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عل��ى األرج��ح، كان أّول م��ن أطل��ق اس��م )داع��ش( ناش��ٌط م��ن ت��ّل أبي��ض، اعت��اد  	
االختص��ارات يف الكت��ب السياس��ية، وعان��ى م��ن ط��ول مجل��ة »الدول��ة اإلس��المية يف الع��راق 
والش��ام« وقته��ا، فجم��ع األح��رف األوىل م��ن ه��ذه الكلم��ات فتوّلد منها ه��ذا االختصار. ويبدو 
أن الرجل وصحبه استطرفوا هذا الكائن اللغوّي الغريب اجلرس والسلس لفظًا، والذي بدا 

ش��ديد املناس��بة ملوضوع��ه بطريق��ٍة مدهش��ٍة.
وص��ل االس��م إىل أمس��اع »الدواع��ش« فتبّين��وا في��ه ص��ورًة ال حيبونه��ا ع��ن أنفس��هم؛  	
ص��ورة مس��ٍخ أو عظ��اءٍة مث��اًل، ورمب��ا خملوق��ًا برمائي��ًا متقاف��زاً. امله��م أن��ه ب��دا هل��م نقيض��ًا تاّم 
االنتق��اص لص��ورة املهاب��ة والرع��ب اليت يري��دون أن يتبناها اإلعالم وتس��كن يف قلوب الناس 
عن »الدولة«، فحاربوا هذا االسم بطريقٍة مَرضيٍة ومضحكة. منعوا تداوله يف األراضي اليت 
وقعت حتت س��يطرتهم، وعّدوه أمارًة فارقًة على معارضة قائله هلم، ومل تنقطع الروايات 
عن تعّرض من يستخدمه لسجٍن مؤقٍت لديهم. وبذلك كّرسوا حمتوًى سلبيًا جتاههم يف 

اللفظ��ة ال��يت مل تك��ن أكث��ر م��ن اختص��اٍر، عن��د والدتها.
ولكنه��م ليس��وا موضوعن��ا عل��ى كّل ح��ال، فلي��ت كّل غرائبه��م تق��ف عن��د ح��دود  	
األلفاظ ودالالت اللغة. املشكلة فيمن ال زال يبدي »تفهمًا« منا لداعش ويراعي حساسياتها 
املزعوم��ة، ويع��ّد اس��تخدام ه��ذه الكلم��ة نوع��ًا م��ن التناب��ز باأللق��اب ال��ذي نه��ى عن��ه الق��رآن 

الكري��م!
نع��م... يقت��ل أبن��اء التنظي��م الن��اس ألوه��ى ش��بهٍة، يهّج��رون مجاع��اٍت بأكملها من  	
بلداتها وقراها، قد يقتلون كّل رجاهلا وقد يسبون كّل نسائها، يتفّننون يف الذبح واحلرق 
والصل��ب واإلغ��راق والتمثي��ل، يعي��دون الن��اس إىل عه��د املخربي��ن والتقاري��ر بعد أن تنّش��قوا 
احلّري��ة والكرام��ة زمن��ًا، يالحق��ون الث��ّوار واملقاتل��ن ض��د نظ��ام بش��ار األس��د ويعدمونه��م، 
يرس��لون املفخخ��ات إىل مق��ّرات الكتائ��ب واأللوي��ة، ُيعلن��ون أن قت��ال اجليش احل��ّر والكتائب 
اإلس��المية أوىل عنده��م م��ن قت��ال النظ��ام، ب��ل لق��د أفت��وا أخ��رياً ب��أن زوج��ات قي��ادات وأف��راد 
الفصائ��ل املقاتل��ة طوال��ق، وأن بقاءه��ّن يف بيوت رجاهلّن جيعل منه��ّن زانيات... نعم؛ يفعلون 
كّل هذا وال ينكرونه، بل يتفاخرون به يف اإلصدارات املتتالية، ولكنهم »اجتهدوا فأخطأوا« 
عن��د أخيه��م ال��ذي يلتم��س هل��م األع��ذار ويدعو هلم باهلداي��ة وينّبهك متأمل��ًا: »ال تُقْل داعش!«

ال تُقْل داعش!



هيئة التحرير

3 العدد 54 / 1 آب 2015

املنطق��ة اآلمن��ة عل��ى األب��واب... وس��هل الغ��اب يس��تنزف النظ��ام

زادت التط��ّورات يف الف��رة األخ��رية من تس��ليط الضوء على  	
ال��دور املباش��ر لل��دول اإلقليمي��ة يف الوض��ع الس��ورّي عل��ى املس��توين 
السياس��ّي وامليدان��ّي، بش��كٍل خمتل��ٍف ع��ن الس��نوات الس��ابقة م��ن عم��ر 
الث��ورة والص��راع. وجتل��ى ه��ذا يف ارتف��اع وت��رية النقاش��ات واملش��اورات 
ال��يت ت��دور يف حمّصلته��ا ح��ول التدخ��ل امليدان��ّي املباش��ر، ولع��ب أدواٍر 
أكث��ر جدي��ًة يف س��بيل تطوي��ق، أو التقلي��ل م��ن، آث��ار الفوض��ى ال��يت 
أنتجه��ا النظ��ام وسياس��ات ال��دول املعني��ة باملل��ف الس��ورّي. وقد انعكس 

ذل��ك يف حموري��ن أساس��ين ش��غال ال��رأي الع��اّم يف األي��ام املاضي��ة.

املنطقة اآلمنة وحساباتها
طي��ب  رج��ب  الرك��ّي،  الرئي��س  تصرحي��ات  ارتبط��ت  	
أردوغ��ان، وكب��ار املس��ؤولن األت��راك ح��ول إنش��اء املنطق��ة اآلمن��ة 
بسلس��لٍة من التطّورات امليدانية والسياس��ية املباش��رة. فقد س��بق هذه 
التصرحيات تفجرٌي أودى حبياة عش��رات املدنين يف مدينة س��وروش 
اجلنوبي��ة، وتفج��رٌي آخ��ر أّدى إىل مقت��ل جندي��ن تركي��ن وج��رح 
عش��راٍت آخري��ن يف والي��ة دي��ار بك��ر. ليعق��ب ذل��ك ب��دء الق��ّوات اجلّوية 
الركي��ة بش��ّن غ��اراٍت عل��ى مواق��ع ح��زب العم��ال الكردس��تانّي ال��ذي 
مّحلت��ه أنق��رة مس��ؤولية اهلج��وم الثان��ي، وغ��اراٍت مماثل��ٍة اس��تهدفت، 
للم��ّرة األوىل، مواق��ع لتنظي��م داع��ش داخ��ل س��وريا. ويأت��ي ذل��ك 
–أمريك��يٍّ يقض��ي بالس��ماح للمقات��الت  بالتزام��ن م��ع اتف��اٍق تركيٍّ
األمريكية باستخدام قاعدة إجنرليك الركية يف نشاطاتها اجلّوية 
ضّد داعش مقابل »اتفاق أنقرة وواش��نطن على ضرورة توفري الدعم 
اجل��وّي للمعارض��ة الس��ورية املعتدل��ة، وضم��ان تركي��ا ح��ّداً م��ا م��ن 
مطالبه��ا وش��روطها«، وف��ق تعب��ري رئي��س ال��وزراء الرك��ّي أمح��د داود 
أوغلو. ويغلب الظّن أن هذه املصاحل والشروط تتمحور بشكٍل رئيسيٍّ 
حول حس��ابات أنقرة يف املناطق الش��مالية من س��وريا، وحتديداً جتاه 
نف��وذ الفصائ��ل الكردي��ة ال��ذي ال تنظر إلي��ه تركيا بع��ن االرتياح، أو 
ح��ول تقدي��م الدع��م لفصائ��ل ثوري��ٍة حت��ارب نظ��ام األس��د. وباملقاب��ل، 
الق��ت ه��ذه التصرحي��ات تش��كيكًا م��رّبراً يف جدي��ة التدخ��ل الرك��ّي، 
خاّص��ًة بع��د حتدي��د املس��ؤولن األت��راك لطبيع��ة املنطق��ة اآلمن��ة 
املفرض��ة، ال��يت ق��ال نائ��ب رئي��س ال��وزراء بأنه��ا س��تمتّد م��ن جرابلس، 
اخلاضع��ة حالي��ًا لس��يطرة داع��ش، إىل م��ارع بري��ف حل��ب، بط��ول 100 
كيلومر وعمق حنو 50 كيلومراً. ليعقب ذلك تصريٌح ألمحد داود 
أوغل��و ينف��ي في��ه نية أنقرة إرس��ال قّواٍت بريٍة إىل س��وريا، مما زاد من 
حّدة هذا التش��كيك، وس��ط حديٍث عن العقبات التطبيقية أمام إقامة 

ه��ذه املنطق��ة يف ح��ال ع��دم التدخ��ل الرك��ّي املباش��ر. ولُتط��رح مجلٌة 
من التساؤالت املشروعة عن هوية الفصائل اليت ستقوم بتطهري هذه 
املنطقة من الوجود الداعشّي يف حال اسُتبعدت القّوات الكردية، ومن 
ه��ي الفصائ��ل ال��يت س��تقوم أنق��رة بدعمه��ا والتنس��يق املباش��ر معه��ا يف 
ظّل املعايري الدولية الصارمة لتسمية الفصائل »املعتدلة«، فضاًل عن 

آلي��ة حظ��ر طريان األس��د. 
لك��ن املؤّك��د أن التصرحي��ات الركي��ة، وم��ا تاله��ا م��ن  	
خط��واٍت ش��به عملي��ٍة، متث��ل تط��ّوراً تصاعدي��ًا يف املوق��ف. إذ مل تك��ن 
التفج��ريات والقالق��ل األخ��رية ال��يت طال��ت الداخ��ل الرك��ّي ه��ي 
األوىل م��ن نوعه��ا خ��الل الس��نوات اخلم��س الفائت��ة، يف ح��ن ش��هدت 
األش��هر األخرية حش��داً للقّوات الركية على احلدود وتوغالٍت بّريًة 
اس��تعراضيًة لنق��ل مق��ام س��ليمان ش��اه وحلماي��ة بع��ض الط��رق إلي��ه. 
ولذل��ك تب��دو فك��رة املنطق��ة اآلمن��ة خي��اراً جدي��ًا قاب��اًل للتطبي��ق يف 
« لقضية الالجئن  األسابيع القادمة، خاّصًة مع ما قد توفره من »حلٍّ
الس��ورين مل يتجاهل��ه الرئي��س الرك��ّي يف حديث��ه. لك��ن م��ع األخ��ذ 
بع��ن االعتب��ار الظ��رف السياس��ّي الرك��ّي الداخل��ّي، ال��ذي ق��د يس��هم 
يف تس��ريع ه��ذه اخلط��وة أو إبطائه��ا. فيما يش��ّكل جم��ّرد التلويح بهذه 

اخلط��ة مزي��داً م��ن تقوي��ض وحتجي��م دور النظ��ام األس��دّي. 

الثّوار ينقلون املعارك إىل »مناطق« النظام
ش��ّكل تق��ّدم الث��ّوار يف جبه��ة س��هل الغ��اب أحد أب��رز األحداث  	
امليداني��ة عل��ى الس��احة مؤخ��راً. فق��د دف��ع دخ��ول جي��ش الفت��ح ملس��افة 
30 كيلوم��راً يف عم��ق خط��وط دفاع النظام األوىل عن »مناطقه« إىل 
جّدي��ة احلدي��ث ع��ن انتق��ال املع��ارك م��ن املناط��ق الثائ��رة إىل املناط��ق 
املوالي��ة، وص��واًل إىل الس��احل. وهذا ما أظه��ره حترير البلدات والتالل 
االس��راتيجية على هذا اخلط. وأّدت هذه املعارك إىل اهتزاٍز حقيقيٍّ 
للنظ��ام دفع��ه إىل االس��تنجاد مبيليش��يا ح��زب اهلل واملرتزق��ة اآلخرين 
للدفاع عن هذه املناطق اليت تعّد عمقه االسراتيجّي وخّزانه البشرّي، 
تزامنًا مع محالت قصٍف هسترييٍّ أوقعت العديد من الشهداء يف قرى 
ري��ف إدل��ب، وأّدت إىل ض��ّرٍر كب��رٍي حملط��ة زي��زون احلراري��ة. ورغ��م 
هذه االستماتة من قبل النظام؛ تبقى أهم النتائج هي املزيد من ربط 
املناط��ق احمل��ّررة ببعضه��ا م��ن خ��الل الس��يطرة عل��ى رقع��ٍة جغرافي��ٍة 
واسعٍة من أرياف الالذقية ومحاة وبالطبع إدلب، لتظّل هذه اجلبهة 
اهلامة حربًة دائمة تقضُّ مضاجع قّوات النظام وتس��تهلك املزيد من 

قدرات��ه وق��درات حلفائ��ه اخلارجين.

خريطة املنطقة اآلمنة املفرضة

تحليل سياسي
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رادار المدينة

حنن سليمان

خليل عبد اهلل

داعش تسّعر فواتري اخلدمات يف “والية اخلري”

محاقات داعش توقف مشروع الرّي
وحترم 15 ألف هكتاٍر من املاء يف موحسن وجوارها

أمهل��ت داع��ش أهال��ي مناط��ق م��ا تس��ّميها »والي��ة اخل��ري«  	
م��ّدًة أقصاه��ا عش��رون يوم��ًا لتس��ديد فوات��ري الكهرب��اء وامل��اء واهلواتف 
األرضي��ة، ابت��داًء م��ن مطل��ع الش��هر اجل��اري، حت��ت طائل��ة قطع تلك 
اخلدم��ات ودف��ع غرام��ٍة قدره��ا 100 ألف ل.س. يف الوقت الذي اعتمد 
فيه التنظيم آليًة جديدًة جلباية فواتري اخلدمات من خالل حتديد 
س��عٍر ثاب��ٍت ل��كلٍّ منها تبعًا لنوع العقار)من��زل، حمل، مطعم(. وبذلك 
باتت فاتورة كهرباء املنازل 1000 لرية، واحملالت 1500 لرية، يف حن 
ُح��ّددت فات��ورة احمل��الت الكب��رية واملطاع��م مببل��غ 3000 ل.س ش��هريًا. 
أم��ا فات��ورة اهلات��ف األرض��ّي فقد بلغ��ت 1000 لرية، واملي��اه 500. لتكون 
د قيمة  هذه املبالغ فواتري مقطوعًة دون الرجوع إىل العدادات. وتس��دّ
الفواتري السابقة يف مركز اجلباية اخلاّص بكل منطقٍة، حيث يتّم 

تنظي��م وص��ٍل ل��كّل فات��ورٍة عل��ى ح��دة، يس��ّجل عليه تاري��خ الدفع.
تأت��ي ه��ذه اخلط��وة يف الوق��ت ال��ذي تعان��ي في��ه حمافظ��ة  	
دي��ر ال��زور انقطاع��ًا ش��به ت��امٍّ للكهرب��اء، ويعمد الس��كان إىل اس��تخدام 
املول��دات )األمب��ريات(، فض��اًل ع��ن االنقط��اع املتك��ّرر للمي��اه وتلّوثه��ا 
يف أحي��اٍن عدي��دة. وكذل��ك احل��ال بالنس��بة إىل خط��وط اهلوات��ف 
األرضي��ة، فغالبيته��ا متوقف��ٌة بس��بب انقط��اع الكهرب��اء املس��تمّر ع��ن 

مراك��ز اخلدم��ة واملقاس��م.
وأب��دى أهال��ي احملافظ��ة اس��تياًء م��ن ه��ذه اإلج��راءات. فق��د  	
قال ع. س، وهو أحد س��كان الريف الش��رقّي لدير الزور: »واهلل املولدة 
حلاهل��ا بده��ا رات��ب كام��ل، ولّس��ا يفرض��و علين��ا أت��اوات أش��كال ألوان، 

ورواتبنا انقطعت من 
س��نة.  م��ن  أكث��ر 

غ��ري  ناق��ص  م��و 
أت��اوة  يفرض��و 

الل��ي  اهل��وا  ع 
يف  نش��ّمو«. 

حن قالت 
ة  لس��يد ا

»عل��ى  ح:  ن. 
ش��كون ندف��ع فوات��ري؟ 

واهلل الكهربا ما نش��وفها خالص. 
بالدف��ع«. نفّك��ر  تانص��ري  أّول  جييبوه��ا 

العامل��ن  بع��ض  تقدي��رات  وحبس��ب  		
التنظي�������م  واردات  تبل�������غ  ال�������جباية،  مراك��������ز  م���ن يف 

فواتري احملالت التجارية فقط يف »والية اخلري« أكثر من 22 مليون 
ل��ريٍة ش��هريًا. أم��ا واردات فواتري املن��ازل واملطاعم فريّجح أحد املطلعن 

ل��رية.  امللي��اري  تتج��اوز  أنه��ا 
يذك��ر أّن التنظي��م كان ق��د ف��رض عل��ى أهالي حمافظة  	
الرقة مطلع العام اجلاري دفع فواتري ما يسّمى »اخلدمات اإلسالمية«، 
عل��ى املفروض��ة  احلالي��ة  للفوات��ري  احمل��ّددة  املبال��غ  نف��س  	وف��ق 

دير الزور وريفها.

