��رًا تونس��يًا 
وانتقل��ت مع��ه بع��د ط��رد التنظي��م م��ن 
هن��اك، وه��ي تقل��د زوجه��ا يف 
املس��تعارة  هلجته��ا 
غ����������������ر  و
 . فق��ة ملو ا
مل ي�������نفع 
أم  إط���������راء 
بأنن����������ا  عم��ر 
ح��ال«  »بن��ات 
وأنها متفائلٌة بنا، 
إذ مل تكّف »اللئيمة« 
ع�����ن م�������������ضايقتنا، 
ووج��دت ضالته��ا أخ��راً 
»إي��ش  إحدان��ا:  وج��ه  يف 
عامل��ة حبواجب��ك؟ ح��رام! 
ح��ال  يه������مكش  م��ا  وإال 
وح��رام؟! وباي��ن م��ا يهمك��ش!«. 
مل تك��ن رفيقتن��ا املتهمة بإهمال 
احل��ال واحل��رام تتوق��ع أن تك��ون 
بضع ش��عراٍت أزالتهّن م��ن حاجبيها 
س��ببًا لورط��ٍة مث��ل ه��ذه. ومل جت��د، 
أم��ام توبي��خ »اللئيم��ة« هل��ا، إال الب��كاء، مم��ا 
أث��ر ب��أم عم��ر ال��ي أخ��ذت تنصحن��ا، برف��ٍق 
غ��ر معت��اٍد م��ن نس��اء داع��ش، ب��رك أصغ��ر 

املخالف��ات.
ومل  بب��طٍء.  االجتم��اع  وق��ت  م��ّر  	
خن��رج بفه��ٍم واض��ٍح خلّط��ة عم��ل املدرس��ة 
فص��ل  م��ن  نعرف��ه  م��ا  س��وى  املفرض��ة 
اجلدي��د،  واملنه��اج  اإلن��اث،  ع��ن  الذك��ور 
وض��رورة التقّي��د الكام��ل باللباس الش��رعّي.
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على حواجز اجلبهة الشامية حبلب:

إهاناٌت واعتقاالٌت ألبناء دير الزور

“وين الديرية؟... الديرية ينزلو”. 	
ه��ي العب��ارة األوىل ال��ي يس��معها رّكاب الس��يارات القادم��ة م��ن  	
مناط��ق س��يطرة داع��ش يف طريقه��م إىل تركي��ا عل��ى أّول حاج��ٍز للجي��ش 

الش��امية”. “اجلبه��ة  حاج��ز  وبالتحدي��د  احل��ّر، 

حيم��ل الس��ؤال ع��ن "الديري��ة" دون غره��م اتهام��ًا مس��بقًا  	
اهلارب��ون،  داع��ش. وه��م  بتنظي��م  أبن��اء احملافظ��ة  ترب��ط  بعاق��ٍة 
مبعظمهم، من احلياة حتت سلطته ومن العدوان املستمّر لطائرات 
األسد على مدنهم وقراهم. خال الرحلة الي متتّد ملا يقرب العشر 
س��اعات، يتع��ّرض املس��افرون م��ن دي��ر ال��زور لنوع��ني متناقضني من 
التهم؛ فهم "مرتّدون" تقريبًا، وهاربون من "دولة اإلسام" إىل ديار 
الكفر، حبس��ب حواجز داعش، وهم "دواعش" تقريبًا حبس��ب حواجز 
أع��داء داع��ش يف اجلبه��ة الش��امية، وه��ي الصيغ��ة االمسي��ة لعدٍد من 

الكتائ��ب والفصائ��ل متفاوت��ة األهمي��ة ودرج��ة االنضب��اط.
ويش��ّكل الس��ؤال ع��ن أبن��اء دي��ر ال��زور بداي��ًة ملضايق��اٍت  	
لفظي��ٍة م��ن عناص��ر احلاج��ز، ق��د تتط��ّور إىل إهان��اٍت مل��ن يرف��ض 
طريق��ة التعام��ل ه��ذه، ال يس��لم منه��ا حت��ى الرج��ال األك��رب س��نًا، أو 
إىل توقي��ٍف وس��جٍن وحتقي��ٍق ق��د يتخلله��ا ض��رٌب وتعذي��ٌب ش��ديٌد، 
، كما حدث مع الشاب أنس العلوان، ابن مدينة  ورمبا إخفاٌء قسريٌّ
دي��ر ال��زور ال��ذي أراد اللج��وء إىل تركي��ا آم��ًا أن يعث��ر عل��ى عم��ٍل 
يس��اعد ب��ه عائلت��ه النازح��ة يف مدين��ة البوكم��ال. فقب��ل ع��ّدة أش��هٍر 
س��افر أن��س يف حافل��ٍة صغ��رٍة )س��رفيس( جمت��ازاً مناط��ق داع��ش، 
واختف��ت آث��اره قب��ل وصوله إىل معرب باب الس��امة احلدودّي، لتبدأ 
بعدها معاناة أهله يف البحث عنه لدى القوى املسيطرة دون نتيجة، 
تب��ادل  ب��ل  أّي عاق��ٍة حبادث��ة االختف��اء،  إذ تنّص��ل اجلمي��ع م��ن 
بعضه��م التهم��ة جت��اه اآلخ��ر. ومل جت��د عائل��ة أن��س س��وى مواصل��ة 
البح��ث عن��ه، متتبع��ًة األخب��ار املتناقض��ة ال��ي تص��ل إليه��ا ب��ني ح��نٍي 
وآخ��ر، كم��ا يق��ول ش��قيقه: "م��ّرة جيين��ا خ��رب أن��و موج��ود باملؤّسس��ة 
األمني��ة التابع��ة للجبه��ة الش��امية، ومّرة يقولولن��ا بالقاطرجي عند 
أح��رار الش��ام، وم��ّرة يقولولن��ا موجود مبش��فى العيون يل��ي بيه جلنة 
قضائية مش��ركة من النصرة وأحرار الش��ام واجلبهة اإلس��امية. 
حس��بنا اهلل وه��و نع��م الوكي��ل". تب��دو "حس��بنا اهلل ونع��م الوكي��ل" 
غريب��ًة بع��ض الش��يء ح��ني تطل��ق يف وج��ه غ��ر قّوات األس��د وداعش، 
لكن القصص الي ينقلها املسافرون، وخاّصًة أبناء دير الزور منهم، 
جتعلها مناسبًة إىل حدٍّ كبٍر، حني ميكن لبضع فتيٍة مسلحني أن 
يفعل��وا م��ا حيل��و هل��م دون أّي رادع، وحت��ت غط��اء االش��تباه بالعاق��ة 

م��ع داعش.
يداف��ع بع��ض املقّرب��ني م��ن الق��وى املس��يطرة يف ريف حلب  	
ر، أم��ام ح��وادث اإلس��اءة املتك��ّررة حب��ّق أبن��اء دي��ر ال��زور، ب��أن  احمل��رّ
م��ن يوّج��ه الته��م ه��م الديري��ون املنتم��ون إىل ه��ذه الق��وى أنفس��هم، 
	ملق��ني بالائم��ة عل��ى ه��ؤالء، دون أن ينتق��دوا فرزه��م إىل احلواج��ز 

ء  ا خ��رب " ك�
أم�����������������نيني" ي����������حّددون 

"الدواع��ش" وأقرباءه��م عل��ى هواه��م وكيفم��ا اتف��ق. 
إذ ميك��ن لعب��ارٍة يقوهل��ا املس��افر أن جتلب ل��ه املتاعب، كما حدث مع 
ش��ابٍّ اتُّهم بأن ش��قيقه "داعش��ّي" فجاء رّده مس��تنكرًا: "وأنا ش��كاري؟! 
إن ش��ا اهلل أخ��وي يك��ون البغ��دادي ذات��ه". ليتع��ّرض إثر ذل��ك للضرب 
ولإلهان��ة، ث��م للس��جن وللتعذي��ب ملّدة يومني، قبل أن خيرج بتدخٍل 
م��ن بع��ض عق��اء الكتيب��ة أو الفصي��ل املنتم��ي إىل اجلبهة الش��امية.

االته��ام  دائ��رة  يف  يقع��ون  ق��د  والش��يوخ  الكه��ول  وحت��ى  	
أو  يكون��ون مم��ن حّرض��وا لصاحله��ا  فق��د  داع��ش،  م��ع  بالعاق��ة 
س��اندوها أو فتح��وا بيوته��م للدواع��ش، أو غ��ر ذلك م��ن قائمة التهم 
الس��هلة ال��ي خيرعه��ا عناص��ر احلاج��ز متهيداً العتق��ال املتهمني أو 
ابتزازه��م لدف��ع مبال��غ كرش��اوى لق��اء "تيس��ر أموره��م" وتركه��م 

ميض��ون خب��ر.
وآخ��ر م��ا ع��رف م��ن ه��ذه احل��وادث كان م��ا تع��ّرض ل��ه  	
الناش��ط اإلعام��ّي حمم��د حس��ان، ال��ذي اعتق��ل يف مدين��ة أع��زاز 
بري��ف حل��ب الش��مالّي بتهمت��ني متناقضت��ني هم��ا العاقة مع داعش 
والعاق��ة م��ع االئت��اف. وتع��ّرض للضرب واإلهان��ة، دون أن يعرف 
اجملموع��ة ال��ي اعتقلت��ه وس��ّلمته إىل جه��ٍة أخ��رى، ال يعرفه��ا أيض��ًا، 

قب��ل أن يطل��ق س��راحه.

أحد ضحايا احلواجز يف ريف حلب
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حممد شامان

أبو شّداد ونسوانه الثالث

اجلدي��د  احلس��بة  أم��ر  خب��اف  	
أب��و حف��ص اجل��زراوّي –س��عودّي اجلنس��ية- 
املتكّتم على حياته الشخصية، كان أبو شداد 
ش��فافًا بع��ض الش��يء. إذ يع��رف معظم س��كان 
املدين��ة ع��دد زوجات��ه وم��ن هّن؛ فأم ش��ّداد هي 
الزوج��ة الك��ربى ال��ي ج��اءت معه م��ن الريف، 
والثالث��ة  الثاني��ة  الزوجت��ان  تنتم��ي  فيم��ا 
لعائلت��ني م��ن املدين��ة. عمل��ت النس��وة الث��اث 
إىل جان��ب ال��زوج يف جه��از احلس��بة، حت��ى أنه 
نادراً ما شوهد يف »أوقات العمل« وحده، ونادراً 
أيضًا ما حتّدث الناس يف دير الزور عن قصٍة 
م��ن قصصه الكثرة دون نس��ائه. ودومًا كان 
املش��هد متك��ّرراً، أب��و ش��ّداد وزوجات��ه يف دورية 
حس��بٍة واح��دة، ه��و ال��زوج والس��ائق وقائ��د 
الدوري��ة وأم��ر اجله��از، إىل جانب��ه يف املقع��د 
األمام��ّي أم ش��ّداد، فيم��ا جتل��س الزوجت��ان 
الثاني��ة والثالث��ة يف املقع��د اخللف��ّي. تتح��ّرك 
السيارة ببطٍء وتنشغل ستة عيوٍن بالتفتيش 
وب��اٍب  ش��باٍك  كّل  متس��ح  اجت��اه،  كّل  يف 
ام��رأٍة م��ن احل��ذاء  وزق��اق، وتفح��ص كّل 
إىل ال��رأس. وأم��ام أّي خل��ٍل يف قان��ون ال��زّي 
اخل��اّص بداع��ش، مثل عباءٍة غ��ر فضفاضٍة، 
أو ح��ذاٍء ذي كع��ٍب، أو ج��وارب ملّون��ة، أو غر 
ذلك، تسرع السيارة -ولو كانت على مسافة 
أمت��اٍر م��ن الضحاي��ا- ث��م تتوق��ف بفرمل��ٍة 
مث��رٍة، وترّج��ل نس��اء أبو ش��داد للقبض على 
صيده��ّن. ويف معظ��م املّرات تذهب حماوالت 
اإلفات أو املقاومة س��دى، إذ يعجز املاّرة عن 

محاي��ة الضحي��ة، وخاّص��ًة م��ع صيح��ات أب��و 
ش��داد الس��ريعة ع��رب قبض��ة الاس��لكي بطلب 
م��ؤازرة. ت��راوح العقوب��ة ب��ني س��جن امل��رأة أو 
جلده��ا -عل��ى يد أم ش��داد غالبًا- أو جلب ولي 
أمره��ا ليك��ون بدي��ًا ع��ن املخاِلف��ة يف تلق��ي 
العق��اب. وق��د يك��ون العق��اب انفعالي��ًا وفوري��ًا، 
كما حدث يف حالة ش��ابٍة ش��وهدت على باب 
بيته��ا وه��ي حتم��ل اجل��ّوال. حاول��ت الدوري��ة 
اعتق��ال الفت��اة فقاوم��ت وش��تمت أب��و ش��داد 
الذي حلقها إىل داخل البيت، لينتقل الشجار 
هناك إىل ش��قيقها الذي ُس��جن وُعّذب بش��ّدٍة 
ب��داًل ع��ن أخت��ه. املفارق��ة أن��ه ُأبل��غ، وه��و حتت 
التعذيب، بإس��قاط أبو ش��ّداد حقه الشخصّي، 

وأن م��ا يتع��ّرض ل��ه ه��و احل��ّق العام! 

