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تتواىل علينا »األعياد«، مع تكرار األمنيات بالنصر القريب والفرج والسالم والفرح  	
ب��ني أف��راد العائل��ة، بينم��ا تب��دو ه��ذه الرغب��ات أحالم��ًا م��ا ت��زال تبتع��د وي��زداد الطري��ق إليه��ا 
غموضًا. وإزاء هذه احلال من املراوحة يف املكان، الذي يضيق هو اآلخر، جيدر برّدة فعلنا أن 

ال تك��ون اإلحب��اط ب��ل املراجع��ة.
املراجع��ة؟ نع��م... م��ا دمن��ا نؤم��ن أن اهلل }ال يغ��ّي ما بق��وٍم حتى يغّيوا ما بأنفس��هم{.  	
فهل غّينا ما بأنفس��نا، من نوايا وأس��اليب عمٍل وتنازٍع وفرديٍة، لنأمَل أن يتغّي واقع عيدنا 
احلال��ّي عم��ا س��بقه م��ن أعي��اد؟ أم أنن��ا نس��تمّر يف التك��رار آملني من الع��امل أن يتغّي؟ بل رمبا 

زدن��ا س��وءاً م��ع ازدي��اد الصعوب��ات وغم��وض األف��ق!
وك��ي ال نتكل��م يف األم��ور الك��ربى اآلن، ولنقتص��ر عل��ى العي��د فق��ط؛ ه��ل فكرنا يف  	
وقاحة الصور اليت سننش��رها على صفحاتنا على الفايس��بوك، س��عداء بزوجاتنا وأطفالنا يف 
م��والت اس��طنبول ومدين��ة األلع��اب الفرنس��ية أو أم��ام البح��ية يف الس��ويد؛ ونص��ف قلوبن��ا/ 
أهلن��ا يف الب��الد يعان��ون اخلط��ر والفق��ر ويس��رقون النظ��ر إىل عاملنا الزاهي ح��ني تتوافر هلم 

الكهرب��اء لس��ويعات.
لن��ا  ينق��ل  ب��ني برمي��ٍل وآخ��ر، وأن  أن يفرح��وا  املناط��ق احمل��ّررة  حي��ّق ألهال��ي  	
اإلعالمي��ون الش��جعان م��ن هن��اك ص��ور م��ا تبق��ى م��ن أراجي��ح حديدي��ٍة بائس��ٍة مل��ا تبق��ى م��ن 
أطف��ال. حي��ّق ألبن��اء املناط��ق احملاص��رة أن يرتاح��وا ألياٍم من اهلّم املقيم لتأمني أبس��ط أنواع 
الطع��ام، وأن ُيلبس��وا أوالده��م أمساهل��م الباقي��ة م��ن أعي��اٍد قدمي��ٍة، ويصطحبوهم إىل س��احٍة 
وس��ط اخل��راب، أو أط��الل حديق��ة. حي��ّق للمقيم��ني يف الزع��ري، ويف املخيم��ات اللبناني��ة 
وس��ط الع��داء، ويف املخيم��ات الركي��ة يف ظ��ّل احل��ّر... أم��ا حن��ن، فم��ا علين��ا إال القلي��ل م��ن 

احلي��اء... القلي��ل فق��ط!

كل عام وأنتم خبري..



هيئة التحرير

3 العدد 53 / 16 تموز 2015

ال��دول الكربى تربم االتف��اق النووّي مع إيران
ومعارك الزبداني على أُش��دِّها

تص��ّدر توقي��ع االتف��اق الن��ووّي ب��ني إي��ران وال��دول اخلم��س الك��ربى + أملاني��ا  	
املش��هد السياس��ّي يف األي��ام القليل��ة الفائت��ة. ويف غض��ون ذلك؛ كانت املعارك ب��ني الثّوار 
وميليشيات النظام املرتبطة بإيران على أشّدها يف جبهاٍت عديدٍة على األراضي السورية.

االتفاق النووّي بني تفاؤٍل وتشاؤم
أث��ار توقي��ع ه��ذا االتف��اق عاصف��ًة  	
ال��دور  ح��ول  والتعليق��ات  التحلي��الت  م��ن 
اإليران��ّي املقب��ل، وفيم��ا إذا كان��ت االتفاقي��ة 
ستسهم يف تغيي سياسات طهران يف املنطقة 
عموم��اً ويف س��وريا عل��ى وج��ه اخلص��وص، 
وس��ط تباي��ٍن ملواق��ف ال��دول ح��ول االتف��اق. إذ 
اس��تقبل املعس��كر اإليران��ّي التوقي��ع بارتي��اٍح 
مبال��ٍغ في��ه، دف��ع ب��رأس النظ��ام الس��ورّي إىل 
وصفه ب�»االنتصار العظيم«، يف رس��الة تهنئٍة 
بعثها إىل املرشد اخلامنئي والرئيس اإليرانّي 
حس��ن روحاني. فيما أبدت العديد من الدول، 
وعلى رأسها السعودية، »قلقها« ألن االتفاقية 
مل تش��تمل عل��ى مناقش��ة ال��دور اإليران��ّي يف 
»زعزع��ة اس��تقرار املنطق��ة«، ما يعكس ش��عوراً 
عام��اً بالغ��ن م��ن املوق��ف الدول��ّي املتس��اهل، 
إىل ح��دٍّ م��ا، م��ع مت��ّدد طه��ران يف كلٍّ م��ن 
سوريا ولبنان والعراق واليمن خالل السنوات 
املاضي��ة. لك��ن، باملقاب��ل؛ يب��دو م��ن املبّك��ر ج��داً 
إط��الق األح��كام عل��ى االتف��اق ال��ذي حرص��ت 
تصرحيات مسؤولي الدول الغربية املشاركة 
في��ه عل��ى تأكي��د أن��ه »لي��س مبنياً عل��ى الثقة 
بإي��ران ب��ل عل��ى التحقي��ق واملراقب��ة«، كم��ا 
صّرح الرئيس األمريكّي باراك أوباما، وكّرر 
رئي��س ال��وزراء الربيطان��ّي ديفي��د كام��يون، 
أن  ونعل��م  س��اذجني.  »لس��نا  أض��اف:  ال��ذي 
النظ��ام اإليران��ّي يدع��م اجلماع��ات اإلرهابي��ة 
وميّوهل��ا... لك��ن اخلط��وة ه��ي قط��ع الطري��ق 
على طهران لتطوير الس��الح النووّي«. وبعيداً 
ع��ن التصرحي��ات والتش��اؤم اإلعالم��ي؛ تب��دو 

تفاصي��ل االتفاقي��ة، الواقع��ة يف 150 صفح��ًة، 
أكث��ر تعقي��داً. إذ يناق��ش اجلان��ب التطبيق��ّي 
منه��ا آلي��ات التعام��ل م��ع كّل منش��أٍة وموق��ٍع 
س��يوضع حت��ت الرقاب��ة، م��ع ختفي��ض ع��دد 
أجه��زة الط��رد املركزّي وخم��زون اليورانيوم 
املخّص��ب م��ن 10000 إىل 300 كيل��و غ��رام. ويف 
ح��ال ج��رى تنفي��ذ االتف��اق كم��ا ين��ّص؛ ف��إن 
ذل��ك س��يفي بغ��رض من��ع إي��ران م��ن تطوي��ر 
. أم��ا فيما خيّص آلي��ات التطبيق؛  س��الٍح ن��وويٍّ
ف��ال تب��دو االتفاقي��ة س��وى حتوي��ل إي��ران إىل 
مش��تبٍه ب��ه حت��ت الوصاي��ة واملراقب��ة الغربي��ة 
مل��ّدٍة ال تق��ّل ع��ن 15 عام��ًا، م��ن خ��الل عملي��ات 
التفتي��ش الدوري��ة واملفاجئ��ة عل��ى خمتل��ف 
املواق��ع وم��ن ضمنه��ا العس��كرية. أم��ا يف الش��ّق 
االقتص��ادّي؛ فس��تتوىل جلن��ٌة مؤلفٌة بإش��راٍف 
م��ن ال��دول الك��ربى عملي��ات تقيي��ٍم دوري��ٍة 
لنش��اطات إي��ران -ورفضه��ا إن ل��زم األم��ر- يف 
جم��االٍت عدي��دٍة منه��ا الصناع��ة واخلدم��ات 
وصناع��ة النفط والبروكيماوي��ات واملالحة 
والبن��وك والش��حن وغ��ي ذل��ك م��ن القطاع��ات 
احليوي��ة ال��يت يق��وم االقتص��اد عليه��ا. كم��ا 
س��يتيح االتف��اق هل��ذه اللجن��ة أن تتدخ��ل يف 
كافة نش��اطات إيران التجارية بهدف منعها 
م��ن اس��تياد م��واد هلا اس��تعماٌل م��زدوج. مثلما 
س��تحّدد ال��دول 1+5 أن��واع وكميات األس��لحة 
الس��نوات  خ��الل  بش��رائها  إلي��ران  املس��موح 
اخلم��س املقبل��ة. ويب��دو م��ن خ��الل م��ا س��بق 
حرص الدول الغربية على طّي صفحة امللف 
النووّي، أو، على األقّل، تأجيله لسنواٍت عديدٍة 
قادم��ٍة، بش��كٍل مس��تقلٍّ ع��ن خمتل��ف القضاي��ا 
وامللف��ات ال��يت حاول��ت إي��ران االس��تفادة منه��ا 

كأوراق ضغ��ٍط يف التف��اوض، ليص��ار الحق��ًا 
إىل معاجل��ة مش��اكل املنطق��ة ودور إي��ران 
فيها بطرٍق أخرى وبشروط »لعٍب« خمتلفة. 

معارك الزبداني وحلب
س��بق توقيع االتفاق اإليران��ّي بأياٍم؛  	
تصري��ح زعي��م ميليش��يا ح��زب اهلل، حس��ن 
نص��ر اهلل، ال��ذي ق��ال في��ه: ان طري��ق الق��دس 
مي��ّر يف القلم��ون والزبدان��ي. وج��اء ذل��ك بع��د 
حم��اوالت امليليش��يا الش��يعية اقتح��ام مدين��ة 
الزبدان��ّي بدع��ٍم م��ن طائ��رات النظ��ام ال��يت 
أحصى ناشطون إلقاءها ملا يفوق ال�700 برميٍل 
متفّجٍر وصاروٍخ فراغيٍّ على املدينة منذ بدء 
احلمل��ة عليه��ا قب��ل أس��بوعني. ويف ح��ني ي��رى 
العديد من املراقبني أن تصريح نصر اهلل جزٌء 
من احلش��د اإلعالمّي للتغطية على خس��ائره 
يف القلم��ون؛ مل تس��تطع امليليش��يا اللبناني��ة 
حتقي��ق اخ��راٍق نوع��يٍّ عل��ى جبه��ة الزبدان��ي 
ال��يت ب��ث ناش��طوها ص��وراً وتس��جيالٍت تظه��ر 
جث��ث قتلى احل��زب ونداءات اس��تغاثٍة يطلقها 

عناص��ره احملاص��رون.
الفصائ��ل  زال��ت  م��ا  الش��مال؛  ويف  	
املقاتل��ة ض��ّد نظ��ام األس��د حتق��ق تقّدم��اً يف 
معركة حلب، أس��فر، حتى اآلن، عن حترير 
الليم��ون ذي  ودوار  الدف��اع  كتل��ة معام��ل 
املوق��ع االس��راتيجّي يف مش��ال غ��رب املدين��ة، 
فيم��ا تنص��ّب األنظ��ار حن��و التق��ّدم باجت��اه 
حّي��ي األش��رفية واخلالدي��ة، رغم تع��ّدد غرف 
العمليات، األمر الذي قد يبطئ حترير املدينة 

لكن��ه ل��ن يوقف��ه.
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رادار المدينة

الكلور الس��ائل ينفد يف حمّطات معاجلة املياه
تيفوئيد والتهابات كبٍد بس��بب مياه الشرب امللّوثة

وسكان البوكمال يش��اهدون كائناٍت دقيقًة من “احلنفيات”

خليل عبد اهلل
أوقف��ت أكث��ر م��ن 70 حمّط��ًة م��ن حمّط��ات تصفية املي��اه، يف املناطق اخلاضعة لس��يطرة تنظيم »الدولة اإلس��المية« من  	
حمافظ��ة دي��ر ال��زور، عملي��ات تعقي��م املي��اه، بس��بب نفاد خمزونها م��ن مادة هيبوكلوري��ت الصوديوم، املعروفة بالكل��ور، وهي املادة 

الالزم��ة يف عملي��ات تعقي��م مي��اه الش��رب يف حمّط��ات التصفي��ة.

نتيج��ة  الكل��ور  م��ادة  نف��اد  ج��اء  	
الس��ورّي،  األمح��ر  اهل��الل  منّظم��ة  توق��ف 
ومن��ذ أربع��ة أش��هٍر )نش��رت »ع��ني املدين��ة« يف 
حين��ه تقري��راً يف ه��ذا اخلص��وص، يف الع��دد 
43( ع��ن تزوي��د حمّط��ات التصفي��ة اخلارج��ة 
ع��ن س��يطرة النظام بهذه امل��ادة، بضغوٍط من 
النظ��ام عل��ى املنّظمة، يف خطوٍة انتقاميٍة إثر 
إحكام التنظيم احلصار على األحياء الواقعة 
حت��ت س��يطرة ق��ّوات األس��د يف مدين��ة دي��ر 
ال��زور. وقب��ل ذل��ك كان��ت داع��ش ق��د منع��ت 
مجي��ع املنّظم��ات اإلنس��انية ذات الصلة مبياه 
الش��رب، وغيه��ا م��ن املنّظم��ات، ع��ن العم��ل. 
ث��م قابل مس��ؤولو ما يس��ّمى ب�«دي��وان خدمات 
بش��ؤون  املخت��ّص  املكت��ب  وه��و  املس��لمني«، 
اخلدم��ات العام��ة يف داع��ش، توّق��ف إم��دادات 
واالس��تخفاف.  التعال��ي  م��ن  بكث��ٍي  الكل��ور 
وأّكد بعض مس��ؤولي الديوان قدرتهم على 
»ح��ّل املش��كلة«. ولكنه��م مل يقوم��وا، وخ��الل 
أش��هٍر م��ن النف��اد املتتال��ي للكل��ور يف حمّطات 

املي��اه، ب��أّي عم��ٍل مس��ؤوٍل يف ه��ذا الش��أن.
ولك��ن، وبع��د أن تأّك��د عجزه��م  	
الت��اّم ع��ن تأم��ني أي��ة كميٍة من م��ادة الكلور، 
جل��أ مفّوض��و التنظي��م إىل خماطب��ة بع��ض 
املنّظم��ات س��ّراً، يف حماول��ٍة إلقناعه��ا بالعودة 
ش��روٍط،  وف��ق  ال��زور  دي��ر  يف  العم��ل  إىل 
م��ن جان��ب داع��ش، أبرزه��ا أن ال تعل��ن ه��ذه 
أعماهل��ا  م��ن  عم��ٍل  أّي  توّث��ق  أو  املنّظم��ات 
هناك. وبدوافع إنس��انيٍة حمضٍة بدأت ثالث 
لبع��ض  جزئي��ٍة  صيان��ٍة  أعم��ال  منّظم��اٍت 
حمّط��ات املي��اه، بالتزام��ن م��ع جن��اح اهل��الل 
األمح��ر الس��ورّي يف إيصال م��ا يعادل 20 ألف 
لي��ٍر م��ن الكل��ور الس��ائل إىل مناطق س��يطرة 
الكمي��ة  رب��ع  وه��ي  ال��زور،  دي��ر  يف  داع��ش 
الش��هرية ال��يت حتت��اج إليه��ا أكث��ر م��ن 90 
حمّط��ًة تق��ع يف ه��ذه املناط��ق، باحل��ّد األدن��ى. 
ويأم��ل ناش��طو اهل��الل أن خيّف��ف كلٌّ م��ن 
نظ��ام األس��د وتنظي��م داع��ش م��ن إجراءاتهم��ا 
العقابي��ة املتبادلة بش��كٍل تس��تثنى معه بعض 
الل��وازم احليوي��ة م��ن املن��ع. يف ح��ني حت��اول 
أكث��ر م��ن منّظم��ٍة إنس��انيٍة التدّخ��ل لتأمني 

بع��ض اإلم��دادات م��ن 

ه��ذه امل��ادة، يف ظّل الظ��روف املعّقدة واملتغّية 
ب��ني ش��هٍر وآخ��ر عل��ى املعاب��ر احلدودي��ة م��ع 
تركي��ا، وعل��ى خط��وط التماس ب��ني مناطق 

س��يطرة ق��وًى عس��كريٍة خمتلفة.
س������تنفد  احل������ني  ذل��ك  وحت�������ى  	
خمزون��ات احملّط��ات املتبقية من مادة الكلور، 
خالل أس��بوعني إىل ثالثة، حبسب تقديرات 
مقّرب��ني م��ن »دي��وان خدم��ات املس��لمني«، بع��د 
أن نف��دت بالفع��ل يف معظ��م ش��ريط الق��رى 
ش��رق  الف��رات  نه��ر  عل��ى  والبل��دات  وامل��دن 
وغ��رب مدين��ة دي��ر ال��زور. ليضط��ّر مئ��ات 
اآلالف م��ن الس��كان هن��اك إىل ش��رب مي��اٍه 
غ��ي معاجل��ٍة، حت��وي مس��توياٍت عالي��ًة م��ن 
البكري��ا واجلراثي��م املمرض��ة ال��يت تس��ّبب 
قائم��ًة م��ن األمراض الوبائي��ة اخلطية على 
رأس��ها احلمى التيفي��ة والتهابات الكبد، وهي 
احل��االت األكث��ر ظه��وراً من��ذ ش��هٍر تقريب��ًا 
العي��ادات واملش��ايف، وخاّص��ًة  ب��ني مراجع��ي 
ل��دى األطف��ال، يف جت��ّدٍد هلجمٍة وبائيٍة أش��ّد 
خطورًة من سابقتها، يف العام 2013، حني بلغ 
ع��دد املصاب��ني بالتيفوئي��د أو احلم��ى التيفية 
ويصع��ب  مص��اٍب.   2500 م��ن  أكث��ر  وقته��ا 
الي��وم إعط��اء أي��ة تقدي��راٍت ع��ن أع��داد م��ن 
أصيب��وا حت��ى اآلن، وذل��ك لألس��باب املعروف��ة 
	م��ن تكت��م التنظيم ومنعه الكوادر الطبية من 

إعالن أية أرقام.