يف انهي��اٍر جدي��ٍد للزراع��ة يف ري��ف دي��ر ال��زور الش��رقّي،  	
توق��ف مش��روع ال��رّي يف القط��اع الثال��ث ع��ن العم��ل بس��بب اح��راق 
وحدة التحويل الكهربائّي الرئيسّي اخلاّصة مبجمع الضّخ يف بلدة 
، بع��د توق��ف وحدت��ي ضخٍّ يف وقٍت س��ابٍق  البوعم��ر، نتيج��ة خط��ٍأ ف��يٍّ

نتيج��ة خط��ٍأ ف��يٍّ أيض��ًا. 
م��ن  شاس��عٌة  مس��احاٌت  س��تخرج  ال��رّي  مي��اه  وبانقط��اع  	
األراض��ي الزراعي��ة ع��ن االس��تخدام يف بل��دات املريعي��ة والبوعم��ر 
وموحس��ن والبولي��ل وس��علو، وه��ي مس��احاٌت تزي��د عل��ى 15 أل��ف 
هكت��ار، تض��اف إليه��ا آالف اهلكت��ارات األخ��رى م��ن األراض��ي امللحق��ة 

املش��روع.  به��ذا 
وس��يحرم توق��ف ال��رّي آالف الفالح��ن م��ن ف��رص العم��ل  	
املتاح��ة يف أراضيه��م، بع��د س��نواٍت متالحق��ٍة م��ن أوج��ه املعان��اة، مم��ا 
يع��ي آالف��ًا أخ��رى م��ن العاطل��ن ع��ن العم��ل ب��ن أبن��اء ه��ذه البل��دات. 
يف األعط��ال النامج��ة ع��ن أخط��اء، ويف األعط��ال األخ��رى  	
النامج��ة ع��ن توق��ف أعم��ال الصيان��ة الدوري��ة ملنش��أة الض��ّخ، عج��زت 
داعش عن تأمن قطع الغيار أو البدائل الالزمة. ويف حاالٍت كثريٍة 

كان مس��ؤولو ه��ذه الدواوي��ن ه��م الس��بب يف ه��ذه األعط��ال.
)م( ف��الٌح م��ن مدين��ة موحس��ن، كان��ت زراع��ة األرض  	
واح��دًة م��ن أس��باب بقائ��ه يف بيت��ه وانصراف��ه ع��ن هاج��س الن��زوح 

املتصاع��د يف جمتمع��ه. يق��ول: »قب��ل داعش ما وّقف مش��روع الري إال 
أي��ام ويتصّل��ح، وهّس��ع م��ا راح يش��تغل ال��رّي أب��دًا«. ي��رى )م( أن داعش 
»جمموع��ة فاش��لن« وجهل��ة، م��ا إن يقرب��وا م��ن ش��يٍء إال وحي��ّل ب��ه 
اخل��راب. ويداف��ع املقّرب��ون م��ن داعش بأن التنظيم يب��ذل جهده، وأن 
قط��ع الغي��ار يف طريقه��ا م��ن الع��راق. وع��ٌد مسع��ه )م( عندم��ا توقف��ت 
أّول وحدت��ي ض��خٍّ يف مش��روع ال��ري، ومسع��ه ح��ن تعّه��د مس��ؤولو 
داع��ش بتأم��ن الس��ماد، ويف كّل م��ّرٍة وعد فيها »الدواعش« -وفق ما 

يس��ّميهم )م(- حب��ّل أي��ة مش��كلة.



رادار المدينة

أمحد الصاحل

ناش��طون من دير الزور يطالبون بإقالة رياض احلس��ن من االئتالف وحماكمته

الفش��ل، وتأجي��ج الصراع��ات، والتواط��ؤ مع فصائل تنتمي إىل داعش؛ تلك ه��ي أبرز االتهامات املوّجهة  	
إىل ري��اض احلس��ن ممث��ل اجملال��س احمللي��ة حملافظ��ة دي��ر ال��زور يف االئت��الف.

أطل��ق نش��طاء م��ن دير ال��زور محلًة  	
إلقال��ة ممث��ل اجملال��س احمللية للمحافظة يف 
االئت��الف الوط��ّي لق��وى الث��ورة واملعارض��ة، 
رياض احلسن. ووقع على البيان املنشور على 
موق��ع التواص��ل االجتماع��ّي فيس��بوك، ف��ور 
إعالن��ه، عش��راٌت م��ن أعض��اء اجملال��س احمللية 
وإعالمي��ون ومقاتل��ون س��ابقون يف اجلي��ش 

احل��ّر ونش��طاء مدني��ون متنّوع��ون.
وق��ال منّظم��و احلمل��ة يف بيانه��م:  	
»نطالب كّل مؤّسسات الثورة وقوى املعارضة 
وأذرعه��ا  السياس��ية  وتش��كيالتها  الس��ورّية 
اإلعالمية وفصائلها العسكرية بإقالة رياض 
احلس��ن م��ن أّي منص��ٍب فيها وإزال��ة أية قيمٍة 

اعتباري��ٍة ل��ه«.
وع��ّدد البيان أس��باب املطالب��ة بإقالة  	
احلس��ن؛ وه��ي وصول��ه الغام��ض إىل مقاع��د 
االئتالف، وتأجيجه الصراعات والنزاعات بن 
ق��وى الث��ورة يف احملافظ��ة، وإهمال��ه هل��ا وه��ي 

الواقعة حتت سيطرة داعش والنظام، والدعم 
السابق الذي قّدمه احلسن لفصائل عسكريٍة 
اخنرط��ت يف صف��وف داعش، بعد أن أس��هم يف 
»تقوي��ة تواجد القوى املتطّرف��ة داخل املدينة«.
وفض��اًل ع��ن اإلقال��ة طال��ب منّظم��و  	
احلملة بتقديم احلسن إىل احملاكمة بسبب 
»م��ا اقرف��ت ي��داه جت��اه م��ن جعل نفس��ه وصيًا 
عليهم دون وجه حّق«. وهّدد املنّظمون بعرض 
املعلوم��ات ع��ن »ضلوع الكتائب واملنّظمات اليت 
دعمه��ا وم��ا زال يدعمه��ا املذك��ور يف »جرائ��م 
ح��رب«، تلّخص��ت بش��كٍل أساس��يٍّ يف احلص��ار 
األخ��ري املف��روض عل��ى مدين��ة دي��ر ال��زور، 
وتعامله��ا العلّي والصريح مع تنظيم داعش« 
عل��ى األط��راف وال��دول الصديق��ة للش��عب 

الس��ورّي.
ي����قول كرم احل����مد، وه����و عض�����و  	
جملٍس حمليٍّ سابٌق وأحد م���نّظمي احل���ملة: 
»يكف��ي ه��ذا الرجل متثيل ثورة احملافظة منذ 

أرب��ع س�����نواٍت يف 
معظ��م احملاف��ل 

ل��و  واهليئ��ات. 
فرضن��ا أن��ه 
بريٌء –وهو 

غ��ري  ف��رٌض 
صحي��ح- فيج��ب علي��ه 

أن يس��تقيل بع��د كّل ه��ذا الوقت 
وكّل ه��ذا الفش��ل!«.

ب��دأ ظه��ور احلس��ن عل��ى الس��احة  	
الثورية يف احملافظة بعد تش��كيله، يف تش��رين 
دي��ر  ث��ّوار  ب�«جمل��س  ع��رف  مل��ا   ،2011 األول 
ال��زور« م��ن حم��ّل إقامت��ه يف اململك��ة العربي��ة 
الس��عودية، حي��ث أدار ش��بكًة جلم��ع الترّبعات. 
احلس��ن  أّس��س  االئت��الف  تأس��يس  وعش��ية 
اجملل��س احملل��يّ حملافظ��ة دي��ر ال��زور ليضم��ن 
	لنفسه دخول االئتالف على املقعد املخّصص 

هلذا اجمللس.

الجئو دير الزور يف أورفا
150 أل��ف الجٍئ من “الدي��ر” على حافة الفقر واجلوع

القري��ب  اجلغ��رايّف  موقعه��ا  بس��بب 
نس��بيًا م��ن معرب ت��ّل أبيض احل��دودّي، كانت 
والي��ة أورف��ا الركي��ة هدف��ًا ألبن��اء حمافظة 
دير الزور يف موجات نزوحهم املتالحقة، هربًا 
من أهوال احلرب اليت تش��نها قّوات األس��د ثم 

م��ن املمارس��ات اإلجرامي��ة لتنظي��م داعش.
تس��مع  أن  املأل��وف  م��ن  ص��ار  	
كلماٍت وعباراٍت باللهجة الديرية يف أسواق 
وش��وارع أورف��ا، وأن تق��رأ أمس��اء ذات صل��ٍة 
باحملافظ��ة عل��ى لوح��ات مطاع��م ودكاكن 
ومكات��ب خدمات، فقد افتت��ح بعض النازحن 
القل��ة  وه��م  اخلاّص��ة،  أعماهل��م  امليس��ورين 
بالطب��ع ب��ن أكثري��ٍة م��ن نازح��ن فق��راء. 
يق��ّدر ناش��طون يف منظم��ات إغاث��ٍة  	
ع��دد الالجئ��ن الس��ورين يف م��دن وخميمات 
والي��ة أورف��ا ب���)400( أل��ف الج��ٍئ، منهم أكثر 
يرّك��ز  ال��زور،  دي��ر  م��ن  ألف��ًا   )150( م��ن 
معظمه��م يف مدين��ة أورف��ا ويت��وزع الباق��ون 
عل��ى خمّيَم��ي س��ليمان ش��اه وح��ّران وم��دن 

وبل��دات الوالي��ة األخ��رى. ُيس��مح لالجئ��ن 
بالعم��ل، لك��ن عوائ��ق اللغ��ة وطبيع��ة األعمال 
املتاحة وغياب إطاٍر قانونيٍّ واضٍح خبصوص 
عم��ل الالجئ��ن؛ أّدت اىل اخنف��اض متوس��ط 
	األجور إىل )20( لريًة تركيًة تقريبًا يف اليوم، 
حبس��ب م��ا يؤك��د معظ��م العم��ال. ال يكف��ي 
االحتياج��ات  بع��ض  لتلبي��ة  إال  املبل��غ  ه��ذا 
األساس��ية، فيم��ا تفتق��د كث��رٌي م��ن األس��ر 
مم��ا  أبنائه��ا،  ب��ن  العم��ل  عل��ى  ق��ادٍر  أّي 
دول  يف  األق��ارب  ملس��اعدات  أس��ريًة  جيعله��ا 
وملس��اعدات  أخ��رى  ودوٍل  العرب��ّي  	اخللي��ج 

املنظمات اإلغاثية.

وه��و  العيس�������ى،  مثن�������ى  يق�����ول  	
»بني��ان«  منظم��ة  يف  وناش��ٌط  صيدالن��يٌّ 
اإلغاثية، إن عدد املنظمات اإلغاثية السورية 
العاملة يف أورفا 15 منظمًة، تقّدم مس��اعداٍت 
غذائي��ًة لع��دٍد قلي��ٍل م��ن العائ��الت النازح��ة، 
وبش��كٍل متقط��ٍع، بس��بب نق��ص التموي��ل م��ن 
اجله��ات املاحن��ة أم��ام الع��دد الكب��ري ملس��تحقي 
املساعدات. ويضيف العيسى أن هيئة اإلغاثة 
واملس��اعدات اإلنسانية الركية )IHH( تقّدم 
يف بع��ض األحي��اء دعم��ًا منتظم��ًا لالجئ��ن، 
وأنها افتتحت فرنًا يوّزع اخلبز عليهم جمانًا.

ح��اول بع��ض أبن��اء دي��ر ال��زور يف  	
أورف��ا تأس��يس جملٍس حمليٍّ يق��وم بوظائف 
إغاثي��ٍة، والتق��وا برئي��س احلكوم��ة املؤقت��ة 
أمح��د طعم��ة يف س��ياق حتضرياته��م ه��ذه. 
اخل��ارج  إغاث��ة الجئ��ي  أن  رّد طعم��ة  كان 
ليس��ت م��ن وظائ��ف اجملال��س احمللي��ة، ونصح 
بتأس��يس جمل��ٍس إغاث��يٍّ للقي��ام به��ذا ال��دور.

معاذ الطلب

نازحون أثناء توزيع املساعدات الغذائية - أورفا
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هادي الفيصل

مالك مصطفى

»بي س��وق للس��بايا يفتح يوم من األس��بوع، حبقل العمر. يعرض الداعش��ي  	
ثان��ي«.. داعش��ي  ويش��ريها  للبي��ع،  س��بّيته 

حكاي��ا عن الس��بايا وأش��ياء أخرى

ه��ذه حكايٌة قص��ريٌة جداً من حكايا  	
أخرى كثريٍة ومتجّددٍة عن أعاجيب داعش، 
ق��د تك��ون حقيقي��ًة بالكام��ل وق��د خيالطه��ا 
ض��رٌب م��ن اخلي��ال. لك��ن راوين��ا املتحم��س 
الكتشافه هذا يسند قصته إىل مصادر: »قال 
ل��ي واح��د منه��م؛ ش��اف الس��وق بعين��ه، وش��اف 
الس��بايا اليزيديات جمّردات من هدومهم إال 
م��ن ش��ي يس��ر الع��ورة. وكان يق��در ل��و يريد 

يش��ري س��بية«.
يف ه��ذه الليل��ة الصيفي��ة هن��ا، عل��ى  	
س��طح أح��د املن��ازل يف مدين��ة امليادي��ن، جي��ب 
أن يش��ّكك أحدن��ا ب�«س��وق الس��بايا«، وخيت��رب 
ال��راوي بس��ؤاله إن كان مص��دره »مهاجراً أم 
أنصاريًا؟«. »أنصاري، بس من الروس الكبرية 
بيناتهم«. بناًء على هذه اإلجابة ينفي املشّكك 
القص��ة م��ن جذوره��ا، فالس��بايا للمهاجري��ن 
فق��ط حبس��ب م��ا يق��ول. »ال«، يهت��ف أكث��ر 
م��ن ش��خٍص وأن��ا بينه��م، إذ ميك��ن بالفع��ل 
لبع��ض األنص��ار املميزي��ن أن يقتن��وا س��بايا. 
لكن املش��ّكك ال يستس��لم بس��هولٍة، فهو حمبٌّ 
للج��دل حت��ى ل��و اخت��ذ موقف��ن متعارض��ن 
يف الوق��ت نفس��ه. وحت��ت الضغ��ط واألمثل��ة 
املؤك��دة ألنص��اٍر نعرفه��م من مالكي الس��بايا 
يف��ّر املش��ّكك إىل موض��وٍع آخ��ر مغ��رّياً جم��رى 
احلدي��ث، قائ��اًل إن أي��ة س��بيٍة تصب��ح ح��ّرًة 
مبج��ّرد أن تنج��ب، وإن كث��رياٍت منه��ّن ق��د 

اعتنق��ن اإلس��الم.
يف األمس��يات املرحي��ة ال��يت جيتمع  	
فيه��ا أصدق��اء ق��د يتغ��رّي )املوض��وع( يف أي��ة 
حلظ��ٍة دون أن يع��رض أحد. إذ ليس للكالم 

ه��دٌف س��وى التس��لية والروي��ح ع��ن النف��س، 
بعي��داً عل��ى األع��ن وحن��ن ندخ��ن )براحتن��ا( 
ونش��رب الش��اي، نؤيد قّصًة ما أو ننفيها على 
هوان��ا. فم��ن املمك��ن أن نص��ّدق »س��وق الس��بايا 
ح��ول  املش��ّكك  س��ؤال  ونتجاه��ل  العاري��ات« 
اس��تحالة البيع الفورّي للس��بية قبل التأّكد 
م��ن احلم��ل، ف��ال ب��ّد أن يوج��د عائ��ٌق للبي��ع يف 

ه��ذا اخلص��وص حس��ب قول��ه.
لس��لطة  اخلاضع��ة  املناط��ق  يف  	
داعش مل يبَق إال القليل من األفعال اإلرادية، 
ومل يب��َق م��ن الش��ؤون املث��رية لالهتمام س��وى 
وغرّيته��ا  الن��اس  حي��اة  م��أت  ال��يت  داع��ش 
إىل الدرج��ة ال��يت أذهب��ت فيه��ا وق��ار الش��يوخ 
وكب��ار الس��ن والرجال احملرم��ن، فيعودون 
كاألطف��ال يف تناق��ل األخب��ار املش��ّوقة ع��ن 
مف��ردات حياتن��ا اجلدي��دة ال��يت تع��رّب عنه��ا 
عب��اراٌت مقتطف��ٌة م��ن حدي��ث ليلتن��ا غ��ري 
املرّكز يف شأٍن واحٍد من شؤون داعش: »بوب 
اللييب هجم عاملستشفى«؛ »غرّيوا الوالي«؛ »أبو 
أث��ري احلل��يب مهبول«؛ »بس��وق الس��بايا بالعمر 
بي دورية أمنين عش��ان ما تصري مش��اكل«؛ 
»الل��ي جاي��ن م��ن املغ��رب طيب��ن وفهمان��ن، 
لكن شكون قصتهم مع الكحل؟!«. سيستغرق 
املغارب��ة م��ا تبقى م��ن الوقت، مع االكتش��اف 
اجلدي��د ب��أن بعضه��م س��حرٌة يس��تخدمهم 
األمني��ون للتنقي��ب ع��ن اآلث��ار. ينف��ي بعضن��ا 
تهم��ة الس��حر ع��ن املغاربة، ألن داع��ش »تكره 
الس��حرة أكث��ر مم��ا تك��ره جبه��ة النص��رة«. 
نضح��ك للمقارن��ة ونستس��لم لص��ورة الكيان 
الغري��ب وه��ي تتل��ّون كّل ي��وٍم بل��وٍن جدي��د.