عزل أبو ش��داد بع��د أن تآمرت عليه  	
جمموع��ٌة م��ن عناص��ر داعش تع��رف ب�«مافيا 
الدخ��ان«، ألنه��ا تس��ّهل تهريب��ه، كم��ا يق��ول 
بع��ض املّطلع��ني عل��ى الصراع��ات الداخلي��ة. 
إذ اته��م بض��رب ام��رأٍة حام��ٍل مم��ا أّدى إىل 
الش��كاوى  إن  آخ��رون  ويق��ول  إجهاضه��ا. 
الكث��رة، واملدعوم��ة م��ن »رؤوٍس كب��رة« يف 
داع��ش، ض��ّد أب��و ش��داد ق��د أطاح��ت ب��ه، لُينقل 
وحُت��رم   ، ع��اديٍّ كمقات��ٍل  اجلبه��ات  إىل 
املدين��ة م��ن مش��هد زوجات��ه الثاث املس��لحات 
دوم��ًا بالبن��ادق أثن��اء ترجله��ّن م��ن الس��يارة 
فريس��ة،  الصطي��اد  برفقت��ه  انطاقه��ّن  أو 
أو وقوفه��ّن عل��ى حاج��ٍز لتفتي��ش العاب��رات 

وإذالهل��ن.

مدّرٌس سابٌق من دير الزور
بس������يطرة داع����������ش عل�������ى دي��ر  	
ال��زور، صي��ف الع��ام الفائ��ت، وج��د )ع. س( 
فرصت��ه لانتق��ام م��ن الذي��ن مل يق��ّدروه حّق 
ق��دره، كم��ا يعتق��د، خ��ال س��نوات الث��ورة 
و«الفوض��ى« ب��ني س��لطي النظ��ام والتنظي��م. 
وهي املرحلة الي تساوى فيها، وهو »الشخص 
املتمّي��ز« يف املدين��ة، م��ع غ��ره م��ن الصاعدين 
اجل��دد، دون اعتب��اٍر ملكان��ٍة كان ق��د أحرزه��ا 
من قبل، كمّدرٍس وناشٍط اجتماعيٍّ حمليٍّ 
مع��روف. فل��م تلتف��ت إلي��ه اهليئ��ات والبن��ى 
الناش��ئة )ح��اول جاه��داً أن يعم��ل يف املكت��ب 
الرب��وّي، دون أن خيف��ي تكف��ره لائت��اف 

وللحكوم��ة املؤقتة ال��ي يتبع هلا هذا املكتب(، 
وُرف��ض، دون أن يأخ��ذ رافض��وه يف االعتب��ار 
تارخي��ه امله��ّي الطوي��ل. ث��م ح��اول جاه��داً أن 
النص��رة،  يك��ون ش��رعيًا يف صف��وف جبه��ة 
وُرف��ض أيض��ًا دون أن يأخ��ذ رافض��وه كذلك 
تارخي��ه كمتدي��ٍن س��لفيٍّ يف االعتب��ار. ول��وال 
الطيب��ون يف حرك��ة أح��رار الش��ام، الذي��ن 
، ملّرت س��نوات الثورة على )ع.  قبلوه كش��رعيٍّ
س( دون أن حيظ��ى ب��أّي ش��يء. إىل أن ج��اءت 
داع��ش فانقل��ب الرج��ل عل��ى اجلمي��ع وب��دأ 
االنتق��ام من اجلمي��ع، وأّوهلم زماء املهنة يف 
التعلي��م. فس��ارع اىل امل��زاودة يف التكف��ر عل��ى 

الدواع��ش أنفس��هم، وع��ّد املنه��اج التعليم��ّي 
ال��ذي دّرس��ه لطاب��ه ألكث��ر م��ن 25 عام��ًا 
»ُزبال��ة«، فض��ًا عن احن��راف هذا املنهاج طبعًا 
حس��ب م��ا قّررت داعش وق��ت احتاهلا للدير. 
ووعد سادته اجلدد بأن يؤّلف منهاجًا جديداً 
يف اللغة العربية حتت إشراف ديوان التعليم، 
ولكن هذا الديوان جتاهله هو اآلخر. بل قاده 
حظ��ه العاث��ر م��ع اجلميع إىل الس��جن بتهمة 
»شرعّي سابق يف أحرار الشام«، قبل أن يطلق 
الش��ديد  اللفظ��ّي  تأيي��ده  ليواص��ل  س��راحه 
لداع��ش. وحتم��ًا س��يواصل عادت��ه القدمي��ة 

بتفضي��ل الط��اب األغني��اء عل��ى الفق��راء.
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م�����نظمة العف��و الدولي��ة: 
جرائ��م حرٍب ارتكبته��ا قّوات 

احلماي��ة الكردي��ة
ه��دم من��ازل وق��رى كامل��ة، 
وعمليات تهجٍر واسعٌة طالت 
وأحيان��ًا  والركم��ان  الع��رب 

األك��راد

جان كرد
يف 13/ 10/ 2015 نّددت منظمة العفو الدولية )آمنسي( يف تقريٍر هلا بتعّرض مدنيني النتهاكات قّوات األمن التابعة   	

ل��إلدارة الذاتي��ة الكردي��ة يف املناط��ق ال��ي تقع حتت س��يطرتها يف مشال س��وريا. ويش��ر التقري��ر إىل أّن املدنيني تعّرضوا للتهجر 
القس��رّي وُص��ودرت ممتلكاته��م وُهدم��ت منازهل��م.

املنظم��ة  مندوب��و  زار  وق��د  	
الذاتي��ة،  اإلدارة  س��يطرة  حت��ت  مناط��ق 
الذي��ن  الضحاي��ا  م��ع  مقابل��ًة   37 وأج��روا 
تعّرض��وا لانته��اكات. كم��ا اعتم��د أيض��ًا 
إقلي��م  يف  ش��خصًا   11 م��ع  مقاب��اٍت  عل��ى 
يف  أعض��اء  بينه��م  الع��راق،  كردس��تان 
س��وريا  يف  الكردي��ة  السياس��ية  األح��زاب 
الذاتي��ة،  اإلدارة  يف  أح��ٌد  ميثله��م  ال  مّم��ن 
تركي��ا  جن��وب  يف  أجري��ت  مقابل��ًة  و25 
الذاتي��ة. اإلدارة  مناط��ق  م��ن  الجئ��ني  م��ع 

أج��رت  ق��د  املنظم��ة  وكان��ت  	
اس��تقصاًء يف مت��وز وآب 2015 للوق��وف عل��ى 
وبل��داٍت  ق��رى   10 س��ّكان  تهج��ر  تفاصي��ل 
خاضع��ٍة لس��يطرة اإلدارة الذاتي��ة الكردي��ة، 
وه��ي بل��دة س��لوك والق��رى احمليط��ة به��ا م��ن  
قبيل الغبينن ورنني ومحام الركمان واملغات 
وم��ا بره��و وأصيلم، وقرية عبدي كوي يف 
ري��ف ت��ل أبي��ض الغربّي، وت��ل فويدة يف ريف 
ت��ل مت��ر، واحلس��ينية يف ري��ف ت��ل محي��س.
وج��ود  عل��ى  التقري��ر  ويؤّك��د  	
ح��االت تعّم��ٍد هل��دم املن��ازل، طال��ت يف بع��ض 
األحي��ان ق��رًى بأكمله��ا، وتهج��ر املدني��ني 
م��ن س��كانها. ويعتم��د التقري��ر عل��ى ش��هاداٍت 
روا، ومنهم ش��هادٌة لس��يدٍة من  من الذين ُهجِّ
قري��ة رن��ني أّك��دت أّن��ه يف ش��هر مت��وز 2015 
جاءه��م أربعة أو مخس��ة م��ن عناصر وحدات 
إخ��اء  منه��م  وطلب��وا  الش��عبية  احلماي��ة 
منازهل��م حبج��ة حتوي��ل القري��ة إىل منطقٍة 
عس��كرية، وعندم��ا أخربته��م ب��أن لي��س هل��م 
م��كاٌن يذهب��ون إلي��ه رّدوا: »إّنه��ا مش��كلتكم«. 

وبع��د ذل��ك كان��وا يأت��ون بش��كٍل يوم��يٍّ مل��ّدة 
أسبوٍع، مّما اضطّر األهالي إىل املغادرة أخراً.
املنظم��ة  مندوب��ي  زي��ارة  ويف  	
لقري��ة احلس��ينية يف ري��ف ت��ل محي��س، يف 
أوائ��ل آب 2015، يؤّك��د التقري��ر أنه��م وج��دوا 
أن 90 من��زاًل يف القري��ة ق��د ُدّم��ر، وه��و الع��دد 
الكل��ّي تقريب��ًا ملنازهل��ا. واس��تند التقري��ر ع��ن 
اللذي��ن تعّرض��ت هلم��ا  التهج��ر والتدم��ر 
ه��ذه القري��ة على ش��هاداٍت م��ن األهالي، منها 
ش��هادٌة الم��رأٍة أّك��دت أّن وح��دات احلماي��ة 
الشعبية عند دخوهلم القرية أخربوا األهالي 
بأّنه��م جاؤوا لتحريرهم وأنهم لن يؤذونهم، 
وكّل م��ا يريدون��ه ه��و احلص��ول عل��ى أمساء 
الس��كان  س��حبوا  لكّنه��م  فق��ط.  املطلوب��ني 
م��ن منازهل��م بع��د ذل��ك، دون أن يس��تطيعوا 
أن يأخ��ذوا معه��م حت��ى مابس��هم. وج��اءت 
املن��ازل. به��دم  وب��دأت  جبّراف��اٍت،  الق��ّوات 

غالبي��ة  أّن  إىل  التقري��ر  ويش��ر  	
الذي��ن تعّرض��وا لانته��اكات ه��م م��ن العرب 
مناط��ق  يف  يس��كنون  الذي��ن  والركم��ان 
خاضع��ٍة لس��يطرة اإلدارة الذاتي��ة الكردي��ة، 
ق��وات  من��ع  ش��هدت  ح��االٍت  هن��اك  أّن  إال 
احلماي��ة واألس��ايش س��ّكانًا أك��راد يس��كنون 
منازهل��م.  إىل  الع��ودة  م��ن  س��لوك  بل��دة  يف 
كم��ا يؤّك��د التقري��ر أّن وح��دات احلماي��ة 
قام��ت بتهج��ر ع��دٍد قلي��ٍل م��ن س��كان قري��ة 
الغرب��ّي  للري��ف  التابع��ة  ك��وي  عف��دي 
ملدين��ة ت��ل أبي��ض، وه��م م��ن املك��ّون الك��ردّي.

