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م��ن الصع��ب أن يتخّي��ل امل��رء ش��عور األب وه��و ينق��ل أوالده بتعّج��ٍل إىل الق��ارب  	
الصغري من على الشاطئ الرتكّي؛ سعيداً ألنه استطاع الوصول إىل هذه املرحلة من رحلة 
اهل��روب، بع��د تصفي��ة م��ا أمكن من أموٍر يف البلد، وتأم��ن املبلغ الكبري الذي تتطّلبه الرحلة، 
واالهتداء إىل مهّرٍب موثوق؛ قلقًا من إجهاض احملاولة قبل أن متخر عباب األمل واخلوف، 
مشوَّش��ًا م��ن التعليم��ات املتس��ارعة للمهّربن خش��ية مباغت��ة دورية الش��رطة؛ خملوع القلب 
م��ن كّل ه��ذا امل��وج، يع��رف، للم��ّرة األوىل يف حيات��ه، وحرفي��ًا، معن��ى أن تس��لم نفس��ك وقطع 
روحك للمجهول؛ آماًل يف السكن، واملعونة، والشوارع النظيفة واملدارس احملرتمة؛ مسرتجعًا 
الصور اليت شاهدها على الفايسبوك ألطفال سواه، وجوهًا مشعيًة وأجساداً باردًة منتفخة.

يا كّل هذا الوجع!! 	
ويف غم��رة ه��ذا امل��أمت احلال��ك الطوي��ل، املمت��ّد م��ن أصغ��ر قري��ٍة س��وريٍة يس��تهدفها  	
»سالح اجلّو يف اجليش العربّي السورّي«، كما حيلو ملؤّيدي األسد أن يسّموا جرائم براميلهم 
الطائرة، وحتى عشرات احلدود واملخّيمات هنا وهناك؛ يضحك هؤالء بتلّذٍذ مريع! يسندون 
ظهوره��م إىل مقاعده��م، يؤّش��رون بأصابعه��م العش��رة ال��يت تدور كأنه��ا طاحونة املوت: أمل 

نق��ل لكم؟!
بل��ى، قال��وا لن��ا ولكنن��ا أبين��ا أن نصّدق... قالوا لنا إن األس��د مريٌض وجمرٌم إىل هذه  	

الدرج��ة وأكث��ر، وقال��وا لن��ا إن��ه هل��ذا الس��بب بالضب��ط جي��ب أن ال نث��ور علي��ه!
أّي حكمة؟! 	

نع��م، قلت��م لن��ا الكث��ري ع��ن »ح��رق البل��د«، وع��ن قت��ل احلاك��م وزبانيت��ه املمسوس��ن  	
ملواطنيه��م حت��ى آخ��ر قط��رة دٍم م��ن أح��د الطرف��ن. مل نص��ّدق؛ ببس��اطٍة ألنن��ا ال ُنبط��ن ه��ذا 
امل��دى م��ن اإلج��رام وال نس��تطيع تص��ّوره. لق��د قلت��م الكث��ري بالفع��ل، ال ع��ن رئيس��كم وجيش��ه 
وطياري��ه فق��ط، ب��ل ع��ن أنفس��كم أيضًا. وه��ا أنتم تكّررون القول كّل مّرٍة ويف كّل مناس��بٍة 

تتي��ح مشات��ة امل��وت.
وحنن، طالعن من حتت األنقاض، منَتشلن جثثًا من العباب؛ لن نساحمكم. وإذا  	
كانت أيادي األس��د وعصابته قد تلّطخت بالدماء فقد احندرت أنفس��كم إىل درٍك أخالقيٍّ 

م��ؤمٍل للغاي��ة ه��و، بالضب��ط، م��ا ثرن��ا لنخّل��ص أنفس��نا، وخنّلصك��م أنت��م أيض��ًا، من��ه.

كّل هذا األمل!
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تحليل سياسي

هيئة التحرير

مجل��ًة  املاضي��ة  األي��ام  ش��هدت  	
ملس��ؤولي  الدبلوماس��ية  التح��ّركات  م��ن 
ال��دول اإلقليمي��ة والغربي��ة املعني��ة باملل��ف 
الس��ورّي، وذل��ك بع��د ط��رح املبع��وث الدول��ّي 
سياس��يٍّ  ح��لٍّ  ملب��ادرة  دميس��تورا  س��تيفان 
ه��ذه  ويف  انتقالي��ة.  حك��ٍم  هيئ��ة  بتش��كيل 
األثن��اء، عق��دت وف��وٌد م��ن املعارضة الس��ورية، 
أبرزه��ا وف��د االئت��الف الوط��ّي، اجتماع��اٍت 
س��ريغي  خارجيته��ا  وزي��ر  م��ع  موس��كو  يف 
تغ��رّيٍ  ع��ن  مك��ّرٍر  حدي��ٍث  وس��ط  الف��روف، 
يف املوق��ف الروس��ّي م��ن القضي��ة الس��ورية. 
ج��والت  ع��ن  ترش��ح  مل  اآلن،  حت��ى  لك��ن، 
مس��تجداٍت  أّي  وتصرحياته��م  املس��ؤولن 
املف��رتض  السياس��ّي  احل��ّل  ليبق��ى  جدي��ٍة، 
ال��رؤى  حتك��م  نظري��اٍت  ث��الث  ب��ن  عالق��ًا 
	الدولي��ة عل��ى أرضي��ة حمارب��ة داع��ش، وهي:

تعويم األسد.. وداعش أواًل
الع��ام  يف  داع������ش  ظه������������ور  م��ع  	
الفائ��ت؛ مل توف������ر موسك�������و -وطه��ران يف 
صفه��ا بالطب��ع- جه��داً لدف��ع وإقن��اع الواليات 
املتح��دة األمريكي��ة وال��دول األوربي��ة به��ذه 
حمارب��ة  يف  روس��يا  وج��دت  إذ  النظري��ة. 
التنظي��م الفرص��ة ال��يت ميك��ن م��ن خالهل��ا 
إعادة إنعاش النظام ليقوم باملهمة اليت تأخذ 
ج��ّل االهتم��ام األمريك��ّي والغرب��ّي الراف��ض 
للت��وّرط املباش��ر عل��ى األرض، واملتقاع��س يف 
دع��م الفصائ��ل الثوري��ة املقاتل��ة للنظ��ام. لكن 
الفرضي��ة أن روس��يا  يبق��ى األس��اس هل��ذه 
وإي��ران هم��ا حليفت��ان مباش��رتان لألس��د يف 
حرب��ه عل��ى املنتفض��ن الس��ورين، وه��ذا م��ا 
ع��ّر عن��ه وزي��ر اخلارجي��ة الروس��ّي الف��روف 
	مراراً، وكّرره مؤخراً عقب لقائه هيثم مناع 
القاه��رة2(  ملؤمت��ر  املتابع��ة  جلن��ة  )عض��و 
بقوله: »إن طرح رحيل بشار األسد كشرٍط 
مس��بٍق لتس��وية الن��زاع غ��ري مقب��وٍل بالنس��بة 
إىل روس��يا«. لك��ن الق��وى الغربي��ة ال تب��دو 
الروس��ية  الرؤي��ة  م��ع  االتف��اق  وارد  يف 
أن��ه ال توج��د  ع��ن  املنح��ازة لألس��د، فض��اًل 
يف  الرؤي��ة  ه��ذه  جناع��ة  عل��ى  دالئ��ل  أّي 
النظ��ام،  بق��ّوات  أح��اق  ال��ذي  العج��ز  	ظ��ّل 
واإلقليم��ّي.  امليدان��ّي  الوض��ع  وتعقي��دات 
ال��يت  واملش��اورات  املباحث��ات  تبق��ى  ولذل��ك 
تس��عى روس��يا خلفها اس��تمراراً لنهج التعامل 

مش��كلٌة  أنه��ا  عل��ى  الس��ورية  الث��ورة  م��ع 
سياس��ية، وه��ذا م��ا ال يصّدق��ه س��وى النظ��ام 
وحلفائ��ه وبع��ض »معارض��ي« التي��ار الثال��ث 
سياس��ية  مش��كلة  الث��ورة  ب��أن  املوهوم��ن 
»السياس��ة«.  خ��الل  م��ن  يكّم��ن  	وحله��ا 

داعش أواًل واألسد ثالثًا
ع��ادت ال������خارج�������ية األمريكي��ة،  	
يف بي��اٍن هل��ا من��ذ أي��اٍم »لتؤّك��د عل��ى الت��زام 
انتق��اٍل  بتحقي��ق  بق��ّوٍة  املتح��دة  الوالي��ات 
سياس��يٍّ حقيق��يٍّ تفاوض��يٍّ مبع��زٍل ع��ن بش��ار 
يغ��ذي  بأن��ه  البي��ان  وصف��ه  ال��ذي  األس��د«، 
اإلره��اب والتط��ّرف. لك��ن ال��دور ال��ذي تلعب��ه 
واشنطن الالهثة حنو إقامة أحالٍف حملاربة 
داعش، مع إغماض األعن عن جرائم األسد؛ 
دف��ع الكث��ري م��ن املراقب��ن إىل وص��ف املوق��ف 
األمريك��ّي باملتخّب��ط، وأن ق��رار إدارة أوبام��ا 
القطعّي بعدم التدخل العسكرّي املباشر على 
األرض ح��دا بصن��اع الق��رار يف البيت األبيض 
إىل وض��ع مس��ألة إس��قاط األس��د ونظام��ه 
عل��ى ثال��ث س��لم األولي��ات، ليس��بقها حتجي��م 
داع��ش يف املرتب��ة األوىل، والبح��ث ع��ن بدي��ٍل 
متماس��ٍك ومقب��وٍل ع��ن النظ��ام األس��دّي يف 
املرتب��ة الثاني��ة، مم��ا س��يتطلب مزي��داً م��ن 
	الوقت قد تتكفل الوقائع امليدانية باختصاره. 

األسد أواًل ثم داعش، أو داعش واألسد معًا
رمب��ا كان مطل��ب إس��قاط نظ��ام  	
األس��د قب��ل حمارب��ة داع��ش مطل��ب غالبي��ة 

كرتكي��ا  اإلقليمي��ة،  وال��دول  الس��ورين 
ح��ن  إىل  ذل��ك  كان  وقط��ر.  والس��عودية 
تش��ّكل التحال��ف الدول��ّي، منذ م��ا يقرب العام 
التنظي��م  عملي��ات  تصاع��د  بع��د  اآلن،  م��ن 
وانتهاكات��ه. وإث��ر ذل��ك؛ حت��ّول مطل��ب تل��ك 
ال��دول إىل اإلص��رار عل��ى حمارب��ة الطرف��ن 
م��ن  األمريكي��ة  للتوّجه��ات  مس��ايرًة  مع��ًا، 
جه��ة، وتلبي��ًة ملص��احل ه��ذه ال��دول ذاته��ا م��ن 
جهٍة أخرى. إذ تعتر الس��عودية القضاء على 
األس��د مبثابة هزميٍة كرى للدور اإليرانّي 
يف املنطق��ة، ال��ذي وصل��ت ب��ه الوقاح��ة ح��ّد 
التوّسط يف اهلدن يف الزبداني اليت حتاصرها 
ميليشيا حزب اهلل اللبناني منذ ما يناهز ال�60 
يوم��ًا، وقبله��ا يف مح��ص القدمي��ة. وكذل��ك 
األم��ر بالنس��بة إىل تركي��ا وقط��ر، كلٍّ وفق 
مصاحله. أما فيما خيّص حماربة داعش فإن 
القض��اء عل��ى ه��ذا التنظيم بات مطلبًا س��وريًا 
ملح��ًا بع��د اجلرائ��م ال��يت ارتكبه��ا ويرتكبه��ا 
حب��ّق مئ��ات األل��وف م��ن الس��كان الواقع��ن 
حت��ت س��لطته، وحص��ار مئ��ات آالٍف آخري��ن 
يف مدين��ة دي��ر ال��زور، وما يقرتف��ه مؤخراً من 
احت��الل وقص��ف مدن وبل��دات الريف احلليّب 

ر، عل��ى رأس��ها م��ارع وحريت��ان.  احمل��رّ
املب���ادرات  مجي�����ع  أن  يبق��ى  	
السياسية لن يكتب هلا النجاح إذا مل ترَق إىل 
مالمس�����ة مطالب السورين الذين يواجهون 
وحدهم براميل النظام وجمازره ومفخخات 
تنظي��م البغ��دادي وإجرام��ه، والذي��ن وحده��م 
ملطالبه��م. االنصي��اع  أج��ل  م��ن  س��يقاتلون 

بني “تعويم” األسد وحماربة داعش
” تستمّر جوالت البحث الدولّي عن “خمَرٍج سياسيٍّ



حرب اجلدران
مسهر اخلالد

يف الطري��ق م��ن البوكم��ال إىل دي��ر ال��زور يص��ادف املس��افر عب��اراٍت هن��ا وهن��اك، عل��ى ج��دران امل��دارس والدوائ��ر احلكومي��ة، حتمل  	
طابع تنظيم الدولة. باإلضافة إىل لوحات فليكس ُكتب عليها »فكوا العاني«، »معًا نرعى ش��جرة اخلالفة«، »قرَن يف بيوتكن«. ودعواٌت إىل 

ت��رك التدخ��ن والت��زام احلج��اب.
أكث��ر م��ا يلف��ت النظ��ر حبجم��ه  	
عب��ارٌة مكتوب��ٌة يف مدخ��ل مدين��ة البص��رية 
تق��ول »أم��ة واح��دة راي��ة واحدة دول��ة واحدة«. 
واألحادي��ث  القرآني��ة  اآلي��ات  جان��ب  وإىل 
الش��ريفة ال��يت حي��اول التنظي��م م��ن خالهل��ا 
إس��ناد حّق��ه يف الس��لطة أو تدع��و إىل االلت��زام 
باألخالق -وبعضها كتبته فصائل مقاتلة أو 
منظم��ات أهلي��ة قبل متّدد التنظيم- تتقاس��م 
باق��ي اجل��دران عل��ى ط��ول الطري��ق عب��اراٌت 
مكتوب��ٌة خب��طٍّ هزي��ٍل ت��رّوج لبي��ع احملروق��ات 
واملواد الغذائية ولوازم البناء وبعض اخلدمات 
يف حم��الٍت تنب��ت بش��كٍل جنون��يٍّ عل��ى جان��يب 
هذه الطريق اليت تصل الشرق بالغرب، واليت 

تأت��ي بالبضائ��ع وتذه��ب بالش��باب.
عب��اراٍت  يع��دم  ال  املس��افر  لك��ن  	
حتم��ل أف��كار م��ا قب��ل التنظي��م، مث��ل »احلّرية 
ليس��ت جرمي��ة«. ب��ل ق��د يص��ادف عل��م الث��ورة 
أو عب��اراٍت قدمي��ًة باهت��ًة لك��ن متقن��ًة متّج��د 
ثورة الثامن من آذار واحلركة التصحيحية 
وحتم��ل أق��وال بش��ار األس��د. كم��ا أن الدخول 
إىل أح��د ال��دروب اجلانبي��ة ق��د يكش��ف ع��ن 
عب��اراٍت مناهض��ًة للتنظي��م ب��دأت تظه��ر يف 
الفرتة األخرية. تقول إحدى هذه العبارات يف 
مدينة الشحيل »زائلة بإذن اهلل«، وتقول أخرى 

»والي��ة ال��دوالر«.
م��ا أن تق��رتب الطري��ق م��ن مدين��ة  	
بالتكاث��ر  العب��ارات  تب��دأ  حت��ى  ال��زور  دي��ر 
والتنّوع والتعقيد، لكن حتت مظلة التنظيم. 
فف��ي حمي��ط دّوار املعام��ل مشال��ّي املدين��ة، 

حي��ث خيض��ت يف املاض��ي مع��ارك كث��رية، 
ُصّفي��ت مجي��ع العبارات القدمية اليت كتبها 
مبجملها أحرار الشام وجبهة النصرة وحزب 

التحري��ر، رف��اق األم��س أع��داء الي��وم.
يف  اجل��دران  عل��ى  الكتاب��ة  ب��دأت  	
املدين��ة م��ع بداي��ة التظاه��ر، بعب��اراٍت مناوئ��ٍة 
أو تدع��و إىل اإلض��راب والتذك��ري  للنظ��ام 
مب��ا حي��ّل مبدين��ة مح��ص م��ن جرائ��م. كم��ا 
واملس��تهجنة  التهكمي��ة  العب��ارات  انتش��رت 
الث��وار  الع��رب. وق��د اعتم��د  صم��ت احل��كام 
يف الكتاب��ة آن��ذاك عل��ى عل��ب خب��اخ الده��ان 
السريع، رغم أن األمن حظر بيعها وقتها. ثم 
أخ��ذ األم��ر يتط��ّور يف منتص��ف 2012، فُكتب��ت 
–عل��ى س��بيل املث��ال- آيت��ان بش��كٍل متق��ٍن عل��ى 