م��ن أج��ل س��يجارٍة... 
عنصٌر من داعش يطعن 
عنص��رًا آخ��ر بس��كني

عصراً، يف سوق مدينة البصرية،  	
قبل أسبوٍع تقريبًا، طعن عنصٌر من داعش 
عنصراً آخر بس��كن. وخالل دقائق انكشف 
حلش��د املتفّرج��ن م��ن املاّرة س��بب الش��جار؛ 
فمحمود، وهو صاحب السكن، يدخن سّراً 
كم��ا اتض��ح، ومل يص��رب يف ذلك اليوم على 
انقطاع��ه لس��اعاٍت ع��ن التدخن، ف��وجل باب 
بن��اٍء وصع��د إىل الس��طح ليش��عل س��يجارته 
بعي��داً ع��ن أع��ن رفاقه، قب��ل أن يراه عنصٌر 
آخ��ر م��ن داع��ش يس��كن البن��اء ذات��ه، صع��د 
إىل الس��طح ليفاج��أ باملدخ��ن املختب��ئ. ال 
يعلم أحٌد كيف تطّور األمر بن الرجلن 
من مش��اّدٍة كالميٍة على س��طح البناء إىل 
استعمال السكاكن يف الشارع، أمام الناس 
وأمام آخرين من داعش عجزوا عن الفصل 
ب��ن املتقاتل��ن أو انت��زاع الس��كن م��ن ي��د 
حممود الذي رفض تس��ليم نفس��ه لس��يارة 
لنصائ��ح  يصغ��ي  أن  ورف��ض  احلس��بة، 
مهاجٍر مارٍّ بالصدفة أو يرضخ لتهديداته، 
يف حال��ة اس��تعصاٍء دام��ت لنص��ف س��اعٍة 
تقريبًا وانتهت بقّوٍة من داعش، من مخس 
س��ياراٍت، ج��اءت عل��ى عج��ٍل م��ن مدين��ة 

امليادي��ن لتعتق��ل املدخ��ن.
يؤك��د مقّرب��ون م��ن داع��ش أن  	
كث��رياً م��ن عناصره��ا يدخن��ون يف الس��ّر، 
ب��ل يتاج��ر بعضه��م ب�«ك��روزات الدخ��ان« 
أو يتلقون رش��اوى من التجار لقاء تس��هيل 
نقله��ا م��ن م��كاٍن إىل آخ��ر. اذ مل تنقط��ع 
بشكٍل كامٍل إمدادات »امليكادو« و«اجللواس 
األمح��ر« و«احلم��راء الطويل��ة« وغريه��ا من 
أن��واع الس��جائر املختلف��ة ع��ن أي��ة قري��ٍة أو 
بل��دة، لك��ن ط��رق البي��ع والش��راء واالقتن��اء 
اختلف��ت، فق��د اعت��اد اآلن املدخن��ون عل��ى 
الش��راء باجلمل��ة )ك��روز أو كروزي��ن(، 
وبأس��عاٍر مرتفع��ٍة عم��ا كان��ت علي��ه قب��ل 
س��يطرة داع��ش عل��ى حمافظ��ة دير ال��زور.

سبية إيزيدية مت حتريرها يف العراق - رويرز
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خدمة التوبة اإللزامية يف “والية اخلري”
ينجو من دورات داعش الفالحون ورعاة األغنام وربات املنازل

إذا بقيت داعش لعاٍم آخر يف دير الزور، سيكون مجيع السكان قد ترّبأوا من ماضيهم، خبضوعهم لدورات االستتابة. 	

قائم��ة  تتس��ع  ي��وٍم  وراء  يوم��ًا  	
لتش��مل  ماضيه��م  ع��ن  بالتوب��ة  املطاَلب��ن 
الش��رطة  أو  اجلي��ش  يف  خ��دم  م��ن  كّل 
)متطّوع��ًا كان أم جمن��دًا جتني��دًا إجباريًا(، 
مم��ا يع��ي أغلبي��ة الس��كان الذك��ور مم��ن 
الس��ابقة  االس��تتابة  ق��رارات  تش��ملهم  مل 
ال��يت طال��ت فئ��اٍت كث��ريًة مث��ل العامل��ن 
الس��ابقن يف س��لك التعلي��م –حت��ى ل��و كان 
وس��لك  حارس��ًا-  أو  مس��تخدمًا  العام��ل 
القض��اء، م��ن قض��اٍة وحمام��ن وموظف��ن 
عادي��ن. وكذل��ك مشلت قرارات االس��تتابة 
الس��ابقة خطب��اء املس��اجد واألئمة واملؤذنن، 
وكّل م��ن عمل بالش��أن الع��ام خالل الثورة، 
أو كان��ت ل��ه عالق��ٌة بناش��ٍط أو مع��ارٍض 
مع��روٍف مم��ن يطل��ق عليه��م عناص��ر داعش 
»أعض��اء  يذك��ر،  تدقي��ٍق  ودون  اختص��ارًا، 
االئت��الف«. وت��رّدد أخب��اٌر ع��ن ني��ة داع��ش 
إجب��ار كّل م��ن يبل��غ اخلامس��ة عش��رة م��ن 
حت��ى  ال��دورات.  هل��ذه  خيض��ع  أن  العم��ر 
األغن��ام،  ورع��اة  الفالح��ون  يب��دو  	اآلن، 
مم��ن مل ي��ؤّدوا اخلدم��ة اإللزامي��ة يف جي��ش 
األس��د أو مل مي��ّروا بأي��ة وظيف��ٍة حكومي��ٍة، 
ناج��ن م��ن برنام��ج التوب��ة. وتب��دو حظ��وظ 
رب��ات املن��ازل عالي��ًة يف ه��ذه النج��اة كذلك. 
اإلجباري��ة  التوب��ة  س��تطاله  غريه��م  لك��ن 
حتم��ًا، وبطريق��ٍة م��ا م��ن ط��رق داع��ش يف 
توجي��ه الته��م أو تصني��ف الن��اس يف دوائ��ر 

الش��بهات.
معين��ًا،  وقت��ًا  الش��رعيون  حي��ّدد  	
بع��د أو قب��ل إح��دى الصل��وات، ليك��ون موع��داً 
لل��درس اليوم��ّي الوحي��د يف برنام��ج دورات 
إليه��ا  ُيس��تدعى  ال��يت  العادي��ة  االس��تتابة 
كّل من اس��توفى ش��روط االش��تباه السابقة 
خيض��ع  إذ  معين��ة.  بتهم��ٍة  متهم��ًا  ولي��س 
املتهم��ون للتحقي��ق أواًل، ث��م لن��وٍع آخ��ر م��ن 
ال��دورات املغلق��ة ال��يت جت��رى للمحتجزي��ن 
يف س��جون داع��ش، وتزي��د مدته��ا ع��ن م��ّدة 
تس��تغرقها  ال��يت  الثالث��ة  أو  األس��بوعن 
دروس��ها  ع��دد  ويزي��د  العادي��ة،  ال��دورات 

كذل��ك.

يرّك��ز منه��اج ال��دورات العادي��ة،  	
التوحي��د.  مفه��وم  ح��ول   ، رئيس��يٍّ بش��كٍل 
ويتوّس��ع يف ش��رح أن��واع الش��رك املختلف��ة. 
وختّص��ص بع��ض احلصص ملفهومي النفاق 
والطاغ��وت. وال ف��رق يف العم��ر أو يف درج��ة 
التعلي��م ب��ن احلض��ور، إذ ميك��ن أن يتلق��ى 
ذاته��ا  البدائي��ة  املعلوم��ات  ش��ريعٍة  خري��ج 
ال��يت يتلقاه��ا ش��يٌخ طاع��ٌن يف الس��ّن خ��دم، 
قب��ل أربع��ن أو مخس��ن عام��ًا، يف اجلي��ش أو 
الش��رطة، كم��ا يتلقاه��ا مراه��ٌق مل يتج��اوز 
االبتدائي��ة. واملعل��م غالب��ًا ش��رعيٌّ مهاج��ر، 
وأحيان��ًا أح��د عناص��ر داع��ش احمللي��ن مم��ن 
جنح��وا يف تعل��م بع��ض الُع��دد م��ن قواع��د 
ومفاهيم شرعيٍة –وفق منهج داعش طبعًا- 

ويع��ّد ش��رعيًا أيض��ًا.
يتح��دث الن��اس، يف معظ��م امل��دن  	
دورات  مس��اجدها  يف  تق��ام  ال��يت  والبل��دات 
جيل��س  أن  مث��ل  مفارق��اٍت  ع��ن  التوب��ة، 
يتج��اوز  ال  ش��ابٍّ  أم��ام  متقاع��ٌد  م��دّرٌس 
العش��رين، يصغ��ي إلي��ه ويرف��ع ي��ده قب��ل أن 
يتح��ّدث أمام��ه، ث��م خيضع يف نهاي��ة الدورة 
ق��ارب  ش��يٌخ  يس��رع  أن  ومث��ل  المتحان��ه، 
الثمان��ن خط��اه حن��و املس��جد ليك��ون عل��ى 

املوع��د بع��د أن نال��ت من��ه وش��ايٌة بأن��ه كان 
ش��رطيًا أو جندي��ًا يف ي��وٍم م��ن األي��ام، حت��ى 
حاف��ظ  جم��يء  قب��ل  الي��وم  ه��ذا  كان  ل��و 
األس��د إىل الس��لطة. وص��ار م��ن املأل��وف يف 
م��ا  ش��خٌص  يس��أل  أن  اليومي��ة  األحادي��ث 
آخ��َر ع��ن أس��تاذه يف دورة التوب��ة، وأن يع��ّد 
أو  نهايته��ا،  عل��ى  املتبقي��ة  األي��ام  بعضه��م 
يس��افر  أن  إمكاني��ة  يف  اثن��ان  يتج��ادل  أن 
الرج��ل ب��ن مدينتن يف األراض��ي اخلاضعة 
ورق��ة  حيم��ل  أن  دون  داع��ش  لس��يطرة 
االس��تتابة كواح��دٍة م��ن األوراق الثبوتي��ة 
التفتي��ش. وميك��ن،  الالزم��ة عل��ى حواج��ز 
يف بل��دٍة م��ن البل��دات، وقب��ل ص��الة العص��ر 
-وه��و املوع��د املفّضل لدى غالبية الش��رعين 
للدورة- أن تشاهد مئات املتوافدين إىل أحد 
اجلوام��ع، م��ن خمتل��ف الش��رائح العمري��ة 
أو  دف��راً  حيمل��ون  وه��م  واالجتماعي��ة، 
مطبوع��ًة م��ن مطبوعات داع��ش يف التوحيد.

م��ن  ح��ول  التقدي��رات  تتض��ارب  	
ال��دورات،  هل��ذه  اآلن  وخيضع��ون  خضع��وا 
ب��ن عش��رة آالٍف إىل مئ��ة ألف، لك��ن املؤّكد 
أن ه��ذه األع��داد س��تتضاعف خ��الل األش��هر 

القادم��ة.



 

العدد 54 / 1 آب 82015

علي خطاب

دير الزور وتنظيم الدولة
التعايش واالعتياش

من��ذ أن اكتش��فت أجه��زة التنظي��م مش��اركة عناص��ره يف  	
إدخ��ال الدخ��ان إىل مدين��ة دي��ر ال��زور؛ غ��رّيت هذه األجهزة سياس��اتها 
جت��اه املدني��ن، ابت��داًء م��ن احلواج��ز اجلدي��دة ال��يت تس��تقبل الداخل��ن 
على جس��ر السياس��ية من اجلهة الش��مالية. هذه احلواجز مشركٌة، 
تض��ّم عناص��ر مم��ا يطل��ق عليه التنظي��م »جيش اخلالف��ة«، باإلضافة 
إىل »الش��رطة اإلس��المية«. لكنه��ا مل تع��د تك��رث كث��رياً بالبحث عن 
الدخان؛ فهي تدّقق يف خمالفاٍت أخرى اكتشافها أيسر بكثرٍي، أهمها 
حل��ق اللحي��ة وإطال��ة الش��ارب وتطوي��ل اإلزار، بالتزام��ن م��ع أوام��ر 
متنع تفتيش املدنين دون مهمٍة رمسية. ويساق املخالفون املعتقلون 
إىل حف��ر اخلن��ادق يف نق��اط االش��تباك م��ع النظ��ام يف أحي��اء املدين��ة، 
فيعمل��ون لثالث��ة أي��اٍم لوق��ٍت قد يصل إىل عش��رين س��اعًة يف اليوم، أو 
يتلقون عشرين جلدًة مضاعفًة »يتقّطع بيها الكبل«، كما يصف أحد 

املف��رج عنهم.
إن إهم��ال اجلان��ب الدع��وّي يف الس��جون، األم��ر ال��ذي رّك��ز  	
علي��ه التنظي��م يف الس��ابق، واالعتق��االت باجلمل��ة اليت تش��نها أجهزته 
اليوم، دفعا الكثريين إىل الشك يف نواياه. إذ يرى إعالميون يف املدينة 
»أن العقوبة ليست بسبب املخالفات، لكن حاجة التنظيم إىل عاملن 
بالسخرة هي ما دفعه إىل تفعيل هذه القوانن«. يقول أحدهم: »حنن 
نعرف نقاط االشتباك يف املدينة جيداً، وهي حمّصنٌة منذ أكثر من 
س��نتن، وخنادقه��ا ليس��ت حباج��ٍة إىل احلف��ر. لك��ن التنظي��م يع��ّوض 
به��ذه العملي��ة ع��ن نق��ص املقاتل��ن لدي��ه، ويش��ّغل املعتقل��ن به��ذه 
الطريق��ة إليه��ام جي��ش النظ��ام بوج��ود عناص��ر كث��ر«. لك��ن مقّربن 
م��ن أم��راء يف التنظي��م يقول��ون إن خط��وة تعزي��ز اخلن��ادق ق��د تك��ون 
إلحكام إغالق التنظيم املدينة على نفسه، خاّصًة أنها أكثر األمكنة 
أمن��ًا، حت��ى م��ع وج��ود ط��ريان النظ��ام. ومعل��وٌم أن التحالف ال يقصف 

املدينة.
ال��زور أصبح��ت  وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر أّن مدين��ة دي��ر  	
معتم��دًة كأرٍض »خ��ارج اخلارط��ة«، إن ص��ّح التعب��ري، بالنس��بة إىل 
شخصياٍت مهمٍة يف التنظيم وعناصره من املهاجرين الذين ينتمون 
إىل س��تٍّ وأربع��ن جنس��يًة. فق��د نق��ل ع��ن أمني��ن لدي��ه أّن اجتماع��اٍت 

عل��ى مس��توى ع��اٍل تعق��د فيه��ا، كاجتماع��ات األم��ّي الع��ام يف الش��ام 
)س��وريا( م��ع األم��ّي الع��ام يف كلٍّ م��ن الرق��ة ودي��ر ال��زور. كم��ا أن 
غرفة عمليات الشام تتخذ اليوم من املدينة مقّراً هلا. يضاف إىل ذلك 
أن ش��خصياٍت كبريًة يف التنظيم، تعّرضت لإلصابة يف وقٍت س��ابٍق، 
تقضي نقاهتها فيها. األمر الذي يفّسر غارات طريان النظام الليلية، 
وال��يت تب��دو خ��ارج أّي س��ياق، لكنه��ا يف احلقيق��ة تس��تهدف جتمع��ات 
ق��ادٍة، يدخل��ون املدين��ة ب��زيٍّ مدن��يٍّ عن طريق س��يارات نق��ٍل عمومية، 
حبس��ب ذات املص��در. م��ن نافل��ة الق��ول أن الغ��ارات ال تصي��ب أهدافه��ا، 

لكنه��ا تب��ّن إىل أّي م��دًى وص��ل االخ��راق األم��ّي داخ��ل التنظي��م.
وق��د عل��ق الكث��ريون، يف وق��ٍت س��ابٍق، آماهل��م عل��ى التنظي��م،  	
بغ��ّض النظ��ر ع��ن رأيه��م في��ه أو موقفه��م من��ه، ورأوا في��ه خمّلصًا من 
النظ��ام. وه��م الي��وم يعي��دون حس��اباتهم، إذ صاروا ي��رون أن حربه مع 
النظ��ام غ��ري جّدي��ٍة، يف دي��ر ال��زور عل��ى األق��ل. وأن��ه، باملقاب��ل، يس��وق 
ش��بابها إىل مع��ارك ال ناق��ًة هل��م فيه��ا وال مج��ل، حي��اول الكث��ريون 
منهم التهّرب منها بأّي شكل، حتى وصل األمر إىل انسحاب البعض 
الكيفّي إىل قراهم، واش��تباك بعض املنس��حبن مع الدوريات القادمة 
العتقاهلم، كما حدث يف قرية الزر منذ أيام. وتأتي األرقام لتؤكد 
ذلك، فبحسب مصدٍر من داخل التنظيم، جتاوز عدد القتلى املبايعن 
م��ن حمافظ��ة دي��ر ال��زور، من��ذ ب��دء مع��ارك ع��ن الع��رب/ كوبان��ي 
وحت��ى من��ذ أي��اٍم، 2750 ش��خصًا، منهم أكثر م��ن 225 من املدينة، اليت 

مل يتق��ّدم التنظي��م ش��رباً واح��داً فيه��ا. 
تعامل الكثري من املقاتلن، يف عموم دير الزور، ومن ورائهم  	
حاضنته��م االجتماعي��ة، م��ع التنظي��م بواقعي��ٍة فج��ٍة، وبرباغماتي��ٍة 
تص��ل أحيان��ًا إىل االنتهازي��ة، كان ش��عارها: »مط��ار يف الي��د خ��رٌي م��ن 
عشرة حماصرة« )لتربير املبايعة ألسباٍب عسكرية(، واليوم شعارها: 
»ميت��ن ميت��ن« )لتربي��ر املبايع��ة ألس��باٍب مادية(. وه��ي ذات الطريقة 
ال��يت تعام��ل به��ا التنظي��م معه��م، وإن بش��عاراٍت خمتلف��ٍة، كم��ا ي��رى 
معارضوه. لكن حروبه الدونكيشوتية تبّن أن ال شيء لديه ليخسره، 
بينم��ا يدف��ع األهال��ي الفات��ورة كامل��ًة. فه��ل ه��م مس��تعدون للمض��ّي 

أبع��د م��ن ذلك؟
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مسهر اخلالد

حصيلٌة رمضانية

تش��ري املالحظ��ة واإلحص��اءات اجلزئي��ة إىل تزاي��د ع��دد املفطري��ن يف رمض��ان، وتناق��ص ع��دد مرتادي املس��اجد طوعًا،  	
يف ظّل داعش. قد يرى البعض يف ذلك مقاومًة سلبيًة، وقد يعّده سواهم عناداً طفوليًا يعود ضرره يف النهاية على أصحابه، 
، وأحيانًا ثالثًة انسحاٌب  بينما ال يعتقد آخرون بضرورة رّد األمر إىل تفسرٍي واحٍد؛ فهو أحيانًا رّدة فعٍل، وأحيانًا خياٌر شخصيٌّ

من احلي��اة العامة.