	
ويف مدينٍة كبيٍة مثل البوكمال  	
يتح��ّدث الن��اس ع��ن ظه��ور كائن��اٍت دقيق��ٍة 
تش��اهد بالع��ني اجمل��ّردة يف املي��اه املتدفق��ة من 
الشبكة العامة عرب »احلنفيات«، بسبب توّقف 
التعقي��م يف حمّط��ة التصفي��ة، مم��ا دف��ع م��ن 
يس��تطيع ش��راء املي��اه املعلب��ة إىل فع��ل ذل��ك. 
وظه��رت عب��وات مي��اٍه حملي��ٌة ُملئ��ت م��ن آب��ار 
البادي��ة القريب��ة، إىل جان��ب املي��اه املعدني��ة 
األغل��ى مثن��ًا والقادم��ة م��ن خ��ارج احملافظ��ة. 
يف ح��ني استس��لم أغلبي��ة الس��كان لقدره��م 
م��ع املي��اه امللّوث��ة. وكذل��ك احل��ال يف الق��رى 

والبل��دات األخ��رى م��ن دي��ر ال��زور.
مي��اه  ع��ن  خ��اصٍّ  تقري��ٍر  يف  	
الشرب يف دير الزور، نشرته »عني املدينة« 
يف الع��دد 42، يبل��غ ع��دد حمّط��ات تصفية 
اخلاضع��ة  املناط��ق  يف  الش��رب  مي��اه 
لس��يطرة داع��ش 96 حمّط��ًة، حتت��اج إىل 
أكثر من 80 ألف ليٍر من الكلور السائل 
اجلاهزي��ة  خمتّص��ون  ويقّي��م  ش��هريًا. 
الفنية هلذه احملّطات اليوم بأنها مقبولٌة، 
وخاّص��ًة بع��د توصي��ل التي��ار الكهربائ��ّي 
م��ن حمّط��ة التولي��د يف حق��ل العم��ر إىل 
معظ��م ه��ذه احملّط��ات، مم��ا جيع��ل م��ن 
تأمني الكلور املشكلة الوحيدة تقريبًا أمام 
تزوي��د الس��كان مبي��اٍه صاحل��ٍة للش��رب.

حمطة مياه على الفرات - ريف دير الزور الشرقي
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مصطفى كامل

بعد االستتابة والدورات الشرعية...

داعش تفتتح معهدًا إلعداد املعلمني يف دير الزور

أعل��ن م��ا يس��ّمى ب��� »دي��وان التعلي��م« التاب��ع لتنظي��م »الدولة اإلس��المية«، من��ذ قرابة األس��بوع، عن بدء العم��ل يف »املعهد  	
العال��ي إلع��داد املعلم��ني يف والي��ة اخل��ي«.

دورة شرعية ملعلمني يف »والية اخلي«

ق��د  التنظي��م  كان  أن  بع��د  	
االلتح��اق  عل��ى  واملعلم��ات  املعلم��ني  أج��رب 
وق��ٍت  يف  لالس��تتابة  الش��رعية  بال��دورات 
س��ابق؛ ن��ّص اإلع��الن عل��ى رغب��ة الدي��وان يف 
ل��دورٍة  إلخضاعه��م  منه��م  دفع��ٍة  اس��تقبال 
تأهيلي��ٍة بغي��ة حتضيه��م للعم��ل يف اجمل��ال 
التدريس��ّي جلمي��ع املراح��ل التعليمي��ة، وف��ق 
اختصاص��ات العل��وم الش��رعية وعل��وم اللغ��ة 
العربي��ة والرياضي��ات وعل��م األحي��اء وم��واد 
أخ��رى، إضاف��ًة إىل مدّرس��ي م��واد امل��دارس 
والزراعي��ة  والصناعي��ة  التجاري��ة  املهني��ة؛ 
والتمري��ض. وح��ّدد الدي��وان ش��روط القب��ول 
بالكف��اءة وحتّمل املس��ؤولية واجتي��از الدورات 
واالختبارات املعّدة وفق »الشريعة«، كما يراها 

بالطب��ع.
ع��ّدة  أص��در  ق��د  التنظي��م  وكان  	
تعميم��اٍت تضّمن��ت مواعي��د ب��دء العم��ل يف 
املعلم��ني، لك��ن دون أن يك��ون  إع��داد  معه��د 
هل��ذا املعه��د مبن��ًى أو مق��رٌّ تق��ام في��ه ال��دورات 
التنظي��م إىل االلتح��اق به��ا. إذ  ال��يت يدع��و 
ُح��ّددت مواعي��د وأماك��ن إعط��اء ال��دروس يف 
ثالث��ة مس��اجد ه��ي مس��جد اإلمي��ان يف قري��ة 
الَصبح��ة ومس��جد أب��و بك��ر الصدي��ق يف قرية 
حطل��ة ومس��جد بل��دة الصَور. وس��تعتمد هذه 
املساجد كمراكز لتقديم طلبات التسجيل 
وكنق��اٍط تعليمي��ة. فيما مل يذكر التنظيم 
م��ا إذا كان��ت هن��اك روات��ب ش��هريٌة للذي��ن 
س��يتّم تعيينهم ضمن ديوان داعش التعليمّي 
أم ال. وق��ال أح��د املقّرب��ني م��ن ه��ذا الدي��وان 

إن موض��وع املرتب��ات س��يتّم حتدي��ده يف وق��ٍت 
الح��ٍق، بع��د االنته��اء م��ن االختب��ارات. كم��ا 
ذك��ر أن ع��دد املتقّدم��ني لل��دورات ق��د ق��ارب 
ال���100، معظمه��م م��ن الذك��ور، بينم��ا اقتصر 

حض��ور املعلم��ات عل��ى ع��دٍد قلي��ٍل ج��داً.
وتع��ود قل��ة عدد املعلم��ات املتقّدمات  	
إىل عّدٍة أسباٍب، منها تشديد التنظيم على نوٍع 
حمّدٍد ومتشّدٍد من اللباس ال يتوافق وطبيعة 
املهن��ة. إذ قال��ت املعلم��ة ح. م، م��ن إح��دى ق��رى 
الري��ف الش��رقّي لدي��ر الزور: »لس��ت مضطّرًة 
إىل اخل��وض يف مش��اكل م��ع احلس��بة م��ن 
أجل لباٍس ال يتناس��ب وعملي«. يف حني قالت 
معلم��ٌة أخ��رى: »م��و معق��ول مل��ا أدّرس ال��والد 
الصغار، وملدة 6 ساعات، حاطة الكنوع والبسة 
ال��درع وم��ن ص��ّف لص��ّف أعط��ي دروس. م��ا 
املناه��ج وال  يف ش��ي يش��ّجع عالتدري��س، ال 
الروات��ب«. يأت��ي ذل��ك يف الوق��ت ال��ذي ختش��ى 
في��ه بع��ض املعلم��ات م��ن فصله��ّن م��ن م��الك 
مديري��ة الربي��ة يف احملافظ��ة وخس��ارتهّن 
لسنوات اخلدمة التعليمية يف حال التحاقهّن 
مب��دارس التنظي��م، رغ��م توقفهّن عن اس��تالم 
الروات��ب بع��د من��ع داعش الذه��اب إىل مناطق 
النظام يف حّيي اجلورة والقصور احملاصَرين.

املعلم��ات  خي��ّص  م��ا  يف  أم��ا  	
مه��ام  منه��ّن  العدي��د  فتت��وىل  املهاج��رات، 
ال��يت  واالختب��ارات  ال��دورات  عل��ى  إش��رافيًة 
س��تقام لتأهيل املعلمات اجل��دد والقدميات يف 
»الوالي��ة«. وق��د ذك��رت املعلم��ة ح.م أّن��ه م��ن 
املؤك��د أن املهاج��رات ستس��تلمن إدارة الكث��ي 

من املدارس يف العام الدراس��يّ القادم، بالرغم 
م��ن أّن معظمه��ّن لس��ن م��ن محل��ة الش��هادات 
لة للتعليم، كما سيتّم تعيني املهاجرات  املؤهِّ
الربيطانيات والفرنسيات كمدّرسات لغٍة يف 
م��دارس اإلن��اث، وكذلك احلال بالنس��بة إىل 
م��دارس الذك��ور، حبس��ب ح.م ال��يت أضاف��ت: 
»ما خلصنا من فيتامني واو أيام النظام، ولّساه 

مالحقن��ا أي��ام داع��ش«.
اجلدي��ر بالذك��ر أن��ه مّت حتدي��د  	
موع��د ب��دء العام الدراس��ّي يف مناطق التنظيم 
يف مطلع ش��هر أيلول. وس��يحّدد عدد املدارس 
ال��يت س��يتّم افتتاحه��ا وفق��اً لع��دد املعلم��ني 
املوجودي��ن والناجح��ني يف ال��دورات الش��رعية 
والتأهيلية اليت جيريها التنظيم يف »الوالية«.
التعليم��ّي  نظامه��ا  يف  داع��ش،  واختص��رت 
الس��نوات  ع��دد  الفائ��ت،  الع��ام  طّب��ق  ال��ذي 
الدراس��ية إىل 9، تنته��ي يف الص��ّف التاس��ع، 
ال��ذي  التاري��خ،  امل��واّد مث��ل  وحذف��ت بع��ض 
واجلغرافي��ا،  أكاذي��ب،  جم��ّرد  اعتربت��ه 
ألنه��ا »غ��ي نافع��ٍة يف ش��يء«، وكذلك الرس��م 
حلس��اب  الرياضي��ة،  والربي��ة  واملوس��يقى 
م��واد ديني��ٍة مب��ا يطابق منهجها اخل��اّص. ويف 
	امل��واد ال��يت اس��تبقتها حذف��ت بع��ض املفاهي��م 
واملوضوع��ات األساس��ية؛ فحّول��ت الرياضي��ات 
د تعّل��ٍم للعمليات احلس��ابية، واللغة  إىل جم��رّ
العربي��ة إىل تعّل��ٍم للنح��و بالركي��ز عل��ى 
كتاب »ألفية ابن مالك«. كما مل تسلم مواد 
العل��وم والفيزياء والكيمياء أيضًا من اختصار 

بع��ض حبوثها األساس��ية.
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هند عبد اللطيف

نتيج��ة اهلزائ��م املتك��ّررة ال��يت تع��ّرض هل��ا تنظي��م »الدول��ة اإلس��المية« على جبه��ات القتال يف الف��رة األخية، وبعد  	
الضربة املوجعة اليت تلقاها إثر عملية اإلنزال يف حقل العمر النفطّي؛ شهدت حمافظة دير الزور تزايدًا ملحوظًا يف وتية 
اإلعدام��ات امليداني��ة خ��الل الش��هرين املاضي��ني. وه��ي سياس��ٌة ممنهج��ٌة يّتبعها التنظي��م يف املناطق اخلاضعة لس��يطرته، لبّث 
الرع��ب واهلل��ع يف نف��وس الن��اس، وقمعه��م به��دف إح��كام الس��يطرة عليه��م، وحتذي��رًا للخالي��ا النائم��ة اليت ختّط��ط ملقاتلته.

جت��ّدد حفالت اإلعدام يف دير الزور
 100 ضحّيٍة خالل ش��هرين، 

ومئاٌت م��ن جمهولي املصري

مل يكت��ِف التنظي��م بب��ّث األش��رطة  	
الدعائي��ة عل��ى مواق��ع التواص��ل االجتماع��ّي، 
ع��رب م��ا يس��ّمى ب�«املكت��ب اإلعالم��ّي لوالي��ة 
اخل��ي«، ب��ل جت��اوز ذل��ك إىل التفّن��ن يف القتل 
والتصوير واإلخراج. إذ اختذ من آثار املنطقة 
وتصوي��ر  لتنفي��ذ  مكان��ًا  الف��رات  وضف��اف 
يف  كم��ا  األخ��ية،  إصدارات��ه  يف  إعدامات��ه 
اإلص��دار املرئ��ّي »ف��واهلل لنث��أرن 2«، ال��ذي مّت 
تصوي��ره يف قلع��ة الرحبة ق��ي مدينة امليادين 
يف شهر رمضان. ويظهر فيه أربعة أشخاٍص، 
قي��ل يف اإلص��دار إنه��م تابعون لق��ّوات النظام، 
يرت��دون ال��زّي الربتقالّي، يت��ّم إعدامهم رميًا 
بالرص��اص يف ال��رأس. كما مّت إع��دام قرابة 
ال�20 ش��خصًا يف مدينة امليادين بعد عّدة أياٍم 

م��ن نش��ر اإلص��دار الس��ابق.
إع��دام  مّت  هج��ني  مدين��ة  ويف  	
حمم��د مح��ود الفرح��ان ذحب��ًا بالس��يف أم��ام 
حش��ٍد من الس��كان، بتهمة الس��حر والش��عوذة. 
ونشر املكتب اإلعالمّي للتنظيم صور عملية 
جث��ة  تس��ليم  التنظي��م  ورف��ض  اإلع��دام. 
الفرح��ان لذوي��ه، فظل��ت ملق��اًة عل��ى قارع��ة 
ال��يت  لداع��ش  متك��ّرٍر  س��لوٍك  يف  الطري��ق، 
ترفض، يف معظم احلاالت، تسليم جثث من 
أعدمته��م لذويه��م، باعتب��ار ه��ؤالء الضحاي��ا 
»مرتّدين ال جيب دفنهم يف مقابر املسلمني«. 

وتبق��ى اجلث��ث وال��رؤوس املقطوع��ة معلق��ًة 
عل��ى الصلب��ان أو ملق��اًة يف الس��احات العام��ة 
للمدن والبلدات اليت نفذ فيها احلكم، فتكون 
بذلك عربًة للماّرة يف الطريق، على حّد زعم 

عناص��ر التنظي��م.
تنفي��ذ  عل��ى  التنظي��م  وحي��رص  	
اإلعدام��ات يف األماك��ن العام��ة والس��احات 
أم��ام امل��أل. كم��ا يهت��ّم حبض��ور األطف��ال هل��ا. 
ويف بع��ض األحي��ان يق��وم أطف��اٌل جمّن��دون 
يف صفوف��ه بعملي��ة اإلع��دام ومح��ل الرؤوس 

تباهي��ًا.  الص��ور  والتق��اط  املقطوع��ة 
التنظي��م  إعدام��ات  تقتص��ر  ومل  	
عل��ى الرج��ال، ب��ل مشل��ت النس��اء أيض��ًا. فق��د 
قام بإعدام امرأت�ني بتهمة السحر والشعوذة 
ذحب��ًا بالس��يف يف مدين��ة البوكم��ال، بع��د 
اإليق��اع بهم��ا بإرس��ال ام��رأٍة »أنصاري��ٍة« إىل 
كلٍّ منهم��ا حبّج��ة أنه��ا تري��د ال��زواج بع��د 
عانس��ًا،  وأصبح��ت  الس��ّن  يف  تقّدم��ت  أن 
لتس��تجيب الضحيتان –وفق مصادر داعش- 
بكتابة الطالسم لفّك »السحر«. وخالل وقٍت 
قصٍي، بعد خروج »األنصارية«، ألقت شرطة 
داعش القبض على املرأتني. وطريقة اإليقاع 
وتوري��ط املتهمني س��لوٌك منّظ��ٌم ومتكّرٌر من 
قبل داعش، باستعمال أساليب خيالف كثٌي 

منه��ا الش��ريعة اإلس��المية.