اجل��دران، هم��ا {َواهللَُّ َغاِل��ٌب َعَل��ى َأْم��ِرِه َوَلِك��نَّ 
امْلُْؤِمِن��َن  َيْعَلُم��وَن} و}ِم��َن  النَّ��اِس ال  َأْكَث��َر 
ِرَج��اٌل َصَدُق��وا َم��ا َعاَه��ُدوا اهللََّ َعَلْي��ِه{. ث��ّم، ويف 
نهاي��ة الع��ام، ب��دأ رس��امون وخّطاط��ون ه��واٌة 
وحمرتف��ون ينش��رون أفكاره��م عل��ى ج��دران 
املدين��ة باس��تعمال اخل��ط وف��ن الغرافي��يت. 
عب��ارة  يف  األوىل  للم��ّرة  أعماهل��م  وظه��رت 
محل��ة  بتأث��ري  مف��ر«  ال  حص��ارك  »حاص��ر 
النظ��ام العس��كرية. وبعده��ا بقلي��ٍل، وحت��ت 
ضغ��ط انتش��ار الفتاوى التكفريي��ة، كتبوا يف 
ش��ارع التكاي��ا آي��ة }َواَل َتُقوُل��وا ملَ��ْن َأْلَق��ىٰ ِإَلْيُك��ُم 
َي��اِة  َم َلْس��َت ُمْؤِمًن��ا َتْبَتُغ��وَن َع��َرَض احْلَ ��الَ السَّ
ْنَي��ا{. وكان��ت أول اقتب��اس قرآن��يِّ يظه��ر  الدُّ
عل��ى ج��دران املدينة بقص��د احملاجج��ة والرّد، 
ثم أخذت تتواىل الرس��وم والعبارات املتجاورة 

من كّل املش��ارب والتيارات. لتظهر، يف بداية 
ْك��ُم ِإالَّ هلِلَِّ{ ف��وق مجي��ع  2014، اآلي��ة }ِإِن احْلُ
تل��ك اللوح��ات بتأث��رٍي م��ن تنظي��م الدول��ة يف 

أّول ظه��وٍر خلالي��اه.
التنظي��م إىل املدين��ة  قب��ل دخ��ول  	
بقلي��ل ب��دأ لواء العباس، باالش��رتاك مع خاليا 
التنظي��م، بطم��س العب��ارات والرس��وم عل��ى 
اجل��دران بالل��ون األس��ود. وك��رّدة فع��ٍل علي��ه 
��ا َأْنَت  َ ق��ام بع��ض الناش��طن بكتاب��ة اآلي��ة }ِإنَّ
��ٌر{ على اجلدران الس��ود وبعض مقّرات  ُمَذكِّ
جبهة النصرة. ليحسم التنظيم ذلك النقاش 
األخ��رى،  واألل��وان  األس��ود  ب��ن  البص��رّي 
فأكم��ل طمس مجيع اجل��دران، وأحّل مكان 
كّل م��ا س��بق عب��اراٍت تدع��م أف��كاره، الب��ن 
القّي��م أو اب��ن تيمي��ة أو س��يد قط��ب. وحتت��ّل 
تصرحي��ات العدنان��ّي حّيزاً كب��رياً يف الفضاء 
البص��رّي، رمب��ا لوجود الكثري من عناصر لواء 
داود يف املدينة. ومعلوم أن كليهما، العدناني 

والل��واء، م��ن مدين��ة إدل��ب.
ال حتم��ل األي��ام أّي ب��وادر ملقاوم��ة  	
التنظي��م حت��ى يف نط��اق الفض��اء البص��رّي يف 
مدينة دير الزور، باستثناء عباراٍت ظهرت يف 
بعض األوقات تقول »اجلبهة قادمة«.. »الثورة 
مس��تمرة«. وق��د يك��ون ذل��ك بس��بب انس��حاب 
الناش��طن م��ن احلي��اة العام��ة وتوّج��ه الكث��ري 
منه��م إىل تركي��ا، أو اخل��وف م��ن رّدة فع��ل 
التنظي��م القاس��ية. لك��ن، يبق��ى التقلي��ل م��ن 
ش��أن املقاوم��ة الس��لمية تلك عام��اًل حامسًا يف 

اندثاره��ا به��ذه الس��رعة.
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علي خطاب
دروٌس يف املواطنة

ليس��ت هذه احلوادث من أخبار احلمقى واملغفلن، كما أنها ليس��ت خرقًا للمألوف حبيث تش��ّكل اس��تثناًء أو تصّرفاٍت  	
فردي��ًة حبس��ب التعب��ري الش��ائع. ب��ل ه��ي م��ن الكث��رة لدرجة أن فك��رة )اإلصالح من الداخل( أصبحت ترتّدد على ألس��نة ش��رعيي 

تنظي��م الدول��ة واملتحمس��ن ل��ه، بينم��ا ُيق��ّر عناص��ره بوج��ود األخط��اء دون أن يعرتف��وا أنه��م مادته��ا.

• يف أّول دخ��وٍل للتنظي��م إىل مدين��ة دي��ر ال��زور جت��ّول   
جت��ار خم��دراٍت معروفون على دراجاتهم يف الش��وارع وهم يصرخون 
»باقية«. اليوم؛ بعضهم مبايٌع وحيظى البعض اآلخر مبكانٍة كبريٍة 

ل��دى املتنفذي��ن يف املدين��ة.
• قض��ى أح��د مقاتل��ي اجلي��ش احل��ّر الس��ابقن ع��ّدة أش��هٍر   
يف س��جون التنظي��م بتهم��ة إخف��اء أس��لحة. وُأوس��ع ضرب��ًا خالل تلك 
الفرتة. يف بداية اعتقاله أخره سّجانوه أن جلنًة قضائيًة مركزيًة 
يف طريقه��ا إىل الس��جن، وح��ّذروه م��ن إخبارها ع��ن تعّرضه للضرب. 
بع��د أي��اٍم دخ��ل إىل زنزانت��ه ملثم��ون يتكلم��ون اللهج��ة العراقي��ة، 
يسألون إن كانت لديه شكوى، أو إن كان قد تعّرض للضرب، فرّد 
باالجياب، ليكتشف أن امللثمن هم سجانوه أنفسهم، بعد أن أسفروا 
ع��ن وجوهه��م ث��م انهال��وا علي��ه بالض��رب م��ن جدي��د. تك��ّرر الكمن يف 
األيام الالحقة لعّدة مّراٍت، حتى جاءت اللجنة بالفعل، فقال الرجل 

هل��م إن��ه يري��د مبايع��ة التنظيم!
• أثناء مش��اّدٍة كالميٍة بن عنصٍر يف »الش��رطة اإلس��المية«   

يس��كن يف دي��ر ال��زور، م��ع وأح��د املدني��ن؛ خ��رج ش��ابٌّ محص��يٌّ 
ك����ان الع������نصر بعض اجلريان، لتهدئة النفوس. 

ط��ّوق يطلب مؤازرًة عر الالسلكي  ح��ن 
بلهجت��ه احلمص��ّي كتف��ه وق��ال ل��ه 
الغريبة على العنصر: »طّول 
بال��ك أخ��ي. الواع��ة الكبرية 
بتس��ع الواع��ة الصغ��رية«. 
قلي��اًل،  العنص��ر  ابتع��د 

ونظ��ر مباش��رة يف عيي 
احلمصّي وقال له: »هذا 

حديث غ��ري صحيح!«.
ش��ارع  يف   •  
التكايا صدمت سيارة 
الش��رطة رج��اًل على 
دراجت��ه اهلوائية، 

فق��ال للس��ائق: »اهلل يس��احمك«. ن��زل الس��ائق غاضب��ًا وه��و يصي��ح 
اإلس�������المية؟!«. الدول������ة  ت������سامح  حت��ى  أن��ت  »م��ن  بالرج��ل: 
• بع��د أن قط��ع التنظي��م التي��ار الكهربائ��ّي ع��ن املدين��ة   
وأع��اد توزيع��ه عل��ى األهال��ي بس��عر أل��ف ل��ريٍة ل��كّل أمب��ري وأربع��ة 
أمب��رياٍت كح��دٍّ أقص��ى لالس��تجرار؛ ق��ام عم��ال الكهرب��اء جب��والٍت 
املس��ّجل.  االش��رتاك  م��ع  ومطابقته��ا  املنزلي��ة  القواط��ع  لفح��ص 
وصل��وا، يف إح��دى احل��واري، إىل من��زل خطي��ٍب وإم��اٍم معتم��ٍد ل��دى 
التنظيم فوجدوا القاطع باستطاعة ثالثة أمبريات )حيمل القاطع 
اس��تطاعته بالرقم( بينما يش��ري فحص الش��ريط الداخل إىل املنزل 
إىل أكث��ر م��ن عش��رين أمب��ريًا. بع��د تدقي��ق القاط��ع اكتش��فوا أن��ه 

باس��تطاعة 32 أمب��ريًا، لك��ن اإلم��ام كان ق��د ح��ّك رق��م 2 عن��ه.
• عل��ى حاج��ز مدخ��ل املدين��ة الش��مالّي تتوق��ف س��يارة نقٍل  	
عموم��يٍّ للتفتي��ش. يطل��ب أح��د العناص��ر م��ن ال��ركاب الرتج��ل، 
ويق��رتب م��ن أّوهل��م. يض��ع أنف��ه عل��ى بع��د 10 س��نتمرت تقريب��ًا م��ن 
ف��م الرج��ل، ويس��أله: »ه��ل تدخ��ن؟ بصراح��ة«. فيجي��ب الرج��ل نع��م. 
يرتاج��ع العنص��ر إىل ال��وراء منتفض��ًا، ويطل��ب من��ه انتظ��ار س��يارة 
مك��ّرراً  التفتي��ش  العنص��ر  يكم��ل  احلف��ر.  إىل  لتأخ��ذه  احلس��بة 
الس��ؤال ذات��ه، لك��ن مع إجابات ال��ركاب بالنفي، رغم أنهم يدخنون. 
بع��د قلي��ٍل يس��أل »أم��ري احلاج��ز« املعتق��َل املدّخ��ن: »مل��اذا تس��تفز األخ 
وتق��ول ل��ه أن��ا أدخ��ن؟ جكر!«. فريّد املعتقل: »هو س��ألي، فهل أكذب 

علي��ه؟!«. يق��ول األم��ري: »ال تك��ذب، ب��س الزم تس��ترت«.
عناص��ر  أح��د  جيل��س  احللبي��ة  دّوار  يف  حافل��ٍة  يف   •  
التنظي��م، بس��الحه وعت��اده، إىل ج��وار الس��ائق. ينتظ��ر -م��ع 
بقي��ة ال��ركاب يف اخلل��ف- أن متتل��ئ الس��يارة لتنطل��ق 
به��م إىل مدين��ة امليادي��ن. حت��ت أش��عة الش��مس مت��ّر 
الرام��ي  للط��ريان، خلف��ه  س��يارٌة حتم��ل مض��ادًا 
يض��ع ي��ده ف��وق عيني��ه وينظ��ر إىل الس��ماء. 
يلتف��ت العنص��ر إىل ال��ركاب ويق��ول: 
»األخ يض��ع ي��ده ف��وق عيني��ه ليس��ّد 
اهلل  ق��ول  يس��مع  أمل  الش��مس.. 
وضحاه��ا{!«. }والش��مس  تع��اىل: 

ملقات��ٍل  األم��راء  أح��د  ق��ال   •  
أن  بع��د  الكتائ��ب،  إح��دى  م��ن 
اس��تتّب األم��ر للتنظي��م: »أنت��م 
تبايع��وا  مل  ألنك��م  مرت��ّدون 
الدول��ة«. رّد علي��ه املقات��ل: 
»ولكنن��ا نصّل��ي!«، فأجاب��ه 
األس��د  »بش��ار  األم��ري: 

. يصّل��ي«
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يف دير الزور احملاَصرة، ُتستبدل السيارة بكيسني من السّكر
300 ألف لريٍة للسفر إىل دمشق

األمثان اخليالية لكّل شيٍء أضحت  	
وكذلك  اجلائعن،  للسكان  مألوفًا  شيئًا 
جهاز  مبادلة  مثل  املقايضة،  قصص  تبدو 
كمبيوتٍر بعبوة زيت، أو غرفة ضيوٍف بعلبة 
معلم  وهو  مناف،  يروي  كبرية.  مرتديال 
مدرسٍة وصل إىل تركيا بعد أن متّكن من 
اخلروج من احلصار ثم اجتياز أرض داعش، 
حكاياٍت ال ميكن تصديقها بسهولة؛ فجاره 
ال������سكر،  من  بكي�����سن  س�����يارته  بادل  قد 
ثاٍن بسبب مجلة  وتوف����يت طف�����لتان جلاٍر 
سوء  نتيجة  الدم  بفقر  م�����ختلطٍة  أمراٍض 

التغذية. 
إنها  منزل،  ربة  وهي  ريم،  تقول  	
مصاغها  وباعت  مّدخراتها  كّل  أنفقت 
الذهيّب لشراء ما يتوافر من سلٍع غذائية. »ما 
ظل عندنا شي، صرفنا كّل شي وبعنا كّل 
شي ميكن ينباع تا نشرتي شوية برغل ورز«.

اليومية  شبه  الشحن  طائرة  عر  	
من  شحناٍت  األمحر  اهلالل  منظمة  تنقل 
املواد الغذائية، تنتقل، فور وصوهلا إىل أرض 
يرتأسها  شبكٍة  ملكية  إىل  الزور،  دير  مطار 
ضباٌط من جيش األسد، خيتّص كلٌّ منهم 
بنوٍع حمّدٍد من املواد. فعلى سبيل املثال يطلق 
السكان، الذين مل يفقدوا حّس الدعابة حتى 
لقب  الض����باط  أحد  الظروف، على  يف هذه 
املازوت  أمري  لقب  ويطلقون  املعلبات.  أمري 
يهدد  ينفك  ما  الذي  ياسن  العقيد  على 
السكان بقوله: »ما راح خّلي عندكن مصاري 
يا ديرية.. بدي خليكن تبيعوا حتى أواعيكن«.
املساحات املتاحة للزراعة يف قرية  	
الزور،  لدي����ر  تابعًا  تعّد حيًا  اليت  البغي�����لية 
اخلاضعة  األراضي  أطراف  على  والواقعة 
لتأمن احلّد  أبداً  النظام، ال تكفي  لسيطرة 
حماوالت  تبدو  فيما  اخلضار،  من  األدنى 
البعض لزراعة أجزاء من حدائقهم املنزلية 

دون جدوى. 
على  وال�����عوز  القلة  تقتص�����ر  ال  	
املياه لساعاٍت طويلٍة كّل  الطعام، فانقطاع 
فنيو  ويشكو  املعاناة.  أنواع  من  آخر  نوٌع  يوٍم 
وانقطاع  الوقود  قلة  من  التصفية  حمّطة 
الالزم�����ة  الكل�����ور  مادة  وشّح  الك������هرباء 
بشكٍل  مقطوعٌة  والكهرباء  املياه.  لتعق���يم 

كامٍل منذ نيسان املاضي.

الس������ماح  عن  ال������نظام  مي�����تنع  	
للمدنين باخلروج إال مبوافقٍة أمنيٍة ُتدفع 
يسمح  وال  باهظة.  مبالغ  عليها  للحصول 
للذكور دون سّن اخلمسن باملغادرة إال يف 
بعض احلاالت اليت يتم فيها ت����قديم الرشوة 
مجال،  أم  تروي  ما  حسب  األمن،  لعناص����ر 
وه���ي ع�������جوٌز خرج������ت مؤخراً إىل مدينة 
الشرقي: »كلها  الزور  دير  امليادين يف ريف 
يلّبسونهم  تهريب.  يهّربونهم  قام  باملصاري. 
لبعد  باملطورات  ويطّلعونهم  اجليش  هدوم 

احلواجز خبمسن ألف«.
جّواً  بالسفر  احلصار  من  اخلروج  	
احلال،  مليسوري  إال  يتاح  وال  جداً  مكلٌف 
الزور  دير  من  الرحلة  تكاليف  تصل  فقد 
لرية.  ألف   300 من  أكثر  إىل  دمشق  إىل 
فيما يضطّر متوّسطو احلال إىل الدخول يف 
لتأمن  السماسرة  من  شبكٍة  مع  مساوماٍت 
ثم  للنظام،  األخري  احلاجز  اجتياز  موافقة 

قبل  كيلومرتاٍت  ثالثة  من  ألكثر  املشي 
الوصول إىل حاجز داعش، ليتعّرض اجلميع 
لتفتيٍش دقيٍق قبل نقلهم إىل مدينة معدان 
االنتهاء  حتى  مدرسٍة  يف  حُيتجزون  حيث 

من التحقيق.
خ��������رج  سابٌق  م���������دّرٌس  ي����قول  	
النازحن،  بقية  كما  ونقل،  احل����صار  من 
وشالونا  عاحل�����اجز،  »بهدلونا  معدان:  إىل 
ضلينا  مبدرسة.  وسجنونا  الغنم،  بسيارات 
ننام بباحتها يومن، وما هّدت فوقنا طيارات 
وتركونا  حتقيق.  خلصوا  حلتى  التحالف، 
مع منع مغادرة ألراضي داعش إال مبوافقة«. 
ألنه  ذلك  رغم  سعيداً  يبدو  املدّرس  لكن 
استطاع النجاة بأطفاله من املوت جوعًا، وال 
خيفي رغبته يف رحلة فراٍر ثانيٍة من أرض 
قسطًا  يأخذ  أن  بعد  تركيا،  إىل  »داعش« 
املؤقت يف ريف  نزوحه  الراحة يف مكان  	من 

دير الزور الغربّي.