يش��كو ش��باٌب مس��تقلون، مواظب��ون  	
أص��اًل عل��ى ال��رّدد إىل املس��اجد، م��ن إحج��ام 
الكث��ري م��ن األهال��ي عن ارتيادها منذ س��يطرة 
تنظيم الدولة على مدينة دير الزور، رغم أن 
املفرض أن معارضة التنظيم شيٌء واالمتناع 
عن دخول املس��جد ش��يٌء آخر. بينما يرّبر أحد 
الش��باب امتناع��ه ع��ن ارتياد املس��جد بأنه ليس 
مستعداً لالستماع إىل »هباهلم« أو تدخلهم يف 
لباسه أو يف طريقة أدائه لصالته، األمر الذي 
كثرياً ما حيدث. وقد الحظ أحد الناش��طن 
الس��ابقن الف��رق الواض��ح يف ش��هر رمض��ان 
املنص��رم؛ إذ إن املش��اركن يف ص��الة الراويح 
يف املسجد الذي يرتاده مل يكملوا الصفن، أما 
س��ابقًا فكان��وا يتج��اوزون الصف��وف اخلمس��ة، 
علمًا أن عدد السكان مل يتغري كثرياً، ويقّدر 
ب�25 ألفًا، وعدد اجلوامع اليت ما زالت صاحلًة 
إلقام��ة الص��الة 17 مس��جداً ومصل��ى، كان��ت 
عرضًة للقصف األرضّي قبل دخول التنظيم 

إىل املدين��ة، األم��ر ال��ذي توق��ف من��ذ دخوله.
املفطري��ن  ملعاقب��ة  التنظي��م  أع��ّد  	
أش��عة  حت��ت  حلبس��هم  أقف��اٍص  بتجهي��ز 
الش��مس، أو صلبه��م مل��دة 24 س��اعًة وجلده��م 
70 جلدة. ومل تسّجل رمسيًا أية حاالت عقاٍب 
يف املدين��ة، س��وى حالق��ة الش��عر وحب��س م��ن 
أمسكت بهم دوريات التنظيم. ورغم ذلك فقد 
أفطر الكثريون خفيًة، حتى أن البعض يقول 
إن نس��بة املفطري��ن ه��ذه الس��نة ه��ي أك��رب 

نس��بٍة رآه��ا يف حيات��ه، وق��د تص��ل إىل تس��عن 
باملائ��ة. ويف إحص��اٍء أج��راه أح��د م��ن س��بق هلم 
أن عمل��وا يف إع��داد اإلحص��اءات، اعتم��د في��ه 
عل��ى التج��اور، مش��ل 17 أس��رًة يف حّي��ه، بع��د 
أن أخ��رج منه��ا النس��اء واألطفال دون س��ن 15، 
فوج��د أن %55 م��ن البالغ��ن مفط��رون، مب��ن 

فيه��م عناص��ر يف التنظي��م.
ورص��د أح��د اإلعالمي��ن العامل��ن  	
االخت��الف  مكت��وٍب،  تقري��ٍر  يف  اخلف��اء،  يف 
ب��ن أوق��ات األذان ال��يت حّدده��ا التنظي��م يف 
املدين��ة واألوق��ات املعتمدة يف مس��اجد األحياء 
الفج��ر  أذان  أن  فوج��د  للنظ��ام.  اخلاضع��ة 
)موع��د اإلمس��اك( ل��دى التنظي��م كان 3:49 
الوق��ت  ذات  وه��و  رمض��ان،   23 ي��وم  صباح��ًا 
الذي أمس��كت فيه مدينة دمش��ق، أما مس��اجد 
القص��ور، ال��يت ال تبع��د س��وى أمت��اٍر، فرفع��ت 
األذان يف 3:24، بف��ارق 24 دقيق��ة، بينم��ا يرف��ع 
أذان املغ��رب بف��ارق دقيقت��ن. ويف حن تعتمد 
وزارة أوق��اف النظ��ام عل��ى تقوي��م أّم الق��رى 
أو رابط��ة الع��امل اإلس��المّي، يعتم��د التنظي��م 
-حبسب التقرير- على اجتهادات املسؤول عن 
املواقي��ت، أب��و من��ذر املص��رّي، ال��ذي يس��تخدم 
نظره لتحديد أوقات الصالة. وقد تنّبه الكثري 
 ، من األهالي لذلك فاعتمدوا، بعد حريٍة وشكٍّ

عل��ى أذان القص��ور، خاّص��ًة يف اإلمس��اك.
أم��راء  أبل��غ  أخ��رى  جه��ٍة  وم��ن  	
التنظيم عناصرهم يف املدينة كي يس��تعّدوا 

جل��اٌن  وقام��ت  العي��د.  يف  عس��كريٍّ  لعم��ٍل 
مركزي��ٌة بتقيي��م جاهزي��ة نقاط االش��تباك، 
دٍم  كي��س  ب���225  فارمك��س  مش��فى  وزّودت 
م��ن خ��ارج املدين��ة. وحبس��ب أح��د العامل��ن يف 
ال��كادر الط��يّب ف��إن املش��فى كان حيص��ل يف 
السابق على ما ال يقّل عن 150 كيس دٍم من 
املترّبع��ن عن��د أّي قص��ف تتع��ّرض ل��ه أحي��اء 
املدين��ة، ع��دا ح��االت التطوع الكث��رية يف أوقات 
اهل��دوء، وال��يت يضط��ّر املش��فى إىل رفضه��ا 
بس��بب ضع��ف إمكانيات��ه يف التربيد. أم��ا اليوم 
فالتنظيم حيصل على الدم من دفع عناصره 
إىل املن��ح، وكذل��ك م��ن الس��جناء لدي��ه، أو 
اخلاضع��ن لدورات��ه الش��رعية، باإلضافة إىل 
منتظ��ري خدمات��ه، ك��ذوي املرض��ى الذي��ن 

حباج��ٍة إىل ص��رف ال��دواء اجملان��ّي.
ع��دٌد  جت��ّول  العي��د،  أي��ام  أول  يف  	
م��ن املهاجري��ن بس��ياراتهم يف ح��ارات املدين��ة، 
وتوقف��وا يف بعضه��ا لنف��ح األطف��ال 100 ل. س 
كعيدي��ٍة، وأخذه��م للتج��ّول بالس��يارات يف 
الش��وارع الرئيس��ية بينم��ا ين��ادي املهاج��ر م��ن 
وراء املق��ود: »دول��ة اإلس��الم«، ل��ريّد االطف��ال: 
»باقي��ة«. ولك��ن عندم��ا وصل��ت إح��دى تل��ك 
الس��يارات اىل جانب تكية الش��يخ ويس راح ما 
يقارب العش��رين طف��اًل يف صندوقها اخللفّي 
يهتف��ون: »اهلل حمّي��ي اجليش احلّر«. ليتوقف 
بندقيت��ه،  مذّخ��راً  وين��زل  عنده��ا،  املهاج��ر 

ويطرده��م م��ن الس��يارة.

من إصدارات داعش



رادار المدينة

 من س�رية نفط دير الزور 
بعد الثورة

جتارب يف اإلدارة العامة
)مادٌة مأخوذٌة من دراسٍة عن النفط يف احملافظة، منذ خروجه ومنشآته عن سيطرة النظام وحتى اآلن.  	

أعّدها فريٌق من الباحثن. وتصدر قريبًا عن »عن املدينة«(
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نرصد هنا ثالث حماوالٍت قامت بها قوًى وهيئاٌت ثوريٌة يف أعمال النفط، دون أن تأخذ صبغًة عشائريًة أو دينية. 	

صورة جوية حلقل التيم النفطي

حقل التّيم
 ،2012 الع��ام  نهاي��ة  النظ��ام،  س��يطرة  ع��ن  خروج��ه  ف��ور  	
تع��ّرض حق��ل التّي��م1  لعملي��ات نه��ٍب واس��عٍة خ��الل كان��ون الثان��ي 
وش��باط 2013، قب��ل أن تتأّس��س جلن��ٌة خاّص��ٌة إلدارت��ه، كان��ت مث��رة 
جه��ود أط��راٍف ع��ّدٍة أبرزها اجمللس العس��كرّي واجمللس املدنّي ملدينة 
موحس��ن وبلداته��ا وبع��ض ق��ادة كتائ��ب اجلي��ش احل��ّر ونش��طاء 
ثوري��ن واجتماعي��ن من أبناء موحس��ن والبل��دات التابعة هلا يف كلٍّ 
من املريعية؛ البوعمر؛ طابية ش��امية؛ البوليل؛ الطوب. وهي املنطقة 

األق��رب جغرافي��ًا إىل موق��ع احلق��ل.
بل��دٍة  كّل  فيه��ا  ُمثل��ت  عض��واً،   12 م��ن  اللجن��ة  تألف��ت  	
بعضوي��ن. من��ذ انطالقته��ا وحت��ى الي��وم األخ��ري يف عمله��ا )م��ن 18 
آذار حت��ى 7 أي��ار 2013( كان��ت للجن��ة التّي��م األوىل وظيف��ٌة رئيس��يٌة 
ه��ي بي��ع النف��ط اخل��ام م��ن مس��تودعات التجمي��ع يف موق��ع احلق��ل، 
واملخ��ّزن يف أوق��ات إنت��اٍج س��ابقٍة –حت��ت س��يطرة النظ��ام- ث��م تس��ليم 

ال��واردات املالي��ة إىل اجملل��س املدن��ّي الذي يق��وم بتوزيعها على جلنيت 
الذخ��رية واإلطع��ام. وخ��الل 50 يوم��ًا تقريب��ًا م��ن عم��ل اللجن��ة بلغ��ت 
الواردات الكلّية 94 مليون ل.س )1 مليون دوالر تقريبًا، وقتها(، أنفق 
معظمه��ا يف ش��راء الذخ��رية )72 مليون��ًا(، وت��وّزع الباق��ي عل��ى نفق��ات 
اإلطع��ام وروات��ب احل��ّراس/ الكتائب، وإعانات ذوي الش��هداء، وبعض 

النفق��ات األخ��رى املتقّطع��ة يف قطاع��ي اخلدم��ات والصح��ة.
أخط��اٍء  سلس��لة  يف  عمله��ا  بداي��ة  من��ذ  اللجن��ة  وقع��ت  	
تراكميٍة، أتاحت اجملال حلدوث عمليات س��رقٍة مباش��رٍة، أو تالعٍب 
بالكميات املعّبأة، مما سّبب ضياعاٍت ماليًة قّدرها أحد أعضاء اللجنة 
بأكث��ر م��ن 35% م��ن الواردات املفرض��ة. إضافًة إىل اقتصار مهمتها 
على بيع النفط، دون أّي اهتماٍم باجلوانب الفنية املتعلقة بتجهيزات 

احلق��ل ومعّدات��ه، أو بإع��ادة تش��غيل اآلب��ار اإلنتاجي��ة وصيانته��ا.
رغ��م كّل األخط��اء واملالحظ��ات اجل��اّدة ال��يت اع��رت عم��ل  	
ه��ذه اللجن��ة، إال أنه��ا، وبالنظ��ر إىل الفوض��ى العارم��ة ال��يت ضرب��ت 

نف��ط دي��ر ال��زور، كان��ت جترب��ًة رائ��دة، لأس��باب التالي��ة:
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عائلي��ٍة  جمموع��ٍة  لس��يطرة  التّي��م  حق��ل  خيض��ع  مل   -1  
أو عش��ائرية، إمن��ا ملؤّسس��ٍة راع��ت يف تش��كيلتها التع��دد العش��ائرّي 
واملناطق��ّي، وكان��ت مس��ؤولًة أم��ام الرأي الش��عيّب الثورّي الع��اّم، الذي 

أص��ّر عل��ى حله��ا كم��ا س��نرى بع��د قلي��ل.
2- إنف��اق ج��زٍء ال ب��أس ب��ه م��ن واردات احلق��ل يف املنفع��ة   

واملال��ّي. اإلدارّي  الفس��اد  مظاه��ر  بع��ض  رغ��م  العام��ة، 
3- ق��درة أعض��اء اللجن��ة عل��ى تس��وية اخلالفات الناش��بة مع   
األط��راف العس��كرية املختلف��ة حول نصيبه��ا من الذخ��رية أو الرواتب.
وسط حالة استياٍء متصاعدٍة يف الرأي العام لسكان املنطقة  	
املعني��ة باحلق��ل بس��بب طريق��ة عم��ل جلن��ة التّي��م واألخط��اء املتك��ّررة 
اليت وقعت فيها، وحتت ضغٍط من جمموعاٍت ثوريٍة ش��بابيٍة؛ توّصل 
اجمللس��ان العس��كرّي واملدن��ّي إىل ق��راٍر حب��ّل اللجن��ة وتش��كيل أخ��رى 
جدي��دة، روع��ي يف انتق��اء أعضائه��ا أن يكون��وا م��ن الث��ّوار واملتعلم��ن 
تعليم��ًا جامعي��ًا –إن أمك��ن- أو احلائزي��ن عل��ى ش��هادة الثانوي��ة العام��ة 
على األقّل، وأن يكونوا من ذوي السمعة احلسنة. مّت األخذ بالشروط 
الس��ابقة إىل ح��دٍّ كب��رٍي عن��د انتق��اء أعض��اء اللجن��ة اجلدي��دة، ال��يت 
تألف��ت أيض��ًا م��ن 12 عض��واً بنف��س طريق��ة التمثي��ل الس��ابقة. اقتص��ر 
عمل اللجنة يف األسابيع األوىل على بيع النفط املتبقي يف اخلّزانات. 
��س أكث��ر م��ن 100 ناش��ٍط »هيئة محاية الث��ورة يف مدينة  قب��ل أن يؤسِّ
موحس��ن«، ال��يت س��يكون هل��ا دوٌر رئيس��يٌّ يف سلس��لٍة م��ن التغي��ريات 
واألعم��ال اهلام��ة يف جوان��ب خمتلف��ة كان أبرزه��ا إدارة حق��ل التّي��م.
جنح��ت اهليئ��ة يف اس��تثمار س��لطتها املعنوي��ة، النامج��ة ع��ن  	
قّوته��ا وارتف��اع ع��دد املنتس��بن إليها، يف التعامل مع القادة العس��كرين 
واملدنين املتنفذين يف الشأن العام. وكان أّول األعمال اليت قامت بها 
ح��ّل اجملل��س املدن��ّي وتأس��يس جمل��ٍس بدي��ٍل مّسي »جمل��س الثورة يف 
مدينة موحسن«، تألف من ستة عسكرين ومثلهم من املدنين، خيتار 
كّل واحٍد منهم أبناُء بلدته باالنتخاب2 . كان جمللس الثورة ما يشبه 
السلطة التنفيذية، يف حن اختذت اهليئة دوراً رقابيًا إشرافيًا. عملت 
اهليئة وجملس الثورة على تطوير العمل يف حقل التّيم، فأنشئ، إىل 
جانب جلنة بيع النفط، قسٌم لإلنتاج، وإدارٌة مالية، وقسٌم احلراسات.