أّن  التقري��ر  يف  ُذك��ر  كم��ا  	
باحث��ي املنظم��ة الحظ��وا أّن بع��ض الس��ّكان 

ق��د  والركمان��ّي  العرب��ّي  املكّون��ني  م��ن 
ُترك��وا ومل يتعّرض��وا ألّي إس��اءٍة، خاّص��ًة يف 
منطق��ة رأس الع��ني التابع��ة ل��إلدارة الذاتية.
منظم��ة  أّن  التقري��ر  ويوض��ح  	
اإلدارة  مس��ؤولي  زّودت  الدولي��ة  العف��و 
الذاتي��ة مبلّخ��ٍص عن نتائجه��ا األولية لكّنها 
مل تتل��قَّ أي ردٍّ منه��م حت��ى كتاب��ة التقري��ر، 
الذاتي��ة،  اإلدارة  قي��ادات  نفت��ه  م��ا  	وه��ذا 
ومنه��م الس��يد ريدور خلي��ل الناطق الرمسّي 
باس��م الوح��دات الش��عبية. وم��ن جه��ة ثاني��ة 
م��ع  املنظم��ة  لق��اء  التقري��ر  يف  ُيذك��ر 
الس��يد ج��وان إبراهي��م، القائ��د الع��ام لق��ّوات 
األس��ايش يف روج آف��ا، وفي��ه إق��راره حب��دوث 
بع��ض ح��االت تهج��ر العائ��ات م��ن مناط��ق 
حت��ت س��يطرة اإلدارة الذاتي��ة، ووصف��ه هل��ا 
حم��دود. وعدده��ا  معزول��ة  ح��وادث  بأّنه��ا 

ويذك��ر التقري��ر أّن هن��اك حاالٍت  	
م��ن التهج��ر القس��رّي ج��اءت انتقام��ًا م��ن 
الن��اس ج��ّراء تعاطفهم املف��رض مع عناصر 
)داع��ش(.  اإلس��امية  الدول��ة  تنظي��م  م��ن 
ويوّث��ق ح��االٍت تثب��ت ع��دم صح��ة ادع��اءات 
اإلدارة الذاتي��ة ب��أّن عملي��ات التهجر مل تكن 
تعس��فيًة ب��ل لض��روراٍت عس��كريٍة ال ميك��ن 
تفاديه��ا والعتب��اراٍت أمنّي��ة. وت��رى املنظم��ة 
أّن حاالت التهجر القس��رّي هذه تعّد جرائم 
ح��رب، وتدع��و س��لطات اإلدارة الذاتي��ة إىل 
التوّق��ف ع��ن ه��ذه املمارس��ات وإىل الس��ماح 
للنازح��ني بالع��ودة إىل منازهل��م، كم��ا تهي��ب 
بال��دول املنضوي��ة يف التحال��ف الدولّي لقتال 
تنظيم الدولة إىل إدانة مثل هذه املمارسات.

سكان يقفون على سطح أحد املنازل املدمرة يف بلدة احلسينية - أمنيسي
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رادار المدينة

رويرز

 من س�ية نفط دير الزور 
بعد الثورة

احللقة األخية
ال��م��زع���ل ب��ئ��ر 

)بورتريه(
)مادٌة مأخوذٌة من دراسٍة عن النفط يف احملافظة، منذ خروجه ومنشآته عن سيطرة النظام وحتى اآلن.  	

أعّدها فريٌق من الباحثني. وصدرت مؤخراًً عن »عني املدينة«(

10

مل ُتظه��ر عائل��ة املزع��ل، املقيم��ة يف قري��ة احلرجي��ي، 60  	
ك��م مش��ال ش��رق مدين��ة دير ال��زور، اهتمامًا يذكر ببئ��ر نفٍط يقع 
ضم��ن األرض اململوك��ة هل��ا، يف صيف ع��ام 2012. لكن تنازع أطراٍف 
أخ��رى عل��ى ه��ذا البئ��ر أيقظ ش��هوة التملك لديها خري��ف ذلك العام.
ب��دأت احلكاي��ة بعب��ث س��تة ش��بانٍّ بالبئ��ر بهدف بي��ع النفط  	
املتس��ّرب م��ن صمامات��ه، مم��ا أث��ار انتب��اه جبهة النصرة ال��ي طردتهم 
وس��ارعت إىل االس��تياء عليه. األمر الذي أزعج بعض أقرباء املزعل 

يف الق��رى القريب��ة، رغ��م متت��ع معظمه��م ب�»آب��اره اخلاّص��ة«. فاندف��ع 
س��ليطح، م��ن قري��ة النملي��ة، مطالب��ًا النص��رة حبّص��ٍة م��ن ال��واردات 
لكنه��ا رفض��ت، فأح��رق البئ��ر نكاي��ًة باجلبه��ة ال��ي رّدت بهج��وٍم عل��ى 
النملي��ة أس��فر ع��ن مقت��ل أح��د عناصرها، لتنس��حب بعد ذل��ك بتأثر 
موق��ٍف حكي��ٍم م��ن أب��و مصع��ب، ع��ّم القتي��ل وأح��د ق��ادة النص��رة 
البارزين، الذي عّد املقتول »ابنًا جلبهة النصرة. وهي الي ستنتقم له 
يف الوقت الذي تراه مناسبًا«. يف موقفه هذا، حرص أبو مصعب على
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متاس��ك جبهة النصرة، نظراً النتماء كثٍر من مقاتليها إىل عش��رة 
البوكام��ل –يف مدين��ة الش��حيل عل��ى وج��ه اخلص��وص- ال��ي ينتم��ي 
إليها كذلك كلٌّ من القاتل واملقتول، فآثر تهدئة النزاع درءاً للفتنة.

كانت النران ما تزال مش��تعلًة يف البئر حني قّررت عائلة  	
املزع��ل أن تأخ��ذ زم��ام املب��ادرة. فخاض��ت أواًل مفاوضاته��ا اخلاّصة مع 
مساس��رة ش��ركة الف��رات للنف��ط، وتوّصلت معه��م إىل اتفاٍق يقضي 
ب��أن تدف��ع العائل��ة مبل��غ 18 ملي��ون ل��رٍة مقاب��ل أن ترس��ل الش��ركة 
فريق��ًا فني��ًا إلمخ��اد احلري��ق. لتبدأ العائلة بع��د ذلك رحلتها مع البئر 

ال��ذي اش��تهر بامسه��ا، كح��ال معظ��م آب��ار نف��ط دي��ر ال��زور.
من��ذ ذل��ك الوق��ت، اس��تقّر إنت��اج البئ��ر عل��ى مع��ّدل 1800 –  	
2000 برمي��ل يومي��ًا. واعتم��د توزي��ع العائ��دات عل��ى األس��ر املنتمي��ة 
إىل العائل��ة عل��ى ع��دد أف��راد كّل أس��رٍة م��ن الذك��ور واإلن��اث. وبل��غ 
متوّس��ط نصي��ب الف��رد 4 آالف ل��رٍة أس��بوعيًا )45 دوالراً وقته��ا(. وه��و 
مبل��ٌغ كب��ٌر يف احلرجي��ي ال��ي ُصّنف��ت، يف دراس��ٍة حكومي��ٍة س��ابقٍة، 
ضم��ن أفق��ر 13 قري��ًة يف احملافظ��ة1. ورغ��م احلاج��ة رفض��ت بع��ض 
األس��ر اس��تام أية أمواٍل من عائدات البئر، بتأثر الرأي الديّي الذي 
حي��ّرم االس��تفادة اخلاّص��ة م��ن النف��ط. ويف موق��ٍف مش��ابٍه، رفض أبو 
خّط��اب املزع��ل2، القائ��د العس��كرّي لكتيب��ة ش��يخ اإلس��ام، ثم كتائب 
املرابطني، الي ينتمي إليها معظم أبناء العائلة املنخرطني يف العمل 
املس��لح، تس��ّلم أّي مبل��ٍغ م��ن واردات البئ��ر، رغ��م حاج��ة الكتائ��ب املاّس��ة 
إىل الذخرة والس��اح يف معاركها مع قّوات األس��د على جبهي حي 

العم��ال والرصاف��ة يف مدين��ة دي��ر ال��زور. 

العائلة تسّلم بئرها
م��ع بداي��ة ع��ام 2013، وبتأث��ٍر م��ن ش��ّبان املزع��ل املنتم��ني  	
إىل كتائ��ب املرابط��ني/ ل��واء اإلس��ام3، وبع��د فت��وى أصدره��ا املكت��ب 
الش��رعّي لل��واء –م��ن غوط��ة دمش��ق- جب��واز االس��تفادة املش��روطة من 
أم��وال النف��ط، بع��د أن كانوا يتوّرعون عن ذلك؛ واس��تجابًة للدعوات 
امللّح��ة ال��ي أطلقته��ا ش��خصياٌت ديني��ٌة وعس��كريٌة داخ��ل عش��رة 
البوكام��ل، كان أبرزه��ا أب��و مع��اذ حس��ني اهلج��ر، الناش��ط الس��لفّي 
والعض��و الس��ابق يف اهليئ��ة الش��رعية العلي��ا ث��م الش��رعية املركزي��ة 
الحق��ًا، وقائ��د جتم��ع كتائ��ب احل��ق يف الوق��ت ذات��ه، الذي ح��ّض أبناء 
عمومته املزعل على أن »يش��ّكلوا قدوة حس��نة، ويكونوا أّول من يس��لم 
بئ��ره للمنفع��ة العام��ة«؛ ختل��ت العائل��ة ع��ن البئ��ر ش��رط أن تتخل��ى 
العائ��ات واجملموع��ات العش��ائرية األخ��رى ع��ن آباره��ا خ��ال عش��رة 

أيام.
أدارت جلن��ٌة خاّص��ٌة البئ��ر بع��د تس��ّلمه من املزعل. وقّس��مت  	
واردات��ه عل��ى التش��كيات العس��كرية الرئيس��ية لعش��رة البوكام��ل، 
واملتمثلة يف كلٍّ من جبهة النصرة، الي أخذت 8 حصٍص، وكتائب 

املرابط��ني/ ل��واء اإلس��ام، 6 حص��ٍص، ول��واء مؤت��ة ول��واء اإلخ��اص 
وجتم��ع كتائ��ب احل��ق 4 حص��ٍص ل��كلٍّ منه��ا، ول��واء جعف��ر الطي��ار 
حّصت��ني. كان ع��دد أفراد التش��كيل املرابطني عل��ى جبهات القتال هو 
املعيار املعتمد هلذا التوزيع، الذي كان ظاملًا بعض الشيء للواء جعفر 
الطيار، ولكن بسبب تشكيلته الواسعة الي تضّم كتائب كثرًة من 
خارج عش��رة البوكامل، كما أن بعضها كان مس��توليًا بدوره على 

آب��ار نفٍط.

العائلة تسرتّد البئر
نف��د ص��رب املزعل بعد انقضاء مهلة العش��رة أيام، ثم عش��رٍة  	
أخ��رى، ث��م ش��هرين دون أن يتحق��ق ش��رطهم ب��أن تس��ّلم العائ��ات 
األخ��رى آباره��ا، مب��ا فيه��ا العائ��ات ال��ي ينتم��ي إليه��ا أغل��ب أعض��اء 
تشكيات االئتاف املستفيد من البئر، مما دفعها إىل إعادة االستياء 

علي��ه وتش��غيله لصاحله��ا م��ن جدي��د.
س��ارت أح��وال البئ��ر عل��ى م��ا ي��رام خ��ال آذار ونيس��ان وجزٍء  	
م��ن أي��ار 2013 حت��ت س��يطرة العائل��ة، ل��وال املنّغص��ات ال��ي ش��كلتها 
مطالب��ة عائل��ي الدهش والزعال، الش��قيقتني للمزعل4، حبّصٍة لكلٍّ 
منهم��ا. األم��ر ال��ذي رفض��ه املزع��ل، وخاض��وا يف س��بيل ذل��ك سلس��لًة 
م��ن جلس��ات التحكي��م العش��ائرية جنحوا خاهل��ا يف تثبيت »حقوقهم 
احلصري��ة« يف واردات البئ��ر، ألن��ه يق��ع فيم��ا ميتلك��ون م��ن األرض. 
كانت كتائب املرابطون، خال ذلك الوقت، ختوض معارك عنيفًة 
عل��ى جبه��ات القت��ال م��ع ق��ّوات األس��د، وكان��ت يف حاج��ٍة ماّس��ٍة إىل 
متوي��ل ه��ذا القت��ال، فع��رض قائده��ا العس��كرّي أب��و خط��اب، ومن معه 
من أبناء املزعل، أن يستأجر البئر مببلغ 4 مايني لرٍة يوميًا، تدفعها 
الكتائ��ب للعائل��ة ال��ي وافقت على ذلك. ويفّصل الطبيب علي املزعل، 
وهو ناشٌط ثوريٌّ بارٌز عمل يف جوانب عّدًة صّحيًة وإغاثيًة وإدارية، 
طريقة توزيع الكتائب للواردات خال مّدة ال�20 يومًا الي استأجرت 
خاهل��ا البئ��ر. إذ بلغ��ت ال��واردات الصافي��ة 22 ملي��ون ل��رٍة، أعطي��ت 6 
ماي��ني منه��ا لكتائ��ب فق��رٍة م��ن اجلي��ش احل��ّر، فيم��ا أنف��ق الباق��ي 
على العمليات القتالية اخلاّصة باملرابطني، من ش��راء س��اٍح وذخرٍة 
ودف��ع روات��ب للمقاتل��ني5 وغ��ر ذل��ك م��ن النفق��ات ال��ي كان بينه��ا 
مبال��غ دفع��ت س��راً لبع��ض الرج��ال املشاكس��ني م��ن العائلة اس��رضاًء 
هل��م مقاب��ل أن يكف��وا ع��ن إث��ارة املتاع��ب6. ويؤّك��د د. عل��ي املزعل على 
األث��ر الواض��ح والفع��ال هل��ذه ال��واردات يف حتس��ني الق��درات القتالي��ة 
يف مع��ارك ع��ّدٍة خاضته��ا املرابط��ون ض��د ق��وات األس��د. ول��وال التط��ّور 
لت  اخلطر، املتمثل يف تصاعد صراع )املزعل-الدهش-الزعال(، لش��كّ
جتربة اس��تئجار املرابطون البئر ظاهرًة الفتًة، وخاّصًة مع املس��توى 
العال��ي م��ن الش��فافية والنزاه��ة ال��ذي أب��داه ماليوه��م يف بي��ان مص��ر 

كل ل��رٍة أي��ن أنفق��ت وأم��ام اجلمي��ع.