اإلعدام��ات  ضحاي��ا  ع��دد  ويق��ّدر  	
ال���100  بقراب��ة  األخيي��ن  الش��هرين  خ��الل 
أن  إال  احملافظ��ة.  وق��رى  م��دن  يف  ضحي��ٍة 
أك��رب  داع��ش  لضحاي��ا  احلقيق��ة  األرق��ام 
م��ن ه��ذا الرق��م، إذ يض��اف إلي��ه م��ن ميوت��ون 
حت��ت التعذي��ب يف س��جونها، وآخ��رون يتمهل 

مبقتله��م. ذويه��م  إع��الم  يف  التنظي��م 
خالل عاٍم من س��يطرة داعش على  	
دي��ر الزور أزهقت أنفس��ًا كثيًة حتت ذرائع 
خمتلف��ٍة كان أبرزه��ا م��ا أطلق��ه ش��رعيوها 
عل��ى أبن��اء عش��ية الش��عيطات صي��ف الع��ام 
الفائ��ت م��ن أنهم »طائفٌة ممتنعٌة بش��وكة«، 
املذاب��ح  م��ن  سلس��لًة  التنظي��م  ليتك��ب 
اجلماعية راح ضحيتها املئات منهم. ثم لتبدأ 
حف��الت إعدام أفراٍد وجمموع��اٍت بتهم الرّدة 
والتجّس��س والتعام��ل م��ع »الصح��وات«، وغي 
ذل��ك م��ن الته��م ال��يت تس��توجب القت��ل وف��ق 

حماك��م داع��ش.
وب��ني ح��نٍي وآخ��ر يطل��ق التنظي��م  	
مح��الت اعتق��اٍل واس��عة النط��اق يف مناط��ق 
مدين��ة  يف  أخ��ياً  ح��دث  كم��ا  خمتلف��ٍة، 
موحس��ن، وقبله��ا يف م��دٍن وبل��داٍت أخ��رى من 
احملافظ��ة. وق��د أطلق س��راح بعض املعتقلني، 
وأع��دم البع��ض اآلخ��ر، فيم��ا اعت��رب مئ��اٌت يف 

املفقودي��ن. ع��داد 

جت��ّدد حفالت اإلعدام يف دير الزور
 100 ضحّيٍة خالل ش��هرين، 

ومئاٌت م��ن جمهولي املصري
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بانتظ��ار برميل
مسهر اخلالد

حي��اول س��عيد أن ميّي��ز اهلدي��ر ال��ذي خيب��و ويش��تّد بوت��يٍة متس��ارعٍة، ويرهف مسعه لعزل ص��وت موّلدة الكهرب��اء القريبة عن  	
ص��وت مروحي��ة احلّوام��ة.

العم��ل  يف  س��ابقًا  س��عيد  ش��ارك  	
املس��لح يف مدين��ة دي��ر ال��زور. ورغ��م أن��ه مل 
خي��ض مع��ارك حقيقي��ًة، لكن��ه هّي��أ نفس��ه 
للم��وت يف أي��ة حلظ��ٍة ويف أّي م��كاٍن )وه��و 
م��ا ي��رّد ب��ه عل��ى دعوة أقاربه ل��ه إىل النزوح(. 
التج��أ وزوجت��ه إىل مم��رٍّ داخل��يٍّ يف البي��ت 
مس��بق.  اتف��اٍق  أو  ختطي��ٍط  دون  )م��وّزع(، 
ثّب��ت نظ��ره يف الس��قف وكأن��ه ينظ��ر إىل 
املروحي��ة مباش��رًة وه��ي تأخ��ذ مكانه��ا ف��وق 
بيت��ه، وش��عر أن��ه وحي��ٌد حتته��ا. مل يس��مع 
املضاّدات األرضية، مما زاد إحساسه بالعجز 
بانقب��اٍض  أح��س  احمل��دق.  اخلط��ر  أم��ام 
يف  ووج��ٍع  مس��اماته  يف  ووخ��ٍز  أحش��ائه  يف 
مفاصل��ه، ون��اء بضغ��ٍط جي��ذب جس��ده إىل 

األرض. 
والقذائ��ف  الصواري��خ  تع��د  مل  	
األرضية تشّكل أّي فارٍق بالنسبة إىل أهالي 
مدين��ة دي��ر ال��زور، العتياده��م عليه��ا )كم��ا 
يؤّك��د بعضه��م لبع��ض(. وق��د فق��دت، ب��كّل 
األح��وال، كثافته��ا ال��يت كان��ت عليه��ا قب��ل 
مت��ّدد تنظي��م الدول��ة. ومل تع��د تس��مع، يف 
الغال��ب، إال يف س��ياق املع��ارك. لذل��ك يعي��ش 
الن��اس اآلن ب��ني الغ��ارة والغ��ارة عل��ى أم��ٍل 
غام��ٍض باخل��الص، وينس��ون اخلط��ر ال��ذي 
الغ��ارة،  أوان  يبتع��د  ح��ني  حياته��م  يته��ّدد 
مبدي��ن ارتياحه��م وش��عورهم باألم��ان ح��ني 
يب��دو أن الغ��ارات تس��تثين املناط��ق الس��كنية. 
لك��ن ذل��ك ال ي��دوم طوي��اًل؛ فالغ��ارات تضرب 
لتنتص��ب  األحي��ان،  أكث��ر  يف  متيي��ٍز  دون 
أم��ام األع��ني بقاي��ا األبني��ة ال��يت أس��قطتها 
عل��ى  الفراغي��ة  الصواري��خ  أو  الربامي��ل 
رؤوس أصحابها، وتذّكرهم بشكٍل دائٍم أّن 
حياته��م يف مه��ّب الري��ح واحلق��د واجلن��ون. 
يف  اإلعالمي��ني،  بع��ض  ي��رى  	
القص��ف اجل��وّي  حماول��ٍة لتفس��ي محل��ة 
األخ��ية عل��ى املدين��ة، أّن الربامي��ل ج��اءت 
النظ��ام  س��حب  فق��د  تعويضي��ة؛  لوظيف��ٍة 
الكث��ي م��ن عناص��ره إىل جبه��اٍت مش��تعلٍة 
يف حل��ب وغيه��ا، ولس��ّد الف��راغ الناج��م ع��ن 
ه��ذا النق��ص يف الق��ّوات جل��أ إىل الربامي��ل 
س��الحه  تف��ّوق  مب��دى  تذك��ٍي  كرس��الة 

القص��ف  ج��اء  وق��د  التدميي��ة.  وقدرات��ه 
املدين��ة-  يف  م��ّرٍة  -ألّول  الكل��ور  بغ��از 
ليكم��ل ه��ذه املهم��ة. هك��ذا قض��ى من��ذ أي��اٍم 
زكري��ا ه��ّزاع م��ع عائلت��ه بغ��از الكل��ور، بع��د 
أس��ابيع م��ن قض��اء مجي��ع أوالد أخي��ه أب��و 
أم��ني بالربامي��ل. وق��د ب��دأت محل��ة قص��ف 
الربامي��ل األخ��ية عل��ى املدين��ة وحميطه��ا 
22 حزي��ران،  الفائ��ت وانته��ت يف  أي��ار   6 يف 
حبصيل��ٍة قدره��ا 35 برمي��اًل عل��ى األحي��اء 
ال��يت يس��يطر عليه��ا التنظي��م يف املدين��ة، و3 
برامي��ل على قرييت حطلة واحلس��ينية، عدا 
تل��ك ال��يت ألقي��ت يف حمي��ط املط��ار وحق��ل 
 27 يتج��اوز  ع��دداً  احلمل��ة  خّلف��ت  العم��ر. 
 13 ش��خصًا م��ن الضحاي��ا املدني��ني، بينه��م 
	طف��اًل و5 نس��اٍء، والعش��رات م��ن اجلرح��ى. 
ورغ��م اجملزرت��ني اللت��ني خّلفهم��ا الربميالن 
الل��ذان ألقي��ا عل��ى ح��ّي احلميدي��ة وس��وق 
حطل��ة، إال أّن الف��زع ال��ذي تركت��ه برامي��ل 
م��ا بع��د اإلفط��ار يف رمض��ان ه��و األك��رب. 
حت��ى أّن غالبي��ة األهال��ي جلس��وا يف بيوته��م 
موعده��ا  يف  الطائ��رة  ق��دوم  ينتظ��رون 
-الس��اعة العاش��رة- ألي��اٍم. وأثن��اء ذل��ك يأخذ 

ص��وت الربمي��ل وه��و يس��قط حّي��زاً كب��ياً 
يف أحاديث الس��كان، فبعضهم يش��ّبهه بصوت 
»يوي��و« األطف��ال، والبع��ض يش��ّبهه بص��وت 
البوتوغ��از أو ص��وت حم��ّرك س��يارٍة قدمي��ة، 
متناقل��ني القص��ص ع��ن وهج��ه ال��ذي أن��ار 
املدينة، وعن اهللع الذي يصيب حتى س��كان 

الق��رى اجمل��اورة عن��د مس��اع صوت��ه.
األعص��اب  املش��دود  اجل��ّو  ه��ذا  يف  	
إىل ح��ّد الي��أس، واملس��كون ب��كّل االحتم��االت، 
خيف��ق ص��وت الربمي��ل يف اجلّو فيجد س��عيد 
نفس��ه صارخ��ًا: »َلَك��ح َلَك��ح« )ألق��ى(، بينم��ا 
يك��رّب  بعضه��ا  اجل��وار،  م��ن  صيح��اٌت  تن��ّد 
وبعضه��ا يبته��ل. ث��م ينتب��ه إىل زوجته تكّرر: 
باالنفج��ار  حي��ّس  أن  إىل  وس��المًا«.  »ب��رداً 
ويس��مع صوت��ه املرع��ب، لتب��دأ زخ��ة الش��ظايا 
بتتاب��ع.  تتناث��ر  ال��يت  األخ��رى  	واألش��ياء 
ح��ني خي��رج م��ن البي��ت ي��رى بع��ض اجليان 
الش������ارع مس�������تطلعني.  إىل  توّجه�������وا  ق��د 
ينظ��ر إىل ج��اره نظ��رًة مبتس��مًة ث��م يب��دآن 
بالضح��ك دون إص��دار ص��وٍت، إىل أن يقط��ع 
ضحكهم��ا ش��ابٌّ يرك��ب دّراج��ًة ناري��ًة وه��و 

يق��ول: »انفجر باجلّو«.
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علي خطاب

مل ينتش��ر خ��رب ت��وّرط أب��و ش��ّداد بالعم��ل يف تهري��ب الدخ��ان، بس��بب التعتي��م عل��ى املوض��وع، ولع��دم اعتقال��ه  	
حت��ى اآلن. ورغ��م ذل��ك مل يفق��د الكث��ي م��ن األهال��ي حدس��هم ع��ن س��بب ذل��ك التعّن��ت ال��ذي م��ارس ب��ه أب��و ش��ّداد وغ��يه 

م��دى. أبع��د  إىل  هوس��هم،  أو  صالحياته��م، 

مواطن الدرجة األوىل )6(

م��ن اجليل األّول إىل اجليل الثاني

اجليل األّول
انتشر اخلرب املتعلق باألشخاص الذين اعتقلتهم »الشرطة  	
اإلس��المية« يف ح��ّي احلميدي��ة. لك��ن املقّربني م��ن التنظيم يف املدينة 
فق��ط عرف��وا، بع��د التحقيق الذي قام به »الوالي« مع املعتقلني –وهم 
امرأتان وعنصران من التنظيم- أن وراءهم عشرة عناصر، غالبيتهم 
م��ن الدي��ر، يقوم��ون بعملي��ات التهريب بس��ّيارة أبو ش��ّداد، راعي اإلبل 
الس��عودّي )كما يعّرف نفس��ه(. وقد اش��تهر األخي على نطاٍق واس��ٍع 
من��ذ تولي��ه منص��ب أمي احلس��بة، حني اس��تعمل س��لطته يف مالحقة 
خمالفات النساء خاّصًة. وقد رأى فيه األهالي وقتها مهووسًا جنسيًا 
ال متعصب��ًا ديني��ًا. ونتيج��ة كث��رة الش��كاوى ض��ّده، واملش��اجرات ال��يت 
كان طرف��ًا فيه��ا، ُنق��ل إىل احلواج��ز –مب��ا يش��به االع��راف بالتفّوق- 
ليش��غل »إم��ارة« حاج��ز اجلس��ر -املدخ��ل الوحي��د إىل املدين��ة- ويكم��ل 
مس��يته يف التفتيش عن الدخان وابتكار الطرق يف ذلك )كإرس��ال 
مراقب��ني م��ع الس��يارات عن��د إن��زال احلمولة، أو ف��ّك الدواليب(. كما 
اس��تحدث حاجزاً لتفتيش النس��اء توّلته زوجته. ومبا أن الدخان ظّل 
يدخل إىل املدينة، ولكن بأسعاٍر جنونيٍة )تباع علبة »احلمراء« خارج 
املدين��ة مبائ��ة ل��يٍة تقريب��ًا، أم��ا داخله��ا فبخمس��مائة(؛ فق��د ح��دس 
األهال��ي أن وراء صرام��ة أب��و ش��داد مؤام��رًة حملاول��ة احت��كار جت��ارة 
الدخ��ان. وكان ه��ذا احل��دس ق��د ط��ال قب��اًل أب��و الطي��ب املنص��وري، 
أم��ي املكت��ب اخلدم��ّي، ال��ذي اعتق��ل مؤخ��راً مل��ّدة ش��هٍر، وج��ّرد م��ن 
منصب��ه، بس��بب س��رقة امل��ازوت وصفق��اٍت م��ع التّجار وتزوي��ر فواتي. 

وق��د حال��ت قرابت��ه م��ع أب��و حمم��د العدنان��ّي دون إن��زال عقوب��ٍة أش��ّد 
ب��ه، حبس��ب بع��ض املطلع��ني، الذي��ن يضي��ف أحده��م س��اخراً: »ه��ذول 
وج��ه الس��حارة«، يف إش��ارٍة إىل مس��اهمتهم الكب��ية يف قي��ام التنظي��م 

ومت��ّدده، مم��ا جعله��م يع��ّدون م��ن املؤمن��ني ب��ه وف��ق أّي تصنيف.

الثاني اجليل 
وه��ؤالء أق��ل حتفظ��ًا يف اس��تعمال الفتاوى، وأكث��ر احتفاًء  	
باملظاهر، وأقّل اطالعًا على العلوم الدينية. وخيتزل األهالي ماضي 

بعضه��م باملث��ل املش��هور »حارتن��ا ضيق��ة ونع��رف بعضن��ا«.
وحبس��ب مص��دٍر يف امل��وارد البش��رية يف التنظي��م ف��إن ع��دد املنتس��بني 
إلي��ه يف »والي��ة اخل��ي«، من��ذ ثالث��ة أش��هٍر، يتج��اوز 700 ش��خٍص يف 
الشهر. كما أن ضعف هذا العدد، منذ أربعة أشهٍر على األقّل، يوجد 
عل��ى ال��دوام يف الدورات الش��رعية. ولذل��ك أعطى األمنيون موعداً يف 
كان��ون الثان��ي الق��ادم لبع��ض املنضوي��ن حت��ت الس��بب الثام��ن للرّدة، 
حبسب أفكار التنظيم، »مظاهرة املشركني«، حلضور الدورة. وجيرب 
التنظيم على حضور هذه الدورات أفراداً من عشية الشعيطات اليت 
ناوأته، أو عناصر سابقني يف اجليش احلّر أو جبهة النصرة أو أحرار 
الش��ام، أو منش��قني ع��ن جي��ش النظ��ام، وغيه��م. وُيعفى م��ن إكمال 
ال��دورة كّل م��ن يرغ��ب يف بيع��ة التنظي��م، دون أّي اعتب��اٍر أو ش��رٍط، 
كإمت��ام الوق��ت احمل��ّدد، أو اجتي��از االمتحان��ني الش��فهّي والكتاب��ّي. 
وحبس��ب ش��هادات العديد من الذين حضروا الدورة،  فإن الش��رعيني

من إصدارات داعش



 

القائم��ني  عليه��ا حياول��ون الضغ��ط عل��ى احلض��ور لدفعه��م إىل 
البيعة عرب اتهامهم باجلن، أو بتحريضهم على »حترير األعراض« 
م��ن قبض��ة النظ��ام. ورغ��م ذل��ك مل جي��رب التنظي��م أح��داً عل��ى بيعت��ه. 
لك��ن م��ن اجلدي��ر معرفت��ه هنا أنه مينح عناصره ب��دل زواٍج وكفالًة 
لألطف��ال، ويوف��ر مجي��ع احتياجاته��م بأس��عاٍر رمزي��ٍة، ويفّضله��م يف 
األم��ور اخلدمي��ة، باإلضاف��ة إىل الراتب. وقد دعا التنظيم املناصرين 
)وه��م جمموع��اٌت صغ��يٌة يف املدين��ة ظل��ت حت��وز س��الحها اخلفي��ف 
وتقات��ل النظ��ام عل��ى اجلبه��ات حت��ت راي��ة التنظيم ولك��ن دون بيعة( 
من��ذ أي��اٍم إىل بيعت��ه، متعه��داً بع��دم نقله��م م��ن املدين��ة، األم��ر ال��ذي 
يفعل��ه ع��ادًة م��ع املبايع��ني اجل��دد الذي��ن يس��تخدمهم يف جبه��ات ع��ني 
الع��رب واحلس��كة والع��راق وغيه��ا. وق��د نق��ل إعالميون ع��ن عناصر 
ع��ادت م��ن هن��اك أن األم��راء يلق��ون به��م يف اخلط��وط األمامي��ة 
ويقطع��ون قن��وات االتص��ال به��م. ويعم��دون، يف بع��ض األحي��ان، إىل 

فت��ح الن��ار عليه��م م��ن اخلل��ف ملنعه��م من االنس��حاب.