تؤّم��ن أربع��ة أف��راٍن أق��ّل م��ن احل��ّد األدن��ى الالزم ملئيت ألف حماصٍر من املدنين يف األجزاء اخلاضعة لس��يطرة النظام يف مدينة  	
دي��ر ال��زور. وتعم��ل مصف��اٌة بدائي��ٌة للنف��ط، أقيم��ت عل��ى بئر كان مغلقًا وأعيد تش��غيله بس��بب احلصار، على تزويد هذه األف��ران بالوقود.

أمحد الصاحل



مقاهي دير الزور يف أورفا
ش��اي وبوراكو وث��ورة... وجيش حّر وش��ّبيحة هاربون وحش��يش

أكثر من مقهى

معاذ الطلب

»منن أجيب جواكر؟ أطبعها يعي!«
»خذ هاخلتايرة وروح اعمللهم عمرة«

ال��يت  ال��زور،  بلهج��ة مدين��ة دي��ر  	
ال تش��به أّي هلج��ٍة س��وريٍة أخ��رى، يناك��ف 
العبو »البوراكو« بعضهم يف مقهى الروضة. 
وهو أول املقاهي الديرية املفتتحة يف مدينة 
مق��اٍه   )7( تتبع��ه  أن  قب��ل  الرتكي��ة،  أورف��ا 
ديريٍة أخرى، كابن البلد واحلجاز واجلسر 
والنوف��رة وغريه��ا، لتك��ون ن��وادي ال ميك��ن 
للديرّي االس��تغناء عنها حتى لو كان نازحًا. 
ف�«القه��وة« ومواع��دة األصدق��اء للق��اء فيه��ا، 
ورؤي��ة آخري��ن صدف��ًة أو البحث عنهم هناك 
ثم العودة قبل منتصف الليل أو بعده؛ كلها 
مفرداٌت الزمٌة للحياة أو وسائل الستعادتها. 
ويك��ون اجل��واب واح��داً تقريب��ًا يف مع��رض 
الدف��اع ع��ن ه��ذا الس��لوك: »ش��كون نعم��ل؟«. 
واحل��ّق أن م��ا ميك��ن لن��ازٍح دي��ريٍّ بظروف��ه 
املوضوعي��ة أن يفعل��ه قلي��ل؛ ال ش��يء س��وى 
الش��اي وسالس��ل البوراك��و ال��يت تس��تغرق 

الوق��ت وتبع��د اهلم��وم ع��ن ال��رأس.
يف أش��هر احلض��ور الدي��رّي األوىل،  	
كان مقهى اهلامشية حمطة التقاٍء رئيسيٍة 
للناش��طن وألف��راد اجلي��ش احل��ّر ولقادتهم، 
وكذل��ك للجرح��ى ذوي اإلصابات اخلفيفة 
واملتوّس��طة أثن��اء نقاهاته��م. قب��ل أن يأخ��ذ 
البع��ض املب��ادرة بافتتاح »قهوة«، وهو املش��روع 
الراب��ح يف معظ��م احل��االت، ألن »ش��ريك امل��ّي 
م��ا خيس��ر«، م��ع مراع��اة اختي��ار الن��ادل، ال��ذي 

يس��ميه الديري��ون »الس��اقي«، فتش��غيل س��اٍق 
متمي��ٍز ه��و أح��د أهم عوامل جن��اح أّي »قهوة«.

بع��ض الوق��ت للبوراك��و، وبع��ض  	
الط��اوالت ملش��اريع عم��ٍل ن��ادراً م��ا تتح��ّول اىل 
حقائ��ق. فيم��ا حيت��ّل احلدي��ث أو التف��اوض 
عل��ى قطع آثاٍر )مزيفٍة غالبًا( مس��احًة مهمًة 
ملرت��ادي  الرئيس��ية  املواضي��ع  جمم��وع  م��ن 
املقاه��ي الديري��ة، بالتزام��ن م��ع مش��اركة 
اجلميع يف املؤمتر النقدّي املفتوح عن أخطاء 
الث��ّوار وكش��ف لص��وص الث��ورة. وال ب��أس، 
كلم��ا س��نحت الفرص��ة، بقليٍل م��ن التفاخر 
بالنفس أو بالكتيبة أو باجملموعة العشائرية. 
	ودائم��ًا لداع��ش وللدواع��ش نصي��ٌب م��ع كّل 

صينية شاي. 
ظه��ور  تت��اىل  األخ��رية  اآلون��ة  يف  	
مؤيدي��ن س��ابقن للنظ��ام يف جمتم��ع ن��زوح 
أورف��ا، اتُّه��م بعضهم بالتط��ّوع اىل جمموعات 
الش��ّبيحة ال��يت مّساها النظ��ام الدفاع الوطّي. 
ه��رب ه��ؤالء ع��ر مطار دي��ر الزور العس��كرّي 
إىل دمش��ق ث��م ب��ريوت فمرس��ن، وص��واًل إىل 
الفض��اء احملّب��ب م��ع أبن��اء البل��د يف أورف��ا. إذ 
ال ميك��ن الب��ن دي��ر ال��زور، وإن كان موالي��ًا 
للنظ��ام، أن يبتع��د ع��ن حميط��ه، حت��ى ل��و 
ل  كان ه��ذا احملي��ط يف اخلن��دق اآلخ��ر. ُس��جِّ
ظه��ور بع��ض ه��ؤالء يف بع��ض املقاه��ي خ��الل 
الش��هر األخ��ري. وأث��ارت أنب��اء وصوهلم ش��هية 
مقاتل��ي اجلي��ش احل��ّر الس��ابقن للش��جار، 
عل��ى  و«كبس��اٍت«  تفتي��ش  عملي��ات  لتب��دأ 
بع��ض املقاه��ي حبث��ًا عنه��م لتلقينه��م درس��ًا 
و«إطعامه��م قت��الٍت« دامي��ة. وه��و م��ا ح��دث 
بالفع��ل يف وقائ��ع ع��ّدٍة كان آخره��ا »قتل��ٌة« 
تلقاه��ا ثالث��ٌة م��ن عناص��ر الدف��اع، بينه��م 
»اجلق��ال« مس��اعد »ف��راس العراقي��ة« أح��د 
أش��هر ش��ّبيحة دي��ر ال��زور، ُعث��ر عليه��م يف 
مقه��ى »اب��ن البلد« يلعب��ون البوراكو كأنهم 
مل يرتكب��وا أّي فع��ل ش��ائن، كم��ا يش��رح أح��د 
عناص��ر احل��ّر املبتهج��ن بتأدي��ب »اخلون��ة« 
وطرده��م م��ن أورف��ا نهائي��ًا، أو م��ن مقاهيه��ا 
عل��ى األق��ّل. لك��ن بهج��ة حمّدثن��ا مل تكتم��ل، 
م��ع مع��اودة ظه��ور »اخلون��ة« برفق��ة عناص��ر 
آخري��ن م��ن اجلي��ش احل��ّر مّتهم��ن بالفس��اد 

والس��رقة وإدم��ان املخ��درات.

مقهى احلجاز - أورفا

يف املاض�����ي، وبالنس������بة إىل  	
رجل »القهوة« التقليدّي الذي استقّرت 
ب��ه احلي��اة وتأّك��د أن��ه ل��ن يغ��رّي مهنت��ه 
وبيت��ه وزوجت��ه؛ ال يكتم��ل الي��وم عل��ى 
طبيعت��ه إال بس������اعٍة أو أك�������ثر عل��ى 
كرس��ّي اخلي��زران، م��ع إس��ناد الظه��ر 
إىل احلائ��ط، واالت��كاء عل��ى الطاول��ة، 
ونق��ل الق��دم داخ��ل »ال��كالش« أو فوق��ه 
للطاول��ة.  الس��فلية  العارض��ة  إىل  أو 
وطبع��ًا، لي��س أفض��ل م��ن »الكالبي��ة« 
البيض��اء النظيف��ة زّي��ًا عملي��ًا ومرحي��ًا 
يف القه��وة أو أثن��اء الس��ري إليه��ا مش��يًا 
عل��ى األق��دام أو بالدّراج��ات اهلوائي��ة أو 

الناري��ة.
أخ������رى م��ن  هن��اك ش��رائح  	
الزبائ��ن خت��رق النم��وذج أو تتهي��أ ل��ه، 
احل��االت،  غال��ب  يف  س��نًا  أصغ��ر  ه��ي 
لكنه��ا تنم��و س��نًة بع��د س��نٍة لتدخ��ل هي 
األخ��رى يف ن��ادي الرج��ال الناضج��ن 
الذي��ن أّسس��وا حلق��ات أصدق��اء وعش��رة 
عمٍر ال يهلكها إال املوت أو املرض امُلقعد 
يف البي��ت. وأصغ��ر م��ن ه��ؤالء مجيع��ًا 
يأت��ي اليافع��ون م��ن مراهق��ن أو مم��ن 
اجت��ازوا عتب��ة س��ّن الرش��د حديثًا، س��واًء 
اعت��ادوا التدخ��ن أو م��ا زال��ت تربيته��م 
املنزلي��ة تكافح��ه، ليش��غلوا، ه��م أيض��ًا، 
ع��دداً ال ب��أس ب��ه م��ن الط��اوالت. ويدور 
الس��اقي عل��ى اجلمي��ع، نش��طًا وذكي��ًا 
منه��م  كلٍّ  خصوصي��ات  حف��ظ  يف 
املفّض��ل  واملوق��ع  املفّض��ل  املش��روب  يف 

املقّرب��ن. واألصدق��اء 
حتدي��د  جمازف��ًة  يب��دو  ق��د  	
نس��بة الذي��ن يرت��ادون املقاه��ي يومي��ًا 
م��ن أبن��اء دي��ر ال��زور، لكنها كب��ريٌة إىل 
احل��ّد ال��ذي يعت��ر في��ه م��ن ال يرتادوها 
أقلي��ًة قلق��ًة وغ��ري متماس��كٍة وضعيفٍة، 
يف موق��ف دف��اٍع وتقدي��ٍم دائٍم للمّررات 
	ع��ن ال ج������دوى »القه��وة« وال ج�����دوى

الرتّدد إليها.
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ي��وم الكيماوي... القيامة اآلن!
ش��هاداٌت طّبّية عن جمزرة الكيماوي يف الغوطة الش��رقية يف 2013/8/21

»اس��تفقُت الس��اعة الثالث��ة صباح��ًا عل��ى ص��وت مك��ّرات املآذن، كّرروا النداء الذي كان يطلب من الن��اس أن يأخذوا البطانيات )األغطية( إىل  	
املش��فى. ظللُت أفكر بالس��بب إىل أن مسعتهم هذه املّرة ينادون على مجيع األطباء بالتوجه إىل املش��فى، فلبس��ت ثيابي ونزلت. ويف الطريق قابلت أناس��ًا 
حيمل��ون البطاني��ات، وجوهه��م خمطوف��ة الل��ون، يهرول��ون رغم ثقل محلهم. أخرون��ي بأصواٍت جزعٍة أن النظام ضرب الغوطة بالكيماوّي، وأن املش��ايف 

تغ��ّص باملصاب��ن والش��هداء. مل��اذا مل يق��ل املن��ادي عل��ى املك��ّر ذلك؟«.

أوس املبارك

يكم��ل الدكت��ور حمم��د دروي��ش:  	
رأي��ت ش��احنًة وصل��ت للت��ّو أمام باب املش��فى، 
أن��اٌس  بعضه��م.  ف��وق  فيه��ا  الن��اس  يتك��ّوم 
كث��ٌر م��ن حول��ي، بعضه��م ذهب��وا ليس��اعدوا 
أن  قب��ل  ثيابه��م  املصاب��ن وخل��ع  إن��زال  يف 
يب��دأ صهري��ج امل��اء برّش��هم، وم��ن الداخ��ل 
يص��ل إل��ّي ص��وت الصرخ��ات. عندم��ا أتذكر 
املش��هد ح��ن دخل��ت ال خيط��ر يف بالي وصٌف 
إال القيام��ة. ال طري��ق ب��ن الن��اس املرمّي��ن 
عل��ى األرض، الذي��ن رمب��ا مل يت��ّم فحصه��م 
حت��ى اآلن ملعرف��ة إن كان��وا أحي��اء أم موت��ى. 
ثي��اٌب مكّوم��ٌة هن��ا وهن��اك. فوض��ى عارم��ة 
عل��ى ط��اوالت امل��واد الطبي��ة. أن��اٌس حيمل��ون 
مصاب��ن أو ش��هداء، ومتطّوع��و متري��ٍض مل 
يتدّرب��وا عل��ى التعامل مع إصاب��ات الكيماوّي 
أح��د  بتوجي��ه  إال  ش��يٍء  عم��ل  يس��عهم  وال 
األطب��اء، الذي��ن مل يك��ن يوج��د منه��م إال قل��ٌة 
بينه��م الدكت��ورة أمس��اء والدكت��ور صخ��ر.

كن��ت  صخ��ر:  الدكت��ور  يق��ول  	
مدي��ر املش��فى، وجاءني النداء عر الالس��لكي 
لك��ي أن��زل إليه��ا. أخرون��ي أن النظ��ام ق��ام 
بض��رب الكيم��اوّي، فُخّي��ل ل��ي أن األم��ر مث��ل 
نط��اٍق  عل��ى  كان��ت  ال��يت  الس��ابقة  امل��ّرات 
حم��دوٍد ضم��ن جبه��ات القت��ال. كن��ا بدأن��ا 
التحض��ري بش��كٍل بس��يٍط لتداب��ري املعاجل��ة 
وتدري��ب بع��ض املمّرض��ن، لك��ن م��ا رأيت��ه 
عندم��ا وصل��ت جعل��ي أدرك أن حتضرياتن��ا 
مل تكن ذات قيمة. حدث ما خشيناه، وانتابي 

ش��عوٌر أنه��ا القيام��ة.
أك��وام بش��ٍر ف��وق بعضه��م، منه��م  	
م��ن يرتع��ش وآخ��رون يب��دون جثث��ًا. خي��رج 
الزب��د م��ن أف��واه بعضه��م. بعضه��م يضح��ك 
هس��ترييا  كان��ت  يصرخ��ون.  وآخ��رون 

وصفه��ا. ميك��ن  ال  مجاعي��ة 
ب��دأت باملش������اركة يف معال������جة  	
املصاب��ن الذي��ن كان��وا أك��ر م��ن ق��درة أّي 

مشفى يف أّي دولٍة متطورٍة على استيعابهم. 
مي��ؤوٍس  ش��به  كان  بعضه��م  هن��ا،  اآلالف 
من��ه، ل��ذا فّضلن��ا معاجل��ة ال��ذي نتوّق��ع إنق��اذ 
حياته. كان ذلك مثرياً للقهر بشّدة. مل يكن 
لدينا أّي لباٍس خاصٍّ ملثل هذه احلالة، كنا 

نرت��دي ثيابن��ا الطبي��ة التقليدي��ة. 
بع��د س��اعتن أو ث��الٍث م��ن العم��ل  	
املضي بدأ نظري يزيغ، أحسس��ت بالتشّوش 
واالختن��اق، ترك��ت املرض��ى وجلس��ت أبك��ي. 
وبع��د حلظ��اٍت انه��ارت ق��واي ووقع��ت أرض��ًا. 
ث��م  بأطب��اء حول��ي يفحصون��ي،  أحسس��ت 
أخذوني إىل صهريج املياه خارجًا وغس��لوني 
به��ا. كان ه��ذا آخ��ر م��ا أتذك��ره قب��ل أن أجد 
نفس��ي يف غرف��ة العناي��ة املش��ددة. أردت أن 
الطبي��ب  لك��ن  املرض��ى  إىل  للع��ودة  أخ��رج 
منع��ي. كن��ت ال أرى جي��داً وال أمل��ك ق��ّوًة 
م��ن استنش��قت  إن��ي  ل��ي  ق��ال  للنه��وض، 



الغ��ازات ال��يت كان��ت عالق��ة يف ثي��اب املرضى 
وأجس��ادهم. لكن��ي كن��ت أري��د الع��ودة إىل 
املرضى الذين هم يف أمّس احلاجة إلّي اآلن. 
ويف الوق��ت نفس��ه كن��ت أش��عر أن��ي مي��ت ال 

حمالة.
ل��ي  مسح��وا  الفج��ر  ب��زوغ  م��ع  	
بالعودة بعد حتّس��ن حاليت. وجدت ركنًا مّت 
في��ه جتمي��ع اجلثث وإعط��اء كلٍّ منها رقمًا، 
كان منظره��ا مه��واًل. أطفاٌل ونس��اٌء ورجاٌل 
جت��اوز عدده��م املئت��ن. طلب��ت م��ن ممّرض��ٍة 
أن تساعدني يف أخذ عّينات الدم من الشهداء 
وتس��جيل رقم اجلثة على كّل أنبوب. كان 
ل��دّي هاج��س توثي��ق ه��ذه اجلرمي��ة من��ذ أن 
كن��ت أع��اجل املرض��ى. كن��ت خائف��ًا أن ال 
يصدقن��ا أح��د، فاملنظ��ر ال يص��ّدق بالفع��ل.