1 - دراسٌة أعدتها مديرية التخطيط يف دير الزور عام 2009، مشلت 128 قريًة يف احملافظة.
2 - أس��امة رمض��ان املزع��ل: كان صيدالني��ًا قب��ل الث��ورة، وت��رك مهنت��ه بع��د اندالعه��ا لينخ��رط يف النش��اط الس��لمّي ث��م املس��لح ويك��ون م��ن أب��رز الق��ادة 
العس��كريني يف فصائ��ل اجلي��ش احل��ّر يف احملافظ��ة. ش��كل س��لوكه الواع��ي واملخلص منوذج��ًا ملهمًا ألبناء عائلته ولكثٍر من مقاتل��ي احلّر، قبل أن يلقى 

حتف��ه خ��ال املع��ارك م��ع تنظيم الدولة اإلس��امية يف نيس��ان 2014.
3 - انضّمت كتائب املرابطني إىل لواء اإلس��ام املركزّي يف ريف دمش��ق يف ش��هر تش��رين أول 2012. وعملت حتت اس��م هذا اللواء يف دير الزور قبل أن 

يتش��ّكل جيش اإلس��ام كما مّر س��ابقًا يف هذا البحث.
4- تنتمي عائات املزعل والدهش والزعال، املقيمة يف قرية احلرجيي، إضافًة إىل س��تة عائاٍت أخرى تس��كن مدينة الش��حيل، إىل فرع العداد، املنتمي 

بدوره إىل فرع الصاحل احلمد، أحد البطون الرئيس��ية لعش��رة البوكامل، الي تؤلف، مع عش��رتي »الكمال« و»الزامل« الش��قيقتني هلا، النواة األساس��ية 
لقبيل��ة العكيدات، كربى قبائل حمافظة دير الزور.

5 - م��ن مبل��غ ملي��ون ل��رة ال��ذي حصل��ت علي��ه املرابط��ون، مّت ش��راء: مض��اّد ط��ران م��ع ش��احنة دف��ٍع رباع��يٍّ حامل��ٍة ل��ه، مدفع هاون م��ع قذائف��ه، 10 بنادق 
روس��ية، 5000 طلق��ة روس��ية، 3000 طلق��ة ب��ي ك��ي س��ي، حافل��ة صغ��رة. وتوزي��ع روات��ب حلوال��ي 100 مقات��ٍل م��ن عناص��ر املرابط��ني. 

6 - من حديٍث مع الدكتور علي املزعل.
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املزيد من الدماء
كان مفاجئ��ًا للمزع��ل أن يش��ّن أبن��اء الده��ش هجوم��ًا على  	
البئر ويس��يطروا عليه، ومفاجئًة كذلك الس��هولة الي مّت بها ذلك، 
وحمرج��ًا أش��ّد اإلح��راج ألب��و خّط��اب أن حي��دث م��ا ح��دث؛ فق��ّررت 
العائل��ة أن تت��وىل زم��ام املب��ادرة م��ّرًة أخ��رى، وتش��ّن هجومًا معاكس��ًا 
الس��رداد البئ��ر م��ن الده��ش. وكان��ت النتيج��ة س��قوط قتيل��ني يف 
صفوف األخرين، إضافًة إىل عشرات اجلرحى من اجلانبني. أسهم 
تدخ��ل اهليئ��ة الش��رعية يف املنطق��ة الش��رقية، عرب ذراعه��ا التنفيذية 
املتمثل��ة يف جبه��ة النص��رة وق��وًى أخ��رى، يف تهدئ��ة الص��راع إىل ح��دٍّ 
كبٍر ثم جتميده مؤقتًا، بعد ابتعاد املزعل عن املشهد ألنهم أصبحوا 
طرف��ًا مطلوب��ًا للث��أر. وق��ع البئ��ر حت��ت س��يطرة اهليئ��ة الش��رعية ملدة 
عشرة أشهٍر تقريبًا، ابتداًء من منتصف صيف 2013، ختللتها بعض 
النزاع��ات اخلش��نة ب��ني األط��راف املنتمي��ة إىل اهليئ��ة، وخاّص��ًة ب��ني 

جبه��ة النص��رة ول��واء مؤت��ة، ولك��ن دون وق��وع ضحاي��ا.

الشرعّي الغاضب الذي أحرق البئر
والعس��كرية  العش��ائرية  األط��راف  ب��ني  املش��احنات  أّدت  	
املس��تفيدة م��ن البئ��ر، وعل��ى رأس��ها كلٌّ م��ن جبه��ة النص��رة ول��واء 
مؤت��ة، إىل توق��ف البي��ع بانتظ��ار أن يتفاه��م اجلانب��ان عل��ى صيغ��ة 
تقاسم حصٍص جديدٍة، ترتفع فيها حّصة مؤتة واألطراف العائلية 
والعش��ائرية املرتبط��ة ب��ه عل��ى حس��اب النص��رة واألط��راف العائلي��ة 
والعش��ائرية املرتبط��ة به��ا. ويف اخلف��اء جن��ح أبن��اء املزع��ل يف عق��د 

اتفاقاٍت خاّصٍة مع مؤتة، وهم املنتمون كذلك، مثل غالبية مقاتلي 
مؤت��ة، إىل ف��رع »الص��احل احلم��د«، أح��د البط��ون الرئيس��ية لعش��رة 
البوكام��ل. اعت��رب توق��ف البئ��ر انتص��اراً ملؤت��ة عل��ى جبه��ة النص��رة، 
وكس��راً هليبته��ا مل ُيِطق��ه مقاتلوه��ا، مم��ا هي��أ األج��واء لتط��ّوراٍت 
خط��رٍة ق��د تعص��ف باجلس��م العس��كرّي لتش��كيات اهليئة الش��رعية 

كله��ا.
بع��د ش��هرين تقريب��ًا م��ن توق��ف عملي��ات البي��ع بس��بب  	
التناح��ر ب��ني النص��رة ومؤت��ة، ه��ّدد ش��رعيٌّ غاض��ٌب، عل��ى قبض��ات 
الاس��لكي، بإح��راق البئ��ر إن مل تتف��ق األط��راف املتنازع��ة خ��ال 
مهل��ٍة حم��ّددة. انقض��ت املهل��ة ومل يعل��ن الطرف��ان ع��ن توصلهم��ا إىل 
أّي اتف��اق، لتندل��ع الن��ران ي��وم 21 ش��باط 2014 يف حب��رة النف��ط إىل 
جان��ب البئ��ر، وحت��رق أكثر م��ن 500 مليون ل��رٍة )3،35 مليون دوالر 
وقته��ا تقريب��ًا(، حبس��ب تقدي��رات أبناء املزعل لقيم��ة النفط املتجّمع 
بالتدف��ق الذات��ّي خ��ال م��ّدة توقف البيع، يف واحٍد من أكثر املش��اهد 

جنون��ًا وطغيان��ًا واس��تهتاراً.
وبع��د أن أف��رغ مش��هد ألس��نة الله��ب طاق��ة احلم��ق م��ن  	
أنف��س املتصارع��ني أذعن��وا لقلي��ٍل م��ن التعقل الذي ن��ادى به بعضهم، 
فلج��أوا إىل صياغ��ة اتفاقي��ة حص��ٍص جدي��دٍة، توّس��عت فيه��ا دائ��رة 
املس��تفيدين داخ��ل عش��رة البوكام��ل، وخاّص��ًة منه��م أبن��اء الق��رى 
املنتش��رة عل��ى نه��ر اخلاب��ور. أعيد تش��غيل البئر بناًء عل��ى هذا االتفاق 
الذي استمّر العمل مبوجبه إىل أن قطع تنظيم »الدولة اإلسامية« 
ط��رق جت��ارة النف��ط إىل حمافظ��ة حل��ب والش��مال الس��ورّي، قب��ل أن 

جيت��اح احملافظ��ة كله��ا يف حزي��ران ومت��وز 2014.
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ناصر عنتابي

نظرٌة متفائلة على عامٍل س��يِّئ السمعة

إلق��اء  إىل  من��ا  الكث��رون  ميي��ل  	
الائمة على »العامل«، وإىل حتميله مسؤولية 
األوض��اع الكارثي��ة الي م��ّرت ومّتر بها الباد. 
ال��دول  م��ن خ��ال ش��تم  ه��ذا جلي��ًا  يظه��ر 
الغربي��ة ال��ي متّث��ل، مبنظوماته��ا السياس��ية 
والفكري��ة واالجتماعي��ة، ص��ورة ه��ذا العص��ر 
وعامله الذي »وقف عاجزاً« عن مّد يد العون يف 
احملن��ة الك��ربى ال��ي نش��هدها. يف الوق��ت الذي 
ال جتد فيه ألسن احملللني إال عبارات التكالب 
الس��ورية  القضي��ة  عل��ى  الدول��ّي  والتآم��ر 
كتفس��ٍر س��هٍل مل��ا حي��دث. وبالتأكي��د، ال 
حنت��اج إىل الكث��ر م��ن األدل��ة لبي��ان الص��ورة 
الس��وداء غ��ر املألوفة الي وصل��ت إليها حالنا، 
وال للحديث عما وجب على دول العامل فعله 
لنجدتن��ا، ولك��ي يتجن��ب مئ��ات اآلالف فقدان 
حيواته��م وأعزائهم وجت��ارب االعتقال وآالف 
الربامي��ل ال��ي ألقي��ت. م��ع ذل��ك، ق��د ال تّض��ر 
حماول��ة رؤي��ة ه��ذا األم��ر م��ن زاوي��ٍة أخ��رى.
أصول��ه  يف  اخل��وض  ع��ن  بعي��داً  	
التارخيي��ة؛ يلع��ب إرث الع��داء للغ��رب عموم��ًا 
دوراً أساس��يًا يف تكوي��ن ه��ذه النظ��رة. خاّص��ًة 
عندم��ا مل تتطاب��ق مفاهي��م احلري��ة واملس��اواة 
وحقوق اإلنس��ان، الي تقوم عليها جمتمعات 
وسياسات الدول الغربية الكربى ومنظماتها، 
م��ع أدائه��ا العمل��ّي يف القضي��ة الس��ورية. يف 
الوق��ت ال��ذي ُت��دَرك في��ه تل��ك املفاهي��م عل��ى 
أنها سلٌع وقوالب أزليٌة ثابتٌة ُتصّدر وتستورد 
وُتس��ّوق، فيم��ا حيتك��ر الغ��رب والع��امل حق��وق 
تصنيعها. من وجهة النظر هذه؛ يبدو كّل ما 
خيّص هذه احلقوق اإلنس��انية حمض تآمر. 

