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داعش تعلن معركتها للسيطرة على ريف حلب الشمالّي، وتقصف مدينة  	
مــارع، مســقط رأس الشــهيد عبــد القــادر الصــاحل، فيمــا تتالحــق منشــورات الصفحــات 
احللبية املؤيدة للنظام، حمتفيًة بهذا اهلجوم بنشوٍة مفرطٍة تبّز حتى محاسة أنصار 

داعــش أنفســهم!
ما الذي يفعله هذا التنظيم حقًا؟!!! 	

لن نتوّرط يف تأكيد وجود التنســيق والعالقة املباشــرة بني داعش والنظام،  	
وهــو مــا مل تقــم عليــه أدلــٌة قاطعــة، وإن أشــارت إليــه حــوادث ميدانيٌة عديــدٌة، كما يف 
تكامــل قصــف طــريان األســد ملــدن وبلــدات الريــف الشــمالّي حللــب مع هجــوم التنظيم 
عليها اآلن؛ ولكن اخلدمة اليت قّدمها هذا اهلجوم لقّوات النظام املتهالكة ليست حمّل 

نقاش.
فمنــذ انتصــارات الثــّوار يف إدلــب واألعــني ترنــو إىل حلــب، الــيت ُشــّكلت فيهــا  	
غرفــة عمليــاٍت خاّصــٍة لتحريــر مــا تبقــى مــن أحيــاء مدينتهــا حتــت ســيطرة النظــام. 
وعملــت هــذه الغرفــة علــى مجــع الفصائــل وتوزيــع املهــاّم، ومل يكــن الغطــاء اإلقليمــّي 
والدولــّي بعيــداً عنهــا. وقيــل الكثــري عن املؤازرة اليت ســيقّدمها جيش الفتــح اإلدليّب، أو 
فصائل وازنٍة منه، ملعركة حلب املرتقبة، عند انتهائه من الســيطرة على حمافظته.

هكــذا إذاً... فــور حتريــر أرحيــا أعلنــت داعــش هجومهــا علــى ريــف حلــب،  	
لتســتنزف جهــود أبنائــه الذيــن اضطــّروا إىل التوافــد لتعزيــز هــذه اجلبهــة، مؤجلــني 
معركتهــم حتــى تأمــني ظهورهــم مــن رصاصة الغدر اجلاهزة دومــًا يف غرفة إطالق 
داعــش؛ يف الرقــة وديــر الــزور والقلمــون والريمــوك درعا وحلــب... ويف كّل مكاٍن تبدو 

فيــه الثــورة منتصــرًة وقواتهــا تتقــّدم.
التاريــخ. ولذلــك تتعامــل معــه  تــدّرك داعــش أن نظــام األســد صــار مــن  	
كخرتيــٍت عمــالٍق نــازٍف وحمتضــٍر، تهامجــه ضباعهــا لتقتــات منه ما يغــّذي حروبها 
اخلسيســة ضــد الثــّوار، مــن نفــٍط وغــاٍز وذخــريٍة غنمتهــا يف تدمــر لتنقلهــا إىل ريــف 
حلــب، متجّنبــة جبهــات محص مــع النظام وقّوات من تســّميهم »الرافضة« يف القلمون 
و»املالحــدة« يف تــّل أبيــض. فهدفهــا امللّح اآلن هــو منع انتصار الثورة الذي الحت معامله 

بقــّوٍة يف إدلــب وكادت أن تثمــر يف حلــب.
بهذا اهلجوم تتفّوق داعش على نفسها يف الدناءة. وتثبت لكّل ذي قلٍب سليٍم  	
أنهــا شــرٌّ مطلــٌق علــى الثــورة وعلى الســوريني. ومن مل يصــّدق بعُد فليتابــع أخبار هذه 

املعركــة كمــا تنقلهــا الصفحــات املواليــة لألســد وحلفائــه.

طعن��ة داعش يف ظهر حلب



كانــت النتائــج الــيت حققهــا جيــش الفتــح، بطــرده قــّوات  	
األســد مــن أرحيــا، وقبلهــا جســر الشــغور وإدلــب، واملعــارك املمّهــدة 
والالحقــة هلــا، باهــرًة إىل حــدٍّ كبــرٍي. إذ جعلــت مــن اجلغرافيــا 
الثمينة للنظام، يف كلٍّ من جبال الســاحل وســهل الغاب، مكشــوفًة 
هلجمــات الثــّوار. ممــا جيــره علــى اختــاذ أجزائهــا الطرفيــة خطوط 
دفــاٍع أوىل، ورمبــا أخــريٍة، عــن القرداحــة الــيت يراهــا معظــم مؤيدي 