أهم النجاحات الفنية لقسم اإلنتاج والصيانة:
مل ينق��ص ع��دد املهندس��ن العامل��ن يف ه��ذا القس��م ع��ن 3  	
مهندسن من مهندسي شركات النفط السابقة، خالل العشرة أشهر 
األخرية تقريبًا من عمل اللجنة، إضافًة إىل أكثر من 7 فنين مهرٍة، 
و10 عماٍل عادين. عمل هؤالء إىل جانب متعهد إنتاٍج كان يأخذ مبلغًا 
	شهريًا مقطوعًا من اإلدارة مقابل تشغيله للحقل بواسطة قسم اإلنتاج.

ن�جاحاٌت فنية:
1- بع��د بي��ع كمي��ات النف��ط املتبقي��ة يف اخلّزان��ات، يف نهاية   
آب 2013، مت تشغيل 3 آباٍر ذاتية الضّخ وبئرين آليي السحب، بطريقة 
)رأس احلصان(، ومبعّدل إنتاٍج وسطيٍّ 1100-700 برميٍل يف كّل يوم 

عمل.
2- باالس��تفادة م��ن التجهي��زات والع��دد الفني��ة املتواف��رة يف   
موقع احلقل، جنح مهندسو التّيم يف تصنيع مصفاة نفٍط باستطاعٍة 

متوس��طٍة بتكلف��ٍة زهي��دٍة ج��داً باملقارنة مع تكاليف املصفاة الش��بيهة. 
مما وّسع هامش األرباح ووفر مشتقات النفط لسكان املنطقة بنوعيٍة 

جي��دٍة وس��عٍر معق��ول.
3- حتس��ن ج��ودة النف��ط النات��ج، باالعتم��اد عل��ى طرائ��ق   

املتاح��ة. اإلمكان��ات  ووف��ق  علمي��ٍة 
ن�جاحاٌت إدارية:

1- تأسيس بيئة عمٍل إداريٍة يعرف فيها العاملون واجباتهم   
واض��ح. وظيف��يٍّ  تسلس��ٍل  يف  واختصاصاته��م 

2- تقديم م����ستوى أداٍء ماليٍّ مرتفٍع وم����ّتسٍم بالش����فافي���ة   
والدقة واحلرص على املال العام.

أس��هم اجل��ّو املؤّسس��ّي ال��ذي أحاط��ت به��ا اللجن��ة املتعامل��ن  	
معه��ا، م��ن جّت��اٍر وس��ائقن، يف من��ح ه��ؤالء اإلحس��اس بالثق��ة واألمان، 
مما شّكل عامل جذٍب تسويقيٍّ يعّوض عن االخنفاض النسيّب جلودة 
نف��ط التّي��م، وه��و البئ��ر العج��وز، باملقارن��ة م��ع نف��ط اآلب��ار األخ��رى.

الواردات:
بلغت الواردات الكلية، الناجتة عن بيع النفط املستخرج من  	
اآلب��ار أو مش��تقاته م��ن املصف��اة، ابتداًء من 21/8/2013، وحتى س��يطرة 
تنظي��م الدول��ة اإلس��المية عل��ى احلق��ل يف نهاي��ة حزي��ران 2014، 384 
مليون ل.س. ُخّصصت منها ما نسبته 65% لتمويل األعمال القتالية، 
قابل��ٌة للزي��ادة عند الض��رورة، و10% لنفقات اجلرحى وذوي الش��هداء، 
و15% خلدم��اٍت وأنش��طٍة إغاثي��ٍة وإنس��انية، و5% للنفق��ات اإلداري��ة 

والتش��غيلية، و5% كمّدخ��رات ط��وارئ يف صن��دوق اإلدارة املالي��ة.

مصفاة جملس احملافظة
جمل��س  ق��ام  دوالر،  أل��ف   220 فاق��ت  إمجالي��ٍة  بتكلف��ٍة  	
حمافظ��ة دي��ر ال��زور3 ، يف ش��هر تش��رين األول 2013، بش��راء مصف��اٍة 
للنف��ط4 . ُرّكب��ت املصف��اة يف موق��ع حق��ل ال��ورد )110 ك��م ش��رق دي��ر 
ال��زور(. واتف��ق اجملل��س م��ع ل��واء جعف��ر الطي��ار5  عل��ى أن يق��وم الل��واء 
حبمايته��ا مقاب��ل 20% م��ن األرب��اح. وش��ّكل اجملل��س جلن��ًة خاّص��ًة 
للمصف��اة تألف��ت م��ن رئي��ٍس ومدي��ٍر ف��يٍّ ومدي��ٍر إداريٍّ ومدي��ٍر مال��يٍّ 
ومدير مبيعات. وتفاوتت واردات اللجنة بن شهٍر وآخر، وال سيما بعد 
نف��اد النف��ط املتبّق��ي يف خزان��ات احلق��ل، واضط��رار اللجن��ة إىل ش��راء 

النف��ط اخل��ام م��ن اآلب��ار6 . 

1 - يقع على مسافة 15 كم جنوب شرق مدينة دير الزور.
2 - مل جت����ر أية انتخاباٍت بالطرق املعروفة، ألسباٍب خمتلفة، لكن تعين أعضاء اجمللس أو انتقاءهم مّت بتوافق الفعاليات املدنية والعسكرية يف كّل 

بلدٍة، ومبش��اركٍة مباش��رٍة من هيئة محاية الثورة.
3 - تأّسس يف كانون الثاني 2013، كمظلٍة عليا جلميع اجملالس احمللية الفرعية يف احملافظة.

4 - باستطاعة تكريٍر امسيٍة 200 برميٍل يف اليوم.

5 - طرد لواء جعفر الطيار قّوات األسد من احلقل يف تشرين الثاني 2012.
6 - بلغت الواردات الكلية، خالل األشهر الثالثة األوىل من عمل املصفاة، 15 مليون ل.س. لتراجع، إىل حدٍّ كبرٍي، بعد ذلك.

املصفاة الكهربائية  جمللس احملافظة
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7 - تأّسس اجمللس القروّي يف كانون الثاني 2013. ويطابق يف عمله عمل اجملالس احمللية، وإن اختذ امسًا خمتلفًا.
8 - تراوح إنتاج هذه اآلبار بن 1000 إىل 2000 برميٍل يف يوم العمل.

إىل جان��ب اهل��دف الرئيس��ّي املتمث��ل يف تعزيز دور اجمللس  	
ومنح��ه الش��رعية واحلض��ور أم��ام الس��كان، كان جملل��س احملافظ��ة 

األه��داف التالي��ة م��ن ه��ذه اخلط��وة:
1- إجي��اد موارد ذاتية.  

2- احل��ّد م��ن ظاه��رة التل��ّوث النامج��ة عن عم��ل احلّراقات   

ئي��ة. لبدا ا
3- ختفيض أس��عار املش��تقات النفطية يف الس��وق.  

جمل��س  م��ن  ناجح��ًة  مب��ادرًة  املصف��اة  جترب��ة  ش��كلت  	
احملافظ��ة، منحت��ه الثق��ة بالنف��س للقي��ام مبش��اريع ج��اّدٍة، تع��ّزز 
التجرب��ة  وأثبت��ت  احملل��ّي.  اجملتم��ع  ش��ؤون  يف  مش��اركته  م��ن 
أك��رب  ب��أدواٍر  احمللي��ة  اجملال��س  تنه��ض  ب��أن  أكي��دًة  إمكاني��ًة 
	م��ن تل��ك ال��يت لعبته��ا يف القضاي��ا الرئيس��ية مث��ل قضي��ة النف��ط. 
أم��ا نق��اط الضع��ف فكان��ت فش��ل اجمللس يف احل��ّد من التلّوث بس��بب 
يف  وفش��له  الصغ��رية،  البدائي��ة  احلّراق��ات  ملئ��ات  الكب��ري  االنتش��ار 
ختفيض أس��عار املش��تقات النفطية بس��بب ضعف القدرة التنافسية 
ملصفات��ه أم��ام املص��ايف األخرى، وخاّص��ًة تلك اململوكة للتش��كيالت 
العس��كرية ال��يت يس��تولي معظمه��ا على آب��اٍر أيض��ًا. إذ امتلكت جبهة 
النص��رة مصفات��ن، وحرك��ة أح��رار الش��ام ثالث مص��اٍف. وامتلكت 
كلٌّ م��ن ألوي��ة احلم��زة، وابن القيم، والقعقاع، واهلل أكرب، مصفاة 
نف��ٍط ل��كلٍّ منه��ا. إضاف��ًة إىل املص��ايف اخلاّص��ة لبع��ض اجملموع��ات 

العش��ائرية جبان��ب بع��ض اآلب��ار ال��يت تس��يطر عليها.
عج��ز جمل��س احملافظ��ة ع��ن إقن��اع أيٍّ من املس��تولن على  	
اآلب��ار بتخصي��ص ج��زٍء م��ن إنتاجه��ا ملصفات��ه، ليتمك��ن م��ن توزي��ع 
منتجاته��ا عل��ى مئ��ات امل��دارس أّول موس��م ال��ربد، أو عل��ى حمط��ات 
تصفي��ة املي��اه يف احملافظ��ة. ب��ل عج��ز ع��ن احلص��ول عل��ى النف��ط 
بس��عٍر خمف��ٍض م��ن ش��خٍص يس��تولي مبف��رده على بئ��ٍر ال يبعد عن 

املصف��اة أكث��ر م��ن 200 م��ر. 
احرق��ت املصف��اة خبط��ٍأ ف��يٍّ بع��د اس��تيالء تنظي��م الدول��ة  	
اإلس��المية عليه��ا، صي��ف عام 2014، بوقٍت قصرٍي، ضمن ما اس��توىل 
علي��ه م��ن املص��ايف األخ��رى ال��يت ُدّم��ر معظمه��ا بفع��ل اهلجم��ات 

التحال��ف. لطائ��رات  اجلّوي��ة 

آبار اجمللس القروّي يف اجِلرذي
جن��ح اجملل��س القروّي7 لبلدة اجلرذي 80- كم ش��رق دير  	
الزور- يف السيطرة على ثالثة آبار8 متجاورٍة، بعد طرد اجملموعات 
املس��تولية عليه��ا، مبس��اعدة كتائ��ب م��ن اجلي��ش احل��ّر ووجه��اء م��ن 
البل��دة. كان ذل��ك يف نهاي��ة ع��ام 2013. لك��ن املش��كالت ال��يت أثاره��ا 
م��الك األرض ال��يت تق��ع فيه��ا ه��ذه اآلب��ار مل تس��وَّ بش��كٍل كام��ٍل إال 
بع��د ش��هرين م��ن التن��ازع م��ع اجملل��س، انته��ت حبصوهلم عل��ى حّصٍة 
م��ن ال��واردات، ودون أن يتوقف��وا ع��ن إث��ارة املتاع��ب للمجل��س ب��ن 
ح��ٍن وآخ��ر. وكذل��ك كان��ت ح��ال بع��ض كتائ��ب اجلي��ش احل��ّر 
ال��يت ش��ّكلت، بتنس��يٍق م��ع اجملل��س الق��روّي، جملس��ًا عس��كريًا خاّص��ًا 

مبس��لحي اجل��رذي يتلق��ى حّص��ة الكتائ��ب ويوّزعه��ا بينه��ا. 
البنية اإلدارية ونظام التوزيع

رغ��م امل��ّدة القص��رية لس��يطرة اجملل��س الفعلي��ة عل��ى اآلبار  	
-4 أش��هٍر فق��ط – ب��دت النتائ��ج مش��جعًة إىل ح��دٍّ كب��ري. إذ أكم��ل 
اجملل��س تأس��يس م��ا يل��زم م��ن املكات��ب واللج��ان مب��ا يالئ��م نظ��ام 
تقس��يم ال��واردات املعتم��د؛ فش��ّكلت جلن��ٌة خاّص��ٌة تت��وىل توزي��ع نس��بة 
دة ملس��اعدة ث��ّوار املدن والبلدات الس��ورية خ��ارج احملافظة،  30% احمل��دّ
وجلن��ٌة فني��ٌة يرئس��ها مهن��دٌس لتش��غيل وصيان��ة اآلب��ار، إضاف��ًة إىل 
اجمللس العسكرّي الذي يوّزع نسبة 30% املخّصصة لكتائب اجلرذي. 
فيم��ا نال��ت مكات��ب اخلدم��ات والصحة والتعلي��م والزراع��ة، املتفّرعة 
عن اجمللس القروّي، نسبة 10% اخلاّصة باإلنفاق العام داخل البلدة. 
أما السكان، الذين يبلغ تعدادهم 18 ألف نسمة، فحصلوا على نسبة 
25% م��ن ال��واردات. ون��ال مالك األرض اليت تقع اآلبار ضمنها نس��بة 

.%5
مشاريع نفذها اجمللس

كان��ت ه��ذه التجرب��ة م��ن التج��ارب املع��دودة اليت ُس��ّخرت  	
فيها الواردات للنفع العام؛ فقد نفذ اجمللس مجلة مشاريع ملموسٍة 
كان أهّمه��ا تركي��ب مضّخ��اٍت كهربائيٍة ل��رّي األراضي الزراعية، 
وصيانة الفرن اآللّي وتشغيله وتأمن اخلبز بسعٍر مدعوٍم، وتشغيل 
املدارس ودفع رواتب للمعلمن فيها، وتشغيل املركز الصحّي ودفع 
رواتب العاملن فيه، إضافًة إىل إنفاق اجمللس على األعمال البلدية 

والنظاف��ة العام��ة ومي��اه الش��رب والكهرباء.

رويرز
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رادار المدينة

من دار جرحى يف تركيا
النظام زائٌل.. وداعش واخلالفات تطيالن عمره

فراس العمري

ب��ن ح��ٍن وآخ��ر، تذه��ب عيونه��م إىل اجلبال الس��ورية من ش��بابيك دار االستش��فاء يف مدينة الرحياني��ة الركية على  	
احل��دود. جتمعه��م عب��ارة »جرح��ى احل��رب«، وجتمعه��م كذل��ك بع��ض األمني��ات.

ال يكّف نوح، ابن الغوطة الش��رقية،  	
ع��ن ال��كالم ح��ول أوض��اع احملاصري��ن هن��اك. 
غ��الء األس��عار، واملعان��اة الرهيب��ة، وقص��ص 
التكّي��ف اخليالي��ة م��ع احلص��ار ه��ي احلدي��ث 
اخلامس��ة  ذي  الش��اب  هل��ذا  الدائ��م  ش��به 
بأقس��ى  الث��ورة  »ع��اش  ال��ذي  والعش��رين، 
تفاصيله��ا« كم��ا يق��ول. كان ن��وح خياط��ًا 
قب��ل التحاق��ه ب�«اخلدمة اإللزامية« يف جيش 
األس��د. ش��ارك أّول الث��ورة، أثن��اء إجازت��ه، يف 
املظاه��رات الس��لمية ألبن��اء بلدت��ه، قب��ل أن 
ينش��ّق ع��ن جي��ش األس��د ق��رب مدين��ة الرق��ة 
س��ّهلوا  الذي��ن  ال��زور  دي��ر  بث��ّوار  ويلتح��ق 
انشقاقه. قاتل يف حّي اجلبيلة يف مدينة دير 
ال��زور، وص��ّد م��ع ثواره��ا هجم��ات احل��رس 
اجلمه��ورّي. ث��م انتق��ل إىل القلم��ون ليقات��ل 
فيها، ويف التل والعتيبة وعربن ثم املليحة، 
حي��ث كان موع��ده م��ع قذيف��ٍة صاروخي��ٍة 
أّدت إىل ب��ر س��اقيه. وبطريق��ٍة م��ا، صعب��ٍة 
ع��اٍم  من��ذ  تركي��ا  إىل  وص��ل  ومتسلس��لٍة، 
ونص��ٍف. وه��و يقي��م الي��وم يف دار االستش��فاء 
ه��ذه. مث��ل معظ��م اجلرح��ى يوّج��ه ن��وح نق��داً 
قاس��يًا لبع��ض الفصائ��ل املس��لحة ال��يت تّدخر 
قّوته��ا وس��الحها إىل مرحل��ة م��ا بع��د األس��د، 
وخيش��ى م��ن التن��ازالت ال��يت ق��د تف��ّرط يف 
احلق��وق على طاولة املفاوضات. يقاطعه أبو 
رجب، ابن بلدة األتارب بريف حلب، وصانع 
»اهلاون��ات« الس��ابق ال��ذي فق��د س��اقه بقص��ٍف 
، قائ��اًل إن الف��رج س��يأتي بأم��ٍر إهل��يٍّ  ج��ويٍّ
فق��ط، وإن الث��وار ق��د فعل��وا م��ا يس��تطيعون 
فعل��ه. رغ��م أن��ه مل يتع��ّد الثالث��ن يب��دو أب��و 
رج��ب أك��رب م��ن ذل��ك بكث��ري، وخاّص��ًة يف 
حلظ��ات انفعال��ه حزن��ًا عل��ى ص��ور نازح��ن 
س��ورين تنقلها شاشة التلفاز صدفًة، وحن 
تأخ��ذه أط��راف احلدي��ث إىل مواق��ف عج��ٍز 