الكذب.. احملسوبية.. الرشوة
عندما دخل التنظيم إىل املدينة ناشد ناشطون »الوالي« أبو  	
حف��ص اجل��زراوّي الس��ماح للمنظم��ات اإلغاثية واإلنس��انية بالعمل، 
فرّد يومها: »واهلل أن منوت جوعًا ألحّب إلينا من أن يكون ألحٍد علينا 
مّن��ة«. لك��ن اجلمي��ع يع��رف اآلن م��دى اعتم��اد التنظي��م الكب��ي عل��ى 
م��ا تقّدم��ه، خاّص��ًة، منظم��ة ميدي��كال ريلي��ف األمريكي��ة يف جم��ال 

الصح��ة العام��ة.
أي��ة عالق��ٍة  الك��ذب إلن��كار  األمني��ني  ع��ن  اش��تهر  كم��ا  	
تربطه��م باختف��اء أو اعتق��ال أّي ش��خص. وم��ن غي املمك��ن، يف الوقت 
احلال��ّي، معرف��ة إن كان ذل��ك مش��ّرعًا هل��م، أي أنه��م يس��تعملونه 
حبس��ب فت��وى م��ن ش��رعييهم، أم ال. ويالح��ظ البع��ض »أن تس��ليط 
إع��الم التنظي��م الض��وء عل��ى جوان��ب معين��ٍة وتضخيمه��ا ه��و أك��رب 
ك��ذٍب ميارس��ه«. ولع��ّل م��ا ح��دث يف ي��وم 25 أي��ار املنصرم يكش��ف عن 
بعض أكاذيب التنظيم، عندما مألت أصوات مضاّداته مساء املدينة، 
ليعل��ن ع��ن إس��قاط طائرت��ني م��ن ق��ّوات النظ��ام. لك��ن أح��د إعالمّي��ي 
التنظي��م نفس��ه كش��ف أن اخل��رب كاذٌب، وأن��ه ج��اء للتنفي��س ع��ن 
األهال��ي بع��د فظائ��ع محل��ة الربامي��ل، وأن املعرك��ة يف ذل��ك الي��وم، 

بكامله��ا، مفتعل��ة.
أم��ا احملس��وبية ف��ال تع��ّد أم��راً مقب��واًل فق��ط، ب��ل مرغوب��ًا  	
ومطلوب��ًا. ويعيده��ا البع��ض إىل جه��ل التنظي��م بس��كان املناط��ق ال��يت 
يس��يطر عليه��ا، فيعتم��د عل��ى بع��ض األش��خاص الذي��ن يث��ق به��م 
م��ن الوس��ط كمدخ��ٍل إلي��ه. ث��م دفع��ت البني��ة العش��ائرية للكث��ي 
م��ن العناص��ر احمللي��ني باحملس��وبية إىل أقصاه��ا. لك��ن الوج��ود الكب��ي 
للمحس��وبية، وتش��ريعها عل��ى النح��و ال��يت ه��ي علي��ه، يوح��ي بأكث��ر 
من ذلك، إذ يربطها البعض بعلم الرجال )أحد علوم رواية احلديث 

وتع��ّد  أف��كاره.  تش��ريع  يف  التنظي��م  علي��ه  يعتم��د  ال��ذي  النب��وّي( 
»التزكي��ة« صيغ��ًة رمسي��ًة خمفف��ًة ع��ن احملس��وبية. وه��ي تدخل يف 
كّل األم��ور اإلجرائي��ة تقريب��ًا؛ إذ حيت��اج إليه��ا املعتق��ل للتس��ريع يف 
إج��راء التحقي��ق مع��ه، ث��م إلطالق س��راحه بش��رط بقائ��ه يف »أراضي 
اخلالف��ة«، أو العف��و عن��ه. كم��ا ُيش��رط يف الش��خص ال��ذي يدل��ي 
بش��هادته أن يزّكي��ه اثن��ان م��ن عناص��ر التنظي��م. والش��رط ذات��ه 
مطلوٌب لإلعفاء من حضور الدورات الش��رعية، أو لنقل أثاث املنزل، 

أو الس��تجرار الكهرب��اء وامل��اء، وغيه��ا.
وق��د همس��ت أص��واٌت يف املاضي القريب ع��ن مبالغ كبيٍة،  	
أو أسلحٍة خفيفٍة، قّدموها لشخصياٍت يف التنظيم مقابل تسهيالٍت 
معين��ٍة، أو لغ��ّض النظ��ر ع��ن بع��ض املخالف��ات، أو للس��كوت ع��ن 
ممارس��اٍت قدمي��ٍة حياس��ب عليه��ا التنظي��م )كاالش��راك يف احل��رب 
ض��ّده، أو جل��ب الدخ��ان م��ن احلس��كة(. أم��ا الي��وم فيت��ّم احلدي��ث، 
بأرحيي��ٍة أك��رب، ع��ن مبال��غ بس��يطٍة لتس��يي األم��ور. فعل��ى س��بيل 
املث��ال، يتطل��ب إخ��راج الطيور من املدينة -وه��و أمٌر ممنوٌع- أن يدفع 
صاحبها عشرة آالف ليٍة ألحد معارفه يف التنظيم، ليتوىل العنصر 

إخراجه��ا إىل إح��دى الق��رى القريب��ة، حي��ث يس��تلمها صاحبه��ا.

االعرتاف باهلزمية
درج عناص��ر التنظي��م عل��ى حتمي��ل األهال��ي مس��ؤولية  	
هزائمه��م. وحبس��ب اّدع��اء ه��ؤالء العناص��ر ف��إن ذن��وب الس��كان ه��ي 
الس��بب يف تأخ��ر النص��ر. األم��ر ال��ذي فّس��ر ب��ه أمني��و التنظي��م بع��ض 
قرارات��ه وممارس��اته الغريب��ة، كنف��ي بع��ض الش��بان العازب��ني إىل 
خ��ارج املدين��ة. لك��ن ذل��ك ال��رأي تراج��ع مؤخ��راً، لصاحل تعب��ي خطباء 
الكث��يون  أّك��د  التنظي��م وش��رعييه وقضات��ه ع��ن نقيض��ه. فق��د 
مم��ن حض��روا دورًة ش��رعيًة حديث��ًا أن الش��رعيني وصف��وا حتمي��ل 
اهلزمي��ة لألهال��ي بالتش��بيح، رابط��ني تأخ��ر النص��ر بذن��وب العناص��ر 
	أنفس��هم، فه��م يكذب��ون ويس��رقون وحيشش��ون وميارس��ون الل��واط 
عل��ى اجلبه��ات، ع��دا ع��ن اتكاليته��م وع��دم التزامه��م باألوام��ر ال��يت 
تناوهل��ا اخلطب��اء يف املس��اجد. كم��ا راح الكث��ي م��ن القض��اة والق��ادة 
يش��جعون األهال��ي عل��ى تقدي��م الش��كاوى يف ح��ّق عناصره��م عن��د 
أي��ة ممارس��ٍة خمالف��ة. األمر الذي يبدو اس��راتيجيًة جدي��دًة يتبعها 
التنظيم، وقد ظهرت نتائجها األولية يف احلّد من سلطات األمنيني 

وحماس��بة بع��ض قياداته��م.
يق��ول أح��د معارض��ي التنظي��م: »إن احل��دس ال��ذي نظ��ر به  	
األهال��ي إىل مس��ؤولي التنظي��م ه��و ح��دٌس ترّبى لديه��م من خربتهم 
الطويل��ة مبس��ؤولي النظ��ام«. وم��ا ب��رح األهال��ي حيدس��ون بش��راكٍة 
جتم��ع بع��ض األم��راء بتّج��اٍر ظه��روا فج��أًة عل��ى الس��احة، أو بعالق��ٍة 
ب��ني املخاب��رات الس��ورية ومؤّسس��ي التنظي��م. فه��ل ستكش��ف األي��ام 

ص��دق ه��ذا احل��دس؟!
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 من س�رية نفط دير الزور 
بعد الثورة

جبهة النصرة والنفط )2(
)مادٌة مأخوذٌة من دراسٍة عن النفط يف احملافظة، منذ خروجه ومنشآته عن سيطرة النظام وحتى اآلن.  	

أعّدها فريٌق من الباحثني. وتصدر قريبًا عن »عني املدينة«(

10

رغ��م اهتمامه��ا املبّك��ر بش��ؤون النفط، وحماوالته��ا املتكّررة  	
إقن��اع اجملموع��ات املس��يطرة عل��ى اآلبار بتس��ليمها هلا، أو مش��اركتها 
جب��زٍء م��ن ال��واردات؛ مل تس��تخدم اهليئ��ة الش��رعية املركزي��ة الق��ّوة 
لتنفيذ خطتها باالس��تيالء على آبار النفط، إال بعد احتدام التنافس 
بني النصرة وتنظيم الدولة يف دير الزور، وتنامي املخاوف من نوايا 
التنظي��م الس��يطرة عل��ى النف��ط، بالتزام��ن م��ع م��ا كان حي��دث يف 
الش��مال الس��ورّي –حيث كانت ترّكز قّوة التنظيم- من مواجهاٍت 

يبدأه��ا م��ع الق��وى األخ��رى.

السيطرة على معمل »كونيكو« للغاز:
وج��دت اهليئة الش��رعية يف الس��لوك الطائش للمجموعات  	
العشائرية املسلحة اليت تسيطر على معمل غاز كونيكو ومرفقاته 
للس��يطرة  اخلاّص��ة  دوافعه��ا  إىل  يض��اف  مع��ّززاً  دافع��ًا  النفطي��ة 
عل��ى املعم��ل. وق��ال البي��ان ال��ذي أصدرت��ه اهليئ��ة، ي��وم 14/11/2013، 
خبصوص املعمل: »إن من املعلوم شرعًا أن الثروة النفطية هي ملٌك 

جلمي��ع األم��ة وال تس��تأثر به��ا جمموع��ٌة دون أخ��رى ب��ل ال ب��ّد أن 
ين��ال اجلمي��ع من��ه حقه��م حس��ب الع��دل واإلنصاف وترتي��ب املصاحل. 
لق��د وص��ل األم��ر يف حق��ل الغ��از يف منطق��ة خش��ام ح��ّداً ال يط��اق م��ن 
استئثار فئٍة قليلٍة مبقّدرات األمة ثم العبث بها مما أدى إىل انقطاع 
التي��ار الكهربائ��ّي ألي��اٍم طويل��ٍة تس��بب ه��ذا األم��ر يف وف��اة العديد من 
األطف��ال األبري��اء وتل��ف الكث��ي من امل��واد الغذائية والطبي��ة، وما هذا 
إال تلبي��ة لرغب��اٍت جاحم��ٍة دون أدن��ى إحس��اٍس باملس��ؤولية. فمن غي 
املقب��ول أن تتعط��ل الواجب��ات الش��رعية كاجله��اد واألم��ر باملع��روف 
والنه��ي ع��ن املنك��ر وخدم��ات العب��اد نظ��راً لع��دم توف��ر امل��ال ال��كايف ث��م 
يلع��ب بع��ض الن��اس مبالي��ني الل��يات يوميًا، والغالء قد ع��ّم والوضع 
املعيشي قد تدهور، واجلبهات املفتوحة حباجة إىل دعم، هذا وفضاًل 
ع��ن الكهرب��اء ال��يت أصبح��ت ألعوب��ة بأي��دي جت��ار ال��دم الذي��ن أخ��ذوا 
يه��ددون العم��ال واملوظف��ني يف املعمل ومينعونهم من أداء عملهم. إن 
ه��ذه األفع��ال واجلرائ��م ترق��ى لدرج��ة احلرابة واإلفس��اد يف األرض، 
ولذل��ك وبن��اًء عل��ى مقتضي��ات األوام��ر الش��رعية يف وج��وب التوزي��ع
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 الع��ادل ألم��وال املس��لمني العام��ة ومن��ع الضرر عنهم. ورغ��م النداءات 
املتك��ّررة بتس��ليم ه��ذا املعم��ل للهيئ��ة الش��رعية دون اس��تجابة. لذل��ك 

ف��إن اهليئ��ة الش��رعية يف املنطق��ة الش��رقية تق��ّرر م��ا يل��ي:
1- وض��ع الي��د عل��ى معم��ل الغ��از يف خش��ام وم��ا يلح��ق ب��ه   
ليك��ون حت��ت نظ��ر اهليئ��ة الش��رعية ومن��ع التص��رف الش��خصي ب��ه.
واملتمثل��ة  الش��رعية  للهيئ��ة  التنفيذي��ة  الق��وة  تق��وم   -2  
بالكتائ��ب املوقع��ة عل��ى ميث��اق اهليئ��ة بتنفي��ذ ه��ذا الق��رار م��ع أخ��ذ 
االحتياط��ات كاف��ة منع��ًا م��ن إراق��ة قط��رة دم واح��دة، وذل��ك وف��ق 

الش��رعية. االص��ول 
3- تش��كيل جلن��ٍة خمتّص��ٍة تش��رف عل��ى التوزي��ع الع��ادل مل��ا   
ينتجه هذا املعمل وفق آليٍة ش��رعيٍة تراعي وضع اجلبهات املش��تعلة 
وحاج��ات الن��اس وف��ق ترتي��ب املص��احل الش��رعية بعي��داً ع��ن احلزبي��ة 

واحملس��وبية.
األولوي��ة  يف  باملعم��ل  احمليط��ني  خش��ام  أه��ل  ُيراَع��ى   -4  
باألعم��ال اخلدمي��ة واإلغاثي��ة كونه��م األق��رب إلي��ه، ويقّدم��ون يف 

س��واهم«. م��ن  عل��ى  املوض��وع  ه��ذا 
دون الكث��ي م��ن املقاوم��ة م��ن قب��ل اجملموع��ات العش��ائرية  	
املس��يطرة عل��ى املعم��ل، جنح��ت الق��ّوة املهامج��ة يف طرده��م من��ه بع��د 

ي��وٍم م��ن ص��دور البي��ان. 
كان هل��ذا التص��ّرف وق��ٌع حس��ٌن ل��دى ال��رأي الع��ام لس��ّكان  	
احملافظ��ة، ال��ذي رأى يف اجملموع��ات املس��يطرة عل��ى معم��ل الغ��از 
منوذج��ًا ع��ن اللص��وص العش��ائريني املس��تأثرين بالث��روات. واس��تفاد 
أنصار اهليئة الشرعية من هذه النظرة يف تصوير عملية االستيالء 
عل��ى كونيك��و كخط��وٍة هام��ٍة يف س��بيل تطبي��ق العدال��ة. وحت��ّدث 
ش��رعيوها ع��ن أربع��ة أس��باٍب دفعته��م إىل ط��رد »اللص��وص وس��ارقي 

األم��وال العام��ة« م��ن معم��ل الغ��از، وه��ي:
1- ضم��ان التوزي��ع الع��ادل للم��وارد عل��ى مجي��ع املس��لمني،   

الش��رعية. املص��احل  فق��ه  يراع��ي  ومب��ا 
2- ضم��ان اس��تخدام ه��ذه امل��وارد مب��ا يرض��ي اهلل يف خدم��ة   

. ملس��لمني ا
3- ضمان استمرار الكهرباء يف املنطقة.  