النظــام عاصمــًة معنويــَة لــه.
تشــتعل جبهــات  قــد  الثــوار مناســبًا،  يــراه  وقــٍت  أّي  ويف  	
الســاحل أو جبهــات اجلنــوب صــوب دمشــق، وهمــا اجلبهتــان األشــّد 
أهميــًة علــى اإلطــالق، فهزميــة األســد يف أيٍّ منهمــا تعــي خســارته 
النهائيــة للحــرب. فيمــا حتمــل االنتصــارات احملتملــة للثــّوار علــى 
جبهــات حلــب وريــف محــاة الشــمالّي وحــوران ومــا تبقــى لألســد يف 
إدلــب، مؤّكــداٍت إضافيــًة علــى فقــدان نظــام األســد لزمــام املبــادرة 

وفشــله يف جوانــب عــّدة.

عسكريًا:
بــدت اخلســائر البشــرية الكبــرية املتالحقــة يف صفــوف  	
جيش األســد غري قابلٍة للتعويض، وخاّصًة لدى حاضنته الشــعبية 
املتمثلــة يف أبنــاء الطائفــة العلويــة الذيــن شــّكلوا رأس حربــة قّواتــه 
املتضّمنة لطيٍف دييٍّ وعرقيٍّ متنّوٍع يف عديدها. وتكشف احلمالت 
واألرقــام  بـ”اجليــش”،  االلتحــاق  علــى  الشــّبان  حلــّض  األخــرية 
املســّربة عــن عــدد املتخلفــني عــن اخلدمــة اإللزاميــة واالحتياطيــة، 
عــن النقــص العــددّي الكبــري الــذي تعانــي منــه قــّوات األســد، والــذي 
مل ختفــف منــه -إال بقــدٍر حمــدوٍد ويف مناطــق بعينهــا- قــّوات حزب 
اهلل اللبنانــيّ وامليليشــيات الشــيعية األخــرى متعــّددة اجلنســيات. مع 
اإلشارة إىل الفشل الذريع الذي منيت به هذه القّوات يف هجوميها 
علــى جبهــات اجلنــوب، يف درعــا والقنيطــرة، وجبهــات الشــمال يف 
حلــب، رغــم التحشــيد واإلصــرار مــن جانــب هــذه القــّوات يف كال 
املنضويــن فيمــا يســّمى  الشــّبيحة  يكــن جملاميــع  اهلجمتــني. ومل 
بالدفــاع الوطــّي أو املقاومــة الســورية، وغــري ذلــك، أدنــى تأثــرٍي يف 

غالــب احلــاالت، إن مل تكــن قــد تركــت تأثــريًا ســلبيًا يف بعضهــا. 
خســارٌة عســكريٌة أخــرى منيــت بهــا قــّوات األســد، متثلــت  	
يف العــدد اهلائــل للمدّرعــات الــيت دّمرهــا الثــّوار، وخاّصــًة يف معــارك 

إدلــب، بواســطة صواريــخ )التــاو( املوّجهــة الــيت كانــت أحــد العوامل 
احلامسة يف املواجهات. وال يبدو أن هيئة أركان األسد ومستشاريه 
األجانــب يف وارد التغلــب عليهــا خــالل وقــٍت قريــٍب. ورغــم الدمــار 
اهلائــل الــذي تلحقــه الطائــرات األســدية يف املــدن احملــّررة، ورغم ما 
قامــت بــه هــذه الطائــرات مــن تأمــني غطاٍء جــويٍّ ألرتال املــؤازرة، اال 
أنهــا مل ختلــق فارقــًا كبــريًا يغــرّي مــن جمريــات املعــارك أو نتائجها. 
بــل إنهــا مل ختّفــف، إال بقــدٍر ضئيــٍل، مــن فعاليــة احلصــار يف كّل 

مــّرٍة تنعــزل فيهــا إحــدى حاميــات األســد يف أحــد املواقــع. 

سياسيًا:
فشــلت السياســة االنتهازيــة الــيت اتبعهــا نظــام بشــار جتــاه  	
اجملتمــع الدولــّي، بتخويــف العــامل مــن خطــر »اإلرهــاب«، ومطالبتــه 
بوكالــٍة حصريــٍة ملواجهتــه. ومل حتــدث أيــة صفقــٍة تضمــن بقــاء 
األســد، رغــم الرتاخــي واإلشــارات املتناقضــة الــيت تبديهــا اإلدارة 
األمريكيــة بــني حــنٍي وآخــر. بالتزامــن مــع فشــل رهــان النظــام علــى 
انفــراط عقــد احملــور األشــّد تأييــدًا للثــورة الســورية، أو تراخــي أيٍّ 
مــن دولــه يف هــذا الشــأن. إذ مل ختّفــف الســعودية أو قطــر أو تركيا 
أو فرنســا مــن مواقفهــا مــن النظــام، بــل، علــى العكــس، عملــت هــذه 
الدول، وألّول مّرٍة منذ اندالع الثورة، على توحيد جهودها وتنسيق 

آليــات عملهــا يف دعــم الثــوار.