يله��ج خالهل��ا باألدعي��ة.
الس��ببان  هم��ا  والتش��تت  الفرق��ة  	
األس��د؛  عل��ى  االنتص��ار  لتأخ��ر  الرئيس��يان 
جُيم��ع الث��ّوار اجلرح��ى عل��ى ذل��ك. ويضي��ف 

بعضهم سببًا آخر هو غياب املرجعية الدينية 
أو التق��وى، األم��ر ال��ذي جيع��ل كّل فصي��ٍل 
يظ��ّن نفس��ه عل��ى ح��قٍّ مطل��ق. لك��ن هن��اك 
بارق��ة أم��ٍل يف ج��ّو التف��رق ه��ذا ه��ي جي��ش 
الفت��ح، حس��بما يس��تدرك أب��و رج��ب ويؤّي��ده 
آخ��رون. م��ع الوق��ت يتض��ح أن أب��و رج��ب زائٌر 
إىل  ج��اء  وأن��ه  االستش��فاء.  دار  إىل  مؤق��ٌت 
تركي��ا ه��ذه امل��ّرة لع��الج ابن��ه ذي األرب��ع 
س��نوات، ال��ذي يعان��ي م��ن مش��كالٍت عصبي��ٍة 
يف الع��ن وأخ��رى يف الدم��اغ. وأن��ه مل ينقط��ع 
كلي��ًا ع��ن عمل��ه الس��ابق يف تصني��ع الس��الح، 
فه��و يذه��ب، كلم��ا س��نحت ل��ه الفرص��ة، 
ويف  التصني��ع.  ورش��ة  يف  رفاق��ه  ملس��اعدة 
ح��ال ع��ادت احلي��اة الطبيعية إىل س��وريا بعد 
س��قوط بش��ار األس��د، وه��ذا م��ا ال يتوقع��ه أب��و 
رج��ب يف وق��ٍت قري��ٍب، فإن��ه ين��وي أن يعتكف 

يف بلدت��ه لتعلي��م أطفاهل��ا ق��راءة الق��رآن.
ال��زور، تص��ّوٌر  دي��ر  اب��ن  ألمح��د،  	
خمتل��ٌف ع��ن حيات��ه بع��د س��قوط األس��د. 
فه��و يري��د أن يكمل دراس��ته اجلامعية، رغم 
ش��لل طرفي��ه الس��فلين إث��ر إصابت��ه بطل��ٍق 

ن��اريٍّ يف رقبت��ه يف مع��ارك بل��دة مرك��دة 
ض��ّد داع��ش. مل متن��ع آالم ال��رأس الش��ديدة 
أمح��د ع��ن ال��كالم ع��ن قصت��ه م��ع املظاهرات 
ث��م املالحق��ات األمني��ة ال��يت أجربت��ه عل��ى 
مح��ل  ث��م  القوري��ة،  يف  بيت��ه  يف  االختب��اء 
الس��الح م��ع اجلي��ش احل��ّر، وحتري��ر ري��ف 
دي��ر ال��زور، حت��ى ط��رد داع��ش ث��م مترس��ها 
يف مرك��دة. تتقّط��ع القّص��ة بأخب��اٍر عاجل��ٍة 
ع��ن داع��ش تأتي��ه عل��ى جّوال��ه ع��رب الوات��س 
أي��ة  أن  مؤك��دًا  لن��ا  ينقله��ا  والفيس��بوك. 
معرك��ٌة  داع��ش  ض��ّد  ليس��ت  معرك��ٍة 
جانبي��ة، ألن النظ��ام زائ��ٌل ال حمال��ة، وألن 
داع��ش ه��ي م��ن تطي��ل عم��ره، وت��كاد تلته��م 

م��ا تبق��ى م��ن س��وريا.
أس��أهلم  أن  نّي��يت  يف  كان  	
س��ؤااًل مزعج��ًا إن كان��وا ق��د ندم��وا -بع��د 
الث��ورة،  يف  مش��اركتهم  عل��ى  إصابته��م- 
وع��ن اخلي��ار الذي س��يأخذونه لو عاد الزمن 
إىل ال��وراء. لك��ن األم��ل والرق��ب يف عيونهم، 
والثق��ة ال��يت يتحدث��ون به��ا، واألح��الم ال��يت 
يكش��فونها بيس��ٍر حال��ت دون ذل��ك الس��ؤال.
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تدمر من س��لطة رؤس��اء فرع البادية إىل س��لطة ش��رعّيي داعش وأمنّييها
فاروق الكومي

كان مفاجئ��ًا أله��ل تدم��ر انتقاهل��م الس��ريع ب��ن س��لطتن، م��ن نظ��ام األس��د إىل تنظي��م داع��ش. من الصع��ب أن يكش��ف التدمريون  	
عن رأيهم احلقيقّي يف من حيكمهم، لكن بعضهم يشّذ عن هذه القاعدة ويغضب و«يلعن اجلوز«. كما هو احلال مع صاحب دكان البقالة 
ال��ذي طل��ب أن نس��ّميه »أب��و م��راد«، ال��ذي وص��ف س��يطرة داع��ش عل��ى املدين��ة ب�«املؤام��رة«، ففي حلظ��ٍة واحدٍة اختفى جيش األس��د وش��بيحته 

وكأنهم »ملح وذاب«.
خب��الف دكاك��ن أخ��رى ممتلئٍة  	
بالبضائ��ع للمس��تهلكن اجل��دد م��ن عناص��ر 
داع��ش، كان دكان أب��و م��راد ش��به ف��ارٍغ إال 
وأرزٍّ  س��ّكٍر  وأكي��اس  املعلب��ات  بع��ض  م��ن 
توش��ك عل��ى النف��اد. إذ مل يع��د الرج��ل جي��د 
رغب��ًة يف العم��ل كم��ا يف الس��ابق. وه��و يفك��ر 
يف الن��زوح، رغ��م عم��ره ال��ذي ق��ارب الس��تن، 
ال��يت تث��ري  اليومي��ة  الط��ريان  م��ع هجم��ات 
اس��تغرابه وه��و حي��ّرك كرس��ّيه حت��ت ظ��ّل 
احلائط جوار الدكان. يتس��اءل يوس��ف، وهو 
مؤم��ٌن آخ��ر بنظري��ة املؤام��رة: »وي��ن كان��ت 
براميلو لبش��ار ملا كانت داعش برات البلد؟«. 
»ليطّفشو الناس وخيّلوها داشرة بهالرباري«؛ 
يلّخ��ص يوس��ف حكاي��ة ن��زوح س��كان املدين��ة 
بس��بب الغ��ارات اجلوي��ة حن��و ق��رًى وجتمعات 
بي��وٍت يف قل��ب الصح��راء، إضاف��ًة إىل م��دن 
دمش��ق ومح��ص والرق��ة، حس��ب النظ��رة اليت 

حيمله��ا الن��ازح ل��كلٍّ م��ن داع��ش والنظ��ام. 
بع��د س��يطرتها عل��ى املدين��ة قام��ت  	
داع��ش بأعم��اٍل خدمي��ٍة وإغاثي��ٍة، وحاول��ت 
طمأن��ة الن��اس، ووج��دت بينه��م م��ن يعج��ب 
به��ا. وأص��در إعالميوه��ا تقاري��ر مص��ّورًة ع��ن 
الكربيتي��ة واحلي��اة  املي��اه  النخي��ل وينابي��ع 
الرّبية، إضافًة إىل حفلة اإلعدام على املسرح 
األث��رّي. تقول فاطم��ة، وهي طالبٌة جامعيٌة، 
إن داع��ش أس��وأ م��ن النظ��ام، فهي تقتل مثلما 
يقت��ل النظ��ام، وتع��ّذب الن��اس كم��ا يفع��ل. 

»ذحب��و ت��الت ممّرض��ات وقاض��ي، وذحب��و أم 
وبناته��ا الثنت��ن ببيته��و«. و«عش��ان احل��الل 
جرائ��م  طريق��ة  فاطم��ة  تش��رح  واحل��رام« 
داع��ش م��ع احليوان��ات يف احملمي��ة الطبيعي��ة 
الصغرية قرب تدمر: »يفلتو الغزال بهالربية 
ويط��اردوه ليصي��دوه وياكل��وه. ق��ال ح��رام 

يقّوس��وه وه��و باحملمي��ة!«.
اندلع��ت  للث��ورة  الس��نة األوىل  يف  	
املظاهرات يف تدمر، وتعّرض أبناؤها للسجن 
والتعذي��ب واالعتق��ال. ثم ش��ّكل بع��ض الثوار 
األكث��ر إص��راراً كتائ��ب م��ن اجلي��ش احل��ّر 
مح��ص  ري��ف  إىل  املدين��ة  م��ن  وخرج��وا 
ر. وع��ادت املدين��ة إىل عزلته��ا وحياته��ا  احمل��رّ
هجم��ات  بع��ض  خ��ال  تقريب��ًا،  الطبيعي��ة 
الث��وار املتقطع��ة عل��ى املراك��ز العس��كرية يف 
م��ن  جع��ال  واالس��تقرار  اهل��دوء  حميطه��ا. 
تدم��ر قبل��ًة للنازح��ن م��ن امل��دن الس��ورية 
وتش��هد  الس��كان  ع��دد  ليتضاع��ف  امللتهب��ة، 
املدين��ة حرك��ة من��وٍّ وازده��اٍر طارٍئ يف س��وق 
العق��ارات الس��كنية بيع��ًا واس��تئجاراً وبن��اًء. 
وم��ن جانب��ه خّف��ف النظام القي��ود على بعض 
األعم��ال، فس��مح للس��كان باس��تخراج املل��ح 
م��ن مي��اه اآلب��ار بع��د تبخريه��ا يف مس��طحاٍت 
التدمري��ون،  يق��ول  كم��ا  »مس��اكب«  	أو 
أط��راف  عل��ى  البعلي��ة  بالزراع��ة  ومس��ح 
املدين��ة. لك��ن ه��ذا مل مي��ُح الذاك��رة الناقم��ة 
لكثريي��ن عل��ى نظ��ام األس��د وطغي��ان رؤس��اء 

وعل��ى  املتتابع��ن  البادي��ة  خماب��رات  ف��رع 
الس��جن الش��هري، ذل��ك املس��لخ الرهي��ب ال��ذي 

خيش��ى الن��اس حت��ى النظ��ر باجتاه��ه.
»م��ا كن��ا نس��تجري نعم��ل ش��ي«،  	
م��ن  ُط��رد  العم��ر  متوس��ط  رج��ٌل  يق��ول 
وظيفت��ه احلكومي��ة أّول الث��ورة. »كل ش��ي 
ممن��وع، حت��ى أنك تطلع تدّور كمي بالربية 
ممن��وع. ول��و مس��موح م��ا كّن��ا عرفن��ا ن��دّور، 
ألن��ه خايف��ن نتعل��م«. يضح��ك الرج��ل وه��و 
يتذكر حماوالته الفاشلة »لتلقيط الرزق« 
مع السياح الذين مل خيففوا، رغم حضورهم 
الدائ��م، م��ن عزل��ة املدين��ة وخش��يتها. تقاط��ع 
ش��قيقه  تتذك��ر  وه��ي  األك��رب  ابنه��ا  األم 
اجلن��دّي املنش��ّق ع��ن جي��ش بش��ار واهل��ارب 
إىل تركي��ا: »ص��ار ل��ي ت��الت س��نن ما ش��فتو. 
انش��ق م��ن ادل��ب وه��رب عل��ى تركي��ا«. تأم��ل 
األم أن يؤدي زوال س��لطة النظام عن املدينة 
إىل ع��ودة ابنه��ا اهل��ارب، وتداف��ع ع��ن داع��ش 
ألنه��ا ع��ّززت ه��ذا األم��ل، وال تأب��ه النقط��اع 
الكهرب��اء والقصف بالرباميل وإكراه الناس 
عل��ى من��ٍط م��ن احلي��اة والتحّك��م يف لباس��هم 

وهيئاته��م.
بع��د ش��هرين من وق��وع تدمر حتت  	
س��يطرة داع��ش، م��ا زال الن��اس منقس��من 
ح��ول رواي��اٍت متضارب��ٍة ع��ن معظ��م م��ا حدث 
وحيدث يف املدينة اليت تصطبغ، أسبوعًا وراء 

أس��بوٍع، مب��ا تري��ده داع��ش هل��م.
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أبو حممد اإلدليب

عقلية “فّخار يكّسر بعضه”...

يه��دف  ال��يت  اجلوهري��ة  النقط��ة  	
إليها الربنامج -باإلضافة إىل املشاريع طبعًا- 
ه��ي متك��ن الن��اس م��ن اخت��اذ الق��رارات ح��ول 
طبيع��ة املش��اريع ال��يت حيتاج��ون إليه��ا وس��ّلم 
أولوياته��ا، وتنفي��ذ ه��ذه الق��رارات بطريق��ٍة 
علمي��ٍة وش��فافٍة ومجاعي��ٍة، بعي��دٍة ع��ن أّي 
مظه��ٍر م��ن مظاهر الفس��اد. ويف كّل منطقٍة 
تدخ��ل يف برنام��ج »متكن« يتّم تش��كيل جلنٍة 
من الس��كان تدعى جلنة »متكن«، تتألف من 
عدٍد من املتطّوعن، وترتبط مبنّسٍق ميدانيٍّ 
خيتاره الربنامج، ومهمة هذا املنّسق أن يكون 
صل��ة الوص��ل ب��ن اللجن��ة والربنام��ج. وق��د 
اخت��ار الربنامج مؤخ��راً قرية »د« يف حمافظة 
إدل��ب لتك��ون م��ن ضم��ن الق��رى العدي��دة اليت 
مشله��ا، وكان أب��و عب��دو م��ن ضم��ن األعضاء 
الس��تة يف اللجن��ة. ط��وال أس��بوعن كان��ت 
القري��ة  بس��كان  االلتق��اء  حت��اول  اللجن��ة 
لش��رح فك��رة الربنام��ج والطل��ب منهم حتديد 
املش��روع ال��ذي ي��رون أن��ه يفيده��م، يف املس��جد 
ال��ذي اخت��ري كأفض��ل م��كاٍن إليص��ال ه��ذه 
الفك��رة وعق��د االجتم��اع. لك��ن، يف كّل م��ّرٍة 
كان ع��دد احلض��ور قلي��اًل ج��داً، حت��ى أن أحد 
أعضاء اللجنة اقرح –مازحًا- أن يدعو الناس 
الس��تالم س��لٍة غذائي��ٍة فيش��رح هل��م فك��رة 

الربنام��ج.
يف إحدى املّرات قام أبو عبدو بلصق  	
إع��الٍن ع��ن اجتم��اٍع جدي��ٍد، وذه��ب إىل حوالي 

مخسن شخصًا يف بيوتهم ليبلغهم شخصيًا. 
س��اعاٍت  ث��الث  حوال��ي  من��ه  ذل��ك  اس��تغرق 
أمضاه��ا متنق��اًل م��ن من��زٍل إىل آخ��ر حت��ت 
أش��عة الش��مس احلارق��ة، وعندم��ا ح��ان املوعد 
مل حيض��ر س��وى س��تٌة م��ن ه��ؤالء اخلمس��ن، 
إضاف��ًة إىل ع��دٍد حم��دوٍد م��ن املصل��ن! وبع��د 
يوم��ن مّت اإلع��الن ع��ن اجتم��اٍع أخ��رٍي، وأبل��غ 
الناس بواسطة ميكروفون مسجد القرية أن 
املوع��د بع��د ص��الة العص��ر مباش��رًة، ففوجئ��ت 

اللجن��ة حبض��ور حوال��ي مثان��ن ش��خصًا!!
لك��ن أب��و عب��دو كان يع��رف س��ّر  	
نس������بيًا! الكب������ري  الع�������دد  ه��ذا  حض�������ور 

كان��ت إح��دى املنظم��ات اخلريي��ة  	
قد وعدت الناس، يف صبيحة ذلك اليوم، بأنها 
ستوّزع 350 وجبة طعاٍم جمانيًة عند العصر، 
ولذل��ك ج��اء ه��ذا الع��دد لينتظ��ر يف املس��جد، 
حيث الربودة والظّل، ألن مكان التوزيع الذي 
حّددته املنظمة كان قريبًا جداً منه، بداًل من 
االنتظار يف احلّر خارجًا. وفعاًل، مّت االجتماع 

بنجاح!
حبوال��ي  االجتم��اع  نهاي��ة  بع��د  	
الس��اعة ج��اءت الس��يارة ال��يت حتم��ل الوجب��ات 
جع��ل  مم��ا  به��ا،  حميط��ن  الن��اس  فاندف��ع 
إمكاني��ة التوزي��ع مس��تحيلة، فاق��رح البعض 
تغي��ري امل��كان إىل املدرس��ة أعل��ى القري��ة حي��ث 
تدخ��ل الس��يارة املدرس��ة ال��يت يك��ون التوزي��ع 
على بابها. انطلقت السيارة مسرعًة يالحقها 