كن��ت مدي��ر املكت��ب الط��يّب املوّح��د  	
وحوال��ي  ش��هيداً   1477 وأحصين��ا  حينه��ا، 
عش��رة آالف مص��اٍب م��ن كّل املش��ايف. ب��دأت 
بالتواصل، يف اليوم اخلامس، مع جلنة األمم 
املتحدة لتقّصي اس��تخدام الس��الح الكيماوّي 
ال��يت كان��ت ق��د وصل��ت إىل دمش��ق. رفض��وا 
بداي��ًة فك��رة الق��دوم إىل الغوط��ة، وطلب��وا 
من��ا أن جنم��ع العّين��ات ونوّث��ق احل��االت ث��م 
نرسلها إليهم. كانت الشروط اليت طلبوها 
يف  مس��تحيلة  والتوثي��ق  العّين��ات  لقب��ول 
أوضاعن��ا. فأخرته��م أنه��م ال يبع��دون عن��ا 
إال عش��ر دقائق بالس��يارة، وبإمكانهم القدوم 
والتوثي��ق بالش��كل ال��ذي حيل��و هل��م. وضع��وا 

ش��روطًا قبلناه��ا كله��ا.
ح��ن وصل��وا كن��ا يف اس��تقباهلم  	
وأخذناه��م إىل النقط��ة الطبي��ة ال��يت قمن��ا 
من��ا  يقبل��وا  مل  طلب��وا.  كم��ا  بتجهيزه��ا 
كّل  معه��م  كان��ت  ش��راب،  أو  طع��ام  أّي 
حاجياته��م. قابل��وا حوال��ي 30 مصاب��ًا، أخ��ذوا 
منه��م عين��ات ال��دم والب��ول والش��عر. كان��وا 
ش��ديدي التعاط��ف م��ع املصاب��ن الذي��ن رووا 
هل��م م��ا ح��دث وك��م فق��دوا م��ن أهله��م يف 
املق��رة  إىل  أيض��ًا  اصطحبناه��م  اجمل��زرة. 
م��ن اجلث��ث، وزاروا معن��ا  ليأخ��ذوا عّين��اٍت 
كان  الضحاي��ا.  وبي��وت  القص��ف  أماك��ن 
هن��اك ص��اروٌخ مغ��روٌز يف األرض يش��ري إىل 
جه��ة إطالق��ه م��ن دمش��ق. أحد البي��وت كان 
ال يزال ينتظر أهله، وجبة عشاٍء على مائدة 
مليئ��ٌة  ش��اٍي  وك��ؤوس  صح��وٌن  الطع��ام، 

لنصفه��ا، وأرغف��ة خب��ٍز مل تكتم��ل.
ح��ن ق��رأت تقريره��م يف م��ا بع��د  	
وجدت��ه منصف��ًا، مل يذك��روا النظام باالس��م 
لك��ن كان واضح��ًا أن كّل الدالئ��ل تش��ري 
إلي��ه وال ألّي أح��ٍد غ��ريه. لك��ن املش��كلة ه��ي 
ال��يت ال تري��د حماس��بة  الك��رى  ال��دول  يف 
	الفاع��ل. دم�������اء الس���������ورين غ��ري مهم��������ة 

هلذا العامل.

الكيماوّي األس��دّي والقرارات الدولية

قب��ل أي��اٍم م��ن حل��ول الذك��رى الس��نوية الثانية جمل��زرة الكيم��اوّي يف الغوطتن؛  	
تبّن��ى جمل��س األم��ن الدول��ّي ق��راراً يقض��ي بتش��كيل جلن��ة خ��راٍء مش��رتكٍة ب��ن األم��م 
املتح��دة ومنظم��ة حظ��ر األس��لحة الكيماوي��ة للتحقي��ق يف اس��تخدام الس��الح الكيماوّي يف 
سوريا، وحتديد األفراد واجلهات املسؤولة عن هذا االستخدام. ويف حن رّحبت العديد من 
اجله��ات السياس��ية به��ذا الق��رار املبدئ��ّي؛ مل يل��َق الكثري من االهتمام يف أوس��اط الس��ورين، 
النع��دام ثقته��م ب��ردود األفع��ال الدولي��ة عل��ى جرائ��م النظ��ام بش��كٍل ع��ام، ومنه��ا تل��ك ال��يت 
أعقب��ت اجمل��زرة الكيماوي��ة عل��ى وج��ه اخلص��وص، بالرغم م��ن وجود دالئ��ل واضحٍة تثبت 

ت��وّرط األس��د ونظام��ه.

تقارير املنظمات وتصرحيات املسؤولني
أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً أشار بشكٍل مباشٍر إىل مسؤولية  	
ق��ّوات األس��د ع��ن اجمل��زرة، اس��تناداً إىل رواي��ات الش��هود وس��جالت الضحاي��ا الطبي��ة وبقاي��ا 
الصواري��خ املس��تخدمة. وكذل��ك احل��ال بالنس��بة إىل منظم��ات حقوق اإلنس��ان احمللية، إذ 
ص��در العدي��د م��ن التقاري��ر املوثق��ة يف ه��ذا الص��دد. كم��ا ج��اء يف تقري��ر فري��ق احملقق��ن 
املس��تقلن التابع لألمم املتحدة أن »مصدر املواد الكيماوية املس��تخدمة يف هجوم الغوطة، 
وقبله��ا يف س��رمن، وس��راقب الحق��ًا، ه��و مس��تودعات اجلي��ش الس��ورّي«. أم��ا يف تصرحي��ات 
املس��ؤولن الدولي��ن فق��د حتول��ت جم��زرة الغوطت��ن إىل مناس��بٍة للرتاش��ق السياس��ّي، إذ 
مّحل��ت حكوم��ات كلٍّ م��ن الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة وبريطانيا وفرنس��ا وأملاني��ا النظام 
املسؤولية، بناًء على أدلٍة استخباراتيٍة كشفتها كّل دولٍة على حدة، بينما اتهمت روسيا 
م��ا تس��ّميه »ق��ّوات املعارض��ة« باهلج��وم، لينته��ي األم��ر باتف��اق تدم��ري »الرتس��انة« الكيماوية 
املصّرح عنها من قبل النظام، الذي أعلن عن االنتهاء من تدمريها نهاية شهر متوز املاضي.

هجمات غاز الكلور
عل��ى الرغ��م م��ن اّدع��اء النظ��ام تس��ليم كام��ل خمزونات��ه م��ن غ��از الس��ارين  	
واخل��ردل للجه��ات الدولي��ة املس��ؤولة؛ ف��إن هجماته الكيماوية مل تتوق��ف، اذ وثقت العديد 
م��ن املنظم��ات م��ا يزي��د عل��ى 125 هجوم��ًا بغ��از الكلور الس��ام على خمتلف املناطق الس��ورية 
عر الراميل املتفجرة والقذائف، خملفًة مئات الش��هداء وآالف اجلرحى، حبس��ب تقارير 

الش��بكة الس��ورية حلق��وق اإلنس��ان وش��هادات الناش��طن.
رّحب��ت ال��دول الغربي��ة الك��رى بالق��رار رق��م 2235 الص��ادر ع��ن جمل��س األم��ن  	
مؤخراً، لكن يبقى أن قراراً أكثر أهميًة مل ُيتخذ بعد، وهو حماسبة األسد على جرائمه. 
ليظ��ّل ه��ذا األم��ر م��رتوكًا لإلج��راءات البريوقراطي��ة والتجاذب��ات السياس��ية، بع��د م��رور 

عام��ن عل��ى اجمل��زرة الكيماوي��ة ومخ��س س��نواٍت عل��ى كّل الفظائ��ع األخ��رى.

ناصر عنتابي

من جلسة تصويت جملس األمن 
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	من س�رية نفط دير الزور 
بعد الثورة

تنظيم الدولة والنفط )1(
)مادٌة مأخوذٌة من دراسٍة عن النفط يف احملافظة، منذ خروجه ومنشآته عن سيطرة النظام وحتى اآلن.  	

أعّدها فريٌق من الباحثن. وصدرت مؤخراًً عن »عن املدينة«(
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حمطة الغاز يف دير الزور

ديوان الركاز
الث��روات  ب��ه  إس��الميٌّ يقص��د  ال��ركاز مصطل��ٌح فقه��يٌّ  	
املدفون��ة يف باط��ن األرض. ونظ��راً لطبيع��ة العم��ل النفط��ّي، وم��ا 
مل��ا  اإلدارّي  والتقس��يم  التحدي��د  تتخّط��ى  معطي��اٍت  م��ن  يتطلب��ه 
يسّميه التنظيم »الواليات«؛ يشرف ديوان الركاز على عمل املنشآت 
النفطية يف أربع »والياٍت« هي، وفق تس��ميات التنظيم: اخلري )تضّم 
اجل��زء األك��ر م��ن دي��ر الزور(؛ الفرات )أجزاء من س��ورية والعراق(؛ 
الركة )احلسكة(؛ الرقة. ويتبع ديوان الركاز هليئٍة أعلى، تشرف 
بدوره��ا عل��ى دي��واٍن آخ��ر لل��ركاز يعم��ل يف مواقع النف��ط يف العراق.
تش��ّغل منش��آت النف��ط يف »والي��ة اخل��ري« إدارٌة خاّص��ٌة،  	
ترتك��ز معظ��م مكاتبه��ا يف املوق��ع الرئيس��ّي حلق��ل العم��ر. وميك��ن 
تقسيم املكاتب واإلدارات اليت تتفّرع عنها وفق الواقع احلالّي )نهاية 

الش��هر 5 م��ن الع��ام 2015( إىل م��ا يل��ي: 
1- إدارة اإلنت��اج: وه��ي املس�������ؤولة ع��ن إدارة الع����مليات   

اإلنتاجية يف املواقع املختلفة وفق ما يلي: 
أ - املوق��ع الرئيس��ّي حلق��ل العم��ر واآلب��ار القريب��ة واملتصلة  	

الرئيس��ية. مبحطت��ه 
ب - جمموع��ة اآلب��ار الواقع��ة ب��ن نه��ر اخلاب��ور وح��دود  	
حق��ل التن��ك )املتصل��ة مبحط��اٍت واملنف��ردة( ، وآب��ار حمط��ة العزب��ة –

العم��ر. حلق��ل  س��ابقًا  التابع��ة  اخلاب��ور-  غ��رب 
ت - املوقع الرئيس��ّي حلقل التنك واآلبار القريبة واملتصلة  	

الرئيس��ية. مبحطت��ه 
ث - جمموع��ة اآلب��ار )املتصلة مبحّط��اٍت واملنفردة( التابعة  	

التن��ك. حلق��ل  س��ابقًا 
ج - جمموعات اآلبار التابعة سابقًا حملّطة العشارة. 	

ح - معم��ل غ��از كونيك��و واآلب��ار القريب��ة من��ه يف حق��ل  	
اجلف��رة، وحق��ل العطال��ة واحلق��ول الصغ��رية األخرى التابعة س��ابقًا 

للنف��ط. ال��زور  دي��ر  لش��ركة 
خ - اآلبار التابعة سابقًا ملشروع حقل »ديرو«. 	
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الغرب��ّي  بالري��ف  الكس��رة  منطق��ة  يف  الرش��يد  بئ��را  د -  		
لدير الزور.

ذ - جمموعات اآلبار التابعة حملطة اخلّراطة. 	
ر - حقل التّيم. 	

ز - اآلبار التابعة سابقًا حلقل الورد. 	
ويضاف إليها قسم إنتاج الغاز. وهو املسؤول عن معمل غاز  	
كونيك��و )إىل جان��ب كادر إدارة املعم��ل م��ن املوظف��ن احلكومي��ن(، 
وكذل��ك ع��ن تش��غيل وح��دة فص��ل الغ��از املرافق��ة للنف��ط يف املواق��ع 

واحملّط��ات ال��يت يتمك��ن اجله��از النفط��ّي م��ن تش��غيلها.
2- قس��م الصيان��ة: وه��و ش��ديد األهمي��ة يف أعم��ال النف��ط   
. وتتضاعف أهميته يف جهاز تنظيم الدولة النفطّي بسبب  بشكٍل عامٍّ
ظ��روف العم��ل املعق��دة واملعزول��ة ع��ن الع��امل الطبيع��ّي لش��ركات 

النف��ط.
ترتك��ز ورش��ات الصيان��ة الرئيس��ية، ال��يت تق��وم باألعم��ال األساس��ية 
والكب��رية، يف املوق��ع الرئيس��ّي حلق��ل العم��ر. ومن��ه تنطل��ق يف أعماهل��ا 
اليومي��ة حبس��ب الرنام��ج احمل��ّدد واملعطي��ات املتغ��رية، ويف ح��االت 
. األعطال اليت تعجز فيها الورش الفرعية الصغرية لكّل موقٍع نفطيٍّ

ويتأل��ف قس��م الصيان��ة، ب��دوره، حبس��ب ن��وع األعم��ال، م��ن  	
األقس��ام التالي��ة: صيان��ة اآلبار؛ صيان��ة األنابيب واخلّزان��ات؛ الصيانة 
امليكانيكية؛ الصيانة الكهربائية؛ صيانة األجهزة الدقيقة واملضخات 

الصغ��رية؛ صيان��ة اآللي��ات.
3- اإلدارة املالي��ة أو اجلباي��ة: املس��ؤولة ع��ن ال��واردات املالي��ة   
م��ن بي��ع النف��ط، وع��ن نفق��ات التش��غيل والصيان��ة وأج��ور العم��ال 

واملوظف��ن.
وتتف��ّرع عنه��ا دوائ��ر اجلباي��ة املوّزع��ة عل��ى أس��اٍس جغ��رايفٍّ،  	
وال��يت تدي��ر ش��بكًة م��ن احملاس��بن يف كّل موقٍع لبيع النف��ط، إضافًة 
إىل العم��ال املتخّصص��ن بتحدي��د حج��م الصهاري��ج، أو م��ا يع��رف 
ب�»املكّيل��ن«، الذي��ن يعمل��ون يف اآلب��ار املنف��ردة، وكذل��ك حم��ّرري 

اإليص��االت والبطاق��ات املرتبط��ة بعملي��ة بي��ع النف��ط.
4- قسم اآلليات: هو القسم املعّي بتشغيل اآلليات اخلفيفة   

املختلف��ة.  العم��ل  مواق��ع  ب��ن  والثقيل��ة 
5- قسم األعم����ال املدنية: هو الق���سم املس��ؤول عن أع���مال   

احلفر والبيتون وغريها من أعمال اإلنشاءات املختلفة. 
6- قسم احلراسات: وهو املسؤول عن توزيع طواقم احلراسة   

يف خمتلف املنشآت واملواقع النفطية.
وتضاف إىل األقسام السابقة وحدة إطفاء احلرائق.