بينما ُينسى أن الثورة خرجت للحصول عليها 
بالدرج��ة األوىل، بع��د دوام الش��عور بالعج��ز 
والظل��م لس��نواٍت طويل��ٍة حتت ظّل س��لطة آل 
األسد الي ُيام الغرب أيضًا على »جلبها«. لذا 
ال يع��ّد م��ن املبالغ��ة أن يق��ال إّن ه��ذا التص��ّور 
جتاه الغرب وعامله يقوم على فكرٍة خاصيٍة، 
إذا مل نش��أ تس��ميتها بالدونية، مبعنى أّن على 
اآلخر -الدول الغربية هنا- أن يكون املخّلص 
من مش��اكل ُيفرض أنه أس��هم يف صناعتها 
تارخييًا. وهنا ُترّحل املشاكل وأسبابها كلها 
علي��ه بش��كٍل مّط��رٍد كلم��ا ضع��ف اإلمي��ان 
ب��اإلرادة البش��رية »الثوري��ة« ال��ي تس��هم يف 
صن��ع احل��دث وتغير الواق��ع، فضًا عن زيادة 
اململ��ة  التارخيي��ة  للخاص��ات  االستس��ام 
ال��ي كّرره��ا آل األس��د أنفس��هم وإن بأش��كاٍل 
أخ��رى. ب��ات م��ن املف��روغ من��ه اآلن احلدي��ث 
ع��ن كي��ف اس��تغّل النظ��ام، مثل��ه مث��ل غ��ره 
م��ن أنظم��ة اجل��وار البائ��دة، قضي��ة حتري��ر 
س��بيل  يف  اإلمربيالي��ة  ومع��اداة  فلس��طني 
البق��اء عل��ى رأس س��لطات البط��ش. إذ كان��ت 
القام��وس  -وف��ق  والوج��ود  املص��ر  مع��ارك 
البعث��ّي- ه��ي اهل��دف النهائ��ّي الذي يس��توجب 
اخلضوع والسكوت يف سبيله، وتأجيل التفكر 
باحلقوق الفردية واجلماعية إىل أن تتحقق 
األهداف الس��امية ال��ي حّددتها هذه األنظمة 
لعق��وٍد  ُرّددت  ال��ي  الفارغ��ة  الش��عارات  يف 
طويلة. عند ذلك احلني فقط، س��يأتي الفرج 
واخل��ر النهائ��ّي إىل حي��اة العب��اد. وعل��ى ه��ذا 
املن��وال ينس��ج البغ��دادي ونصر اهلل وأش��باههم 
م��ن فض��ات عص��ور الس��لطات املطلق��ة ال��ي 

، والذي��ن يهامج��ون بدورهم »كذب«  ال مت��سّ
الع��امل وقيم��ه وادعاءات��ه، كلٌّ م��ن قوقعت��ه 
وبطريقت��ه، لينعك��س هذا كله بش��كل أكثر 
والش��عوب  لل��دول  دموي��ًا  كره��ًا  ظامي��ة، 

والع��امل، ومزي��داً م��ن االغ��راب عن��ه.
الك��ربى  ال��دول  معظ��م  م��ّرت  	
مبراح��ل الث��ورات واحل��روب املدّم��رة، ورزح 
ديكتاتوري��اٍت  حك��م  حت��ت  اآلخ��ر  بعضه��ا 
وأيديولوجي��اٍت جمنون��ة، يف وق��ٍت مل يك��ن 
في��ه البش��ر بهذا القرب من بعضه��م، ومل تكن 
فيه احلّريات وحقوق اإلنس��ان ضمن دس��اتر 
وباس��تنتاٍج  اآلن.  حاص��ل  ه��و  كم��ا  دوهل��م 
بديه��يٍّ يصع��ب ختّي��ل وج��ود ش��عٍب راٍض، 
ب��كل م��ا أوتي من عق��ٍل، بأوضاعه االقتصادية 
أو السياس��ية أو االجتماعي��ة حت��ى يف أكث��ر 
ال��دول رفاهي��ة، إذ م��ا زال العم��ل عل��ى تطوي��ر 
أمن��اط احلي��اة قائم��ًا يف خمتل��ف اجمل��االت، 
بالت��وازي م��ع ارتف��اع احل��ّس اإلنس��انّي جت��اه 
قضاي��ا اآلخري��ن، ش��عوبًا ودواًل وأف��راداً. هك��ذا 
تصب��ح ص��ورة الطف��ل إي��ان عل��ى الش��اطئ 
حدي��ث الع��امل، وهكذا متتل��ك القوى العظمى 
أس��لحًة تكفل تدمر كّل ش��يء، مل يس��بق أن 
امتلكه��ا البش��ر م��ن قب��ل، دون أن ميتلئ العامل 

باحل��روب س��وى عندن��ا.
يف وس��ط خرابن��ا الراه��ن، يصع��ب  	
أن نأم��ل الكث��ر م��ن »الع��امل«، لكنن��ا لس��نا إال 
ج��زءاً م��ن جمتمعات��ه ودول��ه وتط��ّوره، نش��ّق 
طريق��ًا صعب��ًا حن��و مس��تقبٍل أفض��ل، حت��ى لو 
مل يعجبن��ا ذل��ك. وهذا م��ا أعطته لنا الثورة يف 

دروس��ها. أّول 

رأي
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أنطاكية – خاص عني املدينة

ي��روي أمح��د، وه��و خّري��ٌج جامع��يٌّ يف الثاثين��ات م��ن العم��ر، رحلت��ه الطويلة من دمش��ق، م��روراً مبختل��ف القوى على  	
األرض، به��دف اهل��روب م��ن الب��اد إىل تركي��ا ومنه��ا إىل امللج��أ األوروب��ّي. مث��ل الكثري��ن مل يس��تطع أمحد الس��فر عرب الطرق 

النظامي��ة، ال ألن��ه مطل��وٌب لأجه��زة األمني��ة أو للخدم��ة العس��كرية، ب��ل ألن��ه فلس��طيّي.

منطلق النزوح
يف  الرم��وك  خمي��م  م��ن  خرجن��ا  	
النظ��ام  كان��ون األول 2012، بس��بب قص��ف 
بطائ��رة املي��غ جلام��ع عب��د الق��ادر احلس��يي 
ال��ذي كان ي��ؤوي نازح��ني. وقته��ا ق��رأ الن��اس 
الرس��الة فخرج��وا يف ن��زوٍح مجاع��يٍّ خ��ال 
ليل��ٍة واح��دٍة س��اعد في��ه األمن بتأم��ني باصات 
النق��ل الداخلّي، يف رس��الٍة ضمني��ٍة بأن املخّيم 
س��يصبح منطق��ًة عس��كرية. بع��د م��ّدٍة ذهبن��ا 
لنجلب بعض األغراض من املنزل فحوصرنا 
ألياٍم هناك. وبعدها مل أعد مطلقاً. نزحنا إىل 
منزل أقارب يف دمشق القدمية، حيث كّنا 32 
شخصاً يف غرفتني. استمّر هذا الوضع لسنة، 
قبل أن يبدأ تس��ّرب أفراد العائلة باجتاه أوربا.
يف  الس��فر  لفك��رة  رافض��اً  كن��ت  	
البداي��ة بس��بب ع��دم تواف��ر املال الذي خس��رناه 
ألنه كان على شكل عقاراٍت مل نعد نستطيع 
السماس��رة  أح��د  جاءن��ي  إليه��ا.  الوص��ول 
املرتبطني بالنظام ليعرض علّي شراء منزلنا 
الذي كان س��عره يقّدر بثمانية مايني لرة 
س��ورية )160000 $ وقته��ا( مب��ا يس��اوي حوال��ي 
700 دوالر! رغ��م ذل��ك فق��د ب��اع بع��ض معارفن��ا 

منازهلم يف املخّيم بسبب احتياجهم إىل مبالغ 
فوري��ة للهج��رة، وألن السماس��رة أقنعوه��م 

باس��تحالة الع��ودة إليه��ا نهائي��اً.

دمشق النظام
م��ن  املعان��اة  تب��دأ  دمش��ق  يف  	
احلواج��ز: »لي��ش مان��ك باجلي��ش؟«. مل يع��د 
عناص��ر احلواج��ز يتقبل��ون فك��رة وج��ود ش��ابٍّ 
، فكان��وا يضايقونن��ا عل��ى ال��دوام، رغ��م  مدن��يٍّ
أن��ي أنهي��ت اخلدم��ة العس��كرية ومل أطل��ب 
ته��دف  االس��تفزازات  كان��ت  لاحتي��اط. 
بطريق��ة غ��ر مباش��رٍة إىل دف��ع الش��اب إىل 
التط��ّوع يف الدف��اع الوط��ّي أو س��واه م��ن ق��ّوات 
النظ��ام، ليمن��ع ع��ن نفس��ه اإلهان��ات وحيّص��ل 
حّداً أدنى من الدخل واملش��اركة يف الس��لطة، 
أو ته��دف إىل دف��ع الن��اس إىل الس��فر. ي��رى 
مقاتل��و النظ��ام أن الش��خص املدن��ّي يطي��ل يف 
عم��ر األزم��ة الي ال حتّل إال بالس��اح، وهو ال 

يش��ارك يف ه��ذا »احل��ل«.
بع��د أن تعّرض��ت خلط��ر اإلصاب��ة  	
بالقذائ��ف القادم��ة م��ن ري��ف دمش��ق م��راراً، 
بس��بب االنتش��ار الكثي��ف للمراك��ز األمني��ة 
ب��ني املناط��ق الس��كنية، والنع��دام املس��تقبل، 
واس��تفزازات األم��ن وإهاناته، وفق��دان فرصة 
ألبن��اء  التوظي��ف  أفضلي��ة  بس��بب  العم��ل 
»الش��هداء«، وأوالد املقاتلني والواس��طات، وبعد 
أن ق��رأت عل��ى أح��د اجل��دران عب��ارة كب��رًة 
تق��ول: »أح��د أح��د، أس��د أس��د، أب��د أب��د«؛ ق��ّررت 

اهلج��رة.

الطريق الطويل
ال يس��تطيع الفلس��طيّي الس��ورّي  	
الس��فر إىل تركي��ا ال��ي تطل��ب من��ه في��زا، 
بينم��ا يس��تطيع الس��ورّي الس��فر بالطائ��رة 
ق��راٍر س��ّريٍّ ش��اع  بالباخ��رة. إضاف��ة إىل  أو 
خ��ربه يف مت��وز املاض��ي، أصدرت��ه الس��لطات 
الس��ورية بالتعاون مع الس��لطة الفلسطينية، 
س��ورية  م��ن  الفلس��طينيني  خ��روج  مبن��ع 
يفق��دوا  ولئ��ا  ممانع��ة”،  “دول��ة  بوصفه��ا 
الع��ودة” وف��ق اتفاقي��ة دبل��ن. وت��وىل  “ح��ّق 
تنفي��ذ ه��ذه املهم��ة حاج��ز القطّيف��ة الش��هر.
بعد رش��اوى )بس��بب أوامر شفوية مبنع سفر 
الفلس��طينيني ع��رب املط��ار ول��و يف الرح��ات 
الداخلية( استطعنا الوصول إىل مطار دمشق 
للس��فر ظاه��راً إىل القامش��لي، وهن��اك ب��دأت 
رحلة س��فري الي طالت أس��بوعًا إىل تركيا. 
كن��ا 17 فلس��طينيًا، كلٌّ من��ا اش��رى رج��ال 

األم��ن بطريقته.
مناط��ق الس��يطرة الكردي��ة: ع��دد  	
العرب قليٌل جداً يف القامشلي. اللغة الكردية 
ه��ي الس��ائدة يف احلدي��ث وأمس��اء احمل��ات 
وعام��ات الط��رق. حواج��ز عدي��دة وضخم��ة 
لوح��دات احلماي��ة تضّي��ق عل��ى غ��ر األك��راد 
القامش��لي  داخ��ل  أم��ا  امل��دن.  ح��دود  خ��ارج 
فاحظ��ت انتش��ار األم��ان والتنظي��م واإلدارة 
احمللية اجليدة يف اخلدمات، حتى أنها أفضل 
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م��ن دمش��ق. أم��ا يف ع��ني الع��رب/ كوبان��ي 
فيمن��ع دخ��ول غ��ر األك��راد نهائي��ًا، وحت��ى 
األك��راد م��ن غر أبنائها مُينعون من دخوهلا 
خيتل��ف  أمني��ة.  وموافق��ٍة  »كفي��ل«  دون 
الوض��ع يف احلس��كة إذ تب��دو مع��امل النظ��ام 
بق��وة، األم��ن واجليش والدف��اع الوطّي حتى 
بداي��ة ح��دود الرق��ة. بس��بب التوت��ر الك��ردّي 
الرك��ّي وص��ل خ��ّط التهري��ب إىل درج��ٍة 
من اخلطورة قد تبلغ القتل، فقّررت البحث 

ع��ن طري��ٍق آخ��ر.
مناط��ق س��يطرة داع��ش: قب��ل أن  	
نص��ل إليه��ا بدأت تعليمات الس��ائق: التدخني 
وأّي وج��وٍد للتب��غ ممن��وع؛ النس��اء تتحّج��ب 
باألس��ود بالكام��ل وجتل��س يف آخ��ر امليك��رو 
ومُتن��ع م��ن محل أوراقه��ا الثبوتية الي جيب 
أن تبق��ى م��ع احمل��رم ال��ذي يت��وىل اإلجاب��ة 
يف ح��ال الس��ؤال؛ الش��خص احللي��ق خيف��ي 
نفس��ه ب��ني ال��ركاب؛ ال تناقش��وهم واحتمل��وا 

واالس��تفزاز. التخوي��ف 
احلاج��ز،  عل��ى  س��وريٌّ  اس��توقفنا  	
بينم��ا بق��ي املهاج��ر األعل��ى من��ه رتب��ًة جالس��ًا 
ش��ّبيحًة ألنن��ا  العنص��ر  اعتربن��ا  يف مكان��ه. 
فلس��طينيون م��ن جه��ة وألنن��ا قادم��ون م��ن 
دمشق من جهٍة أخرى، فضًا عن البحث عن 