نفسيًا:
إن االنكســارات األليمــة واملتتاليــة لقــّوات األســد خــالل  	
الشــهرين األخرييــن، ومــا رافــق ذلــك مــن عجــز النظــام عــن الوفــاء 
بــأيٍّ مــن وعــوده، وأهمهــا الوعــد الذي أطلقــه رأس النظام باســرتجاع 
السيطرة وفّك احلصار عن جنوده يف مشفى جسر الشغور، وكذلك 
قوافل التوابيت املنقولة إىل قرى وبلدات الساحّل السورّي؛ كّل ذلك 
دفع مؤيدي األسد إىل حافٍة من اليأس وانعدام الثقة نهائيًا يف قدرة 
النظــام علــى إحــراز انتصــاراٍت هامــة. ورمبــا يتحــّول هــذا اليــأس، يف 
القريــب العاجــل، إىل ســلوٍك لــن يكــون مؤيــداً للثــورة بطبيعة احلال، 
ولكنــه ســيدفع مــن تبّقــى مــن شــبان الســاحل إىل عدم الزّج بأنفســهم 

يف احملرقــة.

انتصارات إدلب، حنو مرحلٍة جديدٍة يف الثورة

	يسقط النظام إن انتصر الثّوار 
يف الساحل أو دمشق
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تحليل سياسي

هيئة التحرير
ســتنقل اهلزائــم العســكرية األخــرية الــيت منيــت بهــا قّوات األســد الصراع إىل مرحلــٍة جديدٍة يبــدو أن النظام آخٌذ  	
يف االعــرتاف بهــا كواقــٍع جديــٍد ســيعمل علــى التكّيــف مــع معطياته للحفاظ علــى معاقله األخرية يف الســاحل والعاصمة 

دمشــق والشــريط املمتــّد بينهمــا.



بعد الس��يطرة على خمزون اللقاحات يف احملافظة..

داعش يطلق محلة لقاح الس��ّل لألطفال يف دير الزور

وعمـــــــد الــــــــتنظيم إلــــــى االستفادة من آلية عمل مراكز  	
التلقيــح الــيت مّت إنشــاؤها يف املرحلــة الــيت ســبقت ســيطرته علــى 
احملافظــة، ويقــّدر عددهــا بـــ20 مركــزاً. ومّت توزيــع قســٍم مــن فــرق 
التلقيــح واملتطّوعــني علــى القــرى واملناطــق الــيت ال حتــوي مراكــز 
صحيًة، مثلما ُعمل به يف الفرتات سابقة. وقد بلغ عدد املتطّوعني يف 
احلملــة األخــرية قرابــة الـــ100، غالبيتهم ممّرضون من الســلك الطيّبّ 

الســابق.
وتتــّم عمليــة التلقيــح عــر 7 جــوالٍت، تســّلم كّل جولــٍة 20  	
ألف فيالٍة »أمبولة«، وتكفي كّل فيالة 20 طفاًل. وقّدر بعض العاملني 
يف فريــق املتطّوعــني عــدد األطفال الذين مشلهم التلقيــح بقرابة 159 

ألــف طفــل.
ويف احلديــث عــن مصــدر اللقاحــات ذكــر أحــد األطبــاء  	
املشــرفني علــى احلملــة أن معظمهــا لقاحــاٌت ســبق أن قّدمتهــا وزارة 

الصّحــة الرتكيــة ومنظمــة الصّحــة العامليــة لالئتــالف الوطــّي 
املعــارض وللمنظمــات الطبيــة العاملــة يف الداخــل، كفريــق اللقــاح 
املتطــّوع مــع مــــنظمة الرصـــــــد الوبائــّي، باإلضافــة إىل مــا تبقــى مــن 
خمــزون اللجنــة الطبيــة الســابقة املشــرفة علــى احلمالت قبــل دخول 
داعش إىل دير الزور ومنعه عمل مجيع املنظمات اإلغاثية والطبية يف 
احملافظة ويف املناطق اليت يسيطر عليها. يف حني مّت استثناء العاملني 
يف اللجنة الطبية، شرط تسليمهم كافة خمزونات اللقاحات واملبالغ 

املوجــودة للتنظيــم، الذي ســيتوىل اإلشــراف علــى احلمالت.
واجلديــر بالذكــر أّن »ديــوان الصحــة« قــد منــع محلــة  	
	التطعيم الثانية ضّد شلل األطفال، واليت كان من املفرتض أن تبدأ 

فـي 16 نيسان املاضي، حبّجة فحص اللقاحات.