الكادر البشرّي:
جي��ب التميي��ز ب��ن أربع��ة أن��واٍع م��ن العامل��ن يف جه��از  	

اخل��ري«. »والي��ة  يف  للنف��ط  اإلس��المية«  »الدول��ة 
تعي��ن  عل��ى  الدول��ة  تنظي��م  حي��رص  املهاج��رون:   -1  
القيادي��ة واحلّساس��ة، دون اهتم��اٍم كب��رٍي  املناص��ب  املهاجري��ن يف 
باخل��رات الفني��ة هل��م. وباس��تثناء أب��و الولي��د املص��رّي، املدي��ر الس��ابق 
لقس��م الصيان��ة يف »والي��ة اخل��ري«، مل تظه��ر كف��اءاٌت علمي��ٌة أو 
مه��اراٌت الفت��ٌة م��ن ب��ن املهاجري��ن، رغ��م تقدميه��م ألنفس��هم عل��ى 
أنه��م مهندس��ون. إال أن احلقيق��ة أن معظمه��م )إن مل يكن مجيعهم( 
مل يتلق��وا أّي تعلي��ٍم جامع��يٍّ يف جم��ال النف��ط. وكّل املع��ارف املهني��ة 
لديه��م -إن وج��دت- متحّصل��ٌة ع��ن عم��ٍل س��ابٍق يف إح��دى ش��ركات 

النف��ط. 
فأبو العباس الس��ودانّي، رئيس قس��م الصيانة، على س��بيل املثال، فيٌّ 

س��ابٌق يف ش��ركة نف��ط. وكذل��ك احلال بالنس��بة إىل رئي��س اإلدارة 
أب��و عب��د الرمح��ن اجلزراوي )س��عودّي( الذي يش��كك الكثريون يف أنه 

مهندس نفط.
املبايع��ن  صف��وف  يف  يظه��ر  مل  املبايع��ون:  الس��وريون   -2  
لتنظي��م الدول��ة، حت��ى وق��ٍت قري��ٍب، أّي مهن��دٍس. وكذل��ك احل��ال 
تقريب��ًا بالنس��بة إىل الفني��ن امله��رة، ع��دا قل��ٍة منه��م )أق��ّل م��ن عش��رة 
أش��خاٍص( مم��ن باي��ع التنظي��م. فيم��ا يرتّك��ز الع��دد األك��ر م��ن 
الس��ورين املبايع��ن يف العم��ال العادي��ن ذوي اخل��رات احمل��دودة يف 

النف��ط.  أعم��ال 
يف  أهمي��ًة  األش��ّد  الكتل��ة  ه��م  املتعاق��دون:  الس��وريون   -3  
كادر تنظيم الدولة النفطّي. وعليهم تقع األعباء الكرى يف تشغيل 
وصيان��ة املنش��آت النفطي��ة املختلف��ة. يبل��غ عدد املهندس��ن املتعاقدين 
40 مهندس��ًا، حبس��ب تقدي��راٍت دقيق��ٍة. يتقاض��ى كلٌّ منه��م أج��راً 
شهريًا يرتاوح بن 200 – 300 ألف ل. س. فيما ال يتجاوز عدد الفنين 
املتعاقدي��ن 80 ش��خصًا. يتقاض��ى الواح��د منه��م 120 – 200 أل��ف ل. س. 
ويزداد عدد العمال كلما توّسع التنظيم يف أعماله النفطية. وال يقّل 
العدد احلالي للعاملن غري املختّصن، بن عماٍل عادين وحماسبن 
وح��ّراٍس وغريه��م، ع��ن 700 عام��ل. يتقاضى كلٌّ منه��م 75 – 100 ألف 

س. ل. 
4- املوظف��ون احلكومي��ون: م��ا ي��زال العش��رات م��ن موظف��ي   
ش��ركة الف��رات للنف��ط يف حق��ل العمر، من مهندس��ن وفنين، على 
رأس عمله��م، دون أن يتعاق��دوا م��ع التنظي��م، مكتف��ن برواتبه��م م��ن 
وزارة النف��ط التابع��ة للنظ��ام. إضاف��ًة إىل مكاف��آٍت متقّطع��ٍة يدفعه��ا 
التنظيم بن حٍن وآخر هلم، ال تزيد، يف أفضل األحوال، عن 10 آالف 
ل. س. وكذلك احلال، وبدرجٍة أكر، بالنس��بة إىل موظفي معمل 

غ��از كونيك��و.
وباإلضاف��ة إىل اعتم��اد التنظي��م عل��ى اخل��رات العالي��ة للصنف��ن 
األخريين من الكوادر احمللية، كما هي حاله يف كثرٍي من القّطاعات 
اخلدمي��ة وس��واها؛ فإن��ه حي��اول دوم��ًا دف��ع قياديي��ه م��ن املهاجري��ن 
إىل استنس��اخ خ��رات مرؤوس��يهم ه��ؤالء، الذي��ن ال يضم��ن والءه��م 

واس��تمرارهم يف العم��ل مع��ه.

	أه��م األعم��ال ال��ي حققه�����ا جه��از تنظي��م 
الدولة النفطّي:

جن��ح التنظي��م يف تغي��ري مناخ وطرائق العم��ل البدائية اليت  	
س��ادت يف عه��د الق��وى ال��يت س��يطرت قبل��ه عل��ى منش��آت النف��ط بدي��ر 
ال��زور. وميك��ن حتدي��د نوع��ن رئيس��ين م��ن األعم��ال ال��يت حققه��ا 
التنظي��م يف قط��اع النف��ط؛ يتعل��ق األّول باجلان��ب الف��ّي والثان��ي 

واملال��ّي.  اإلدارّي  باجلان��ب 
1- األعمال الفنية:   

 CPF Central( أ - صيان��ة وتش��غيل حمط��ة معاجل��ة النف��ط 	
Production Facility( يف كلٍّ م��ن موق��ع حق��ل العم��ر وحق��ل التن��ك 

الرئيس��ّين.
 )Sub-Stations( الثانوي��ة  احملّط��ات  وتش��غيل  صيان��ة  ب -  	
التالية: الغلبان؛ الش��اهل؛ الطيانة؛ العش��ارة؛ العزبة. ويواصل الفنيون 
عمله��م يف ه��ذا االجت��اه. وُيتوق��ع تش��غيل حمّط��اٍت ثانوي��ٍة جدي��دٍة يف 

األش��هر القليل��ة القادم��ة.
ت - رب��ط أكث��ر م��ن %50 م��ن اآلب��ار املنف��ردة1، ال��يت ُعزل��ت 	

1- يقع بعض هذه اآلبار على مسافة عشرات الكيلومرتات من احملطات.
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2- ال تتجاوز نسبة عناصر التنظيم 10% من عدد العاملن يف كّل موقٍع نفطيٍّ استهدفته طائرات التحالف.

يف الس��نوات الس��ابقة ع��ن احملّط��ات الثانوي��ة بفع��ل أعم��ال التخري��ب 
املرافق��ة لالس��تخراج العش��وائّي للنف��ط.

 )Water Injection( ث - إعادة استخدام تقنيات احلقن املائّي 	
يف احملطتن الرئيسيتن حلقلي العمر والتنك، مع ما يلزم ذلك من 
أعم��اٍل مرافق��ٍة، مث��ل صيان��ة آب��ار احلق��ن )Injector Wells( وتش��غيل 

املضخ��ات وصيان��ة األنابي��ب واحملط��ات.
 ، )Gas Compressors(ج - تش��غيل وح��دات الغ��از والضواغ��ط 	
ووحدات فصل الغاز املرافق للنفط اخلام واستثماره ) )Separatorsيف 

كلٍّ م��ن حمط��يت التن��ك والعم��ر الرئيس��يتن.
ح - م��ّد خ��ّط توت��ٍر ع��اٍل )H.V Overhead line(، بط��ول 11  	
الغلب��ان. وحمط��ة  الرئيس��ّي  التن��ك  حق��ل  موق��ع  ب��ن  ك��م، 

خ - صيان��ة خط��وط أنابي��ب النف��ط والغ��از )Pipelines( ب��ن  	
حقل��ي التن��ك والعم��ر. وال��يت يتج��اوز طوهل��ا 30 ك��م، بقط��ر 16 إنش��ًا 

النف��ط، و8 إنش��ات للغ��از. ألنابي��ب 
د - تشغيل عشرات اآلبار اخلارجة عن اخلدمة. 	

ذ - استعمال طريقة القمع املقلوب إلطفاء حرائق اآلبار. 	
ر - زي��ادة املتوس��ط اليوم��ّي إلنت��اج الغ��از املنزل��ّي إىل 5000  	

التعبئ��ة. حمط��ة  يف  أس��طوانٍة 
. وذل��ك  ز - حتس��ن مواصف��ات النف��ط املنت��ج بش��كٍل ع��امٍّ 	
بإخض��اع النف��ط املس��تخرج م��ن اآلبار للمعاجلة يف احملطات املش��غلة.

2- األعمال اإلدارية واملالية: 	
الثغ��رات يف نش��اط جه��ازه النفط��ّي، جن��ح  أ - رغ��م كّل  	
التنظي��م يف خل��ق بيئ��ة عم��ٍل منّظم��ٍة إىل ح��دٍّ كب��ري. فأّس��س إداراٍت 
وأقس��امًا تش��به، إىل درج��ٍة كب��ريٍة، اإلدارات املعم��ول به��ا يف ش��ركات 

النف��ط.
ب - نّظ��م عملي��ات البي��ع. وألغ��ى التعام��ل بالل��رية الس��ورية  	
وحص��ر البي��ع بال��دوالر األمريكّي. وقّلص التباين الش��ديد الس��ابق يف 

األس��عار ب��ن موق��ٍع نفط��يٍّ وآخ��ر.
ت - ح��رص على اس��تقطاب اخل��رات والكفاءات احمللية من  	

النف��ط. ش��ركات  موظف��ي 
ث - رغ��م بع��ض املظاه��ر اجلزئي��ة لفس��اد احملاس��بن عل��ى  	
اآلب��ار املنف��ردة والبعي��دة ع��ن مراك��زه النفطي��ة، جن��ح التنظي��م يف 

اآلب��ار إىل ح��دٍّ كب��رٍي. اهل��در عل��ى  تقلي��ص مظاه��ر 

العوائ��ق والتهدي��دات يف عم��ل اجله��از النفط��ّي 
للتنظيم

تغل��ب  اآلن،  الغي��ار: حت��ى  الصيان��ة وقط��ع  مش��كالت   -1  
الفني��ون عل��ى مش��كالت الصيان��ة باس��تعمال قط��ع الغيار ال��يت كانت 
خمّزن��ًة يف مس��تودعات ش��ركة الف��رات للنف��ط. وه��ي مس��تودعاٌت 
ضخم��ٌة ج��ّداً، وخاّص��ًة بع��د أن أضيف��ت إليها مس��تودعات الش��ركات 
األخ��رى والش��ركات اخلاّص��ة، فص��ار اجملم��وع كافيًا حاليًا لتش��غيل 
مزي��ٍد م��ن احملّطات وصيانة األنابيب واملضّخ��ات والتجهيزات والعدد 
املختلفة. إال أن هذه املستودعات ستنفد يف النهاية، وخالل ستة أشهٍر 
عل��ى األرج��ح، حبس��ب م��ا يق��ّدر فني��ون عامل��ون اآلن يف قط��اع النفط. 
وه��و تقدي��ٌر يدرك��ه مس��ؤولو التنظي��م النفطي��ون. ولذل��ك ب��دأت 
ورشاٌت خمتّصٌة، ومنذ أربعة أشهٍر، بإعادة تأهيل بعض قطع الغيار 
املس��تعملة س��ابقًا، وال��يت ال ُيع��اد اس��تعماهلا عادًة يف أعم��ال النفط، إال 

أن احلاج��ة املتوقع��ة إليه��ا اقتض��ت ذلك. 

2-  اس��تحالة تصدي��ر النف��ط والبي��ع خارج حدود ما يس��ّميه   
التنظي��م »الدول��ة اإلس��المية«، إال يف ح��االت التهري��ب ال��يت تضاءل��ت 
م��ع تش��ّدد ال��دول اإلقليمي��ة. بل ظهرت، يف أجزاء م��ن العراق، ظاهرة 
تهريٍب عكس��يٌة للنفط من إقليم كردس��تان، وبيعه بأس��عاٍر أقّل من 

ال��يت يطلبه��ا التنظي��م.
3- هجم��ات طائ��رات التحالف: حتى اآلن، وباملعّدل احلالّي،   
ال تشّكل هذه الغارات تهديداً جوهريًا لقطاع النفط يف »والية اخلري«. 
فق��د جن��ح التنظي��م، إىل ح��دٍّ بعي��ٍد، يف التعامل مع ه��ذه اهلجمات من 

خ��الل م��ا يلي:
أ - إبعاد مواقع البيع عن املنش��آت الرئيس��ية إىل مس��افاٍت قد  	
تزي��د ع��ن 5 كيلوم��رت، ع��ر أنابيب مدفون��ٍة يف باط��ن األرض، تتفّرع 
يف نهايته��ا إىل أكث��ر م��ن 24 منه��اًل م��ن املوق��ع الرئيس��ّي لبيع النفط 
يف حق��ل العم��ر، و12 منه��اًل م��ن املوقع الرئيس��ّي لبي��ع النفط يف حقل 
التنك. وكذلك احلال يف بقية املواقع، وفق كميات النفط املباعة يف 
كلٍّ منه��ا. ليك��ون التأث��ري األقصى احملتمل ألية غارٍة هو توقف البيع 
مل��ّدٍة وجي��زٍة، تنج��ح خالهلا وحدة اإلطفاء يف إمخاد احلرائق، ثم تبدأ 

. ورش��ات الصيان��ة عمله��ا، ليك��ون املوق��ع جاه��زاً خالل وقٍت قياس��يٍّ
ب - ختل��ى التنظي��م ع��ن فك��رة تكري��ر النف��ط وتش��غيل  	
مص��ايف كب��ريٍة، ت��اركًا ذل��ك لألهالي ع��ر مئات احلّراق��ات الصغرية 
املتوّزع��ة يف مس��احاٍت جغرافي��ٍة شاس��عٍة، بع��د أن دّم��رت طائ��رات 
التحال��ف املص��ايف اليت اس��توىل عليها من الق��وى واجلهات اليت عملت 

يف جم��ال النف��ط قب��ل س��يطرة التنظي��م عل��ى احملافظ��ة.
وجتب اإلشارة هنا إىل أن اخلسائر البشرية، يف كّل مّرٍة تهاجم فيها 
طائرات التحالف مواقع ومنشآت النفط، ترّكز معظمها يف صفوف 
املدنين، سواء أكانوا من العاملن على اآلبار أو مناهل البيع، أم من 
التج��ار وس��ائقي الس��يارات وغريهم ممن يص��ادف وجودهم يف املواقع 

املستهدفة2.
4- تسّلط عناصر التنظيم، وال سيما املهاجرين منهم، على   
اخل��راء الفعلي��ن م��ن املتعاقدي��ن أو املوظف��ن احلكومي��ن. وال ي��ؤّدي 
هذا إىل آثاٍر شخصيٍة من االمتعاض واحلنق فقط، بل يتجاوزه إىل 
أخطاٍء عمليٍة كثريٍة، حن يصّر القيادّي املهاجر وقليل اخلرة على 

تنفي��ذ ق��راٍر ي��رى اخل��راء احمللي��ون أن��ه خاطئ.
5- الرتاج��ع الطبيع��ّي يف إنتاجي��ات اآلب��ار، نتيج��ة اخنفاض   
الضغوطات الطبقية بسبب االستجرار املتواصل، انتهاًء بنفاد املخزون 

القاب��ل لالس��تثمار.



ليس��ت ه��ذه أّول م��ّرٍة يقس��م فيه��ا رأُس النظ��ام الكيم��اوي الس��وريَن ب��ن أخي��ار وأش��رار م��ن  	
وجه��ة نظ��ره، »وطني��ن« و»خون��ة« باللغ��ة األكث��ر ش��فافية. س��بق ل��ه وأعل��ن، يف ربي��ع الع��ام 2012، أن��ه 
يكتفي بتأييد قسم من »الشعب السوري« وال يطمح إىل إرضاء اجلميع، ألن ذلك غري ممكن. لكنه دفع 
األم��ر، ه��ذه امل��ّرة، إىل أقص��اه بالتصري��ح ع��ن أن »الوطن ليس ملن يس��كن فيه أو حيمل جنس��يته أو جواز 

س��فره، ب��ل مل��ن حيمي��ه«.