اجلمي��ع ركض��ًا، خاّصًة عندما اكتش��فوا أن 
عدد الوجبات 200 فقط، وليس كما وعدتهم 
املنّظمة، علمًا أن عدد احلضور كان قد جتاوز 
400 ش��خصًا، عدا عن الذين كانوا يتفّرجون 
عل��ى ه��ذا املش��هد! قف��ز عل��ى ظه��ر الس��يارة 
ع��دٌد م��ن الش��باب م��ن أه��ل القري��ة يوّزع��ون 
احلص��ص عل��ى الن��اس وكأنه��م يعمل��ون يف 
العم��ل اخل��ريّي من��ذ والدته��م، علم��ًا أنه��م مل 
يظه��روا يف أّي عم��ٍل تطّوع��يٍّ خي��دم القري��ة 
م��ن قب��ل!! بع��د أن أفرغ��ت الس��يارة محولته��ا 
وقف الذين مل ينالوا نصيبًا منها متحّس��رين 
	عل��ى وجب��ٍة وع��دوا أوالده��م به��ا ومل حيصل��وا 
بامل��رارة صامت��ًا  أح��ّس  م��ن  عليه��ا. فمنه��م 
باخل��ذالن،  يش��عر  وه��و  بيت��ه  إىل  	ومش��ى 
ومنه��م م��ن راح يش��تم املنظم��ة وي��رّدد الكلمة 
الس��ورين:  معظ��م  لس��ان  عل��ى  الدارج��ة 
حرام�����ية! كان مش������هد تزاح������م الرج�����ال 
ع��ادوا  الذي��ن  ومش��هد  والنس��اء،  واألطف��ال 
عب��دو  أب��و  نف��س  يف  يث��ريان  حن��ٍن  خبّف��ي 
اإلحس��اس بالع��ار! لق��د صدق��ت مزح��ة أح��د 
أعضاء اللجنة عن توزيع سلة إغاثٍة ليحضر 
الناس االجتماع. لكن السؤال الذي ما انفّك أبو 
عب��دو يطرحه: مت��ى يعي الناس مصلحتهم؟ 
وإىل مت��ى س��يبقون ي��رّددون: »عّلمتن��ا ضرب��ة 
اجل��الد املرّصع��ة باملس��امري أن س��ّر األم��ان يف 
ه��ذا الزم��ان: الل��ي بياخ��د أمن��ا منقّل��و عّمن��ا، 

وفّخ��ار يكّس��ر بعض��ه«؟

ص��ار أب��و عب��دو عض��واً يف جلن��ة »متك��ن«. وهو برنامٌج يهدف إىل دعم املناطق احملّررة مببالغ كبريٍة إلقامة مش��اريع  	
خاّصٍة بالبنى التحتية كاملاء والكهرباء واملستوصفات واألفران.. إخل، أو مشاريع استثماريٍة، أو توعويٍة ثقافيٍة، أو غريها مما 

خيت��اره بأنفس��هم س��كان كّل منطق��ٍة يوج��د فيه��ا الربنام��ج، وه��ي مناط��ق كث��رية.

رم
ك

سة 
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عمر الباشا

رمب��ا م��ن الغري��ب أن تعث��ر الي��وم  	
عل��ى م��ن ال ي��زال جي��د يف نفس��ه م��ا يكف��ي 
م��ن احلم��اس لش��تم االئت��الف الوط��ّي لق��وى 
الثورة واملعارضة واحلكومة الس��ورية املؤقتة، 
وأعض��اء ه��ذا وموظف��ي تل��ك. بع��د أن م��ّرت 
ش��هوة الش��تم ه��ذه بذروته��ا الصي��ف املاض��ي، 
إث��ر إقال��ة احلكومة وما تس��ّرب من كواليس 
فش��لها وركاك��ة أدائه��ا وس��وء إدارته��ا للم��ال 
املف��رض أن يك��ون عام��ًا، وال س��يما يف مل��ّف 
روات��ب منس��وبيها، األم��ر ال��ذي ش��اع بش��ّدٍة. 
وباملقاب��ل، م��ا ب��ان وقته��ا م��ن مالم��ح ائتالفي��ٍة 
كيديٍة يف هذه اإلقالة، مع انقس��ام االئتالف 
كت��اًل وش��يعاً ووالءاٍت قي��ل الكث��ري ع��ن م��دى 
عرضها يف بازار النفوذ اإلقليمّي بثمٍن خبٍس 

وقاب��ٍل للتف��اوض.
وقته��ا، كان االط��الع عل��ى صفحة  	
احلكوم��ة املؤقت��ة عل��ى الفايس��بوك نوع��اً م��ن 
التسلية البهيجة؛ فتحت أّي منشوٍر للصفحة 
تق��رأ مئ��ات التعليق��ات الالذع��ة، حت��ى اضط��ّر 
املكتب اإلعالمّي للحكومة إىل تكليف موظٍف 
خاصٍّ مبتابعة التعليقات وحذف الناقد منها، 
ف��ازداد املش��هد طراف��ًة. إذ، فج��أًة، ص��ار الاله��ي 
التعليق��ات  الصفح��ة يفتق��د مئ��ات  بزي��ارة 
تل��ك، وجي��د حت��ت املنش��ور تعليق��ن أو ثالث��ًة 
م��ن ن��وع »ب��ارك اهلل بك��م وجع��ل ه��ذا العم��ل يف 
مي��زان حس��ناتكم«، أو »نتمن��ى تقدي��م الدع��م 
العاجل للمجلس احمللي يف قرية الزعفرانة«. 
ومل��ا ب��دا األمر كاريكاتريياً هك��ذا؛ أوعز املكتب 
اإلعالم��يّ ملوظف��ه حب��ذف التعليق��ات املقذعة 
فقط، وبالرّد املهذب على النقد. ولكن املش��هد 
غ��ري  ذروٍة  إىل  يرتق��ي  أن  إال  يأب��ى  كان 
مسبوقٍة من اإلضحاك حن تقرأ تعليقاً مثل 
»من نصبكم حكومة علينا أيها املتسلقون على 
الثورة؟؟؟ أنتم شركاء بشار يف قتل السورين 
ورّد  وال��دوالرات«  املناص��ب  إال  تهمك��م  وال 
الصفح��ة، ذات االس��م املهي��ب والنص��ف مليون 
معج��ب، علي��ه بقوهل��ا: »اهلل يس��احمك أخ��ي«! 
أم��ا إن أردت االط��الع عل��ى الش��تائم الفاحش��ة 
فكان عليك –يف تلك املرحلة- أن تنتظر حتى 
قبي��ل الفج��ر، بع��د أن ين��ام ه��ذا املوظ��ف منهكًا 
من غزارة التعليقات وردوده املتالحقة عليها، 
فرجع الصفحة إىل »غناها« بأمساء األعضاء 
اجلنس��ية، حت��ى يس��تيقظ املوظ��ف ويفت��ح 

الالبت��وب ويكنس��ها م��ن جدي��د.
انقض��ت تلك األيام، حبلوها ومّرها،  	

أو مبّره��ا ومّره��ا رمب��ا. اس��تعادت احلكوم��ة 
توازنه��ا نس��بياً بع��د التجدي��د هل��ا م��ن قب��ل 
االئت��الف، ولكنه��ا فق��دت قيمته��ا ومتويله��ا، 
فص��ارت أش��به بش��ركٍة مفلس��ٍة ي��رّدد إليه��ا 
موظفوه��ا باس��تخفاٍف لش��رب الش��اي الباه��ت 
وسؤال »صاحبها« بوقاحٍة عن املستحقات. أما 
االئت��الف، ال��ذي ج��ّدد هل��ا بع��د أن أقاهل��ا، فق��د 
حلقت��ه لعن��ات مجهور الث��ورة وأبن��اء مناطقها 
ومهّجريه��ا ألس��باٍب مل يك��ن توال��ي اإلقال��ة 
وجتدي��د التكلي��ف هذي��ن أوهل��ا وال آخرها. ثم 
م��ّل الش��امتون والالعن��ون، ومل يع��د لالهتم��ام 
باالئت��الف أو احلكوم��ة معنًى ل��دى الكثريين، 
وس��ّرحت األخ��رية موظ��ف مكتبه��ا اإلعالمّي.
ولك��ن األم��ر لي��س طريف��اً فق��ط،  	
فف��ي وجه��ه اآلخ��ر مأس��اٌة ك��ربى. وملعرف��ة 
فداحة ما خسرناه بفشل هذين الكيانن جيب 
أن نتذك��ر مل��اذا س��عينا إىل قيامهم��ا ورفعن��ا 

املظاه��رات. يف  هلم��ا  التأيي��د  الفت��ات 
فالث��ورة حتت��اج إىل جس��ٍم متثيل��يٍّ  	
جام��ٍع لط��رح مطالبه��ا والتف��اوض عليه��ا يف 
احملافل الدولية، كما إلدارة شؤونها املختلفة 
. وينبغ��ي أن ال نغف��ل هن��ا  بش��كٍل إس��راتيجيٍّ
ع��ن وج��ود كت��ٍل ائتالفي��ٍة متث��ل –نظري��ًا- 
القوى العس��كرية واجملالس احمللية واحلراك 
الث��ورّي والرواب��ط والنقاب��ات احل��ّرة الولي��دة، 
باإلضاف��ة إىل التي��ارات السياس��ية الس��ورية 
التقليدي��ة املعروف��ة م��ن اليم��ن إىل اليس��ار، 

واملس��تقلن.

كما قاد تطّور وتشّعب االحتياجات  	
عل��ى األرض الس��ورية، م��ن اإلدارة والقض��اء 
والتعلي��م والصح��ة واإلغاث��ة إىل اخلدم��ات 
املتنّوع��ة، م��ع اتس��اع رقع��ة املناط��ق احمل��ّررة 
وتأث��ري ذل��ك عل��ى حي��اة مالي��ن الس��ورين؛ 
إىل احلاج��ة إىل جس��ٍم تنفي��ذيٍّ فاع��ٍل إلدارة 
وتنظي��م ه��ذه الش��ؤون عملي��اً وبالتفاصي��ل، 
س��واٌء مّس��ي ه��ذا اجلس��م حكوم��ًة أم غ��ري ذلك.
وقب��ل  احلكاي��ة،  أص��ل  يف  إذاً،  	
الفندقي��ة  االجتماع��ات  ب��ذخ  ع��ن  احلدي��ث 
والروات��ب العالي��ة، تكم��ن حاج��ٌة )ب��ل حاجاٌت( 
به��ؤالء  االئت��الف واحلكوم��ة، ال  ماّس��ٌة إىل 
األعض��اء متام��ًا، وال به��ؤالء ال��وزراء واملوظفن 
بالضب��ط، ولك��ن به��ذه الصف��ات؛ جتّم��ٌع يض��م 
أبرز السياسين والعسكرين والقادة احمللين 
وسواهم، وجهاٌز تنفيذيٌّ نشٌط ومتعّدد املهام.
وبالنظ��ر إىل أن احمل��اوالت الكث��رية  	
إال  تنت��ج  االئت��الف مل  ع��ن  بدي��ٍل  لتش��كيل 
جتّمع��اٍت صغريًة ومضطرب��ًة من الطاحمن 
الصغار اجلدد يف »الكراس��ي«، أش��ّد بؤساً مبا ال 
يق��اس م��ن هذا االئت��الف البائس نفس��ه، وإىل 
أن البدي��ل ع��ن احلكوم��ة ه��و تع��ّدد اإلدارات 
احمللية والتقاس��م العشوائّي للمهام بن مئات 
اهليئات واملنظمات الصغرية واملكاتب اخلدمية 
والطبي��ة واإلغاثي��ة؛ ف��ال مه��رب م��ن تك��رار 
الكالم ذاته عن أن طريقنا الوحيد –حاليًا- هو 
إص��الح االئت��الف واحلكوم��ة... إنه��ا نتيج��ٌة 

خمّيب��ٌة بالفع��ل، ولك��ن يب��دو أنه��ا إجباري��ة.

ش��تم االئتالف واحلكومة

رأي
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يف سجن القلعة:
كيف يغرّي الرسم حياة األطفال السوريني الالجئني

	صوفيا بربراني/ ديلي تلغراف 31 متوز
ترمجة مأمون حليب

يف س��جٍن عراقيٍّ س��ابٍق من س��جون صدام حس��ن أقيم خميٌم لالجئن الس��ورين حيمل لقب )القلعة(. ولكن مشروع  	
رس��ٍم غ��ري ع��اديٍّ س��اعد عل��ى حتوي��ل جدران املخيم، ال��ذي كان يف املاضي مكان رعٍب كئيبًا، وعل��ى تغيري حياة أطفال املخيم.

ترف��ع فت��اٌة يف الرابع��ة عش��رة م��ن  	
العم��ر عالي��اً لوحًة لفتًى تغّطيه الدماء، معلٌق 
م��ن أنش��وطٍة، تت��دىل س��اقاه املربوطت��ان ف��وق 
ألس��نة ن��اٍر مراقص��ة. ه��ذا التمثي��ل املرع��ب 
للحرب من رسم نريوز، وهي الجئٌة كرديٌة 
ُأج��ربت عائلته��ا على الفرار من دمش��ق عندما 
انعطف��ت احل��رب حن��و األس��وأ. تدب��رت العائلة 
لنفس��ها مكان��اً يف ب��اٍص يغّص بعائ��الٍت أخرى 
واجته��وا إىل الش��مال الس��ورّي الواق��ع حت��ت 
السيطرة الكردية. لكن حتى هناك مل يشعروا 
باألمان: »يوجد حقل نفٍط قرب منزل عائليت، 
وكن��ا قلق��ن من أن يهامجه تنظي��م الدولة«، 
تق��ول ن��ريوز. ل��ذا ق��ّررت العائل��ة العب��ور إىل 
الع��راق والس��فر إىل أح��د خميم��ات الالجئن. 
مض��ى عام��ان من��ذ أن ب��دأ اخل��روج اجلماع��ّي 
ألكثر من ربع مليون سوريٍّ إىل العراق، ويف 
ح��ن أن بعضه��م قد ع��ادوا إىل الوطن، ال يزال 

أكثره��م حذري��ن م��ن الع��ودة.
خمي��م عقرة -املع��روف ب�)القلعة(-  	
س��بق  أن��ه  وُيعتق��د  احلص��ن،  يش��به  مبن��ًى 
واستخدم كسجٍن من قبل الديكتاتور صدام 
حس��ن، وه��و اآلن م��أوًى لقراب��ة 1470 س��ورياً. 
ج��دران املخي��م الرثة، التى كانت فيما مضى 
ذكرى كئيبًة عن جرائم صدام حبّق الكرد، 
تس��تعمل اليوم كقطعٍة قماش��يٍة فارغٍة ل�12 
فت��اًة لديه��ّن مي��ٌل عمي��ٌق إىل الف��ّن. أّسس��ت 
مشروع )فن القلعة( ومّولته منظمٌة إنسانيٌة 
تدعى »رايز فاوندايشن«. ألكثر من عاٍم وملّرٍة 
يف األس��بوع، س��اعدت املنظم��ة أطف��ال عق��رة 
على التعامل مع علب البخاخ لكي يعربوا عن 
عواطفه��م وروح اإلب��داع لديهم اليت كان من 
احملتم��ل، ل��وال ذلك، أن يضطروا إىل كبحها. 
تش��رح مدي��رة املنظم��ة األم��ر بالق��ول: »أنش��ئ 
املش��روع لك��ي يعّزز اإلحس��اس ب��روح اجلماعة 
ملئ��ات  ه��و اآلن موط��ٌن  ال��ذي  املبن��ى  ضم��ن 
العائ��الت. يق��ّدم )ف��ن القلعة( متنفس��اً إبداعيًا 
فري��داً ألولئ��ك الفنانن اليافعن الطاحمن«.