األك��راد ألن امليك��رو 
ق��ادم م��ن القامش��لي. 
هويات النس��اء ُتغّطى 
باص��ق أس��ود عل��ى 
الوج��ه. تفتيٌش دقيٌق 
ع��ن الدخان. ختويٌف 
وجاف��ٌة دون إهان��ة، 
بس�����ام.  ث��م مررن��ا 
مدين��ة الرقة فارغة، 
نلح���������ظ  مل  حت��ى 

وج��وداً مكثف��ًا لداع��ش. تق��وم األعم��ال عل��ى 
ميكاني��ك الس��يارات متع��ددة األن��واع بش��كٍل 
الف��ت، وعل��ى التكري��ر البدائ��ّي للنف��ط، مم��ا 
خيّل��ف مس��اًء س��وداء وتلّوث��ًا مّشي��ًا ملحوظ��ًا 
البنزي��ن  قنان��ي  لبي��ع  تنته��ي  ال  وبس��طاٍت 
منطق��ة  كله��ا  املدين��ة  وكأن  وامل��ازوت، 
صناعية. الوجوه شاحبة. أصوات املولدات يف 
كل م��كان. حم��ات بيع املنتجات الطبيعية، 
كامل��واد الغذائي��ة أو األلبس��ة، قليل��ٌة ج��داً. 
هن��اك ع��دٌد هائ��ٌل م��ن احمل��ات املغلق��ة وق��د 
كت��ب عليه��ا: »مكتب اخلدمات اإلس��امية«. 
خب��اف أراض��ي داع��ش يف ري��ف حل��ب ال��ي 
انطلقن��ا إليه��ا، فق��د كان��ت أفض��ل رغ��م أنه��ا 
تعاني من آثار الدمار. بتنا ليلتنا عند مهّرب 
م��ن منب��ج. دّخّن��ا بكثاف��ٍة، وانطلقن��ا صب��اح 

الي��وم التال��ي باجت��اه احل��دود.
ال�������كتائب اإلس������امية واجلي��ش  	
احل��ّر: قطعن��ا آخ��ر حاج��ز لداعش ليس��تقبلنا 

عناصره��ا  كان  النص��رة.  جلبه��ة  حاج��ٌز 
ألط��ف و«أح��ّن«، وبنيته��م أكث��ر صّح��ة م��ن 
الدواع��ش. معظ��م احلواجز بع��د ذلك كانت 
ال��ي كان عناصره��ا  اإلس��امية  للجبه��ة 
كرم��اء معن��ا حت��ى يف التحي��ة واحلدي��ث 
والنص��ح. وجدن��ا بع��د أي��اٍم م��ن الس��فر طعامًا 
وتغطي��ًة  االس��راحات،  يف  ودخان��ًا  وقه��وًة 
من��ذ  انقطع��ت  ق��د  كان��ت  للموباي��ات 

خروجن��ا م��ن احلس��كة.
الدان��ا، حي��ث  أخذن��ا طريقن��ا إىل  	
املهّرب��ون.  يتجّم��ع 
»الوص��ل«  أعطون��ا 
)مرف��ق يف الص��ورة( 
بات�����جاه  وانطلقن��ا 
خرب��ة اجل��وز وس��ط 
بآث��ار  مل��يٍء  طري��ٍق 
املعارك، دباباٌت ذائبٌة 
ودم��اٌر كبٌر للبيوت 
ضم���������ن  واجلس��ور 
طب�����يعٍة س���������احرة.

التهريب
ه��م  ياف��������عون  جاءن��ا  اللي��ل  يف  	
»املهّرب��ون« الفعلي��ون، بإش��راف ش��باٍب أك��رب 
س��نًا يش��كلون م��ا يش��به جمموع��ة اس��تطاع، 
يف��رز  ثاثي��يٍّ  عملي��ات  منّس��ق  بإش��راف 
اجملموع��ات حس��ب طبيع��ة العابري��ن: ش��باب، 
بينم��ا كان��ت مصفح��ة  عائ��ات، عجائ��ز. 
»العقرب��ة« الركي��ة، امل��زّودة بكش��افات ضوٍء 
وأجهزٍة حساس��ٍة للحرك��ة ومناظر ليلية، 

امل��كان. جت��ول يف 
كان��ت جمموعتن��ا م��ن 18 ش��خصًا  	
م��ن الش��باب. اكتش��فنا فيما بع��د أن املهّربني 
للجندرم��ة  كطع��ٍم  الش��باب  يس��تخدمون 
الركي��ة لك��ي تاحقه��م وتتمك��ن العائ��ات 
م��ن امل��رور بش��كٍل أس��هل. أخذن��ا نراك��ض 
بسرعٍة شديدٍة. وصل منا 12، والباقي وقعوا 
عل��ى األرض فأمس��ك به��م األت��راك. وصل��ت 
العقرب��ة إىل ورائ��ي وص��وٌت منه��ا ينطل��ق 
قائ��ًا بعربي��ٍة مكّس��رة: »ن��و ن��و، ال ته��رب، م��ا 

بضرب��ك«. مل أس��تجب وتابع��ت بس��رعٍة عل��ى 
طري��ق البح��ص حت��ى غ��اب الص��وت وص��رت 
داخل األراضي الركية. تنفست بعمق. وها 
أن��ا أنتظ��ر بداي��ة املرحل��ة الثاني��ة م��ن رحلي 

إزم��ر. إىل 

أّي  اتف�������اقية دبل��ن عل�������ى أن  تن��ّص  	
إنس��اٍن »ب��ا وط��ن« يب���صم، عن��د طل��ب اللج��وء يف 
دول االحت��اد األورب��ّي، عل��ى ورق��ٍة خاّصٍة ال حيّق 
للدول��ة املضيف��ة مبوجبه��ا إخراج��ه م��دى احلي��اة، 
وتتكف��ل مبعيش��ته، وبع��د م��ّدٍة حي��ّق ل��ه التق��ّدم 
املقاب��ل  ويف  جنس��يتها،  عل��ى  للحص��ول  بطل��ٍب 
يسقط عنه »حّق العودة« اخلاّص بالفلسطينيني. 
ولذلك تشّجع إسرائيل جلوءهم وحصوهلم على 

اجلنس��يات األوربي��ة وغره��ا.

شبكة التهريب:
أب��و حس��ني )دمش��ق(: تأم��ني حواج��ز املط��ار 

حت��ى الوص��ول إىل القامش��لي.
أب��و إمساعي��ل )القامش��لي(: تأم��ني املنام��ة 

والس��كن.
اختصاص��ه  ف��ان  س��ائق  الك��ردي:  أمح��د 
أط��راف  إىل  القامش��لي  م��ن  التوصي��ل 
احلس��كة، م��روراً حبواج��ز وح��دات محاي��ة 

واألس��ايش. الش��عب 
أب��و عب��د الس��ام: م��ن ح��دود احلس��كة إىل 
وداع��ش  النظ��ام  حبواج��ز  م��روراً  منب��ج، 
)ب��دوّي متخّص��ص ب��كّل الق��وى يف البادي��ة(.

أبو حسن: املضيف يف منبج.
أب��و س��امر: س��ائق »داعش��ّي« م��ن منب��ج إىل 

آخ��ر ح��دود داع��ش ق��رب إع��زاز.
أب��و ط��ال: م��ن أول حاج��ز جلبه��ة النص��رة 
مرك��ز  حي��ث  الدان��ا  إىل  إع��زاز  ق��رب 

ال��ي يديره��ا »احل��وت«. »الش��ركة« 
أبو حممد: سائق من الدانا إىل احلدود.

أب��و صبح��ي: »مدي��ر عملي��ات« التهريب عرب 
احلدود.

خلي��ل: مه��ّرب صغ��ر )16 س��نة( خمت��ّص 
بالش��باب.

منّس��ق س��ورّي للس��يارة الركي��ة: حياس��ب 
ثم يس��تقدم السيارة.

س��ائق ترك��ّي: أوصلن��ا إىل مف��رق ط��رق 
ق��رب إح��دى الق��رى الركي��ة.

األول  م��ن  تس��لمنا  ث��اٍن:  ترك��ّي  س��ائق 
أنطاكي��ة. كاراج  إىل  وأخذن��ا 

ترك��ّي متوس��ط العم��ر: ت��وىل حج��وزات 
الركي��ة  امل��دن  س��فرنا إىل مقاصدن��ا يف 

املختلف��ة.
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حرب روسيا “املقّدسة” على سوريا

بكر صدقي

لعل الكنيس��ة األرثوذكس��ية الروسية  	
اضطّرت إىل وصف حرب بوتني على سوريا 
بالقداس��ة الفتق��اد ه��ذا الع��دوان الصري��ح 
عل��ى ش��عب بل��ٍد آخ��ر ألّي تربي��ٍر أخاق��يٍّ أو 
أيديولوج��ّي. وه��و نتيج��ٌة طبيعي��ٌة الفتق��اد 
النظ��ام املافي��وّي احلاك��م يف موس��كو نفس��ه 
ألّي غط��اٍء أيديولوج��ّي، واس��تغراقه بص��ورٍة 
تاّم��ٍة يف »قضيت��ه« الوحي��دة وه��ي التمّس��ك 
بالس��لطة إىل األب��د. أي أن��ه، عل��ى طريقت��ه، 
نظاٌم شبيٌه بنظام األسد الكيماوّي، حيفل سجله اإلجرامّي باغتيال 
الصحفي��ني املعارض��ني وغ��زو البل��دان اجمل��اورة، إضاف��ًة إىل تدم��ر 
مدينة غروزني على رؤوس سكانها. وقد ابتكر بوتني طريقًة فريدًة 
للتمّس��ك بالس��لطة رغ��م أن��ف الدس��تور، وذل��ك م��ن خ��ال تنقل��ه بني 
رئاسة الوزراء ورئاسة الدولة، بالتبادل مع تابعه املخلص مدفيديف، 
كلما بلغ احلّد الزمّي للمنصب كما ينّص عليه الدستور الروسّي 
املعم��ول ب��ه. إىل ذل��ك، مل حيرز ه��ذا النظام الدكتاتورّي املافيوّي أّي 
إجنازاٍت ميكن أن تسّجل له على الصعيد االقتصادّي أو االجتماعّي 
م��ن ش��أنها أن تغط��ي نس��بيًا عل��ى دكتاتوريت��ه وفس��اده. ب��داًل م��ن 
ذل��ك م��ارس البلطج��ة عل��ى ال��دول اجملاورة الي س��بق واس��تقلت عن 
اإلمرباطورية السوفييتية الي طواها التاريخ قبل ربع قرن، وكان 
آخ��ر أمثلته��ا ضّم��ه جزي��رة الق��رم ودعم��ه لانفصالي��ني يف ش��رق 

أوكراني��ا يف حربه��م عل��ى الس��لطة املركزي��ة يف كيي��ف.
ب��ل بلغ��ت ب��ه الوقاح��ة أن��ه الم التحال��ف الغرب��ّي ال��ذي  	
عم��ل عل��ى إس��قاط ج��ّزار ليبي��ا املعتوه معم��ر القذايف، بدع��وى جتاوز 
التحال��ف مل��ا مس��ح ب��ه ق��رار جمل��س األم��ن ذو الصل��ة ال��ذي جن��ا، يف 
حين��ه، م��ن الفيت��و الروس��ّي. هذا الفيتو املش��ؤوم، مع ش��قيقه الصيّي، 
رفع يف جملس األمن أربع مّراٍت حلماية نظام الرباميل والكيماوّي 
يف دمش��ق م��ن أّي إدان��ٍة دولي��ة، جم��ّرد إدان��ٍة عل��ى م��ا ارتكب��ه حب��ّق 
س��وريا والس��وريني م��ن جم��ازر فظيع��ٍة وخ��راٍب عمي��م، إضاف��ًة إىل 

تهج��ٍر قس��ريٍّ مش��ل نص��ف الس��كان.
الروس��ية »األرثوذكس��ية«  وتذّكرن��ا »قداس��ة« احل��رب  	
عل��ى س��وريا بس��وابق راهن��ٍة وأخ��رى أق��دم. أم��ا الراهن��ة فتتعل��ق 
عل��ى  اإليرانية-اللبنانية-العراقية-األفغاني��ة  الش��يعية  باحل��رب 
الش��عب الس��ورّي حت��ت ش��عارات »لبي��ك ي��ا زين��ب« و«لبي��ك ي��ا حس��ني« 