عل��ى  هك��ذا،  األم��ر  كان  لطامل��ا  	
الوطني��ة ه��و  أّي ح��ال. لطامل��ا كان معي��ار 
ال��والء للنظ��ام. ع��اش الكث��ري م��ن الس��ورين 
حياته��م كله��ا غرب��اء يف بلده��م، مش��كوكًا 
يف  معارض��ن  ألنه��م  لي��س  وطنيته��م،  يف 
مجي��ع احل��االت، فه��ؤالء كان��وا قل��ة قليل��ة 
دائم��اً بس��بب الكلفة املرتفع��ة ملعارضة النظام 
علن��اً.. ب��ل كذل��ك ألنه��م مهّمش��ون ب��ال س��ند 
يف الس��لطة اليت دأبت على توزيع املنافع على 
األتب��اع واملوال��ن، إىل جانب صك��وك الوطنية. 
فكان حلم مالين السورين، طوال حكم بيت 
األس��د، ه��و احلصول على عقد عم��ٍل يف بلدان 
اخللي��ج النفطي��ة أو يف ليبي��ا. كان ه��ذا حل��م 
الكادر التعليمّي واملهندسن واألطباء والعمال 
وغريه��ا م��ن االختصاصات. أم��ا األقل طموحًا 
فقد كانت وجهتهم لبنان حيث األعمال اليت 
ال تتطلب تعليماً أو تدريباً خاصاً كالبستنة 

أو أعم��ال البن��اء أو م��ا يف مس��توى ذل��ك.
ه��ذه التفاصي��ل ال��يت يعرفه��ا كل  	
الس��ورين، ض��روريٌّ أن نذكره��ا هن��ا للكالم 
ع��ن »الوطني��ة«. واض��ح م��ن األمثل��ة الس��ابقة 
أن »الوط��ن« مل يك��ن يوم��ًا جلمي��ع م��ن ول��دوا 
عل��ى األرض الس��ورية وعاش��وا حياته��م يف 
مدنه��ا وقراه��ا. هناك مالين الس��ورين ممن 
ضاق��ت بهم س��بل العيش فبحثوا ع��ن أوطان 
بديل��ة، س��واء بص��ورة مؤقت��ة )س��نوات( أو 
للطغم��ة  فه��ي  البل��د  خ��ريات  أم��ا  دائم��ة. 
احلاكم��ة وأجهزتها األمني��ة وأتباعها ومن 
ختتاره��م م��ن املوال��ن. كان م��ن غري املمكن 
أن ي��رز صناع��ي أو تاج��ر أو رج��ل أعم��ال 
لفح��ص  خيض��ع  مل  م��ا  أعمال��ه  وتزده��ر 
والء وين��ال رض��ى النظ��ام وأجهزته األمنية، 
وإىل  أرباح��ه.  يف  ضباط��اً  يش��ارك  مل  وم��ا 
جان��ب املراقب��ة األمني��ة الدقيق��ة للعمال��ة 
يف مؤسس��ات الدول��ة والقط��اع الع��ام، كان 
القط��اع اخل��اص أيض��ًا حت��ت رقاب��ة وابت��زاز 
دائم��ن، مب��ا يف ذل��ك القط��اع غ��ري املنظ��م أو 
غ��ري القانون��ي. مث��ال ذل��ك دوري��ات ف��روع 
املخاب��رات اليت كانت تقوم ب�«زيارة« مكاتب 

التعلي��م غ��ري املرخص��ة ال��يت تق��دم ال��دورات 
املأج��ورة للط��الب. وب��داًل م��ن إغالقه��ا، كم��ا 
عل��ى  حيصل��ون  كان��وا  القان��ون،  يقض��ي 
اخل��ّوة وينصرف��ون، م��ن غ��ري أن يش��كل الت��زام 
املكت��ب بدف��ع اخل��ّوة أي ضمان��ة لع��دم إغالق��ه 
القض��اء.  أم��ام  القائم��ن علي��ه  أو حماس��بة 
مل يك��ن ه��ذا جم��رد ش��كل م��ن أش��كال الفس��اد 
ال��ذي ال ختل��و من��ه دول��ة يف الع��امل، ب��ل ج��زءاً 
م��ن عملية التطويع واإلذالل املنظم للرعية؛ 
كس��ر رأس��هم وعينهم بشتى الوس��ائل ومنها 

نظ��ام اخل��ّوة.
ميكنن��ا إذن احلدي��ث ع��ن مالي��ن  	
الس��ورين »ال��ال وطني��ن«؛ إم��ا بس��بب ط��رد 
النظام هلم من جنة الوطنية ألنهم معارضون 
له علناً، أو بس��بب ش��عورهم الذاتّي بأن الوطن 
ليس هلم بل هو لغريهم، فيبحثون عن أوطان 
بديل��ة تق��دم هل��م م��ا حيف��ظ احل��د األدن��ى من 
الش��عور بالكرام��ة. م��ع أن كرامة الباحث عن 
رزق��ه يف ب��الد غريب��ة ليس��ت باألم��ر البديه��ي، 
وخاص��ة يف البل��دان النفطي��ة ال��يت يتش��اوف 
والفلس��طينين  الس��ورين  عل��ى  س��كانها 
واملصرين وكثرٍي ممن يعملون عندهم. ومع 
ذل��ك ارتض��ى الس��وري أن يعم��ل يف تل��ك البالد 
ال��يت تذل��ه، مفض��اًل ذل��ك على مذلت��ه يف بلده.

»الوط��ن« يف األص��ل مفه��وم مثق��ل  	
بالتحي��زات اإليديولوجي��ة، خب��الف مفه��وم 
الدول��ة ال��ذي ميك��ن االتف��اق عل��ى تعري��ٍف 
انتم��اٌء  الدول��ة  إىل  االنتم��اء  ل��ه.  موضوع��يٍّ 
سياس��يٌّ م��ن املف��رتض أن يق��وم عل��ى عق��ٍد 
اجتماع��يٍّ ه��و الدس��تور، يف ح��ن أن االنتم��اء 
إىل الوطن انتماٌء ثقايفٌّ يرتبط بشبكة معقدة 
من عناصر الثقافة احمللية كاللغة واللهجة 
والع��ادات وأن��اط احلي��اة يف امل��أكل وامللب��س 
وغريه��ا من مظاه��ر ثقافة اجملتمع، وعناصر 
امل��كان كاحل��ارة والقري��ة واملدين��ة. م��ن ه��ذا 
املنظور حيس��ن تس��مية هذا الكيان باملوطن أو 
البل��د ب��داًل م��ن الوط��ن، الرتب��اط ه��ذا األخ��ري 
حبمول��ة إيديولوجي��ة قوي��ة، لي��س يف س��وريا 
والبلدان املش��ابهة فقط، بل كذلك يف مجيع 
بل��دان الع��امل القائم��ة عل��ى فك��رة »الدول��ة – 
األم��ة«، ه��ذا الكي��ان احلدي��ث ج��داً يف التاري��خ 
العاملي وبدأنا نشهد جتاوزه يف العقود األخرية. 
»الوطن« و»الدفاع عن الوطن« و»املوت يف سبيل 
الوطن« هي مفاهيم مرتابطة أوجدها احلكام 
والطبقات احلاكمة لتيسري قيادة احملكومن 

وتأبيده��ا.
الوطن وطنه��م دائمًا ويف كل مكان. 	
أم��ا وطننا فهو حريتن��ا وكرامتنا. 	

رأي

بكر صدقي

وطنهم ووطننا



رأي

بوستيج داعش
س��خريتهم  الديري��ون  عّل��ق  	
م��ن مقابل��ة حماف��ظ دي��ر ال��زور؛ 
ال��يت بثته��ا إح��دى قن��وات النظ��ام، 
التصمي��م  س��يئة  باروك��ٍة  عل��ى 
كان يضعه��ا عل��ى رأس��ه. وم��ع أّن 
وضع شعٍر مستعاٍر عادٌة شائعٌة بن 
الرجال الصلع يف سوريا، لكن الناس 
يف الدير ال حيّبون احملافظ -الواقع 
أن��ه ال يوجد س��وريون كث��ر حيّبون 
أّي حمافظ- وهم كانوا سيجدون 
طريق��ًة للس��خرية من��ه حت��ى لو مل 

يض��ع باروكت��ه الس��مجة.
ق��د يب��دو مث��رياً لالس��تغراب أن يك��ون »بوس��تيج« احملاف��ظ  		
للش��عر  العتي��ق  الفرنس��ّي  باالس��م  الديري��ون حيتفظ��ون  زال  –م��ا 
املس��تعار- ه��و املدخ��ل إىل رف��ض م��ا قال��ه الرج��ل يف املقابل��ة ال��يت ب��دت 
، حت��ى وإن كانت  أش��به جبلس��ة حتقي��ٍق حزبي��ٍة منها بلقاٍء تلفزيونيٍّ
تفاصي��ل احلدي��ث تتط��ّرق إىل ح��ال دي��ر ال��زور املأس��اوّي، حماص��رًة 
- حتى ما  م��ن داع��ش، والنظ��ام، وال جي��د أهلها -ح��واىل 200 ألف مدنيٍّ
ميك��ن وصف��ه خبش��اش األرض؛ ليواصل��وا حياته��م املكربة ب��ال أّي نوٍع 

م��ن اخلدم��ات الالزم��ة الس��تمرار ه��ذه احلي��اة.
ذه��ب احلدي��ث يف املقابل��ة، وع��اد م��راراً، إىل قضي��ة مغ��ادرة  	
الديري��ن احملاصري��ن يف حّي��ي اجل��ورة والقص��ور ملدينته��م. وب��دا 
احملافظ صرحيًا أحيانًا بعجزه عن تقديم أّي حلٍّ سوى انتظار »قرار 
القيادة«؛ وهي إشارٌة واضحٌة ال يسمح له سقفه الوطّي بتجاوزها إىل 

صراح��ة االس��م.. بش��ار األس��د.
وبصرف النظر عن موقفهم الالذع من »بوستيج احملافظ«،  	
يعيش الديريون اآلن، داخل احلصار وخارجه، أسوأ مرحلٍة متّر على 
املدين��ة خصوص��ًا، واحملافظ��ة عمومًا، منذ قي��ام الثورة. وتكفي متابعة 
ق��راءة م��ا يكتبون��ه عل��ى مواق��ع التواص��ل، أو مواصل��ة االس��تماع إىل 
أحاديثهم، بعد اجلملة األوىل والش��تيمة التفس��ريية؛ لكش��ف حقيقة 

امل��رارة ال��يت تف��ور م��ن حلوقه��م.
ال ميكن مغادرة دير الزور بس��هولة، ويس��تحيل البقاء فيها..  	

املعادل��ة احلالي��ة. ه��ي  ه��ذه 
ليس كّل من يوجد يف اجلورة والقصور من سكانها أصاًل.  	
ه��م، يف غالبيته��م، م��ن س��كان األحي��اء ال��يت كان��ت حم��ّررًة، قب��ل أن 
تس��تولي عليها داعش قادمًة من الريف الش��رقّي الذي اجتاحته بعتاٍد 
وأس��لحٍة أمريكي��ٍة -ي��ا للمفارق��ة- قادمًة من املوص��ل وتكريت. وهذا 
س��يكون الن��زوح الراب��ع هل��م من��ذ آب 2011، ح��ن اجتاحت دبابات األس��د 
)القي��ادة ال��يت ينتظره��ا احملاف��ظ( املدين��ة ألّول م��ّرٍة، مفتتح��ًة أرب��ع 
س��نواٍت م��ن القص��ف اليوم��ّي حّول أحي��اء كاملًة اىل ركاٍم يس��تحيل 

حت��ى عل��ى أهله��ا أن ميّي��زوا مالم��ح بيوته��م وس��طه.
ه��ؤالء البش��ر –الس��وريون– بات��وا جم��ّرد أرق��اٍم هامش��يٍة، ال  	
يكّل��ف أح��ٌد يف الع��امل خ��ارج س��وريا نفس��ه عن��اء إحصائهم. وهم ليس��وا 
حمظوظن –حاهلم حال الغالبية العظمى من مواطنيهم– مبا يكفي 
لتث��ار قضي��ة حصاره��م، وجتويعه��م، وقتله��م، وذحبه��م، وجلده��م، 
وصلبه��م عل��ى أعم��دة الطرق��ات، وتعذيبه��م حت��ى امل��وت، م��ن النظ��ام 

وداعش... ازدواجية اجملرمن وتعاونهم ال تعي م���زيداً من التعاطف، 
وال شيئًا من االكثراث.

حتتاج، كي تنجو من دير الزور اليت حتاصرها داعش إىل  	
»أراضي داعش«، يف مفارقٍة سورياليٍة مرهقٍة وقاتلٍة يف بعض األحيان، 
إىل توف��ري جمموع��ة ش��روط؛ منه��ا أن يوافق ممثلو النظ��ام –احملافظ 
وربعه يف هذه احلالة- على خروجك، وأن تدفع مثن رحلتك لضباط 
النظام كبار ش��ّبيحته كي يس��محوا لك بالعبور اىل مناطق سيطرة 
داع��ش ع��ر حاج��ز عي��اش ال��ذي يف��رتض أن��ه خ��ط دفاعه��م األّول عن 

املدينة ض��د داعش.
س��تحتاج أيض��ًا إىل التأك��د م��ن أن امس��ك لي��س مدرج��ًا  	
عل��ى قوائ��م املخاب��رات كعض��ٍو س��ابٍق يف اجلي��ش احل��ّر، أو مؤي��ٍد ل��ه، 
أو متظاه��ٍر نش��ٍط يف بداي��ات الث��ورة، ألن��ك س��تجد قوائ��م ش��بيهًة لدى 
داع��ش تنتظ��رك يف مع��دان –مدين��ة صغ��رية تفص��ل احل��دود اإلداري��ة 
حملافظيت الدير والرقة-. وسيكون عليك اخلضوع، يف هذه احلالة، إّما 
لعقوب��اٍت ميليه��ا م��زاج أم��ري احلس��بة التونس��ّي، أو ل�«دورٍة ش��رعيٍة« يف 
مكاٍن سّرّي... لنقل إنه شيٌء يشبه دورة اإلعداد العقائدّي اليت ينظمها 
النظام للمعتقلن العائدين إىل »حضن الوطن«، لكنك يف هذه احلالة 
س��تعود إىل »حض��ن داع��ش«. وس��يجد امس��ك، وبقي��ة أمس��اء زمالئ��ك، 
الطري��ق إىل إحصائي��ات ت��وّرم داع��ش املتواصل��ة، ال��يت تث��ري الرع��ب يف 
ب��الد الع��امل الس��عيدة؛ الب��الد ال��يت مل تك��ن –للصدف��ة احملض��ة- تع��رف 
أّن��ك ق��ادٌم م��ن مدين��ٍة علي��ك أن تدف��ع فيه��ا رش��وًة هائل��ًة لتخ��رج م��ن 

حصاره��ا حن��و م��ن حياصره��ا.
الديري��ون وحده��م لديه��م مي��زة خي��ار ش��راء صف��ة التش��ّدد  	

اجل��وع. م��ن  س��يموتون  فإنه��م  وإال 
م��كاٍن وزم��ان، جت��ارًة  يش��ّكل احلص��ار عموم��ًا، ويف كّل  	
مرحبًة للبعض. وال خترج الدير عن هذا السياق املرير، بدايًة بتعاوٍن 
مكشوٍف بن طريف احلصار لتمرير مؤٍن ال تكفي لسّد الرمق بأسعاٍر 
فلكي��ة، ولي��س انته��اًء برم��ي النازح��ن الناجن من ملزمة امل��وت جوعًا 
وقصف��ًا عل��ى أرصف��ة دمش��ق، ومنعه��م م��ن دخ��ول مناط��ق الس��احل 
حتى وإن كان هلم فيها أقارب أو مكان س��كن... آلية الطرد والتهجري 
املتوازي��ة تل��ك ال ت��رتك كث��رياً م��ن خي��ارات الن��زوح ال��يت، يف معظمه��ا، 

ترم��ي املدني��ن حن��و مناط��ق س��يطرة داع��ش جم��ّدداً.
جي��ب االع��رتاف هن��ا أن احلي��اة حت��ت س��يطرة داع��ش تب��دو  	
أسهل من حيث توافر املواد الغذائية، ورخص مثنها، قياسًا إىل مناطق 
سيطرة النظام –حتى تلك غري احملاصرة منها- لكن يف مقابل حتّول 
التعذي��ب حت��ى امل��وت يف س��جون األس��د إىل تعذيٍب باس��تخدام املوت يف 

س��احات ذب��ح وصل��ب داع��ش.
م��ا حي��دث يف دي��ر الزور هو، ببس��اطٍة تقارب ش��تيمًة بذيئًة،  	
وض��ع »بوس��تيج« امس��ه داع��ش عل��ى رأس مذحب��ٍة امسه��ا األس��د.

سهيل نظام الدين
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حممد قدور عينية - حمافظ دير الزور



 

أبو حممد اإلدليب

دمعٌة على خّد نازح

»عندم��ا كن��ت يف املعتق��ل، يف  	
مثانينيات القرن املاضي، كنت أتصّور 
األس��د  آل  في��ه.  س������تنتهي  أن حيات��ي 
سيبقون يف السلطة، وحنن سنموت يف 
السجن«. كان أبو حممد يسرتجع هذه 
الذك��رى يف ذهن��ه وه��و مط��رق الرأس 
إىل منزل��ه. اآلن يعتقل��ي ه��مٌّ  عائ��داً 
: األطفال ومس�����تقبلهم، تأمن  النهائيٌّ
م��ازوت الش��تاء، س��داد الدي��ون، تأم��ن 
لق������مة العي��ش، افتق�����ادي لألصدق��اء.