4- احلرص على سالمة العاملني يف املعمل.   
اهليئ��ة  الس��ابقة، وال ح��رص ش��رعّيي  امل��رّبرات  تك��ن  مل  	
عل��ى تقيي��د وص��ف اللص��وص ب�»القّل��ة م��ن عش��ائر خش��ام«، كافي��ًة 
للتخفي��ف م��ن اإلحس��اس باإلهان��ة ال��ذي ش��عر ب��ه معظ��م أه��ل ه��ذه 

البل��دة. إذ س��رعان م��ا تنه��ض العصبي��ة القبلية يف األوقات املش��حونة 
نهوضًا ال ميكن حسابه بدقٍة أو مراعاته بكلماٍت، كما حاولت اهليئة 
الش��رعية يف لغتها أو مفاوضاتها الرمسية قبل وبعد الس��يطرة على 
املعم��ل، بتأكيده��ا أن املس��تهدف لي��س »العناب��زة«، ب��ل بع��ض الزم��ر 

القليل��ة منه��م ال��يت تس��تأثر بث��روات معم��ل الغ��از. 
املعم��ل، مبعظمه��ا،  املط��رودة م��ن  إذ تنتم��ي اجملموع��ات  	
إىل فخ��ذ العناب��زة وه��و أح��د فروع عش��ية البك��ّي، املتفّرع��ة بدورها، 
تفّرعًا مستقاًل ومنافسًا إىل حدٍّ كبٍي، عن جسم عشية البوكامل 
العاّم، الذي بقي يعمل ككتلٍة واحدٍة من معقله الرئيسّي يف مدينة 
الش��حيل الريفي��ة. ومم��ا أس��هم يف تعقي��د املش��هد الصبغُة العش��ائريُة 
ملقاتل��ي جبه��ة النص��رة، رأس حرب��ة اهلج��وم عل��ى املعم��ل. إذ يتح��ّدر 
معظ��م قادته��ا العس��كريني، وج��زٌء كب��ٌي من مقاتليه��ا، من بوكامل 
الشحيل. فقرأ العنابزة واقعة االستيالء بطريقٍة عشائرية خالصة.
طرٌف ثالٌث كان يتابع ما جيري آنذاك بدقٍة. إنه مجاعة  	
»الدول��ة«، م��ن معقلهم اجملاور خلش��ام يف قري��ة جديد عكيدات. ميّت 
أم��ي »الدول��ة« عام��ر الرف��دان بص��الت قرب��ى للعناب��زة، ألن��ه ينتم��ي 
إىل فخ��ذ املش��رف املتح��ّدر م��ن عش��ية البك��ّي. اس��تغل الرف��دان ه��ذه 
الص��الت يف تألي��ب أبن��اء البك��ّي ض��ّد اهليئ��ة الش��رعية، والظه��ور 
مبظهر املدافع عن عش��يته. ولقيت حماولته هذه اس��تجابًة جزئيًة 
م��ن ه��ؤالء، رغ��م حرص اهليئة على تفادي أية إثارٍة من هذا القبيل، 
إذ اقتص��رت يف س��يطرتها عل��ى موق��ع معم��ل الغ��از الرئيس��ّي، دون أن 
تقرب من اآلبار القريبة منه مشااًل، والواقعة حتت سيطرة عائالٍت 
وجمموع��اٍت أخ��رى م��ن البك��ّي. كم��ا حاول��ت اهليئ��ة ختفي��ف ح��ّدة 
االحتقان بتعيني جمموعات احلراس��ة من بني أبناء البكّي. وحاولت 
كذل��ك اس��رضاء مجاع��ة تنظي��م الدول��ة ذاته��م، بع��رض نس��بة 
%30 م��ن واردات املعم��ل عليه��م. ه��ذا الع��رض ال��ذي قوب��ل بالرف��ض، 
وباس��تفزازاٍت ش��به يومي��ٍة لعناص��ر الق��ّوة التنفيذي��ة يف حركته��م 
إىل الطرق��ات املؤدي��ة إىل املعم��ل. وجتنب��ًا لتط��ّور ه��ذه االس��تفزازات 
إىل مواجه��ٍة واس��عٍة م��ع تنظي��م الدول��ة ناش��دت اهليئ��ة الش��رعية 
املركزي��ة، والتش��كيالت الرئيس��ية املنتمي��ة إليه��ا، يف بي��اٍن مش��رٍك 
»جملس شورى الدولة اإلسالمية« و»أميها الشيخ أبو بكر البغدادّي« 
للتدخ��ل ب�»إرس��ال من��دوٍب عنه��م والن��زول إىل حك��م الش��رع وف��ّض 
النزاع... وذلك لوأد الفتنة، وقطع الطريق على املغرضني، فإن األمر 
ال حيتم��ل التأخ��ي«، حبس��ب م��ا ج��اء يف البي��ان ال��ذي أّك��د أواًل عل��ى 
حقيقة أن معمل غاز كونيكو مل يكن حتت سيطرة تنظيم الدولة، 

صورة ليلية حلقل »كونكيو« للغاز
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بل »حتت أيدي اللصوص واحلرامية«، حبس��ب وصف البيان. ورغم 
اللغ��ة األخوي��ة املفعم��ة باالح��رام والتقدي��ر ال يب��دو أن البغ��دادّي أو 
جمل��س ش��وراه ق��د ألق��وا ب��ااًل لبي��ان اهليئة الش��رعية وفصائله��ا. فقد 
واصل مقاتلو »الدولة« حتّرشهم باهليئة، حتّرشًا سيتطّور إىل حرٍب 

طاحنٍة بعد أس��ابيع قليلة.
عل��ى خ��الف الليون��ة والص��رب اللذي��ن أبدتهم��ا إزاء مجاع��ة  	
الدول��ة، مل تت��واَن جبه��ة النص��رة ع��ن القي��ام خبط��واٍت عنيف��ٍة يف 
احل��االت ال��يت انفل��ت فيه��ا غض��ب اجملموع��ات املط��رودة م��ن املعم��ل، 
بص��ورة هجم��اٍت طائش��ٍة، أو نص��ب حواجز وقطع ط��رٍق، أو اختطاف 
بع��ض عناص��ر التش��كيالت املنتمي��ة إىل اهليئ��ة، ال��يت صّنف��ت، م��ن 
موقعه��ا القضائ��ّي والدي��يّن، ه��ذه التحّرش��ات عل��ى أنه��ا »حراب��ٌة«1  
تس��توجب عقاب��ًا قاس��يًا. إال أن اهليئ��ة، وبع��د جن��اح جبه��ة النص��رة 
وحلفائها يف اقتحام بلدة خشام، ومتّكنهم من القبض على »جوجو« 
)هوي��دي الضب��ع( ، أح��د أب��رز مس��لحي البل��دة ورأس حربته��ا يف 
مواجه��ة اهليئ��ة الش��رعية؛ مل تن��زل ب��ه العق��اب الذي توّع��دت به وفق 
الته��م املوجه��ة إلي��ه، ب��ل أفرج��ت عن��ه اس��تجابًة لوس��اطاٍت عش��ائريٍة 
وضمان��اٍت ب��أن يه��دأ ويك��ّف ع��ن املش��اغبة، وه��و م��ا ح��دث بالفع��ل. 
لتس��تقّر، بع��د ذل��ك، أح��وال معم��ل الغ��از نس��بيًا، ولع��ّدة أش��هٍر فق��ط، 
حتت س��يطرة جبهة النصرة، أو اهليئة الش��رعية املركزية، قبل أن 

جيت��اح تنظي��م الدول��ة احملافظ��ة.
الغ��از،  النص��رة، بس��يطرتها عل��ى معم��ل  خّفف��ت جبه��ة  	
م��ن ع��دد م��ّرات انقط��اع التي��ار الكهربائ��ّي، بالتزامه��ا باتفاقي��ة الغ��از 
مقاب��ل الكهرب��اء املعق��ودة م��ع النظ��ام. والحق��ت مهامج��ي األنابي��ب، 
مبديًة قدراً أعلى من املس��ؤولية جتاه املصلحة العامة، رغم املكاس��ب 
اخلاّصة اليت أحرزتها من واردات البنزين األمحر أو »الكوندينسات«، 
وال��يت يصع��ب تقديره��ا نظراً للش��هادات املتضاربة ب��ني أعضاء جبهة 

النص��رة وش��ركائها يف معم��ل الغ��از.

السيطرة على حقل العمر:
بع��د نقاش��اٍت ح��اّدٍة قاده��ا أب��و ماري��ا القحطان��ي، الش��رعّي  	
الع��اّم جلبه��ة النص��رة وقته��ا، م��ع األط��راف العس��كرية والعش��ائرية 
الفاعل��ة يف احملي��ط اجلغ��رايّف حلق��ل العم��ر؛ اتفقت أغلبي��ة الفاعلني 
على ضرورة استباق »الدولة« يف وضع اليد على احلقل مهما كلف 
األم��ر. وّجه��ت جبه��ة النص��رة إنذاراً حازم��ًا لقّوات األس��د املتمركزة 
يف احلق��ل بض��رورة إخالئ��ه، م��ع ضم��ان عدم التع��ّرض هلا يف طريق 

انس��حابها. وه��ذا م��ا ح��دث ي��وم 23/11/2013.

املوق��ع  املركزي��ة  الش��رعية  اهليئ��ة  تش��كيالت  دخل��ت  	
الرئيس��ّي حلق��ل العم��ر دون إراق��ة قطرٍة دٍم واح��دٍة، يف عملية أقرب 
إىل التس��ليم واالس��تالم. لتنته��ي بذل��ك قص��ٌة غريب��ٌة م��ن قص��ص 
الص��راع، تلّخص��ت ببق��اء أكث��ر م��ن ثالمثئ��ة جن��ديٍّ م��ن قّوات بش��ار 
األس��د، ومعه��م عش��رات العناص��ر م��ن خمابرات��ه العس��كرية، كق��ّوة 
محايٍة للحقل، أمام آالف املسلحني املنتمني إىل تشكيالٍت خمتلفٍة، 
كان��وا، ألكث��ر م��ن ع��اٍم، قادري��ن عل��ى س��حق تل��ك احلامي��ة إال أنهم 
مل يفعل��وا. ب��ل حت��ّول بعضه��م إىل مدافع��ني ع��ن املوق��ع -وع��ن جن��ود 
األس��د مبقتض��ى احل��ال- يف امل��ّرات ال��يت تع��ّرض فيه��ا هلجم��اٍت م��ن 
قب��ل مس��لحني آخري��ن. وم��ن غ��ي أن تنق��ص، يف معظ��م احل��االت، 
درج��ة الع��داوة ال��يت يكّنه��ا ه��ؤالء للنظ��ام. ولك��ن اس��تجابتهم جلمل��ٍة 
م��ن العوام��ل املتداخل��ة كان��ت الس��بب وراء ه��ذا املش��هد الفري��د، الذي 
يفّس��ره بع��ض ق��ادة التش��كيالت ال��يت أس��همت يف محاي��ة احلق��ل 

باألس��باب التالي��ة:
1- الرغب��ة يف محاي��ة املنش��آت واملراف��ق، ش��ديدة األهمي��ة،   

داخل املوقع الرئيس��ّي للحقل من الس��رقة والنهب والتخريب، كما 
س��بق أن ح��دث، عل��ى نط��اٍق واس��ٍع، يف كّل امل��ّرات ال��يت خرج��ت فيه��ا 

منش��آت نف��ٍط ع��ن س��يطرة النظ��ام.
ع��ن  احلق��ل  بتحيي��د  الس��ّكان  طل��ب  إىل  االس��تجابة   -2  

الص��راع، لضم��ان اس��تمرار عم��ل حمّط��ة تولي��د الطاق��ة الكهربائي��ة 
احلق��ل. م��ن  القريب��ة  والبل��دات  الق��رى  عش��رات  تغ��ّذي  ال��يت 

3- قلة الثقة بالقدرة على إدارة احلقل، وبإقناع املهندسني   

الس��لطة اجلدي��دة. والفني��ني في��ه باس��تئناف عمله��م حت��ت ظ��ّل 
إضاف��ًة إىل العوام��ل الثالث��ة الس��ابقة، كش��ف حمض��ر  	
اجتم��اٍع عقدت��ه املؤّسس��ة العاّم��ة للنف��ط م��ع إدارة ش��ركة الف��رات، 
املش��ّغلة حلق��ل العم��ر، ع��ن اإلج��راءات ال��يت اختذته��ا الش��ركة بع��د 
خروج��ه ع��ن س��يطرة النظ��ام، وال��يت كان بينه��ا، وفق م��ا ورد حرفيًا 
يف حمض��ر االجتم��اع: »ختفي��ض عق��ود احلماي��ة اخلاّص��ة باحملّطات 
بنس��بة %25. ويتّم مراجعة هذه العقود بش��كٍل دوريٍّ ملعرفة جدواها 

وإلغ��اء غ��ي الض��رورّي منه��ا«.
ويث��ي ه��ذا الن��ّص الش��كوك ح��ول تلق��ي بعض الش��خصيات  	
القريب��ة  والبل��دات  الق��رى  والعس��كرية يف  العش��ائرية  واألط��راف 
م��ن احلق��ل، واملش��اركة يف جه��ود محايت��ه، رش��ًى عل��ى ش��كل عق��ود 
محاي��ٍة خ��الل امل��ّدة الس��ابقة خل��روج احلق��ل ع��ن س��يطرة النظ��ام. 
كم��ا تث��ي نس��بة %75 املتبقي��ة مزي��داً م��ن الش��كوك ع��ن اس��تمرار 
بع��ض األط��راف الس��ابقة.ورمبا ظه��ور أط��راٍف جدي��دٍة عل��ى املس��رح،
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س��يحرص النظ��ام عل��ى انتقائه��ا بعناي��ٍة هذه املّرة، حلماي��ة ما حيتاج 
إىل محايت��ه م��ن حمّط��اٍت رمب��ا كان��ت ضروري��ًة لضم��ان تدفق��اٍت 

نفطي��ٍة س��تصل إىل مناط��ق س��يطرته بطرائ��ق خمتلف��ة.
يف األي��ام األوىل لس��يطرة اهليئ��ة الش��رعية املركزي��ة على  	
حق��ل العم��ر حدث��ت عمليات نهٍب واس��عٌة ملوجودات��ه، ترّكز معظمها 
يف الس��يارات واملع��ّدات الثقيل��ة والتجهي��زات الفني��ة واملكتبي��ة. لك��ن 
وح��دات اإلنت��اج واملس��تودعات الضخم��ة لقط��ع الغي��ار بقي��ت يف وضٍع 
آمٍن، نتيجة اتفاٍق جنح مهندسو احلقل يف إبرامه مع جبهة النصرة 
ال��يت تري��د فقط أن يس��تمّر تدف��ق النفط دون انقط��اٍع وبأعلى معّدٍل 
دت وظائ��ف ش��ركة الف��رات، ممثل��ًة  ممك��ن. ومبوج��ب االتف��اق ُح��دِّ
مبوظفيه��ا احلقلي��ني يف »العمر«، بالقي��ام باألعمال املتعلقة باجلانب 
دت وظائ��ف جبه��ة النص��رة، ممثل��ًة ب�»أم��ي  الف��يّن والتش��غيلّي، وُح��دِّ

احلق��ل« املع��نّي م��ن قبله��ا، بالقي��ام باألعم��ال التالي��ة:

- محاية مستودعات قطع الغيار الالزمة ألعمال الص�يانة. 	
- مح�������اية موّظف������ي ال�ح�������قل وضم�������ان س��������المتهم  		

وتنّقله��م اآلمن.
- ضبط حركة اآلليات اخلارجة والداخلة إىل ال����حقل. 	

- محاي��ة املوق��ع الع��اّم م��ن هجم��ات اللص��وص القادمني من  	
احلق��ل. خ��ارج 

أما عملية بيع النفط املستخرج من آبار احلقل، والعمليات  	
األخ��رى املرتبط��ة به��ا، فم��ن البديه��ّي أن تك��ون يف ي��د »أم��ي احلق��ل« 

اخل��اّص. وطاقم��ه 
يع��رض بع��ض مهندس��ي وفنّي��ي احلق��ل ش��هاداتهم ع��ن  	
اختفاء أكثر من ثالمثئة ألف برميٍل من النفط كانت يف خّزانات 
التجمي��ع الضخم��ة، ال��يت جن��ح بع��ض الق��ادة يف إفراغه��ا بس��رعٍة 
قياسيٍة يف أرتال الصهاريج وبيعها للتّجار بسعٍر مل ينقص عن 4000 
ل��يٍة للربمي��ل الواح��د. تضاف إليها خمزونات الغاز املس��ال املنتجة يف 
أوق��اٍت س��ابقٍة م��ن معم��ل الغ��از يف حق��ل العم��ر –توق��ف ع��ن العمل يف 
. وتناقل  وق��ٍت الح��ق-، وال��يت ُق��ّدرت كمياته��ا بأكث��ر م��ن ألف��ي ط��نٍّ
الس��ّكان يف الق��رى والبل��دات القريب��ة أخب��اراً ع��ن ع��رض آلي��اٍت ثقيلٍة 
م��ن آلي��ات احلق��ل للبي��ع، م��ن قب��ل بع��ض الق��ادة أو املس��لحني املنتمني 
إىل الفصائ��ل املش��اركة يف الس��يطرة على احلق��ل. وكذلك ُعرضت 
للبي��ع موّل��دات كهرباٍء صناعيٌة وحم��ّركاٌت ومضخاٌت وجتهيزاٌت 

أخرى.
ش��ّكلت جترب��ة حق��ل العم��ر اختب��اراً صعب��ًا فش��لت في��ه  	
اهليئ��ة الش��رعية املركزي��ة يف أن تك��ون مؤّسس��ًة بالفع��ل، ب��ل ظهرت 
بص��ورة كي��اٍن م��ردٍد وتاب��ٍع جلبه��ة النص��رة. مم��ا أضع��ف م��ن هيب��ة 
ذ كثٌي  اهليئ��ة يف نظ��ر الق��وى املنتمي��ة أو غي املنتمية إليها، فلم تنفَّ
م��ن الق��رارات والتوجيه��ات ال��يت أصدرته��ا، ومل يس��تجب ق��ادة بع��ض 
الفصائ��ل الس��تدعاءاتها أو حت��ى لتس��اؤالتها خبص��وص الس��رقات 
العلني��ة م��ن احلق��ل. وع��الوًة عل��ى ذل��ك، عج��زت اهليئ��ة أحيان��ًا ع��ن 
حتصي��ل س��همها م��ن واردات النف��ط، بش��كليه املخ��ّزن أواملتدف��ق م��ن 
اآلب��ار، حت��ى أنه��ا اضط��ّرت إىل ش��راء ثالث س��ياراٍت من الس��وق، لزوم 
خدم��ة مكاتبه��ا يف مدين��ة امليادي��ن، رغ��م مئ��ات الس��يارات ال��يت وقع��ت 

كغنائ��م حت��ت قبض��ة الفصائ��ل املنتمي��ة إليه��ا.
يصع��ب الفص��ل ب��ني اهليئ��ة الش��رعية املركزي��ة وجبه��ة  	
النص��رة، إال يف احل��االت ال��يت أرادت النص��رة فيه��ا ذل��ك. مم��ا وّح��د 