وم��ا إىل ذل��ك م��ن ش��عاراٍت مذهبي��ٍة تص��ّب ج��ام حقدها عل��ى »عدّوها 
. اس��تنهاض األحقاد الش��يعية الدفينة  الس��ّي« ال لش��يٍء إال ألنه س��ّيّ
م��ن قب��ل الفاش��ية الديني��ة احلاكم��ة يف طهران، يش��مل، إىل س��وريا، 
كًا م��ن الع��راق ولبن��ان واليم��ن والبحري��ن وبل��داٍن أخ��رى، خدم��ًة 
ألح��ام إمرباطوري��ٍة فارس��يٍة تداع��ب خنب��ة احلك��م يف إي��ران، لك��ن 
م��ن ش��أنها إش��عال ح��روٍب طائفي��ٍة مذهبي��ٍة ع��رب االقلي��م امللتهب، قد 
ال تنج��و منه��ا إي��ران ذاته��ا، وه��ي دول��ٌة إمرباطوري��ٌة هش��ٌة تتكّون من 
تن��ّوٍع عرق��يٍّ ومذه��يبٍّ قابل لانفجار إذا توافرت أس��بابه، وهي وفرٌة 
يف بل��ٍد يئ��ّن حت��ت وط��أة عقوب��اٍت اقتصادي��ٍة )مل ترف��ع بع��د مبوج��ب 
االتف��اق الن��ووّي األخ��ر( وحص��اٍر اقتص��اديٍّ ونزي��ٍف كب��ٍر يف املوارد 
بس��بب املس��اهمة الس��خّية يف دع��م نظ��ام دمش��ق وح��زب اهلل اللبنان��ّي 
واحلوثي��ني يف اليم��ن واملعارض��ة الش��يعية يف البحري��ن، وغره��ا م��ن 

اجلماع��ات املوالي��ة لنظ��ام الول��ّي الفقي��ه يف املنطق��ة العربي��ة.
ه��ذه احل��رب اإليراني��ة الش��يعية، أّدت وس��تؤّدي إىل ازدي��اد  	
الس��لفية والس��لفية  الس��ّنية األكث��ر راديكالي��ًة،  وزن احل��ركات 
اجلهادية، يف اجملتمعات السّنية العربية، كرّدة فعٍل متشنجٍة على 
االخ��راق اإليرانّي-الش��يعّي، وخباّص��ة يف كلٍّ م��ن الع��راق وس��وريا 
حي��ث نش��هد صع��ود مظلومي��ٍة س��ّنيٍة حمّق��ٍة حتّول��ت إىل حاضن��ٍة 
اجتماعي��ٍة للتط��ّرف الس��لفّي اجله��ادّي، مس��اهمًة بذل��ك يف ختري��ب 
الث��ورة الش��عبية وإجه��اض أحامه��ا يف دول��ٍة دميوقراطي��ٍة مدني��ٍة 

حديث��ة.
أم��ا الس��ابقة األق��دم ل�«حلروب املقدس��ة« فه��ي حرب جورج  	
ب��وش االب��ن »الصليبي��ة« عل��ى اإلره��اب، يف أعق��اب »غ��زوة« احل��ادي 
عش��ر م��ن أيل��ول 2001 ال��ي م��ا زال��ت منطقتن��ا تدفع مثنه��ا إىل اليوم، 
وبضمنها املأساة السورية الي يشكل انكفاء إدارة أوباما أحد أسبابها. 
وه��و االنكف��اء ال��ذي أعق��ب عه��د ج��ورج ب��وش بهدف إص��اح األضرار 
ال��ي تس��ّبب به��ا احملافظ��ون اجلدد. كان بوش يؤم��ن، من كّل عقله 
الصغ��ر، بأن��ه مكّل��ٌف م��ن اهلل جبهاٍد مقّدٍس ض��ّد اإلرهاب الذي مّتت 

مطابقت��ه م��ع دي��ن اإلس��ام.
احل��رب الروس��ية األرثوذكس��ية املقّدس��ة عل��ى الش��عب  	
الس��ورّي، تض��اف إىل احل��رب اإليراني��ة الش��يعية املقّدس��ة، لتخل��ق 
بيئًة مناس��بًة لزيادة التطّرف الس��ّي املقابل، ولتتحّول أرض س��وريا 
إىل ساحٍة للحروب »املقّدسة«. هذا الوضع ينذر بكارثٍة ميكن تستمّر 

مئ��ة ع��ام، م��ا مل نت��دارك اخلط��ر وجن��د طري��ق اخل��اص.

رأي
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ترجمة

* املدير التنفيذي ملنظمة هيومن رايتس ووتش منذ 1993.

قبل التفاوض مع األس��د عليه أن يوق��ف جرائمه حبّق املدنيني
كينيث روث*

الغارديان/ 28 أيلول
ترمجة مأمون حليب

إىل  تدف��ع  ال�������ي  ال�������حاجة  إن  	
التف��اوض م��ع ق��ادٍة مرفوض��ني أخاقي��ًا إىل 
الدرج��ة ال��ي بلغه��ا بش��ار األس��د ه��ي واق��ٌع 
الق��ادة  عل��ى  لك��ن  للدبلوماس��ية،  مؤس��ٌف 
الغربي��ني أال خيلط��وا تلك الض��رورة بالفكرة 
ال��ي تس��ّوق هل��ا روس��يا، وال��ي ت��رى أن األزمة 
الس��ورية ميك��ن حّله��ا فقط إذا بقي األس��د يف 
الس��لطة، وعليهم أال يعتقدوا أن حكم األس��د 
ه��و الطريق��ة الوحي��دة ملن��ع انهي��ار الدول��ة 
الس��ورية ومحاي��ة اجلماع��ات املتنّوع��ة فيه��ا.
ي�������حاول  ط��������ويٍل  وق��ٍت  فمن��ذ  	
فادمي��ر بوت��ني أن يص��ّور األس��د كصخ��رٍة 
ُيكس��ر عليه��ا م��ن يس��ّمون أنفس��هم تنظي��م 
الدول��ة اإلس��امية. لك��ن، عل��ى العك��س م��ن 
كون��ه عام��ل اس��تقراٍر أو حًا لتهديد داعش، 
اجلماع��ات  لصع��ود  رئيس��يٌّ  س��بٌب  األس��د 
املتطّرف��ة يف س��وريا. فف��ي بداي��ات االنتفاض��ة 
 ،2011 الس��ورية، ب��ني مت��وز وتش��رين األول 
اجلهادي��ني  م��ن  ع��دٍد  س��راح  األس��د  أطل��ق 
الذي��ن س��بق وقاتلوا يف الع��راق، وكثٌر منهم 
لعبوا فيما بعد أدواراً قياديًة ضمن اجلماعات 
اإلس��امية املتش��ّددة، لكن��ه أبق��ى يف الس��جون 
أولئ��ك الذي��ن س��اندوا االنتفاض��ة الس��لمية. 
س��اعد إط��اق س��راح اجلهادي��ني عل��ى تغي��ر 
الطبيع��ة العام��ة للتم��ّرد م��ن كون��ه مت��ّرداً 
، أهداف��ًا دميقراطي��ًة  ينش��د، بش��كٍل رئيس��يٍّ
ٍد يهيم��ن علي��ه اجلهادي��ون. مّكن هذا  إىل مت��رّ
التح��وُل األس��َد م��ن أن يعي��د تركي��ز س��ردية 
األح��داث من حكمه الوحش��ّي إىل االس��تحالة 
ض��ّد  القت��ال  يف  عن��ه  لاس��تغناء  املزعوم��ة 
داعش. حاملا أصبحت داعش قّوًة كبرًة، بعد 
اس��تيائها عل��ى الرق��ة يف 2013، جتّنبت قّوات 

األس��د مواجهته��ا إىل ح��دٍّ كب��ر. ازداد الن��زاع 
ب��ني الطرف��ني من��ذ صي��ف 2014، لك��ن لع��ّدة 
ش��هوٍر حامس��ٍة ت��رك األس��د داع��ش وش��أنها 
إىل ح��دٍّ كب��ر، متيحًا هلا توطيد »خافتها«، 
ورّك��ز قّوت��ه الناري��ة على عناص��ر أخرى من 
املعارض��ة املس��لحة. واأله��ّم م��ن ه��ذا، كان��ت 
فظاع��ات األس��د عام��ل اس��تقطاٍب للمقاتل��ني 
باجتاه داعش واجملموعات املتطّرفة األخرى.
غاي��ة  يف  الس��ورية  احل��رب  إن  	
البش��اعة، ألن األس��د ق��د اخت��ار خوضه��ا لي��س 
باس��تهداف املقاتل��ني املعارض��ني فحس��ب، ب��ل 
أيضًا بالقيام بهجماٍت عشوائيٍة ضّد املدنيني 
املعارض��ة.  لس��يطرة  اخلاضع��ة  املناط��ق  يف 
وتدّرج��ت أدوات��ه يف ذل��ك م��ن حرمانه��م م��ن 
الطعام والرعاية الطبية وصواًل إىل الرباميل 
املتفّج��رة س��يئة الصي��ت. أم��ا النتيج��ة، فق��د 
م��ن  واس��عٍة  لقطاع��اٍت  تام��ًا  دم��اراً  كان��ت 
ومناط��ق  ودرع��ا  وإدل��ب  وحل��ب  الغوط��ة 
أخ��رى حت��ت س��يطرة املعارض��ة. ه��ذا الن��وع 
م��ن احل��رب، ال��ذي يس��تهدف املدني��ني، س��بٌب 
أساس��يٌّ هل��روب الاجئ��ني، نظ��راً إىل أن هكذا 
حرٍب تعي أن الكثرين ال يستطيعون إجياد 
م��كاٍن آم��ٍن يف بلده��م. األس��باب اجللي��ة ال��ي 
تكمن خلف إس��راتيجية جرائم احلرب الي 
ميارس��ها األس��د ه��ي إف��راغ مناط��ق املعارض��ة 
من الس��كان واإلشارة إىل السوريني اآلخرين 
أنهم أيضًا س��يهامَجون إن س��يطرت املعارضة 
عل��ى مناطقه��م. الفوض��ى والف��راغ الناجت��ان 
ا على داعش واجملموعات  عن هذا األمر س��هَّ
املتطّرفة األخرى استقطاب املقاتلني بالقول 
إنهم الوحيدون الذين يعارضون بشكٍل فعاٍل 
كان��ت  ولق��د  اجلماعي��ة.  الفظاع��ات  ه��ذه 

الكراهية املوّجهة لأسد واضحًة يف الصعوبة 
ال��ي عانته��ا الوالي��ات املتح��دة يف حماولته��ا 
اس��تقطاب متطّوع��ني يقاتل��ون تنظيم داعش 
فق��ط. يف احلقيق��ة، إن أك��رب تهدي��ٍد للدولة 
الس��ورية ه��و الغض��ب ال��ذي ختلق��ه طريق��ة 
شّن احلرب من قبل األسد. ختتلف اهلياكل 
احلكومي��ة كّل االخت��اف ع��ن نظ��ام األس��د 
كلم��ا  لك��ن  حالي��ًا،  عليه��ا  يس��يطر  ال��ذي 
ط��ال أم��د اس��تخدام األس��د وزمرت��ه لس��لطة 
الدول��ة يف قت��ل املدني��ني كلم��ا تناق��ص ع��دد 
الذي��ن ميّي��زون ب��ني س��لطة النظ��ام وس��لطة 
الدول��ة. انهي��ار الدول��ة، وليس انتق��ااًل منّظمًا 
للحك��م، س��يكون أم��راً كارثي��ًا إن حص��ل. إن 
وض��ع ح��دٍّ هلجم��ات األس��د املمنهج��ة عل��ى 
املدني��ني ه��و أس��اس أّي إس��راتيجيٍة واقعي��ٍة 
الحت��واء تنظي��م داع��ش، وإع��ادة بن��اء النس��يج 
االجتماعّي الذي ال ُيس��تغنى عنه يف مواجهة 
التطّرف ويف احلفاظ على دولٍة سوريٍة تؤّدي 

وظائفه��ا.
ال����عداوة  باالع�������تبار  أخذن��ا  وإذا  	
والبغض��اء ال��ي ختلقه��ا ه��ذه اهلجم��ات، فم��ن 
املرّج��ح أن يك��ون كبحه��ا ش��رطًا مس��بقًا ألّي 
حمادثات ساٍم ناجحة. لسوء احلظ، مل تقم 
روسيا وإيران، داعمتا األسد األساسيتان، بأّي 
ضغ��ٍط ملح��وٍظ إليق��اف هذه املذحب��ة. وعلى 
العك��س م��ن ذل��ك، عارض��ت روس��يا اجله��ود 
املبذول��ة يف جمل��س األم��ن للج��م اس��تخدام 
الرباميل املتفّجرة. لقد حان الوقت للكّف عن 
إغ��اق عيونن��ا ع��ن ه��ذه اجلرائ��م الفظيع��ة. 
إن إيق��اف فظاعات األس��د املش��ينة، وفظاعات 
غ��ره م��ن اجلماع��ات األخرى، جي��ب أن يكون 
أّول بن��ٍد عل��ى ج��دول أعم��ال أّي مفاوض��ات.
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كتاب

حممد عثمان

حكاياٌت من زمن الثورة

مجع دلر يوس��ف جمموعًة من املقاالت الي كتبها  	
خ��ال س��نوات الث��ورة ونش��رت يف مناب��ر متع��ّددٍة، كالس��فر 
واحلي��اة وس��وريتنا وموق��ع أل��ف، يف ه��ذا الكت��اب ال��ذي أص��دره 
بي��ت املواط��ن للنش��ر والتوزي��ع، ضمن سلس��لة ش��هادات س��ورية 

)5(، ع��ام 2014، بعن��وان »حكاي��ات م��ن ه��ذا الزم��ن«.