املن��زل.  م��ن  حمم��د  أب��و  يق��رتب  	
ل��و يس��تطيع خبط��وٍة أن يك��ون يف الداخ��ل! 
حترق��ه الش��مس وظم��أ ش��ديٌد جيتاح��ه. تعٌب 
م��رٌّ يعيق��ه ورغب��ٌة عارم��ٌة يف فنج��ان قه��وة. 
يتذك��ر مقطع��ًا ملم��دوح ع��دوان، أو ظ��ّن أن��ه 
ل��ه: »خبب��ٍث أبيض، متنيت ل��و أنه ميوت قليال 
ألع��رف طع��م احلي��اة م��ن بع��ده. لك��ن خيب��ات 
الشيخوخة املبكرة، واملدن احملتلة يف اهلزائم، 
علمتن��ا أن األش��ياء اجلميل��ة ال تع��ود أب��داً إن 
ذهبت...«. يدخل املنزل حمطمًا، يائسًا. ما هذا 
الع��امل ال��ذي يتنفس التفاهة والب��ؤس واألمل! 
يتم��ّدد عل��ى أرضي��ة الغرف��ة. يس��تعيد توازنه، 
حيّس باهلدوء. يفكر بالكتابة. منذ أس��بوعن 
وه��و حي��اول أن يكت��ب ش��يئًا. يفك��ر كث��رياً، 
ي��رتدد، ث��م يع��اود التفك��ري. الكتاب��ة من أصعب 
األم��ور. إنه��ا أش��غاٌل ش��اقة. ه��ي كّل األعم��ال 

املس��تحيلة إلع��ادة بن��اء الع��امل م��ن جدي��د.
يتذك��ر أيام��ه األخ��رية يف س��جن  	
واملعتقل��ون  الس��جناء  ق��ام  املرك��زي.  حل��ب 
ث��م  لالس��تعصاء،  مبحاول��ٍة  السياس��يون 
تط��ّورت إىل حماول��ٍة لله��روب م��ن الس��جن. 
كان ذل��ك يف منتص��ف 2012. ُقت��ل م��ن ُقت��ل 
من السجناء، ثم بدأ االنتقام الرهيب من قبل 
عناصر النظام. كان أغلبهم من لوٍن طائفيٍّ 
واح��د. ج��اؤوا بش��ابٍّ ملت��ٍح وأخ��ذوا يضربون��ه 
عش��رات  بقس��وٍة  وجه��ه  عل��ى  بالش��حاطة 
الضرب��ات، وه��و يت��أّوه بص��وٍت خاف��ت. كان 
أحد احلّراس يقف مراقبًا املشهد، وجهه يعّر 

ع��ن احل��زن والتعاط��ف، وكان يش��عر بال��ذل 
واملهان��ة. بع��د أن انته��وا م��ن تعذي��ب الس��جن 
طلب��وا من��ه أن ينض��م إىل زمالئ��ه ويهت��ف 
معه��م ذل��ك اهلت��اف ال��ذي رس��م ذّل الش��عب 

الس��وري: »اهلل، س��وريا، بش��ار وب��س!«.
يرتش��ف أب��و حمم��د كوبًا م��ن املاء.  	
تأتي��ه ابنت��ه بالقه��وة. يغمض عيني��ه. يتذكر 
مقاطع من قصيدٍة لعلي اجلندي: »قد تضيق 
املش��رئب  الضح��ى  قهوت��ه يف  لك��ن  العب��ارة، 
افتتاٌح وفتٌح. وقد يستقي النار من قطع الثلج 
يف امل��اء، أو يرتق��ي الس��حب البي��ض م��ن تب��ٍغ 
أسود. قد ينام، ولكن مع الفجر، معتنقًا حلمًا 
ان«.  للفت��ّوة. ق��د يقذع الق��ول، لكن كفيه غضَّ
صح��ا م��ن تأمل��ه، ارتش��ف قهوت��ه بل��ذٍة. وم��ع 
عدٍد من لفافات التبغ عاد ملمارس��ة أمله املعتاد. 
املقه��ى  كان يفتق��د األصدق��اء وحي��ّن إىل 
يف حل��ب. منه��م َم��ن غ��ادر إىل تركي��ا، ومنهم 
م��ن انقطع��ت أخباره يف رحلة التيه الس��ورية. 
عندم��ا ذه��ب إىل عنت��اب يف نهاي��ة ش��تاء ه��ذا 
الع��ام، يف زي��ارٍة قص��رية، التق��ى بع��دٍد منه��م. 
انتعش��ت روح��ه ملرآهم، لكنهم أث��اروا حزنه يف 
نفس الوقت. بدوا له غرباء، عالقاتهم ببعضهم 
مفكك��ة، وكٌل يبح��ث ع��ن بقائه. عندما رجع 
إىل قريت��ه كان كم��ن ُزّج ثاني��ًة يف الس��جن! 
عاد ليجرتَّ آالمه وبؤسه ووحدته. صحيٌح أنه 
خيال��ط الن��اس ويلتق��ي به��م ويس��هر معه��م 
ويناقش��هم، لكن��ه كان وح��ده. كان دائم��ًا 
يرّدد بيتًا من الش��عر لس��عدي يوس��ف: »أمشي 

مع اجلميع وخطوتي وحدي!«. عاد بذاكرته 
إىل املقهى الذي كان يرتاده أيام اجلَمع ويف 
األصدق��اء  كان  اجلميل��ة.  املس��اءات  بع��ض 
يتجمع��ون عل��ى طاول��ة واح��دة ويثرثرون يف 
مواضي��ع ش��تى. وح��ن يتوق��ف ال��كالم قلي��اًل 
كان املرح��وم أب��و جه��اد يس��أل: م��ا العم��ل؟ 
يضحك أحد األصدقاء ويقول: س��ؤاٌل بس��يٌط 
ج��داً لك��ن الع��امل كل��ه ال يس��تطيع اإلجاب��ة 
ه��ا  عن��ه!! تداه��م الظه��رية أب��و حمم��د حبرِّ
القات��ل. ميش��ي يف الغرفة جيئ��ًة وذهابًا، كما 
يف أي��ام املعتق��ل، لكنه يش��عر باحلرية. حياول 
أن ين��ام قلي��ال، لك��ن عبث��ًا! يأت��ي املس��اء. يهاجم 
القن��وات اإلخباري��ة كلها: استش��هد العش��رات 
يف دوم��ا؛ جم��زرة يف إدل��ب؛ اقتح��ام س��جن 
مح��اة املرك��زي لف��ّض اس��تعصاء الس��جناء. 
يس��تمع إىل ع��دٍد م��ن احمللل��ن السياس��ين 
يك��ّررون كالم مم��اًل. يغل��ق التلف��از ث��م ينام.

ابنت��ه  ج��اءت  عندم��ا  الصب��اح،  يف  	
بفنج��ان القه��وة، مل يتح��ّرك. ش��اهدت عل��ى 
خ��ّده األيس��ر دمع��ًة. وإىل جانب��ه ق��رأت م��ا 
كتب��ه قب��ل أن مي��وت، أبيات��ًا حملم��ود دروي��ش: 
»وحارب��ُت وح��دي، انتص��رُت عل��ى اخل��وف. 
وس��أحارب م��ن أج��ل مملك��ة البص��ل األخض��ر 
والبقدون��س ال��ذي ينم��و يف ح��وٍض صغ��ري، 
م��ن أج��ل ح��ّق الن��اس يف النوم يف الس��اعة اليت 
يريدونه��ا، وحقه��م يف احلل��م ب��ال خ��وٍف وآل��ة 
تس��جيل. س��أحارب م��ن أج��ل حتلي��ل األحزاب 

الواح��د...«. احل��زب  وحتري��م 
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اجلهادّي أب��و إبراهيم..
الضال االبن  عودة 

فورين بوليسي

فريا مريونوفا وسام ويت وأمحد مهيدي
فورين بوليسي/ 10 آب

ترمجة مأمون حليب

ألبي إبراهيم، 22 عامًا، شكل طالٍب جامعيٍّ نوذجيٍّ يف أوروبا أو الواليات املتحدة. فهو طويٌل ووسيم، يرتدي بنطال جينز وتي  	
شريت، حليق اللحية والشارب مع َقّصة شعٍر جديدة؛ على خالف ما كان عليه مظهره السنة املاضية عندما كان له شعٌر طويٌل وحليٌة 
كثٌة أثناء خدمته كأميٍّ مع »الدولة اإلسالمية«، مكلٍَّف باحلفاظ على حكم اجلماعة الوحشّي يف سوريا. من تشرين األول 2014 وحتى 

أي��ار 2015، عم��ل أب��و إبراهي��م يف املكات��ب األمنية للتنظيم يف الرق��ة ودير الزور.

ه��و واح��ٌد م��ن مخس��ة أبن��اء لعائل��ٍة  	
من الطبقة الوسطى من ريف الرقة. عندما 
بلغ س��ن الرش��د ذهب إىل اجلامعة يف مدينة 
دي��ر ال��زور لدراس��ة عل��وم احلاس��وب، وكان 
يف نهاي��ات س��نته األوىل عندم��ا ب��دأت الث��ورة. 
كان وال��ده خائف��ًا علي��ه. يع��ود أب��و إبراهي��م 
بذاكرت��ه إىل تل��ك األي��ام: »كان مثة الكثري 
م��ن املظاه��رات يف اجلامع��ة، ل��ذا كان أب��ي 
قلق��ًا م��ن أن أعتق��ل«. عائلت��ه –ش��أن كث��رٍي 
م��ن العائ��الت يف قريت��ه– مل تس��اند الث��ورة، 
بس��بب ذاكرة القمع الوحش��ّي لنظام حافظ 
األس��د لالنتفاض��ة ال��يت حدث��ت يف مثانين��ات 
الق��رن املاض��ي. أم��ا أب��و إبراهي��م نفس��ه فل��م 
يك��ن لدي��ه رأٌي ع��ن الث��ورة إىل أن بدأ النظام 
يعتق��ل زم��الء الدراس��ة واألصدق��اء، وحينه��ا 
بدأت الكراهية. »ذات يوم ش��اهدت 3 س��يارات 
متوقف��ة ق��رب منزل جارنا«، قال أبو إبراهيم 
وه��و يص��ف أيام��ه يف دي��ر ال��زور. »فهم��ت أن 
، لكن عندما ش��اهدتهم  ذلك املنزل فيه ثوريٌّ
يعتقلون فتًى ال يتجاوز 15 عامًا بدأت األمور 

تله��ب محاس��ي«. عندم��ا أصبح من املس��تحيل 
عل��ى أب��ي إبراهي��م متابع��ة دراس��ته يف دي��ر 
أن��ه س��يبقى  ال��زور، ع��اد إىل بل��ده متوقع��ًا 
هن��اك أط��ول قلياًل م��ن العطلة املعت��ادة. لكن 
أثن��اء وج��وده هن��اك اس��تولت جبه��ة النص��رة 
مرتبط��ة  ووح��دات  بالقاع��دة،  املرتبط��ة 
باجلي��ش الس��ورّي احل��ّر، على مدين��ة الرقة، 
وفج��أًة وج��د نفس��ه يف أرٍض حم��ّررة. بع��د 
أن ش��هد العنف يف دير الزور، كان مس��روراً 
لتح��ّرر منطقت��ه م��ن النظ��ام. مل يك��ن لدي��ه 
الكث��ري ليفعل��ه يف الرق��ة، مم��ا دفع��ه إىل أن 
يبدأ بقضاء الوقت مع بعض األصدقاء الذين 
كانوا قد التحقوا جببهة النصرة ومناقش��ة 
تاري��خ اجلهادين اجملي��د. كانت معظم تلك 
القص��ص ع��ن مقاتل��ن مث��ل عب��د اهلل ع��زام، 
لك��ن أكث��ر م��ا أّث��َر في��ه كان��ت رواي��ات ع��ن 
تفج��ريات جبه��ة النص��رة ملب��اٍن حكومي��ة يف 
دمش��ق يف 2012. ب��دا ل��ه أن اجلبه��ة كان��ت 
تش��كل فارق��ًا. »كن��ت أفك��ر جدي��ًا باالنضم��ام 
إليه��م«. لك��ن قبل أن يس��تطيع االلتحاق بهم 

س��يطرت »الدول��ة اإلس��المية« عل��ى مدين��ة 
جبه��ة  عل��ى  وكان  تام��ة،  س��يطرًة  الرق��ة 
النص��رة االنس��حاب. بع��ض أصدقائ��ه رحل��وا 
مع اجلبهة، لكن آخرين انضموا إىل »الدولة«، 
بالتنظي��م.  إبراهي��م  أب��ي  ف��ازدادت معرف��ة 
»كان أصدقائي الداعش��يون حيكون لي عن 
الفرق بن النصرة وداعش، لكن هذا مل يكن 
األوىل  األح��رف  ق��ال، مس��تعماًل  واضح��ًا«، 
م��ن اس��م التنظي��م ذات الدالل��ة التحقريي��ة. 
»هك��ذا ب��دأت أحض��ر دروس��ًا لداع��ش«. واقع��ة 
أن أب��ي إبراهي��م كان يش��ري إىل اجلماع��ة 
باس��م داعش عوضًا عن »الدولة« مؤش��ٌر على 

مرارت��ه احلالي��ة جت��اه اجلماع��ة.
أثن��اء دروس العقي��دة والش��ريعة  	
يس��اند  ال  م��ن  كل  أن  إبراهي��م  أب��و  تعل��م 
حت��ى  كاف��راً.  ُيع��ّد  اإلس��المية«  »الدول��ة 
أعض��اء جبه��ة النص��رة مل يكون��وا مس��لمن 
كفاي��ة ألنه��م، حس��ب "الدول��ة«.، مل يكون��وا 
آبه��ن لقواع��د اإلس��الم،  وكان��وا ذي ل��ٍن 
م��ع املدني��ن، ومل يكون��وا مقاتل��ن جيدي��ن.
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»بدا األمر مقنعًا مبا يكفي«.، قال أبو إبراهيم. 
ويف تشرين األول 2014،  وبعد إنهائه للدورة، 
باي��ع اجلماع��ة رمسي��ًا. كانت ش��هوره األوىل 
على ما يرام. ومبا أنه مل يكن قد قاتل مع أي 
مجاعٍة أخرى، فقد اعُتر عضواً مثاليًا. كان 
هذا األمر هامًا للذين يقودون اجلماعة: إنهم 
واقع��ة  ألن  الس��ابقن،  باملقاتل��ن  يرتاب��ون 
أنه��م قاتل��وا يف وق��ٍت م��ا لص��احل جمموع��اٍت 
أخ��رى تش��ّكك يف تصميمه��م عل��ى بن��اء دول��ة 
»إس��المية« حب��ق. كان��ت ل��ه عالق��ات طيب��ة 
جداً مع قادة اجلماعة احمللين، لذا دعوه إىل 
العم��ل يف املكت��ب األمّي يف الرقة، الذي كان 
أهّم جهاٍز يف اجلماعة املتش��ددة، فعلى عاتقه 
تق��ع مس��ؤولية ضب��ط األراض��ي ال��يت حت��ت 
س��يطرة التنظي��م وضم��ان أم��ن مؤسس��اته 
وقيادته. يقول أبو إبراهيم: »لست متأكداً من 
س��بب اختياره��م ل��ي، لك��ن ه��ذا مل يك��ن مهم��ًا؛ 
لق��د كان مكان��ًا جي��داً أعم��ل في��ه«. باإلضافة 
إىل الس��لطة ال��يت متت��ع به��ا بعمل��ه يف ه��ذا 
اجله��از، كان يتلق��ى مرتب��ًا ش��هريًا يبل��غ 250 
البداي��ة، بفض��ل تدّرب��ه يف  دوالراً. جن��ح يف 
عل��وم احلاس��وب، يف احلص��ول عل��ى وظيف��ة 
التدقي��ق يف حواس��يب املعتقل��ن واملطلوب��ن 
حبثًا عن ملفاٍت وإمييالٍت حمذوفة. لكن مل 
مي��ِض وق��ٌت طوي��ٌل حت��ى ُنق��ل للعم��ل يف دير 
ال��زور، وهناك كان��ت مهمته مجع معلوماٍت 
ع��ن الن��اس. يقول أب��و إبراهي��م: »كنت أذهب 
إىل صالونات احلالقة وأصغي أثناء انتظاري 
بع��د  املس��اجد  إىل  أذه��ب  وكن��ت  ل��دوري، 
الص��الة وأنصت إىل أحاديث الناس متظاهراً 

أن��ي أقرأ الق��رآن«.