صورتيهم��ا عملي��ًا يف ش��به جس��ٍم واح��ٍد، يضاعُف م��ن صعوبة حتديد 
الق��وة والنف��وذ في��ه، إىل  ُد مراك��ز  أدواره تع��دُّ مالحم��ه وحتلي��ل 
جان��ب فوضوي��ة احللف��اء ونرجس��يتهم. لتذه��ب أح��الم رئي��س اهليئ��ة 
مظه��ر الوي��س، وم��ن مع��ه م��ن الس��لفيني املبدئي��ني، الذي��ن ح��ازوا 
تعليم��ًا جامعي��ًا واخنرط��وا يف أنش��طٍة حركيٍة س��ابقٍة للث��ورة، أدراج 
الري��اح. ومل يتحق��ق ش��يٌء م��ن تنظياته��م يف ميث��اق اهليئ��ة ب��أن 
»يشرف مكتب النفط والغاز« التابع هلا »على املوارد النفطية املوجودة 
	حت��ت س��يطرة اجملاهدي��ن«. وبال��كاد اس��تطاع، ويف م��ّراٍت مع��دودٍة، 
»أن يؤّمن الغاز املنزلّي لعموم الناس«. بل تبادل »اجملاهدون« االتهامات 
بالس��رقة، ومّحلوا بعضهم مس��ؤولية الفش��ل الذريع الذي اعرفوا به 
مجيع��ًا. دون أن يكش��ف أح��ٌد منه��م ع��ن القص��ة الكامل��ة، أو ع��ن أجزاء 
منه��ا، يب��نّي فيه��ا مصائر األموال، أو أن يعلن عن مقدارها على األقّل. 
إال أن اإلنتاجي��ات املؤّك��دة، وباحل��دود الدني��ا آلب��ار املوق��ع الرئيس��ّي 
للحق��ل، كان��ت تق��ّدر ب�5000 برميٍل يف الي��وم يف احلّد األدنى، يضاف 
إليه��ا 7000 برمي��ٍل م��ن حمي��ط املوق��ع، يب��اع الواح��د منها ب���4000 آالف 
ل��يٍة عل��ى األق��ّل )30-40 دوالراً وقته��ا(. أي أن 360 إىل 480 أل��ف دوالٍر 
أمريك��يٍّ يومي��ًا كان��ت تدخ��ل إىل صنادي��ق الفصائ��ل املس��يطرة عل��ى 
احلق��ل، أو إىل جي��وب قادته��ا. تض��اف إىل ه��ذا الرق��م واردات معم��ل 
الغاز من البنزين األمحر، واحلصص املتفاوتة احلجم من شراكاٍت 
متقطع��ٍة م��ن آب��ار نف��ٍط توّزع��ت يف مناط��ق خمتلف��ٍة. كله��ا كان��ت 
حت��ت س��يطرة اهليئ��ة، ال��يت يص��ّر بع��ض موظفيه��ا الس��ابقني على أن 

توص��ف بالس��يطرة االمسي��ة، ت��رّبؤاً من أية تبع��اٍت حمتملة.
وس��وى »كونيك��و« و»العم��ر« عج��زت اهليئ��ة، والنص��رة،  	
ع��ن الس��يطرة عل��ى منش��آٍت نف��ط أخ��رى، إال عل��ى نط��اٍق حم��دوٍد 
العش��ائرية  واجملموع��ات  الق��وى  معظ��م  رفض��ت  إذ  ومؤق��ٍت. 
	تس��ليم آباره��ا للهيئ��ة، متذّرع��ًة بأنه��ا تقات��ل النظ��ام ه��ي األخ��رى، 
وتنفق جزءاً من الواردات يف الصاحل العام، وبأنها ليست ضّد مشروع 
اهليئة املركزية يف توحيد السيطرة، لكنها ال تريد أن تكون أّول من 

يسّلم آباره2.
وذهب��ت بع��ض اجملموع��ات والعائ��الت العش��ائرية أبع��د م��ن  	
ذل��ك، لتؤّس��س ه��ي األخ��رى، بفصائ��ل جيش��ها احل��ّر اخل��اّص، هيئ��اٍت 
ش��رعيًة وجبهاٍت ثوريًة وجيوش��ًا وجتّمعات جماهدين. وعملت على 
توس��يع دائرة املس��تفيدين من النفط داخل العشية، لرّص الصفوف 

أم��ام أّي تهدي��ٍد حمتم��ٍل ق��د تش��ّكله اهليئ��ة الش��رعية املركزي��ة.

1 - مصطلٌح فقهيٌّ يعين قيام مجاعٍة مسلحٍة بإحداث الفوضى وقطع الطريق والقتل والسلب واإلتالف يف »دار اإلسالم«.
2 - كانت ردود العشائر على طلبات اهليئة املركزية بتسليم اآلبار متشابهًة؛ فتقول عشائر الطّيانة: خذوا آبار ذيبان أواًل، وتقول عشائر ذيبان: خذوا 

آبار الشحيل أواًل، ويقول اجلميع: متى تأخذون آبار الشعيطات؟

من سوق للنفط اخلام - ريف دير الزور الشرقي
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بكر صدقي

  

أث��ار إص��دار النظ��ام ورق��ًة نقدي��ًة جدي��دًة م��ن فئ��ة األل��ف ل��ية، غابت عنه��ا صورة  	
حاف��ظ األس��د، ردود فع��ٍل متباين��ًة ب��ني الس��وريني عل��ى ضّف��يت امل��واالة واملعارض��ة. ففي حني 
ب��رزت ب��ني األّول��ني فئ��ٌة غاضب��ٌة اعت��ربت غي��اب الص��ورة مبثاب��ة »اخليان��ة الوطني��ة« وختلي��ًا 
ع��ن رم��ٍز »مق��ّدس«، مال��ت األوس��اط املعارض��ة إىل الس��خرية والش��ماتة واالس��تخفاف.

الواق��ع أنه��ا فعاًل خط��وٌة غريبٌة من  	
نظ��اٍم يق��وده اب��ن الدكتاتور املؤّس��س، والذي 
ظل وفيًا إلرث أبيه وتلميذاً خملصًا لتعاليمه 
يف مواجه��ة حمكومي��ه، ويف سياس��ات النظ��ام 
عموم��ًا. وأّول م��ا خيطر يف البال من إخالص 
االب��ن إلرث أبي��ه ه��و مس��لكهما املتطاب��ق إزاء 
ث��ورة اإلخ��وان املس��لمني املس��لحة يف مطل��ع 
عق��د الثمانين��ات، وث��ورة الس��وريني الس��لمية 
يف الع��ام 2011. وتكم��ن غراب��ة ه��ذا اإلج��راء 
البيئ��ة  اس��تفزاز  يث��ي  جه��ٍة،  م��ن  أن��ه،  يف 
االجتماعية األشّد والًء، وضمنها قسٌم حيّمل 
الدكتات��ور الصغ��ي مس��ؤولية فش��ل ما جنح 
فيه الدكتاتور األب بسبب »رخاوة« األّول، يف 
رأيهم، مقابل جذرية و«كمال« بطش الثاني 
ودمويت��ه يف مواجه��ة الع��دّو ال��ذي هو الش��عب 
الس��ورّي. صحي��ٌح أن االب��ن جتاوز أباه وتفّوق 
علي��ه، إذا قارّنا حج��م الدمار واخلراب وأعداد 
واملهّجري��ن،  واملعتقل��ني  القتل��ى واجلرح��ى 
ُله��ا  لك��ن ه��ذه الفات��ورة الباهظ��ة إمن��ا حيمِّ
ذل��ك القس��م م��ن املوالني على رخ��اوة االبن يف 
األش��هر األوىل للث��ورة، للق��ول إن��ه ل��و بط��ش 
باملتظاهري��ن الس��لميني، كم��ا فع��ل أب��وه يف 
مطل��ع الثمانين��ات يف حل��ب ومح��اه وجس��ر 
الش��غور وس��جن تدم��ر، مل��ا وصل��ت األم��ور إىل 

م��ا وصل��ت إلي��ه يف الس��نوات التالي��ة.
ه��ذا  أث��ار  ال��ذي  اإلج��راء  وأن  	
االس��تفزاز للموال��ني، كان، م��ن جه��ٍة ثاني��ٍة، 
أي��ة »رس��الٍة سياس��يٍة«  جماني��ًا وال حيم��ل 
إىل املعارض��ني فحواه��ا املف��رض أن النظ��ام 
مس��تعدٌّ للتخل��ي ع��ن وس��ائله القدمي��ة يف 
احلك��م )أي بإخ��الٍص مطل��ٍق لوس��ائل أبي��ه( 
إذا م��ا ُمن��ح فرص��ًة ثاني��ًة بع��د وق��ف التم��ّرد 
علي��ه. فمج��ّرد التخلي عن ص��ورة الديكتاتور 
املؤّس��س عل��ى ورق��ٍة نقدي��ٍة، فق��دت قيمته��ا 
الش��رائية إىل مس��توياٍت فلكي��ٍة، ل��ن يع��ين 
للبيئ��ة املعارض��ة ال��يت مّت تدميه��ا، بعد كّل 
م��ا ح��دث، إال رش��وًة جمازي��ًة فق��دت كّل 

باملطل��ق. الرمزي��ة  قيمته��ا 

أم��ا إذا كان اجل��ّزار الصغ��ي ق��د  	
ض��اق ذرع��ًا بظ��ّل أبي��ه الطاغ��ي، ف��أراد بإلغ��اء 
صورت��ه التح��ّرر من وصاية القرب عليه، فهو، 
مبواصفات��ه الش��خصية ال��يت بات��ت معروف��ًة، 
أتف��ه م��ن أن يتمّك��ن م��ن »قت��ل أبي��ه« باملعن��ى 
الس��يكولوجّي املعروف، عل��ى الرغم من تقّدم 
العمر به مخس��ة عش��ر عامًا منذ تيتم وورث. 
هذه مناس��بٌة معقولٌة إلجراء بعض املقارنات 
ب��ني عه��دي األب واالب��ن، بدالل��ة العم��ر م��ن 

جه��ٍة وتاري��خ احلك��م م��ن جه��ٍة ثاني��ة.
مي��الد  تاري��خ  عل��ى  خ��الٌف  مث��ة  	
حاف��ظ األس��د ب��ني 1928 و1930 وفق��ًا ملراج��ع 
أن  غ��ي  م��ن  الثان��ي،  س��نعتمد  خمتلف��ة. 
	تك��ون هل��ذا االختي��ار أي��ة أفضلي��ٍة أو معن��ى. 
ح��ني اس��توىل األب عل��ى الس��لطة، بانق��الٍب 
عسكريٍّ يف العام 1970، كان يف األربعني من 
عم��ره. وه��و العم��ر ال��ذي ثّبت��ه يف “الدس��تور 
الدائ��م” للع��ام 1973 كأح��د ش��روط منص��ب 
“س��ّن  يبل��غ  فل��م  بش��ار  ابن��ه  أم��ا  الرئاس��ة. 
عل��ى  بع��د س��ّت س��نواٍت  إال  ه��ذا  الرئاس��ة” 
وراثت��ه هل��ذا املنص��ب، أي يف الع��ام 2006 ال��ذي 
اإلس��رائيلية  باحل��رب  ع��ادًة  نس��تذكره 
عل��ى لبن��ان بع��د خط��ف ح��زب اهلل جلن��وٍد 
حاف��ظ  يتع��ّرض  مل  ح��ني  يف  إس��رائيليني. 

األس��د ملوق��ٍف مش��ابٍه إال بع��د انقض��اء اث��ين 
عش��ر عام��ًا عل��ى حكم��ه، أي يف الع��ام 1982 
الذي شهد اجتياح اجليش اإلسرائيلّي للبنان 
وص��واًل إىل ب��يوت، وكان ق��د بلغ من العمر 
52 عام��ًا. بنتيج��ة ه��ذا االجتي��اح مّت إخ��راج 
املقاوم��ة الفلس��طينية م��ن لبن��ان، يف ح��ني 
حّرم��ت نتيجة احلرب الثانية على حزب اهلل 
جت��اوز خ��ط األربعني كيلوم��راً عن احلدود 

اإلس��رائيلية.
ويف الس��نة التاس��عة من��ذ اس��تيالئه  	
عل��ى الس��لطة )1979( ب��دأت حرك��ة التم��رد 
ق��د  وكان  األس��د،  حاف��ظ  عل��ى  اإلخوان��ّي 
بل��غ التاس��عة واألربع��ني م��ن عم��ره. مقاب��ل 
أح��د عش��ر عام��ًا يف احلك��م، وبعم��ر اخلامس��ة 
قام��ت  ح��ني  الصغ��ي  للج��ّزار  واألربع��ني 
الث��ورة الش��عبية علي��ه يف 2011. أم��ا اجمل��زرة 
ال��يت ارتكبه��ا رفع��ت األس��د يف س��جن تدم��ر، 
حزي��ران 1980، فتج��د نظيته��ا يف جم��زرة 
الع��ام  يف  صيدناي��ا  س��جن  يف  األس��د  ماه��ر 
2008. يف س��ّن اخلمس��ني بالنس��بة إىل األب، 
مقاب��ل 42 بالنس��بة إىل االب��ن ال��ذي رمب��ا أراد 
ارت��كاب نس��خته اخلاّصة من ه��ذه اجملزرة يف 
	ح��ّق س��جناء، بص��ورٍة اس��تباقيٍة قب��ل أّي متّرٍد 

شعيبٍّ عليه. 



رأي

15 العدد 52 / 1 تموز 2015

ويف الع��ام 1984 ق��ام رفع��ت األس��د  	
مبحاولٍة انقالبيٍة لوراثة أخيه حافظ الذي 
أقع��ده امل��رض. لكن األخي أفش��ل خمططات 
أخي��ه وط��رده م��ن جن��ة احلك��م. أم��ا بش��ار 
فق��د فع��ل م��ا يش��به ذل��ك بقت��ل صه��ره آصف 
شوكت، يف صيف العام 2012، مع جمموعٍة 
م��ن كب��ار ضب��اط النظ��ام يف إط��ار خلي��ة 
إدارة األزم��ة، الش��تباٍه يف حّق��ه ح��ول نواي��ا 
انقالبي��ٍة بالتنس��يق م��ع الفرنس��يني. يق��ال 
إن اإليراني��ني ه��م الذي��ن كش��فوا ع��ن تآم��ر 

الصه��ر وأص��دروا بذل��ك الق��رار بإعدام��ه.
كان الع��ام 1976 ه��و ع��ام احت��الل  	
احل��رب  بذريع��ة  للبن��ان  األس��دّي  اجلي��ش 
مقاب��ل  في��ه،  دائ��رًة  كان��ت  ال��يت  األهلي��ة 
البل��د  م��ن  اجلي��ش  هل��ذا  امل��ذّل  االنس��حاب 
اجمل��اور بع��د مخ��س س��نواٍت م��ن حك��م االب��ن 
)2005(، قبل بلوغه »س��ّن النضج« بعاٍم واحٍد. 
حف��ر  ح��رب  ب��ني  أيض��ًا  املقارن��ة  ومتك��ن 
حت��ت  اجلي��ش  ه��ذا  خاضه��ا  ال��يت  الباط��ن 
الكوي��ت م��ن  قي��ادة األميكي��ني لتحري��ر 
ق��ّوات ص��دام حس��ني يف الع��ام 1991، وح��رب 
ال��يت خاضه��ا جنل��ه  االس��تنزاف اإلرهابي��ة 
ض��ّد االحت��الل األميك��ّي للع��راق بواس��طة 
جهاديي منظمة القاعدة بدءاً من العام 2003. 
فعل��ى رغ��م التناق��ض الظاه��ر يف املوقف��ني، 

إىل  الوص��ول  احلالت��ني  يف  اهل��دف  كان 
تفاهم��اٍت م��ع األميكي��ني، م��ّرًة باالنصي��اع 
باالبت��زاز يف  األب، وم��ّرًة  الكام��ل يف حال��ة 
حال��ة االبن. وإذا كان األميكيون كافأوا 
حتري��ر  ح��رب  يف  مش��اركته  عل��ى  األب 
يف  ع��ون  ميش��يل  رأس  بتس��ليمه  الكوي��ت 
لبن��ان، فق��د كاف��أوا االب��ن مبس��اعدته عل��ى 
جتّنب السقوط يف 2005 مّرًة، ويف 2012 مّرًة 
أخرى، وما زالوا مستمّرين يف هذه السياسة 

الي��وم. إىل 
يبل��غ بش��ار األس��د م��ن العم��ر اليوم  	
49 عامًا. وقد فقد سيطرته على ثالثة أرباع 
األراض��ي الس��ورية، ويدي��ر الرب��ع املتبق��ي ل��ه 
خبلي��ٍط م��ن ميليش��ياته وميليش��ياٍت ش��يعيٍة 
وأفغانس��تان،  وإي��ران  والع��راق  لبن��ان  م��ن 
مرتهن��ًا لنظ��ام الول��ّي الفقي��ه بص��ورٍة تام��ٍة، 
حت��ى يق��ال إن��ه ره��ن عق��اراٍت يف العاصم��ة 
دمش��ق للدول��ة اإليراني��ة مقاب��ل اس��تمرار 
تدف��ق الدع��م املال��ّي. يف ه��ذا العم��ر واجه أبوه 
االخ��وان  بتم��ّرد  حلكم��ه  كب��ٍي  حت��دٍّ  أّول 
املس��لمني املس��لح، فتمّك��ن م��ن القض��اء علي��ه 
بشراس��ٍة خ��الل ث��الث س��نواٍت. أم��ا االب��ن – 
التلمي��ذ الفاش��ل فق��د جن��ح يف حتوي��ل البل��د 
إىل س��احة حروٍب بالوكالة، ويف اس��تجالب 
كّل شذاذ اآلفاق واجملرمني من أربع جهات 

األرض ليقيموا دولة خالفتهم على أنقاض 
س��وريا )والع��راق(.