وألماك��ن  للث��ّواٍر،  متع��ّددًة  وجوه��ًا  املق��االت  تتن��اول  	
س��اخنٍة، وانطباع��اٍت ذاتي��ًة ومش��اهداٍت موضوعي��ة. يرصده��ا ش��ابٌّ 
نص��ف ك��ورديٍّ ونص��ف عرب��ّي، ب��ل نص��ف س��وريٍّ ونص��ف س��ّيٍّ 
أيض��ًا، تنّق��ل ع��رب معظ��م أراض��ي س��ورية خ��ال الث��ورة، وخ��رج منه��ا 

القص��ص. م��ن  الكث��ر  جعبت��ه  ويف  املهج��ر  إىل 
الوع��رة  التهري��ب  طري��ق  لي��ًا  مع��ه  نقط��ع  حن��ن  فه��ا  	
م��ن قري��ٍة لبناني��ٍة باجت��اه األراض��ي الس��ورية، بصحب��ة جمموع��ٍة 
م��ن الش��ّبان الذي��ن اعت��ادوا نق��ل بع��ض الصحافي��ني أو الناش��طني، 
الطبي��ة، وأس��لحًة وذخائ��ر  وكمي��اٍت م��ن األدوي��ة والتجهي��زات 

احل��ّر. اجلي��ش  م��ن  جملموع��اٍت 
وس��ط عب��ارات »هالدعس��ة خط��رة«؛ »ال تش��ّغل وال ض��ّو وال  	
حتى سيجارة«؛ »دير بالك من الكشافات«... ميّر الدخول اخلطر إىل 
الب��اد. أم��ا اخل��روج منها فكان أصع��ب، بعد أن حاصر النظام مدينة 
العتيبة وبدأ بقصفها، ثم سيطر على الطريق الواصل بني الغوطة 
ومح��ص، كم��ا عل��ى عقدٍة طرقيٍة كان الثّوار يس��تعملونها، تربط 
ط��رق األردن وتركي��ا ولبن��ان والع��راق وتص��ل إىل دمش��ق. وبع��د 
ش��هٍر م��ن االنتظ��ار ق��ّرر أب��و مصع��ب، قائ��د اجملموع��ة العس��كرية 
ال��ي س��تمضي إىل ري��ف مح��ص، الس��ر »عل��ى برك��ة اهلل«. تكّون��ت 
القافل��ة م��ن دراج��ٍة ناري��ٍة يقودها مستكش��ف الطريق، وس��يارة بيك 
آب فيه��ا ش��خصان يعرف��ان البادي��ة الس��ورية، وس��ّيارَتي جي��ب فيهم��ا 
بع��ض ق��ادة الكتائ��ب، وش��احنٍة كب��رٍة فيه��ا م��ا يق��رب م��ن مخس��ني 
مقات��ًا، وش��احنٍة مليئ��ٍة باألدوي��ة الي س��تصل إىل مح��ص القدمية 

احملاص��رة آن��ذاك، جل��س فيه��ا كاتبن��ا ب��ني عل��ب ال��دواء.
الطريق الذي يس��تغرق س��اعًة ونصف الس��اعة، يف العادة،  	
اس��تهلك تس��ع س��اعاٍت ليليٍة طويلٍة من أعصاب السائرين فيه، على 
بعد كيلومراٍت عن قطٍع جليش النظام، وسط برٍد قارٍس ورماٍل 
متطاي��رٍة تلس��ع الوج��وه. وكالع��ادة، مُين��ع اس��تعمال أّي وس��يلة 
اتص��ال، كم��ا مُين��ع التدخ��ني أو تش��غيل أّي ضوٍء، ألن دبابات األس��د 
س��تقصفه عل��ى الف��ور، وخاص��ًة إذا كان متح��ّركًا... ليل��ة أم��س 
استش��هد ثاث��ون رج��ًا عن��د حماولته��م اجتي��از طري��ٍق قري��ٍب م��ن 

! هنا
»مح��ص العدّي��ة بتاهلا وأبوابا/ ضّحت بالش��هدا، غّنيناهلا  	
س��كابا«. س��يكون بي��ي يف ب��اب الس��باع، يق��ول املؤل��ف، ووجه��ي باب��ا 
عم��رو. س��يمّر طريق��ي حن��و الس��حاب م��ن البّياض��ة. أم��ّر باخلالدي��ة 
ألص��ل إىل الس��اعة اجلدي��دة، وأع��رب الس��اعة القدمي��ة وأرى الن��اس 
يف ح��ّي األرم��ن، ث��م أص��ف ش��ارع امللع��ب ومطاعم��ه ومش��ّجعي ن��ادي 
الكرام��ة. مح��ص ه��ي ال��ي س��تخّلد ذك��راي إن كتب��ت عنه��ا، وه��ي 

ال��ي س��تحيي الب��اد م��ن جدي��د.

ولكن��ه يتس��اءل: »كي��ف أص��ف مح��اة؟«. كي��ف يكت��ب  	
حُتي��ي  غاب��ٍة  يف  كأش��جاٍر  األرض  يف  ُزرع��وا  ش��هداء  ع��ن  امل��رء 
نفس��ها كّل م��ّرة؟ أم كي��ف يكت��ب ع��ن مناط��ق تصب��ح أوس��ع م��ن 
امل��دن، كالرم��وك، املخّي��م/ الوط��ن ال��ذي عش��قه أبن��اؤه حت��ى وه��م 
املتفّج��رة. بالربامي��ل  أو قصف��ًا  حماص��رون في��ه، ميوت��ون جوع��ًا 

ال��ذي  الفلس��طيّي  رام��ي،  صديق��ه  الكات��ب  يس��تذكر  	
رف��ض اهلج��رة إىل أوروب��ا لئ��ا ينق��ص ع��دد املطالب��ني حب��ّق الع��ودة 
واح��دًا، وتط��ّوع يف اهل��ال األمح��ر الفلس��طيّي-فرع س��ورية، ويف م��ا 
اس��تطاع م��ن منّظم��اٍت حملي��ٍة أو دولي��ة، ليحم��ل بع��ض األغطي��ة 
لعائل��ٍة ُش��ّردت، قب��ل أن جي��د نفس��ه يف قبض��ة الس��ّجان، متطلع��ًا إىل 
حق��ه يف الع��ودة إىل احلي��اة وإىل رس��م حنظل��ة على ج��دار غرفته يف 
جرمان��ا. كم��ا يس��تذكر أبو حمّمد املقدس��ّي، الصديق الفلس��طيّي 
اآلخر، طالب اإلعام الذي جرفته الثورة السورية منذ مظاهراتها 
األوىل بس��بب م��ا رآه م��ن متاج��رة النظام الس��ورّي بعدائه إلس��رائيل 
ليقم��ع الن��اس. ولك��ن »حتري��ر القدس ال ميّر من درع��ا«، كما يرّدد 
الناش��طون الفلس��طينيون كثرًا، ويوافق أبو حممد الذي أس��هم يف 
تأسيس عدٍد من الكيانات الثورية، كاحتاد شبكات أخبار املخّيمات 
الفلس��طينية، وش��ّكل، م��ع ف��اروق الرفاع��ي )املتح��ّدث اإلعام��ي 
جملل��س قي��ادة الث��ورة يف دمش��ق وريفه��ا( ثنائي��ًا ذاع صيت��ه يف خمّي��م 
الرم��وك، مل يوّف��را جه��دًا يقّدمان��ه للث��ورة، كم��ا مل يّدخ��را نق��داً 

يوّجهان��ه هل��ا ح��ني ختط��ئ.
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ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ مجّلة

البوتينيون... طائفٌة جديدٌة من أتباع األسد
ح��ن حيم��ل الرئيس الروس��ّي س��يف عل��ّي، وح��ن يظهر على حب��ة خضار 

صياد المدينة

ال  الروس��ية،  اجلّوي��ة  باهلجم��ات  احتفاهل��م  غم��رة  يف  	
يكتف��ي أتب��اع بش��ار األس��د بإس��باغ أوصاف القوة الفائق��ة على الرئيس 
الروس��ّي فادمي��ر بوت��ني، ب��ل يرفعونه إىل س��ياقاٍت خرافيٍة تظهر يف 
بعض املقاطع اإلنش��ائية الي يكتبها موهوبون أس��ديون، متكئني على 
حمّسنات الباغة ليأخذ الكام صبغة القدم والوقار، وليبدو إساميًا 
ش��يعّي الطابع، متجاهلني أن بوتني ليس مس��لمًا من األس��اس، ورمبا 
ليس مسيحيًا، كي تؤيده املائكة يف حربه إىل جانب ابن عمه )املؤيَّد 
هو اآلخر باملائكة( بش��ار. فتكتب زائرة لصفحٍة امسها »نس��ور األس��د 
	يف روس��يا األس��د )أب��و عل��ي بوت��ني(« قصي��دًة بعن��وان »أس��د س��يبريا« 

تقول فيها:
ظهر احلق واجنلى الغبار

بقدوم مقدام غضنفر مغوار
مؤيَّد من قبل امللكوت

مستعني بالسيف العظيم ذو الفقار
رغم أنه أتى من صقيع الباد

بأنفاس هلا هليب وزئار
امسه بوتني طالب للحق

ومن يطلب احلق فاحلق مدرار
فمن ينصرنا... اهلل ناصره

فكيف مع آل منر العظام الشهار
دعاة احلق يدعون له بالنصر

بسره بركبان ابن األسد بشار
سيأتيكم يا آل سعود جبيش

ال قبل لكم به، مائكة من األرض سهيل وبشار

للرئي��س  تبجيله��م  يف  بالش��عر  األس��د  أتب��اع  يكت��ِف  ومل  	
الروس��ّي، ب��ل ت��داول بعضه��م معج��زاٍت ش��اركت فيه��ا حت��ى اخلض��ار، 
فكتب أحدهم على صفحته الش��خصية على الفيس��بوك »ظهور اس��م 
الرئيس ..«بوتني«.. على الفلفل األخضر، والعلماء يقولون إن هذه آية 

من اهلل تدل على رضائه على اجليش الروس��ي يف س��وريا وتبش��ره بأن 
املائكة حياربون مع األسد«.

وجي��اور اهلي��ام املاورائ��ي ببوت��ني هي��اٌم علم��يٌّ يظه��ر عل��ى  	
ش��كل مع��ارف متفاخ��رٍة برتي��ب اجلي��ش الروس��ّي ب��ني أق��وى ثاث��ة 
جيوٍش يف العامل، ومزايا أسلحته وقدرتها التدمرية الفائقة. ودومًا 

ال ب��ّد م��ن ص��وٍر لقط��ٍع ضخم��ٍة م��ن ه��ذا الس��اح. 
وب��ني اهليام��ني يتمّي��ز نبي��ل في��اض مبذه��ٍب ح��بٍّ بوتي��يٍّ  	
، يبدأ بالعتب على احملبوب الروس��يّ ألنه تأّخر كثراً يف ش��نّ  خاصٍّ
احلرب، فكاتبنا »ضّد« هذا التدخل اليوم ألنه متناه يف آذار العام 2011. 
بل يرفع فياض، وهو »املثقف« املتطّرف يف تأييده لأسد ونقمته على 
اجملتمعات الثائرة عليه، يف غزليته املنشورة على موقعه اإللكروني، 

س��قف حب��ه ليطل��ب الوح��دة م��ع الروس: 
ما أمجل أن تكون س��وريا جزءاً ال يتجّزأ من باد الصقيع والفودكا 

واملوسيقى اجلميلة.
ما أمجل أن تكون سوريا قطعة من كبد روسيا.

ما أمجل لو أن الروس تدّخلوا يف سوريا منذ القرن السابع،
حني جاءت خيل اجلنوب تبحث عن العسل واخلمر ونساء شقراوات!

إنها حرٌب مقّدسة؟؟

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