يف غض��ون ذل��ك كان��ت مش��اركة  	
روابط��ه  تدّم��ر  التنظي��م  م��ع  إبراهي��م  أب��و 
العائلي��ة. وال��ده حت��ى الي��وم ال يناص��ر الثورة، 
وال أح��د م��ن إخوت��ه يقات��ل يف احل��رب. يق��ول 
أب��و إبراهي��م: »ق��ال ل��ي أب��ي إنه س��يفعل لي أّي 
ش��يٍء إن ترك��ت التنظي��م. سيس��اعدني عل��ى 
إجي��اد فت��اٍة أتزوجه��ا ويدفع تكالي��ف الزفاف، 
لك��ي مل أهت��م. الصداق��ة ب��ن املقاتلن كانت 
أكثر شيء استمتعت به بوجودي مع داعش. 
كان يوج��د أمريكي��ون وفرنس��يون وع��رب، 
لكنهم كانوا حيبون بعضهم، ومل يكن هناك 
متييز«. أس��اس هذا الرابط القوي بن أعضاء 
التنظيم ليس فقط اإلميان الديي. فبالرغم 
م��ن وج��ود بع��ض املقاتل��ن الش��ديدي التدين، 
هناك أشخاٌص انضّموا من أجل املال، وحسب 
أبو إبراهيم: »كانوا سيتحّولون إىل املسيحية 
ل��و كان��ت تدف��ع امل��ال الوف��ري«. كث��رٌي م��ن 
الن��اس أيض��ًا، وفق��ًا ألب��ي إبراهي��م، انضّم��وا 
إىل التنظي��م ال ألنه��م مؤمن��ون حقيقي��ون، 
بل بدافع اليأس. فهناك سوريون يف التنظيم 
كان��وا ق��د قاتل��وا م��ع جمموع��اٍت مرتبط��ٍة 
باجلي��ش احل��ّر، ليصاب��وا أخ��رياً باخليب��ة بع��د 
فش��ل كل تل��ك اجلهود والتضحي��ات. مل يكن 
أبو إبراهيم مهتمًا للراية اليت كان املقاتلون 
يقاتل��ون حتته��ا طاملا كانوا يقاتلون النظام –

وينتص��رون– ولذل��ك التح��ق بالتنظي��م. لك��ن 
قلقًا عميقًا انتابه ملا شاهده وهو يف صفوفهم. 
مل يك��ن مس��روراً م��ن الطريق��ة ال��يت كان��وا 
يعامل��ون بها املدنين. تعامل مقاتلو اجلماعة 
م��ع الس��كان احمللي��ن وكأنه��م أدن��ى طبق��ٍة 
ممكنة: »كنت أكره ذلك، وأكره أن الناس 

كرهون��ي ألن��ي كن��ت م��ع داع��ش«. ب��دأ أب��و 
إبراهي��م ي��درك أن��ه، حت��ى ول��و كان النظ��ام 
ال  أن��ه  إال  وللتنظي��م،  ل��ه  مش��رتكا  ع��دّواً 
يتف��ق م��ع فلس��فتهم األساس��ية. وه��و ي��رى أن 
كث��رياً م��ن املقاتل��ن الس��ورين م��ع التنظي��م 
يش��اطرونه الرأي، لكنهم ال يس��تطيعون فعل 

ش��يء إليق��اف انته��اكات التنظي��م.
فيم��ا بع��د، ألق��ى التنظي��م القب��ض  	
عل��ى أعض��اء يف جبه��ة النص��رة وس��جنوهم يف 
الرق��ة، ث��م أعدموهم يف س��احة الس��اعة. كان 
أولئ��ك أصدق��اء ألب��ي إبراهي��م، وكان يع��رف 
بعضهم حتى قبل أن تغرّي احلرب حياتهم. »مل 
أس��تطع حتّمل ذلك. يف إحدى املّرات ش��اهدت 
صديق��ي م��ن جبه��ة النص��رة ورأس��ه ُيقط��ع، 
فعرف��ت أن��ه عل��ّي ت��رك التنظي��م. لك��ن ق��رار 
ت��رك التنظي��م وترك��ه فعلي��اً أم��ران ش��ديدا 
االختالف. فمقاتلو التنظيم الذين ُيضبطون 
وه��م حياول��ون اهلرب ُيقتلون ف��وراً«. أدرك أبو 
إبراهي��م أن االنش��قاق يتطلب خّط��ًة مفّصلة. 
م��زّورًة  مدني��ًة  هوي��ًة  أخ��رياً  لنفس��ه  ��ن  أمَّ
واستطاع القيام بالرحلة اخلطرة بنجاح، َفَعَر 
احلدود إىل تركيا. هو يعيش حالياً يف مدينة 
أورفة الرتكية، ويفكر يف متابعة دراسته. مل 
يع��د عل��ى اتص��اٍل م��ع أّي ش��خٍص ينتم��ي إىل 
التنظيم، لكنه أيضاً مل ُيًكون صداقاٍت جديدة. 
عندم��ا ُس��ئل ع��ن احتم��ال عودت��ه إىل القت��ال 
أجاب: »أنا َسئٌم من القتال«. إنه حياول العودة 
إىل احلي��اة العادي��ة، لك��ن األم��ر لي��س س��هاًل. 
يق��ول أب��و إبراهي��م: »م��ع الدول��ة اإلس��المية، 
يصب��ح القت��ال عقيدت��ك«. اآلن علي��ه أن جي��د 

ش��يئاً م��ا آخ��ر يعي��ش م��ن أجله.

ترجمة
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كتاب

شبهات داعش
ردوٌد باألدلة الشرعية اإلسالمية

حممد عثمان

يتن��اول الكت��اب عش��رين ش��بهًة، موّزع��ًة عل��ى ثالث��ة أقس��ام؛  	
يعنى األول منها بالشبهات املتعلقة مبنهج التنظيم، والثاني بالشبهات 
حول قتاله، فيما يضّم الثالث الشبهات اليت يثريها التنظيم عن منهج 
خمالفي��ه. وبده��يٌّ أن ه��ذه املس��ائل مرتابط��ة، تنب��ي وتتكام��ل لتوضح 
املوق��ف اإلس��المّي م��ن التنظي��م وف��ق رؤي��ة هيئ��ة الش��ام وكث��رٍي م��ن 

الفقه��اء.
ويب��دأ القس��م األول بنق��اش قوهلم »ال يفيت قاع��ٌد جملاهد«،  	
وه��ي العب��ارة ال��يت يس��وقونها إلس��قاط آراء وفت��اوى كّل علم��اء األم��ة 
تقريب��ًا، رغ��م أنه��ا ليس��ت م��ن القواعد الفقهي��ة. وهاك األئم��ة األربعة 
وأكث��ر تالمذته��م أفت��وا يف أم��ور اجله��اد وس��واها ومل يكون��وا م��ن أه��ل 
الثغ��ور، فالع��رة بصح��ة االس��تدالل ال حبم��ل الس��الح. أم��ا دف��اع أبن��اء 
التنظي��م ع��ن أنفس��هم بع��دم صّح��ة إط��الق وص��ف اخل��وارج عليه��م 
ألنه��م ال يكّف��رون مرتك��ب الكب��رية؛ فريّد عليه الكتاب بأن هذه املس��ألة 
ليس��ت وصف��ًا جامع��ًا لكّل اخلوارج، الذين فّصلت الس��نة النبوية فيهم 
��فه،  فأبانت أن أبرز مساتهم التكفري، واس��تباحة الدماء، والطيش والسَّ
وحداث��ة الس��ّن م��ع الغ��رور والتعال��ي. وهو م��ا يتضح يف أبن��اء التنظيم. 
أما استنادهم إىل وجود بعض اجملّدين يف العبادة بينهم فيفّسره أيضًا 
احلديث عن اخلوارج: »حيِقر أحدكم صالته مع صالتهم، وصيامه 
م��ع صيامه��م«. وكذل��ك اس��تدالهلم عل��ى صح��ة منهجه��م بوج��ود 
»املهاجري��ن« يف صفوفه��م، يف فه��ٍم خاط��ٍئ للمدل��ول اإلس��المّي هل��ذه 
الكلم��ة. فاملهاج��ر –تعريف��ًا- ه��و م��ن انتق��ل م��ن ب��الد الش��رك إىل ب��الد 
اإلسالم فاّراً بدينه وهؤالء ال ينطبق عليهم هذا الوصف؛ إذ قدم الكثري 
منه��م م��ن بل��داٍن مس��لمة، وم��ن ج��اء منه��م م��ن ب��الٍد أخ��رى مل خي��رج 
منه��ا ف��راراً بدين��ه م��ن االضطه��اد، ب��ل كان يعي��ش فيها آمن��ًا مطمئنًا. 
فض��اًل ع��ن أن��ه مل ي��رد يف أّي ش��رٍع أو مذه��ٍب أن جم��ّرد اهلج��رة دلي��ٌل 
عل��ى صح��ة املنه��ج! وقل مثل ذلك عن كثرة أعدائه��م، اليت يوردونها 
كأحد أدلة صواب ما يسريون عليه، متجاهلن األحاديث الكثرية يف 
حتبيذ ما عليه عموم املس��لمن. وعلى كّل حاٍل ال يقّر أبناء التنظيم 
بإسالم خمالفيهم، من مدنين وعسكرين وسياسين، بل يتهمونهم 
بال��رّدة، ويزي��دون عل��ى ذل��ك أن قت��ال ه��ؤالء أوىل م��ن قت��ال الكّف��ار. 
وهذه أيضًا من الس��مات الثابتة للخوارج، كما أوضحها أبرز مراجع 
السلفية الشيخ ابن تيمية نفسه، حن قال: »يستحّلون دماء أهل القبلة 
العتقادهم أنهم مرتّدون أكثر مما يستحّلون من دماء الكفار الذين 
ليس��وا مرتّدين«. مع توّس��عهم يف التكفري وجتاوزهم لضوابطه بش��كٍل 

ص��ار في��ه خاضعًا للجه��ل والغلّو.
أم��ا القس��م الثان��ي م��ن الش��بهات فيبث��ه أبن��اء التنظي��م يف  	
خمالفيهم لتوهن عزائمهم حن الدعوة إىل قتال هذه الفئة املنحرفة 

الباغي��ة. ومن��ه قوهل��������م إن الفصائ��ل س��������ارعت إىل قت��������ال التنظي��م 
قبل حماورته، رغم عدٍد ال حيصى من املناصح�����ات واحملاورات قامت 
به أطراٌف كثريٌة جداً لتجنب إراقة الدماء، ودومًا كان التنظيم هو 
املتعنت واملس��ارع إىل نقض العهود غدراً. إذ يقوم مش��روعه أصاًل على 
اعتبار القوى اليت ختالفه قوًى معاديًة جملّرد عدم اعرتافها مبا يزعمه 
من خالفة. أما قوهلم إن قتال التنظيم فتنٌة بن املسلمن فهو تدليٌس 
جديٌد؛ إذ أمر القرآن بقتال الفئة الباغية، كما حّضت األحاديث على 
قت��ال اخل��وارج. وقت��ال الفتن��ة –تعريف��ًا- ه��و القتال ال��ذي ال تتبّن فيه 
غاي��ٌة مش��روعة، ب��ل يتقات��ل في��ه الطرف��ان عل��ى ظل��م، خب��الف قت��ال 
التنظي��م إذ ه��و تنقيٌة للدين من الغلّو واالبتداع، وهو بذل��ك مما يأمر 
ب��ه الش��رع مل��ا في��ه م��ن محاي��ٍة للدي��ن مم��ا لّبس��وا في��ه عل��ى الن��اس، 

ومحاي��ٍة ألرواح ه��ؤالء الن��اس وممتلكاته��م.
ويعن��ى القس��م الثال��ث م��ن الكت��اب باالتهام��ات ال��يت  	
تكّف��ر  ال  أنه��ا  م��ن  األخ��رى؛  للفصائ��ل  التنظي��م  أبن��اء  يوّجهه��ا 
الدي��ن  األجن��يّب(، ومتّي��ع  )التدخ��ل  الكّف��ار  وتوال��ي  »الطواغي��ت«، 
اس��تجابًة لل��دول الغربي��ة... وس��وى ذل��ك م��ن الته��م ال��يت تأخ��ذ 
بالش��بهة وتتبن��ى تص��ّورًا ش��ديد االنغ��الق لإلس��الم وتدف��ع الن��اس 
إىل اعتناق��ه حت��ت طائل��ة أن يق��وم التنظي��م بتكفريه��م وإخراجه��م 

م��ن املّل��ة.. وكث��ريًا م��ا يفع��ل!

أصدرت هيئة الش��ام اإلس��المية كتاب »شبهات تنظيم  	
»الدول��ة اإلس��المية« وال��رد عليه��ا«*. وه��و م��ن إع��داد د. عم��اد 
الدي��ن خي��يت، م��ن املكتب العلمّي للهيئة، بعد مراجعة واستش��ارة 

جمموع��ٍة م��ن علم��اء العقي��دة والفق��ه.
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ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ مجّلة

صوٌر من أرض اخلالفة

صياد المدينة

مل تص��در بع��ُد فت��وى أو ق��راٌر خبص��وص املختل��ن عقلي��ًا.  	
قوان��ن  خيرق��ون  وجوهه��م،  عل��ى  هائم��ن  هك��ذا  تركه��م  لك��ن 
والتلف��ظ  عوراته��م  الس��جائر وكش��ف  بإش��عال  »الدول��ة« جه��رًا 
بكلم��اٍت ممنوع��ٍة أقله��ا »داع��ش« و«دواع��ش«؛ أم��ٌر ال يطيق��ه أبو داود 
األنص��ارّي. وخاّص��ًة م��ع مري��ٍض عقليٍّ مع��ّنٍ من أقارب��ه البعيدين، 
ل��ه ذاك��رٌة ال تع��رتف مب��ا ط��رأ عل��ى حي��اة أب��ي داود م��ن تغ��رّي، ف��ال 
ت��راه س��وى »ب��ّواق العلف« أو »بّواق املكّيفات من الوحدة اإلرش��ادية«. 
ال تتي��ح وظيف��ة آم��ر حاج��ٍز ألب��ي داود زّج ه��ذا املري��ض ال��ذي ال 
ينس��ى، وس��واه، م��ّدًة طويل��ًة يف الس��جن. بل إنه تعّرض م��ّرًة لتوبيخ 
شرعيٍّ حن ألقى القبض عليه ضمن من ضبطهم باجلرم املشهود 
مفطري��ن يف رمض��ان. لكن��ه جنح أخريًا يف العثور على طريقٍة آمنٍة 
ينّف��س م��ن خالهل��ا غضب��ه املتفاق��م عل��ى زم��رة املس��تثنن ه��ؤالء 
بإيقافه��م عل��ى احلاج��ز كلم��ا اقرتب��وا م��ن هن��اك، وفت��ح حتقيق��اٍت 
يتخللها تعذيٌب س��اخٌر وتهديداٌت باحلرق وإطالق الرصاص على 
ال��رأس وتقطي��ع األصاب��ع باخلنج��ر. وحّج��ة أب��ي داود يف تصّرف��ه 
ه��ذا جاه��زٌة، وه��ي البح��ث ع��ن اخلبث��اء مم��ن يقّدمون هلم الس��جائر 
ويلقنونه��م آخ��ر الش��تائم حب��ّق »داع��ش«. يف احلقيق��ة، ال يهت��م أب��و 
داود بالكشف عن اخلبثاء، بل ما يهّمه فقط هو »تأديب هذا املهبول 
اب��ن املهب��ول ال��ذي يتط��اول«، أو كش��ف حقيق��ة أن »ه��ذا املهب��ول م��و 
مهب��ول« إن��ا »صاح��ي وأخب��ث م��ن الش��يطان«، كم��ا يق��ول ألنص��اٍر 
آخري��ن يقامسون��ه متع��ة تعذي��ب املرض��ى العقلي��ن وإجباره��م على 
	اهلت��اف »باقي��ة« م��ع رف��ع الس��بابة، وم��ع حم��اوالت تلقينه��م أش��طر 

من أناشيد.
***

يوم��ًا م��ا س��نرفع الراي��ة يف مكة، قال��ت أم العباس املهاجرة  	
لصديقاته��ا وه��ي تتاب��ع مقطع��ًا مص��ّورًا عل��ى جّواهلا لط��واف حّجاٍج 
ح��ول الكعب��ة. ويوم��ًا م��ا س��نوقف ارت��كاب الفواح��ش يف أق��دس بق��اع 
األرض. »فواحش!« استغربت مبايعٌة حديثٌة ما قالته املهاجرة اليت 
مل تتأخر بالتوضيح أن طواف النس��اء والرجال واختالطهم ببعٍض 
ح��ول الكعب��ة فاحش��ة، وعندم��ا يفت��ح جن��ود اخلالف��ة مّك��ة س��ُيعزل 
اجلنس��ان. مل تقتن��ع املبايع��ة حديث��ًا باجل��واب، لكنه��ا ه��ّزت رأس��ها 

مبتس��مًة وموافق��ة.
***

أراد أن يك��ون مميَّ��ز االس��م من��ذ األي��ام األوىل لبيعت��ه،  	
فاختار أن يلقب »القعقاع الش��امّي« دون »أبو«، واحرتمت الس��جالت 
رغبته. امتاز ألشهٍر بهذا االسم املفرد قبل أن يدفع احلسد والتقليد 
أنص��ارًا آخري��ن، ظل��وا قل��ًة بطبيعة احلال، إىل اختيار أمساء جديدٍة 
ومف��ردٍة ومس��بوقٍة ب��أل التعري��ف ال��يت جتع��ل م��ن الرج��ل ش��يئًا 
فاع��اًل ومع��دودًا. لك��ن القعق��اع مل يع��دم ابتكاراٍت جدي��دًة جتعل منه 
حدي��ث األخ��وة وعواّم املس��لمن، مث��ل عقد قرانه على فتاتن يف يوٍم 
واح��ٍد، وامتط��اء ف��رٍس مس��تعارٍة لل��دوام على املق��ّر أو التجّول خلف 
أو أم��ام س��يارة احلس��بة، ومح��ل مسدس��ن يف آٍن واح��د، أحدهم��ا 
مل��ٌك ش��خصيٌّ ل��ه والثان��ي مس��تلٌم م��ن »الدول��ة«. جعل��ت ه��ذه املزاي��ا 
م��ن القعق��اع الش��امّي ش��خصًا مش��هورًا بالفع��ل، ط��ارت أخب��اره يف 
الوالي��ة كله��ا. لك��ن ج��دول تنق��الٍت مش��ؤوٍم حّط��م كّل ه��ذا ونقله 
إىل خط��وط رب��اٍط عل��ى أط��راف البادي��ة، حيث ُيطل��ب منه أن يكون 

ش��جاعًا وفارس��ًا بالفع��ل، وماه��رًا يف إط��الق الرص��اص.

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