واظ��ب  بش��اراً  أن  احملتم��ل  م��ن  	
عل��ى مقارن��ة نفس��ه م��ع أبي��ه من��ذ حلظ��ة 
كّل  الق��در،  علي��ه  فرض��ه  ال��ذي  التوري��ث 
س��نٍة بس��نٍة، ل��يى إن كان ق��د بل��غ أخ��ياً 
مبل��غ الرج��ال وفق��ًا لص��ورة الرج��ل املثال��ّي 
ال��ذي متث��ل، بالنس��بة إلي��ه، يف ش��خص أبي��ه. 
لك��ن فش��له الدائم يف تل��ك املقارنة رمبا دفعه 
إىل الي��أس. وإذ فق��د، قبل أس��ابيع قليلٍة، أباه 
الروح��ّي الل��واء حمم��د ناصي��ف، ال��ذي يق��ال 
إن حاف��ظ األس��د كلف��ه بتدري��ب الوري��ث 
الضعيف الش��خصية على فنون احلكم، فقد 
تيت��م للم��ّرة الثاني��ة. بش��ار، ال��ذي حت��ّرر م��ن 
س��طوة أمه عليه من خالل عش��يقاته اللواتي 
كشفت عنهّن مراسالته اإللكرونية، وفقد 
أبويه البيولوجّي والروحّي على التوالي، بات 
اليوم وحيداً باملطلق، تتالعب به مستشاراته 
احلس��ناوات، وخيّط��ط ل��ه اإليراني��ون حرب��ه 

عل��ى س��وريا.
علي��ه  أش��ار  ال��ذي  م��ن  ت��رى  	
بالتخل��ص م��ن صورة أبيه عل��ى ورقة األلف 
ل��ية املتآكل��ة القيم��ة واملعن��ى، يف أعق��اب 
م��وت حمم��د ناصي��ف ضاب��ط االرتب��اط م��ع 

املالل��ي؟ نظ��ام 

املركز اإلعالمي لثوار الرقة 
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عمر الباشا

املس��افة بني أخطائنا ومرّبراتها
غلب��ت العفوي��ة على األش��هر األوىل  	
للث��ورة، إذ مل تك��ن حتت��اج إىل ق��دٍر كب��ٍي 
املظاه��رات  إلط��الق  التنظي��م  م��ن  ومعّق��ٍد 
وجتهي��ز مس��تلزماتها البس��يطة م��ن الفت��اٍت 
وأع��الٍم. غ��ي أن م��رور األي��ام مّح��ل الثائري��ن 
ثق��اًل  ت��زداد  مس��ؤولياٍت  الولي��دة  وأطره��م 
وتعّقداً وحساس��ية؛ من االستحقاق السياسّي 
لتمثي��ل املنتفض��ني يف اجملتم��ع الدول��ّي وم��ع 
الدول الصديقة، إىل متطلبات اخليار املسّلح، 
للعملي��ات  وختطي��ٍط  ومتوي��ٍل  قي��ادٍة  م��ن 
اخلدم��ات  تأم��ني  إىل  للمقاتل��ني،  وضب��ٍط 
واس��تمرار عمل املؤّسس��ات يف املناطق احملّررة. 
وضم��ن ه��ذه اخلط��وط الك��ربى اس��تحقاقاٌت 

صغ��يٌة ال تنته��ي.
وال يس��عنا إال أن نع��رف أن تعّث��ر  	
الثّوار، الذي يصل إىل الفشل يف أحياٍن كثية، 
يف الوف��اء مبتطلب��ات كّل ذل��ك، تزاي��د باّطراٍد 
م��ع توّس��ع ه��ذه املتطلب��ات، حت��ى ب��ات أش��به 
باألمر املسّلم به، لدى أبناء الثورة وأصدقائها 
قبل أعدائها الذين يرّصدون أدنى معامل هذا 
االضطراب ليدعموا بها خطابهم الذي يدافع 
ع��ن نظ��ام القتل والطائفية والس��رقة العامة، 

بع��د أن تهالك��ت حججه��م األخ��رى.
وم��ن املع��روف أن م��رّبراٍت عدي��دًة  	
قد قيلت لتفسي ما سبق؛ كضعف اخلربات 
والعم��ل  واإلدارة  السياس��ة  يف  واإلمكان��ات 
اجلماع��ّي، نتيج��ة التصّح��ر املمنه��ج للحي��اة 
العام��ة يف عه��د األس��دين، وأن مجه��ور الث��ورة 
النظ��ام  ه��ذا  ظ��ّل  يف  ترّب��وا  ق��د  ومقاتليه��ا 
ومؤسس��اته التعليمي��ة واحلكومي��ة وطبيع��ة 
أن  املنطق��ّي  وم��ن  في��ه،  الس��لطة  ممارس��ة 
تظه��ر عليهم بعض مالحمه، وأن الناش��طني 
ق��د عان��وا م��ن التهمي��ش واإلحس��اس بفق��دان 

األهمية، مما يفّس��ر كثياً من دوار أنفس��هم 
وعقوهل��م اآلن حت��ت بعض األض��واء... إخل من 
حتلي��الٍت معروف��ٍة للجمي��ع، تب��دو صاحل��ًة 

لإلقن��اع أو للمحاجج��ة للوهل��ة األوىل.
غ��ي أنن��ا مل نع��د يف تل��ك املرحل��ة،  	
يف الس��نة اخلامس��ة للثورة. وصار حيّق لنا أن 
نتس��اءل حب��زٍم ع��ن م��دى أهلي��ة هذه امل��رّبرات 
للدف��اع ع��ن كّل ه��ذا الق��در م��ن العش��وائية 
والش��خصنة واحملس��وبيات والتج��اوزات عل��ى 
احلزم��ة  ه��ذه  أن  وه��ل  واملمتل��كات.  األرواح 
املتكاثرة واملتكّررة من األخطاء نتيجٌة حتميٌة 
ملا سبق ترسيخه وشيوعه يف النفوس يف عهد 
النظام؟ أم أن هذه املرّبرات صارت مهرباً سهاًل 
وحّجًة لفظيًة على لسان كّل من يقّصر يف 
خدمة الناس الذين تنّطع لتمثيلهم وقيادتهم 
وحتريره��م، وعم��د، ب��دل ذل��ك، إىل االعت��داء 

عليه��م واالس��تبداد به��م م��ن جدي��د؟!
وال�����حّق أننا مي����كن أن نق���ارب هذا  	

املوضوع من زاويٍة أخرى.
أشخ�������اصًا  أن  املع�������روف  فم�����ن  	
وجت��ارب حم��ّددًة حظي��ت بتقدي��ٍر ي��كاد يصل 
إىل اإلمج��اع يف صف��وف الثائري��ن وبيئته��م؛ 
)حج��ي  الص��احل  الق��ادر  عب��د  كالش��هيد 
م��ارع(، والش��هيد الضاب��ط يوس��ف اجل��ادر )أبو 
ف��رات(، وجترب��ة الث��ورة احلمصية، وال س��يما 
حماص��رو مدينته��ا القدمي��ة وأش��هرهم عب��د 
الباس��ط الس��اروت، ومالمح عديدٍة يف جتربة 
داري��ا الثوري��ة، الس��لمية واملس��لحة، واجملل��س 
احمللّي ملدينة حلب احملّررة، واملقاومة السّرية 
الش��جاعة واملنضبط��ة لكتائ��ب أب��و عم��ارة يف 
اجل��زء احملت��ّل م��ن ه��ذه املدين��ة... والكث��ي م��ن 
واإلعالمي��ة  السياس��ية  الفردي��ة،  احل��االت 
واخلدمي��ة والعس��كرية، والتج��ارب املوضعّية 

دة مل��دٍن أو بل��داٍت أو جتّمع��اٍت أو هيئ��اٍت. احمل��دّ
ه��ؤالء،  تقدي��ر كّل  عل��ى  اعتدن��ا  	
بوصفه��م من��اذج عن الروح احلقيقية للثورة، 
مقاب��ل »مش��ّولي« املن��ازل واملعامل واملؤّسس��ات، 
مقاب��ل  اخلط��ف  وبزن��س  احل��روب  وجّت��ار 
فدي��ة، والش��ّبيحة الذي��ن نقل��وا س��لوكاتهم 
إىل اجملموعات والكتائب، ومستثمري النفط 
ومهّرب��ي امل��ازوت، و«األمني��ني« املتغطرس��ني 
حمدثي السلطة... إخل. ولكن مهاًل، بالتحامل 
عل��ى مش��اعرنا قلي��اًل، وعل��ى خميلتن��ا ال��يت 
متيل إىل األس��طرة، وباالستناد إىل املعلومات 
الرم��وز  القريب��ة وتفاصي��ل جت��ارب ه��ؤالء 
موض��ع التقدير؛ س��تلمح عينن��ا، الرافضة ألن 
ترى، دالئل على وجود آثار ما يتّم ذكره من 

عي��وب »النش��أة األس��دية«!
هل املقصود هنا أن جنومنا الالمعة  	
جمّرد خدعة؟ وأنهم ال خيتلفون عن سواهم 
من املتنّمرين واملنتفعني واملنفلتني من القيم 
ال��يت خرج��ت ألجله��ا الث��ورة؟ بالتأكي��د ال. 
ولك��ن القص��د أن ه��ذه النم��اذج يف الش��جاعة 
والصرب والتفاني واالستقامة، وهذه التجارب 
م��ن العم��ل اجلماع��ّي الناج��ح؛ مل خت��ُل أب��داً 
م��ن العي��وب ال��يت تط��ّل برأس��ها هن��ا أو هن��اك، 
كنتائ��ج طبيعي��ٍة بالفع��ل لنق��ص اخل��ربة 
وع��دم اكتس��اب مه��ارات العي��ش يف جمتم��ٍع 
االس��م.  ه��ذا  تس��تحّق  ودول��ٍة  نس��بياً  س��ويٍّ 
ولك��ن الف��رق أن ه��ذه التجارب حاول��ت، فرديًا 
ومجاعي��ًا، أن جتاه��د دواخله��ا قب��ل أن تواج��ه 
اآلخري��ن، متمّس��كًة بالع��روة الوثق��ى ملب��ادئ 
الث��ورة، ومقاِوم��ًة مل��ا ق��د يعريه��ا م��ن آث��اٍر 
متبقي��ٍة م��ن نظام القه��ر والفس��اد والفردية... 
فيم��ا يتس��ّر آخ��رون مب��ا ورث��وه لك��ي يداوم��وا 

عل��ى ممارس��ته!!
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الرعب املقيم
الرقة ُتذبح بصمت 

من مقاٍل طويٍل يف دير شبيغل/ 1 متوز
ترمجة مأمون حليب عن اإلنكليزية

تصوي��ره  مّت  وق��د  فيدي������و،  أّول  	
بكاميا هاتٍف نقال، ُيظهر شاشًة كبيًة يف 
الرق��ة. وعلى الشاش��ة، هن��اك الطيار األردنّي 
يتل��وى وحي��رق حتى امل��وت. وُيظهر الفيديو 
املالم��ح العام��ة حلش��ٍد يهل��ل أم��ام الشاش��ة. 
الفيديو الثاني، ومدته 41 ثانية، ُيظهر امرأًة 
مبالبس س��وداء وهي راكعٌة يف الش��ارع عند 
نقط��ة تقاط��ٍع للط��رق، ويداه��ا مربوطت��ان 
خل��ف ظهره��ا وحيي��ط به��ا رجاٌل مس��لحون. 
يف خلفي��ة املش��هد يقف بضعة ماّرة، ومس��لٌح 
يب��دو علي��ه الضج��ر ميش��ي بش��كٍل دائ��رّي. 
مباش��رًة خل��ف امل��رأة يق��ف رج��الن: قاضيه��ا 
وجالدها. القاضي حيمد اهلل ويعلن أن موت 
ه��ذه امل��رأة، ال��يت خان��ت زوجه��ا، ه��و إرادة اهلل. 
بع��د أن ينه��ي القاضي كالم��ه يرفع اجلالد 
الثاني��ة  »اهلل أك��رب«. يف  مسدس��ه ويص��رخ 
التالي��ة تتلق��ى امل��رأة طلق��ًة يف ال��رأس. مث��ة 
إعدام��اٍت  تص��ّور  الفيديوه��ات  م��ن  مزي��ٌد 
أخرى كما تصّور مش��اهد عاديًة من ش��وارع 

الرق��ة والبل��دات اجمل��اورة هل��ا.
ممنوع�������ٌة  األم��������ور  ه��ذه  كّل  	
وعقابه��ا املوت. مّت تس��جيل ه��ذه الفيديوهات 
بهوات��ف نقال��ٍة ألن��ه ميك��ن إخفاؤها بس��هولة 
يف ُك��مِّ س��رة، أو يف م��كاٍن آخ��ر. أحيانًا كان 
اهلات��ف الذك��ّي يوض��ع يف علب��ٍة هل��ا ثق��ٌب 
صغ��ٌي، وتب��دو العلب��ة وكأنه��ا ق��د ُترك��ت 
يف الش��ارع ب��ال مب��االة. ال ميك��ن هل��ذه األف��الم 
أن تناف��س تل��ك اليت يصدره��ا التنظيم. فهي 
أف��الٌم مل ينتجه��ا أن��اٌس يعمل��ون به��دوٍء ومن 
ث��ّم يطبعونه��ا بطريق��ٍة احرافي��ة، ب��ل أن��اٌس 
كانوا جيازفون حبياتهم. تنشر الفيديوهات 
والص��ور والتقاري��ر عل��ى موق��ٍع حت��ت عن��وان 
»الرق��ة ُتذب��ح بصم��ت«. املوق��ع موج��وٌد عل��ى 
اإلنرن��ت من��ذ س��نٍة تقريب��ًا، ويت��ّم  ش��بكة 
تش��غيله م��ن قب��ل جمموع��ة ش��باٍن، أغلبه��م 
ط��الب. وه��م خياط��رون حبياته��م، إذا أخذن��ا 
بع��ني االعتب��ار أن للتنظي��م احل��ّق احلص��رّي 

بنش��ر فيديوه��ات اإلعدام��ات، وأّي انته��اٍك 
هل��ذا احل��ّق عقوبت��ه القت��ل.