للقلع�������ة  الشاس�����عة  الباح�����ة  يف  	
جمموع��ٌة من األطفال الذين غّطاهم الدهان 

ن  كض��و ا ير

لك��ي  باحلي��اة،  ناب��ٍض  س��باٍق  يف  درٍج،  عل��ى 
يغط��وا ج��داراً باهتاً بطبعاٍت خضراء كاش��فٍة 
م��ن أكفه��م. عندما تنتهي حّص��ة الفّن يكون 
عش��رون طف��ال آخ��رون ق��د انضّم��وا إليه��م 
لتحوي��ل زاوي��ٍة أخ��رى م��ن املبن��ى إىل لوح��ٍة 
جداري��ٍة تض��ّج باحلياة. ويف حن غرّي مش��روع 
)فن القلعة( واجهة املبنى إىل األفضل، أس��هم 
أيضاً يف اندمال ندوب احلرب لدى كثرٍي من 
الالجئ��ن اليافع��ن؛ إنه يق��ّدم نوعاً من العالج 
كان��ت  األوىل  امل��رّددة  لوحاته��م  النفس��ّي. 
أكث��ر األحي��ان متثي��الٍت كئيب��ًة للح��رب، 
وم��ن بينه��ا ص��وٌر لقتل��ى مدني��ن. يف الوق��ت 
املش��رقة ملناظ��ر طبيعي��ٍة  الص��ور  احلاض��ر، 
وللطي��ور وال��ورود والن��اس ت��دّل عل��ى ع��ودة 
بع��ض ه��ؤالء األطف��ال إىل احلال��ة الطبيعي��ة. 
املتع��ة ال��يت يقّدمه��ا ه��ذا املش��روع، إضاف��ًة إىل 
السمات التطهريية للفّن، لعبت دون شكٍّ دوراً 
يف حتس��ن حي��اة الفتي��ان. وحت��ى الالجئ��ون 
األكرب سناً استفادوا من هذا العمل، إذ طلبوا 
م��راراً م��ن األطف��ال ده��ان أبوابه��م األمامي��ة 

بأل��واٍن بهيج��ة.
يف مكاٍن ليست التسلية متاحًة فيه  	
بيسٍر، غالباً ما يتحّول الضجر إىل أكرب عدوٍّ 
لالجئن. تقول نريوز: »أمتنى لو أننا نستطيع 

زيارة مزيٍد من األماكن«. جتلس ديانا، 15 

عام��ًا، ق��رب ن��ريوز يف غرف��ٍة خافت��ة اإلن��ارة. 
تتكل��م بإنكليزي��ٍة مكّس��رة، وصوته��ا الناع��م 
شبيٌه بسلوكها اخلجول: »عندما أكون على 
عالقٍة بفّن القلعة فأنا س��عيدة. عندما كنت 
طفلًة كنت أرسم«. تأمل ديانا أن تصبح فنانًة 
. هذه الفتاة، اليت ولدت  حتظى باعراٍف عامليٍّ
يف مدينة القامشلي، أحبت مسقط رأسها. لكن 
عندما ساءت األمور انتقلت العائلة إىل العراق. 
مل تتعّرض القامشلي هلجوٍم عسكريٍّ مباشٍر، 
لكن الصعوبات االقتصادية أثرت على كثرٍي 
م��ن العائ��الت هناك. تقول ديان��ا: »لقد كّونت 
صداق��اٍت كث��ريًة يف عق��رة، لك��ي أش��تاق إىل 
وطي وإىل بعض أفراد عائليت ما زالوا هناك«. 
س��ولن، ال��يت ماّدته��ا املفضل��ة يف املدرس��ة ه��ي 
اللغة العربية، أكثر جديًة من بقية الفتيات. 
تقول: »أريد أن أصبح طبيبة«. نسرين، 15 عامًا، 
م��ن القامش��لي أيض��اً، ومث��ل ديان��ا، حتل��م أن 
تصبح فنانة: »أريد أن تتوقف احلرب يف سوريا، 
وأن يعيش األطفال حياًة س��عيدة. أش��تاق إىل 
صديقاتي ومدرس��يت وأس��اتذتي. آمل أن أعود 
إىل القامشلي ذات يوم... ال أريد أن أبقى هنا«. 
كث��رٌي م��ن الالجئ��ن األك��رب س��ناً خياجله��م 
الش��عور نفس��ه ويتملكه��م احلن��ن إىل البي��وت 

ال��يت تركوها خلفهم.

األطفال بعد تلوينهم جدران خميمهم - ديلي تلغراف

األطفال بعد تلوينهم جدران خميمهم - ديلي تلغراف
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كتاب

سورية... شرعنة اجلرمية
للقان��ون املنّظ��م  االغتي��ال 

مؤل��ف ه��ذا الكتاب ه��و هيثم املاحل، أحد أبرز احلقوقين  	
املعارضن لنظام األس��دين، وقد س��جن يف عهد كليهما. وكتابه 
وثيق��ٌة هام��ٌة ع��ن جوانب متعددٍة حلالة العدالة وحقوق اإلنس��ان 
يف س��ورية من��ذ 1963. ص��در الكت��اب يف طبعت��ن، ظه��رت األوىل 
منهما بعنوان »حقوق اإلنسان بن التعذيب والطوارئ«. ونعرض 
هن��ا الثاني��ة، ال��يت صدرت عام 2012 عن دار مدارك بدبّي وبريوت.

حممد عثمان

مناس��باٍت  يف  أعّده��ا  نصوص��ًا  كتاب��ه  يف  امل��احل  مج��ع  	
خمتلف��ة؛ تن��اول األول منه��ا حال��ة الط��وارئ وأثره��ا عل��ى حق��وق 
اإلنس��ان، وج��اء الثان��ي بعن��وان »القان��ون ض��د العدال��ة« ع��ن القان��ون 
49 لع��ام 1980 اخل��اّص بأعض��اء مجاع��ة اإلخ��وان املس��لمن، والثال��ث 
بعنوان »من التعذيب إىل منع التعذيب«، بينما تناول الرابع القضاء 
يف سوريا، وأتى اخلامس بعنوان »اجلرمية والعقاب«، وتناول األخري 
اإلصالح��ات املزعوم��ة لبش��ار األس��د إثر ان��دالع الثورة، حت��ت عنوان 

»اخل��داع«.
األم��ر الالف��ت يف كالم امل��احل بداي��ًة ه��و قول��ه ب��أن حال��ة  	
الط��وارئ، املفروض��ة يف س��وريا من��ذ اس��تيالء ح��زب البع��ث عل��ى 
الس��لطة ع��ام 1963، الغي��ٌة قانون��ًا حبك��م دس��تور 1973، ال��ذي أن��اط 
إعالنه��ا وجتديده��ا برئي��س اجلمهوري��ة. وبالنظ��ر إىل أن حاف��ظ 
األس��د مل جي��ّدد العم��ل به��ذه احلال��ة ف��إن كّل م��ا انبن��ى عليه��ا، م��ن 
ق��راراٍت واعتق��االٍت وحماكم��ات، يع��ّد الغي��ًا! وه��و أم��ٌر يق��ول امل��احل 
إن��ه ق��د ُع��رض عل��ى القض��اء يف دراس��اٍت ومذّك��راٍت عدي��دٍة، ولك��ن 
أي��ة حمكم��ٍة مل جت��رؤ عل��ى الب��ّت في��ه، رغ��م اآلث��ار الفادح��ة حلال��ة 
الط��وارئ عل��ى القض��اء وحق��وق اإلنس��ان يف الب��الد. فق��د أّدت ه��ذه 
احلال��ة إىل انع��دام س��لطة القض��اء بص��دد االعتق��االت، وحج��ب ح��ّق 
الدف��اع ع��ن املعتقل��ن، ومن��ع ذويه��م من معرف��ة مصائره��م، وإعدام 
اآلالف منه��م إث��ر حماكم��اٍت ميداني��ة، وف��رار عدٍد كب��رٍي آخر إىل 
خ��ارج س��وريا ومنعه��م م��ن احلص��ول عل��ى ج��وازات س��فر، وطغي��ان 

األجه��زة األمني��ة عل��ى الن��اس ونش��رها الرع��ب يف أرج��اء الب��الد.
ولك��ن ه��ذه ليس��ت املخالف��ة الوحي��دة للدس��تور بالطب��ع  	
يف »س��ورية األس��د«. فهناك القانون 49 الش��هري، الذي يقضي بإعدام 
كّل م��ن ينتم��ي إىل مجاع��ة اإلخ��وان املس��لمن. وق��د نّص��ت امل��ادة 
30 م��ن الدس��تور عل��ى ع��دم ج��واز تش��ريع قوان��ن ذات أث��ٍر رجع��يٍّ يف 
األم��ور اجلزائي��ة، ولذل��ك كان م��ن الواج��ب ع��رض ه��ذا القان��ون 
عل��ى احملكم��ة الدس��تورية، ولكن هيهات؛ فإحال��ة القوانن على هذه 
احملكم��ة لدراس��تها ال تت��ّم إال م��ن قب��ل رئي��س اجلمهوري��ة، وه��و من 
أوع��ز بس��ّن القان��ون وقته��ا، أو باعراض ربع أعضاء جملس الش��عب 

علي��ه، وه��م الذي��ن س��ارعوا إىل رف��ع أياديه��م باملوافق��ة طبع��ًا.
فف��ي أقبي��ة األمن ال حصانة ألحد، ووس��ائل التعذيب غري  	
املش��روع جاه��زة: الكرس��ّي األملان��ّي وال��دوالب وبس��اط الريح والس��ّلم 
والش��بح واجلل��د والصع��ق بالكهرب��اء والض��رب بالكاب��الت واحل��رق 
بالس��جائر. وه��و م��ا وثق��ه امل��احل يف مذّك��رٍة ع��ن التعذي��ب أعّده��ا 
ليقّدمه��ا إىل رئاس��ة ال��وزراء الفرنس��ية، مبناس��بة مس��ابقٍة أعلن��ت 

عنه��ا اللجن��ة االستش��ارية حلق��وق اإلنس��ان يف فرنس��ا ع��ام 2004. 
»الطريف« يف األمر أن املاحل مل يعثر يف دمش��ق على من جيرؤ على 
ترمج��ة ه��ذه املذّك��رة س��ّرًا إىل الفرنس��ية، فاضط��ّر إىل إرس��اهلا 
بالعربي��ة. ورغ��م ذل��ك فق��د وّجه��ت إلي��ه الدع��وة إىل قص��ر اإلليزي��ه 
م��ن قب��ل رئي��س ال��وزراء الفرنس��ّي، ولكن��ه أعي��د م��ن مط��ار دمش��ق 
الدولّي، حمّماًل مبغلٍف يطلب منه مراجعة شعبة األمن السياسّي.

أم��ا ح��ال القض��اء يف س��وريا فق��د احن��در، من��ذ 1963، إىل  	
مس��توياٍت غ��ري معه��ودٍة م��ن االس��تباحة. إذ أصب��ح لأجه��زة األمنية 
ال��رأي األرج��ح يف تعي��ن القضاة وإرس��ال التقارير عنهم، فضاًل عن 
رشاوى تقّدم للمتنفذين يف سبيل هذا التعين، يستوفيها »القاضي« 
الحق��ًا م��ن عملي��ة الفس��اد املتكامل��ة بين��ه وب��ن كثرٍي م��ن احملامن. 
فانه��ار القض��اء انهي��ارًا كام��اًل، وه��و حص��ن األم��ة األخ��ري حلماي��ة 
أرواح املواطن��ن وأعراضه��م وحّرياتهم وممتلكاتهم، وصار دميًة يف 
ي��د األجه��زة األمني��ة والس��لطات العلي��ا، نتيج��ة م��ا ي��رى املؤل��ف أن��ه 

»اغتياٌل منّظم«.
إث��ر  الس��ورّي،  الش��ارع  يف  االحتجاج��ات  اندلع��ت  ومل��ا  	
كّل ه��ذا الق��در م��ن الظل��م واالس��تهانة والفس��اد، حاول��ت الس��لطة 
االلتف��اف عل��ى مطال��ب الثائري��ن بإعالنه��ا إيق��اف العم��ل حبال��ة 
العلي��ا. ولكنه��ا أص��درت،  الدول��ة  أم��ن  الط��وارئ وإلغ��اء حمكم��ة 
م��ع حزم��ة »اإلصالح��ات« املزعوم��ة ه��ذه، مرس��ومًا تش��ريعيًا خي��ّول 
الضابط��ة العدلي��ة ومفّوضيه��ا توقي��ف املتهم��ن جبرائ��م مت��ّس أمن 
الدول��ة والني��ل م��ن هيبته��ا، و»تعّك��ر الصف��اء« ب��ن عناص��ر األم��ة، 
واملظاه��رات وأعم��ال الش��غب. مم��ا يع��ي أن النظ��ام اس��تعاد بي��ٍد م��ا 

قّدم��ه بالي��د األخ��رى خداع��ًا.
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ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ مجّلة

صوٌر من أرض اخلالفة
حي��ب أب��و الكلي��م احلضرم��ّي أن يلف��ت االنتب��اه، معتم��داً  	
عل��ى قط��ٍع م��ن أحادي��ث ش��رعين مهاجري��ن مسعه��ا هن��ا وهن��اك، 
يعي��د تدويره��ا ليقذفه��ا م��ن جدي��ٍد يف »دردش��اته« املخت��ارة بعناي��ٍة 
م��ع مهاجري��ن آخري��ن، ويضي��ف إليه��ا مج��اًل م��ن تأليف��ه بالعربي��ة 
الفصح��ى، مش��حونًة بأك��رب ق��دٍر م��ن التأثر، كأن يق��ول إنه: »وجد 
يف انتمائه إىل الدولة راحًة نفسيًة مل جيدها من قبل«، أو إنه »عاش 
حيات��ه ط��واًل وعرض��ًا قب��ل أن يهدي��ه اهلل، وه��و الي��وم خيج��ل م��ن تلك 

احلي��اة«.
مبهارت��ه ه��ذه، وبالتزام��ه بقواعد الس��لوك الث��الث لعناصر  	
»الدول��ة« كم��ا اكتش��فها بنفس��ه )ال تتذم��ر؛ ال تس��أل؛ ك��ن ش��ديداً 
عل��ى ع��واّم املس��لمن( حص��د احلضرم��ي مناف��ع كث��ريًة، جعلت��ه 
مرش��حًا للصع��ود وتب��ّوء منص��ٍب ال يق��ّل ع��ن أمري قاط��ع. لكن صدفًة 
س��يئًة، وضعت��ه وجه��ًا لوج��ٍه م��ع أوق��ح أبن��اء قريت��ه وأكثره��م ولع��ًا 
ب�«املس��خرة«، قد تهّدد ترقيه الس��لس. فقبل أس��بوعن، وعندما كان 
أب��و الكلي��م يش��رب إبري��ق عص��رٍي، وق��ف الق��روّي الس��اخر فج��أًة عل��ى 
بع��د خط��واٍت من��ه ون��اداه بص��وٍت مسع��ه كّل م��ن كان يف الس��وق: 
»موس��ى.. أب��و امل��وس ه��ن.. واهلل وصاير دولة يا ب��ّواق البقر!«. فقد أبو 
الكلي��م يف حلظ��ٍة املهاب��ة اليت اكتس��اها، وصار جمّرد ش��خٍص عاديٍّ 
يتب��ادل الش��تم واللكم��ات م��ع اب��ن قريت��ه الوق��ح، قب��ل أن ي��زّج باألخري 
يف الس��جن بانتظ��ار العق��اب. بع��د ذل��ك مل يفك��ر موس��ى يف مص��ري 
خصمه، وقال لنفس��ه فليذهب »ابن الداش��رة« هذا إىل اجلحيم. املهم 
أن ال توضع يف سجله نقطٌة كما توقع أنصاريٌّ يعمل مع األمنين: 
»أب��و الكلي��م تص��ّرف.. الكون��ة وصالن��ة للوال��ي«. وكي��ف أتص��ّرف؟ 

س��أل موس��ى نفس��ه قب��ل أن ين��ام، وفك��ر إن كان��ت القواع��د الس��ابقة 
كافيًة لكي يكون عنصر الدولة »يف السليم«. غلبه النوم وهو يفّكر، 
وج��اء احلل��م ش��ريطًا متقطع��ًا م��ن املاض��ي البعي��د، م��ن حفل��ة ع��رٍس 
ن��ّوع فيه��ا الفن��ان حتيات��ه اخلصوصي��ة لنج��م الدبك��ة املنف��رد برق��ٍص 
على طريقته وس��ط احللقة: »أبو الكليم احلضرمي، و«الش��يخ ش��يخ 
الش��يوخ احلضرم��ي«. اس��تهجن يف حلم��ه أن يكّن��ى به��ذا االس��م؛ فه��و 
موسى وليس أبو الكليم، وهو من قريٍة قرب الرقة وليس مينيًا من 

حضرم��وت.
***

»ص��احل الف��وزان كاف��ر، حمم��د العريف��ي كاف��ر، عاي��ض  	
القرن��ي كاف��ر. وحمم��د مرس��ي، حت��ى حمم��د مرس��ي ال��ذي تبك��ون 
علي��ه طاغ��وت، وكّل طاغ��وٍت كاف��ر«. كان��ت طبق��ة الص��وت ال��يت 
اختاره��ا أب��و القعق��اع اللي��يّب إلطالق صيحته األخ��رية من على منرب 
خطب��ة اجلمع��ة كفيل��ًة بش��ّد انتب��اه املصلن ع��ن الله��و بأصابعهم أو 
عّد الشبابيك العالية حتت القّبة أو النظر صوب املروحة املثبتة على 
اجل��دار. أراد اللي��يّب أن يغتن��م حلظ��ة االنتب��اه ه��ذه ويش��ّد املس��تمعن 
أكث��ر قب��ل أن يع��ودوا إىل المباالته��م فغ��رّي املوض��وع: »اتق��وا اهلل أيه��ا 
الناس؛ يأتينا الواحد منكم بأعذاٍر خيجل من قوهلا املخنثون: »مقدر 
أطّول حلييت يا شيخ، جلدي يتحّسس يا شيخ. ما قّصرت إزاري ألنه 
اخلي��اط مس��ّكر«. وعندم��ا نري��د منه أن يس��تمع إىل تعالي��م دينه نراه 
يلهو مثل األطفال«. توّقف للحظٍة قبل أن يس��تأنف: »حممد حس��ان 
كافر، يوسف القرضاوي كافر. وكّل من ال يقول عن املذكورين 

إنه��م كف��اٌر فه��و كاف��ٌر أيضًا«.
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