أح��د مؤّسس��ي ه��ذا املوق��ع، وامس��ه  	
املس��تعار أب��و حمم��د، كان يف جن��وب تركي��ا 
يف آذار املاضي. كان قد هرب من الرقة ألنه 
خش��ي أن يتع��رف إلي��ه قراصن��ة التنظي��م. 
يق��ول أب��و حمم��د: »لق��د أرس��لوا لن��ا إميي��الٍت 
بأمس��اء مزيفٍة وعرض��وا أن يعملوا لصاحلنا 
كمتطّوع��ني. كان��ت اإلميي��الت مصحوب��ًة 
بفيوس��اٍت مصّمم��ٍة جلم��ع معلوم��اٍت ع��ن 
أماكن وجود الناشطني«. يقرب أبو حممد 
م��ن الثالث��ني م��ن العم��ر، طال��ٌب س��ابٌق كان 
لدي��ه طم��وٌح أن يصب��ح مهندس��ًا. ه��و اآلن 
مقات��ٌل يف املنف��ى، ويق��ال إن��ه عل��ى قائم��ة 
أكث��ر املطلوب��ني يف الرق��ة من قبل التنظيم، 
ويّدع��ي أن منظمت��ه أدين��ت رمسي��ًا عل��ى أنها 
»عدّوة اهلل« يف ثالث خطب مجعٍة يف مساجد 
الرق��ة. ولك��ن واقع��ة أن التنظي��م ق��د أدانه��م 
علن��ًا وف��رت هلم مس��اعدين ج��دد، وبإمكانهم 
اآلن االعتم��اد عل��ى ش��بكٍة م��ن املتعاطف��ني 
الفوتوغرافي��ة  الص��ور  يلتقط��ون  الذي��ن 

الفيديوه��ات.  ويس��جلون 
ب��دأ أب��و حمم��د عمل��ه قب��ل أكث��ر  	
م��ن ع��ام. وألن��ه عصام��ٌي تعليمي��ًا، فق��د تعلم 
الشيء الكثي يف األربعة عشر شهراً املاضية. 
ينش��رون  وأصدق��اؤه  ه��و  كان  البداي��ة  يف 
فيديوهاتهم وما لديهم من صوٍر على فيس 
بوك وتوير بعد حفظها على رقائق ذاكرة 
يوف��ر  األم��ر  ه��ذا  كان  النقال��ة.  هواتفه��م 
الوق��ت، لكن��ه يزي��د املخاط��رة إىل مس��توًى 
كب��ٍي، كم��ا علم��وا بع��د ذل��ك بوق��ٍت قص��ي. 
أح��د زمالئه��م، معت��ز ب��اهلل، اعُتق��ل بع��د ب��دء 
محلته��م بش��هٍر واح��د. أثن��اء تفتي��ٍش عن��د 
إح��دى احلواج��ز ُعث��ر عل��ى م��ادة جترميي��ٍة 
عل��ى هات��ف معت��ز. بعد االعتق��ال بثالثة أياٍم 
ظه��رت رس��الٌة عل��ى حس��ابه يف في��س ب��وك 
تقول إنه قد ُأعدم أمام املأل. يف أواخر نيسان 

أن��زَل َقَتلت��ه الص��ور عل��ى اإلنرن��ت. منذ تلك 
املأس��اة أصب��ح أب��و حمم��د والنش��طاء الذي��ن 
حياته��م  وأصبح��ت  احراس��ًا،  أكث��ر  مع��ه 
أكثر تعقيداً. صاروا يغّيون مكان إقامتهم 
كّل بضع��ة أي��اٍم، كما قاموا بتغيي طريقة 

. عملهم
يف الس��نة األخ��ية، مسح��ت هل��م  	
هذه االحتياطات بتفادي قراصنة ومطاردي 
، ميّش��طون  التنظي��م، الذي��ن، بش��كٍل مس��تمرٍّ
املبان��ي ال��يت يعتق��دون أن الناش��طني يقيمون 
فيه��ا. بالرغ��م م��ن االس��راتيجية اجلدي��دة، 
ف��إن خط��ر أن ُيضبط أحده��م أثناء التصوير 
ه��و فق��ط واح��ٌد م��ن ع��دٍد م��ن املخاط��ر ال��يت 
ّم��ل  الس��يطرة عليه��ا. فامللف��ات حُتَ تصع��ب 
ع��ادًة يف مقاه��ي الن��ت، الواقعة حت��ت مراقبة 

التنظي��م ع��رب املخربي��ن وع��رب الكام��يات.
ف������إن  حمم�������د،  أب�������و  وحس�������ب  	
إش��كاليتهم م��ع »كتيبة اخلنس��اء« النس��ائية 
أك��رب. ألن عضواته��ا يرتدي��ن النق��اب، ش��أن 
كّل النس��اء يف مناط��ق س��يطرة التنظي��م. 
وميك��ن إلحداه��ّن أن تك��ون واقف��ًة، دون أن 
يعرفه��ا أح��ٌد، جبوار أحد أصدق��اء أبو حممد 

أثن��اء قيام��ه بالتصوي��ر.

جمموع��ٌة م��ن مقاتل��ي املقاوم��ة املصّمم��ني خياط��رون بأرواحه��م ليص��ّوروا  	
فظاعات تنظيم الدولة اإلسالمية يف الرقة. أسوأ أعداء املتمّردين هّن العميالت النسوة، 

التنظي��م متش��ابهات. ال��ذي يفرض��ه  باللب��اس األس��ود  ألن كّل احملّجب��ات 

أبو حممد أحد مؤسسي املوقع - دير شبيغل



العدد 53 / 16 تموز 182015

تب��دأ الرواي��ة بقي��ام أوىل املظاهرات  	
ضد نظام األسد يف سوق احلميدية بدمشق، 
ش��قيق  أمح��د،  يش��ارك   .2011 آذار   15 يف 
يامسني، يف املظاهرة، ويعود إىل املنزل ممّزق 
املالبس وعالمات العصّي على جس��ده الفيّت، 
مما يثي قلق الوالدين. يقول أبو أمحد البنه: 
»ياب��ي ه��دول ع��امل والد ح��رام، وم��ا بينعل��ق 
معهم«، فيّد االبن أن هذا بالضبط هو السبب 
الرئيس��ّي ال��ذي دفع��ه إىل اخل��روج ضّده��م. 
أم��ا يامس��ني فكان��ت تفك��ر يف الوس��يلة ال��يت 
س��تقنع به��ا أخاه��ا الصطحابه��ا إىل املظاه��رة 
التالي��ة، بع��د أن أهلبت مش��اهد الربيع العربّي 

مش��اعرها.
العائل��ة  من��زل  يف  اآلراء  اختلف��ت  	
احملافظ��ة يف منطق��ة س��اروجة الدمش��قية، 
ب��ني األبوي��ن الذي��ن حي��ذران الت��وّرط، وب��ني 
والدي��ه  إىل  أمح��د  احني��از  م��ع  الولدي��ن، 
ح��ني يتعل��ق األم��ر مبش��اركة ش��قيقته يف 
االحتجاج��ات. فه��ي، يف نهاي��ة املط��اف، فت��اة. 
واألنسب أن تهتّم لدراستها يف كلية العمارة.
طريقه��ا  جت��د  يامس��ني  ولك��ن  	
انتظ��م عق��ب ص��الة  أن  بع��د  التظاه��ر  إىل 
كّل ي��وم مجع��ة. كم��ا تتع��ّرف إىل املس��اجد 
ال��يت خي��رج منه��ا املنتفض��ون يف ح��ّي املي��دان، 
فيصبح طريقها األس��بوعّي الدائم إليها، قبل 
أن تعق��د ص��الٍت م��ع بع��ض الش��بان والفتي��ات 
هن��اك وتصب��ح م��ن احلاضري��ن الدائم��ني يف 
املظاه��رات الطّي��ارة ش��به اليومي��ة، ال��يت يتفق 
الناش��طون عليه��ا س��ّراً. وم��ن ب��ني مع��ارف 
يامس��ني اجل��دد ش��ابٌّ اصطحبه��ا، وأخري��اٍت، 
ليتخف��نّي  املي��دان،  يف  العائل��ة  من��زل  إىل 
لس��اعاٍت بع��د املظاه��رة ريثم��ا تغ��ادر ق��ّوات 
األم��ن. تتوث��ق العالقة ب��ني يامسني وبني هذا 
الشاّب، الذي محل اسم يزن إثر مقتل شقيٍق 
له على يد النظام يف الثمانينات، كان حيمل 
االسم نفسه. ويتقّدم خلطبتها فتوافق وسط 
مباركة العائلتني القلقتني، يف الوقت نفسه، 

عل��ى احلبيب��ني اللذي��ن ي��زدادان فاعلي��ًة.
فإثر تصاعد االحتجاجات يف  	

الغوطة، وارتفاع عدد املصابني برصاصات 
تأم��ني  يف  ي��زن  يش��ارك  األم��ن،  عناص��ر 
االحتياج��ات الطبي��ة للمش��ايف امليدانية، بينما 
تنخ��رط يامس��ني يف دوراٍت لإلس��عاف تق��ام 
س��ّراً. أم��ا عندم��ا حت��ّول الث��ّوار يف ريف دمش��ق 
إىل العم��ل املس��لح، دفاع��ًا ع��ن أنفس��هم ض��د 
مدنه��م  واس��تباحة  املس��تمّرة  االنته��اكات 
وقراه��م؛ فق��د أس��هم ي��زن م��ع ه��ؤالء املقاتلني 
الغوط��ة  ب��ني  متنق��اًل  أواًل،  جزئ��يٍّ  بش��كٍل 
والعاصمة، قبل أن ينضم إليهم نهائيًا ويغادر 
منزل��ه إىل الري��ف. ت��زور يامس��ني خطيبه��ا 
م��ّراٍت، وتتع��ّرف إىل وج��ٍه رجول��يٍّ جدي��ٍد ل��ه، 
وإىل وجٍه جديٍد لغوطة دمشق، ال يشبه ذلك 
ال��ذي عرفت��ه س��ابقًا م��ن أنه��ا م��كاٌن للنزه��ات. 
فهن��ا ص��ارت ل��كّل بي��ٍت حكايٌة مع الث��ورة، ويف 
كّل زاوي��ٍة قّص��ة ش��هيٍد أو جري��ٍح أو أس��ي.

انتظم��ت  أن  بع��د  الث��ّوار،  ويق��ّرر  	
يدخل��وا  أن  وألوي��ة،  كتائ��ب  يف  جهوده��م 
دمش��ق انطالق��ًا م��ن حّي املي��دان. وهنا حتصل 
املعركة الشهية اليت فاجأت النظام، ولكنها 
انتهت بانس��حاٍب اضط��راريٍّ للمهامجني بعد 
ع��ّدة أي��ام، كان��ت حصيلتها س��قوط ع��دٍد من 
الشهداء من بينهم يزن، مسببًا فجيعًة كربى 

حلبيبت��ه ال��يت كان��ت ت��داوي اجلرح��ى.
تقع يامسني فريسة احلزن ملّدٍة،  	

قب��ل أن تتحام��ل عل��ى نفس��ها وتعاود نش��اطها 
يف  تس��تمّر  أن  حماول��ًة   ، تدرجي��يٍّ بش��كٍل 
الطري��ق ال��ذي مجعه��ا م��ع ي��زن، وباحث��ًة ع��ن 
اللق��اء القري��ب ب��ه. وبالفع��ل، ال خيّي��ب أح��د 
ضب��اط املخاب��رات اجلوّي��ة أمنيته��ا األليم��ة 
تلك، فيستطيع التعّرف إليها بني العاملني يف 
املش��ايف امليدانية يف تس��جيٍل عثر عليه حبوزة 

أح��د املوقوف��ني.
ال��يت  يامس��ني،  الضاب��ط  يعتق��ل  	
واإلذالل  التعذي��ب  أن��واع  ألقس��ى  تتع��ّرض 
القت��ل. وأخ��ياً...  االغتص��اب.  إىل  وص��واًل 

وس��وى ه��ذا الس��ياق الع��اّم حتف��ل  	
الرواي��ة بالكث��ي م��ن التفاصي��ل؛ ع��ن أج��واء 
الث��ّوار وتطّوره��ا وحتّوالته��ا، وع��ن تنّوعه��م 
باس��ل  ش��خصية  يف  حيض��ر  ال��ذي  الدي��يّن 
ش��حادة، الش��اّب املس��يحّي ال��ذي ت��رك كّل 
ش��يٍء واهبًا حياته للثورة، بينما راحت إميان، 
املدّرس��ة القدمي��ة ليامس��ني يف املس��جد، تقول 
إن م��ا جي��ري فتن��ٌة ومؤام��رٌة حتّركه��ا أي��اٍد 

خارجي��ة!
النظ��ر إىل ه��ذا  أخ��ياً؛ ال ميكنن��ا  	
الكت��اب بوصف��ه رواي��ًة أو عماًل أدبي��ًا ممّيزاً يف 
احلقيقة، بقدر ما هو شهادٌة شديدة الواقعية، 
النض��االت  عل��ى  التوثيقي��ة،  الوقائعي��ة  ب��ل 

احلري��ة. أرادوا  وش��اباٍت  لش��ّباٍن  الصعب��ة 

حممد عثمان

تس��تند هذه الرواية، كما يقول عنوانها الفرعّي، إىل أحداٍث حقيقيٍة عايش��ها الكاتب، قيس الش��امي )اس��م مس��تعار(، يف جتارب  	
ع��دٍد م��ن الفتي��ات الالت��ي ش��اركن يف الث��ورة الس��ورية. وق��د مج��ع مع��امل من هذه التجارب يف ش��خصية يامس��ني، بطلة ه��ذا الكتاب الذي 

نش��ر إلكروني��ًا، ليلق��ي الض��وء عل��ى جان��ٍب م��ن مس��اهمة امل��رأة يف الث��ورة.

يامسني يف احلرب
من حكايا الثورة يف دمشق

مظاهرة حي املزة يف دمشق - شتاء 2012
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صياد المدينة

ح��ني اش��تكى الس��يد )م(، وه��و ش��خٌص م��ن ريف دي��ر الزور  	
الش��رقّي، لش��رعيٍّ حمل��يٍّ ضي��َق ذات الي��د، نصح��ه األخ��ي أن يص��رب، 
وأن يتجاهل هو وأوالده اجلوع، وأن يربطوا على بطونهم احلجارة، 
أسوًة بالسلف الصاحل. »أربط على بطين حجر؟«، استنكر )م( وجتّرأ 
ليق��ول: »ت��رى امب��ارح ي��ا ش��يخ ش��فتك ت��اكل كب��اب باملطع��م«! مل 
يتوق��ع الش��رعّي رداً جريئ��ًا م��ن ش��خٍص ي��كاد يك��ون فاس��قًا مث��ل ه��ذا 
الكه��ل اجل��زع ال��ذي خن��رت س��نوات التدخ��ني أس��نانه، ومل يتوق��ع أن 
رتبت��ه احملرم��ة كش��رعيٍّ تثل��م هك��ذا ويف نق��اٍش ع��ارض. لكنه قّرر 
أن يدف��ع بال��يت ه��ي أحس��ن، ويتجاه��ل األم��ر كل��ه، ويش��يح بوجه��ه 
حمّدث��ًا نفس��ه أن��ه امتل��ك دلي��اًل صادق��ًا ميكن له أن يتمت��ع باحلديث 
عنه أمام األخوة، بأن جنود »الدولة« متواضعون مع »عواّم املسلمني«.

مساًء كانت وجبة العشاء ألّذ مما توقع الشرعّي، وخاّصًة  	
مع قدوم »إخوٍة أرفع ش��أنًا«، وانطالق احلديث عن »عواّم املس��لمني« 
وتع��ّدد اآلراء فيه��م. ق��ال ش��رطّي حس��بٍة إن��ه يدع��و باحلس��نى، ول��وال 
ص��ربه أللق��ى بنص��ف أه��ل القرية يف الس��جن. وق��ال مباي��ٌع قديٌم إن 
يف عواّم املس��لمني »اجلاس��وس واحلاقد على دولة اإلس��الم واملنافق«، 
ول��وال ه��ؤالء »النتصرن��ا«. فعنه��م تصدر الكبائر، و«يف قلوبهم تس��رح 
امل��اء:  ك��ؤوس  يص��ّب  وه��و  مراه��ٌق  ودم��دم  ومت��رح«.  الش��ياطني 

»مرتّدي��ن«.
كان الرج��ل األرف��ع مرتب��ًة ب��ني اجلمي��ع م��ا ي��زال صامتًا،  	
مما ش��ّجع الش��رعّي احمللّي على انفعاله احملس��وب بدقٍة فسأل متأملًا: 
»ي��ا ش��يخ فّهمون��ا؛ إذا ع��وام املس��لمني مرتّدي��ن -مث��ل م��ا يق��ول بع��ض 
اإلخ��وة- لي��ش حن��ن تاركينه��م عايش��ني؟ الزم نطل��ع عليه��م هّس��ع 
ونقط��ع روس��هم واح��د ورا اآلخ��ر م��ن الط��ارف، وإذا مس��لمني ت��ا 
حنرمه��م وحنّطه��م عل��ى روس��نا. فّهمون��ا يا ش��يخ!«. مل جيب األرفع 
ش��أنًا ب��ل اكتف��ى بابتس��امٍة، قب��ل أن يلتف��ت إىل س��ائٍل آخ��ر طل��ب 

توضي��ح الف��رق ب��ني »املؤلف��ة قلوبه��م« و«ع��واّم املس��لمني« 
***

كان احل��اج )س( يتبّض��ع م��ع زوجت��ه يف الس��وق قب��ل أن  	
يع��ود إىل قريت��ه. ب��دا أنيق��ًا ومهيب��ًا يف زي��ه التقلي��دّي كرج��ٍل ذي 
مكان��ة. وكان عناص��ر احلس��بة صائم��ني وغاضبني، يش��عرون بامللل 
حت��ت مش��س مدين��ة امليادي��ن احلارق��ة، فق��د تقل��ص ع��دد املخالف��ات 
املس��لية هلم إىل الصفر. لكن مش��ية احلاج الواثق من نفس��ه، ولباس��ه 
ال��ذي مل يراع��ي تعليماته��م خبص��وص »ثياب الرج��ال«، ومروره إىل 
جان��ب س��يارتهم وكأنه��م غ��ي موجودي��ن ج��رح كربيائه��م؛ فن��ادوه 

عل��ى الف��ور: »ي��ا ش��يخ يا ش��يخ... إزارك إزارك«. مل يفه��م الكهل معنى 
الكلم��ة وتس��اءل. »إي، إزارك طوي��ل وبدن��ا نقّص��ه«، هت��ف عنص��ٌر 
عص��يبٌّ وه��و يل��ّوح مبق��ص. ومس��ع ص��وت امل��رأة: »ش��نو إزارك ياب��ن 
احل��الل؟«. »اس��كيت إن��يت«، أخ��رس العنص��ر امل��رأة وص��رخ يف وج��ه 

الرج��ل: »جالبيت��ك طويل��ة، بدن��ا نقّصه��ا«.
خ��الل الدقائ��ق الالحق��ة، مل يص��ّدق احل��اّج م��ا أح��ّس ب��ه  	
عن��د ق��ّص ثوب��ه، ومل يص��ّدق م��ا م��ّر ب��ه بع��د أن أم��روه باالنص��راف، 
زوجت��ه  وأم��ام  لإلهان��ة  تع��ّرض  أن��ه  م��ن  متأك��داً  كان  	لكن��ه 

وبال أدنى سبب.

ص��ور م��ن أرض اخلالفة

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