وكان التنظيــم قــام مؤخــراً برتكيــب قاطــٍع كهربائــيٍّ  	.
بقدرة 10 أمبري يف كّل منزٍل يف املدينة، بهدف ختفيض االستهالك 
املنزلــّي. لتشــمل إعــادة توزيــع التيــار الكهربائــّي كّل املنــازل وبشــكٍل 

ــة األمبــريات املســتهلكة.  متســاٍو يف كمي
ــا واط  ــاء الـــ30 ميغ ــن الكهرب ــن م ــة امليادي ــاوز حّص ال تتج 	
حاليــاً. وهــي حّصــٌة ال تكفــي لتشــغيل الكهربــاء يف املدينــة ألكثــر 
مــن ســاعٍة واحــدٍة مقابــل مثانــي ســاعاٍت مــن القطــع علــى مــدار الـ24 
ســاعة. يف حــني حيقــق املشــروع اجلديــد 12 ســاعة كهربــاٍء يوميــًا، 
أربعــاً خــالل النهــار ومثــاٍن ليــاًل، لكن جبــودٍة غري منتظمــٍة قد تعجز 
ــازل. وقــد فــرض التنظيــم  	عــن تلبيــة االحتياجــات األساســية للمن

مبلــغ 2000 ل. س كضريبــٍة علــى كّل منــزٍل شــهريًا مقابــل تأمــني 
الكهربــاء. ويعــّد هــذا املبلغ كبرياً بالقياس إىل كمية الكهرباء اليت 
حيصــل عليهــا التنظيــم مــن النظــام، حبســب ما أفــاد أحد املهندســني 

املشــرفني على املشروع.
ويف حــال انتهــاء املشــروع وتطبيقــه فإنه ســيؤثر ســلبًا على  	
جّتــار األمبــريات )أصحــاب املولــدات ذات االســتطاعة العاليــة( الــيت 
اســتخدمت يف األشــهر األخــرية خلدمــة أحيــاء املدينــة، وقــد يــؤّدي 
إىل توقفهــا عــن العمــل نهائيــًا. وقــد جلــأ ســكان املياديــن إىل االعتماد 
علــى الكهربــاء املأخــوذة مــن تلــك املولــدات لتجــاوز مشــكلة انقطــاع 
التيار الكهربائّي املستمّرة، وألن كهرباء األمبريات تليب احتياجات 
األدوات الكهربائيــة الضروريــة كاملدافــئ والغّســاالت واملكّيفــات. 
العاليــة بــني  املولــدات ذات االســتطاعة  وتــرتاوح أســعار  	
مليون إىل 5 ماليني لرية، تبعًا الستطاعتها. تضاف إىل ذلك تكاليف 
متديــد الكابــالت والقواطــع، واليت تــرتاوح بني نصف مليون ومليون 
لرية. وتستهلك كّل مولدٍة برمياًل من املازوت يف اليوم، على األقّل. 
العاملــني  عــدد  أن  إىل  احملليــة  التقديــرات  وتشــري  	
واملســتفيدين من مهنة جتارة األمبريات يف املدينة يصل إىل املئات، 
إذ يبلــغ عــدد املولــدات ذات االســتطاعة العالية حنــو 200، يغّذي كلٌّ 
منهــا قرابــة الـــ200 منــزل. وقــد ســبق أن فــرض التنظيــم علــى جّتــار 
األمبــريات ســعراً موّحــداً هــو 1200 لــريٍة ســوريٍة شــهريًا لــكّل أمبــري. 
يــرى الكثــري مــن ســكان املياديــن أن ســاعة كهربــاٍء واحدًة  	
يوميًا، يتمّكنون خالهلا من قضاء احتياجاتهم املنزلية، أفضل بكثرٍي 
	مــن أربــع ســاعاٍت ال تكفــي لتشــغيل مــا ميكــن مــن خاللــه مقاومــة 

حرارة الصيف الالهبة.

ــع  ــة«، التاب ــوان الصّح ــق مــا يســّمى »دي ــاٍم، أطل ــذ أي من 	
يف  لألطفــال  الســّل  مــرض  لقــاح  محلــة  داعــش،  لتنظيــم 
حمافظــة ديــر الــزور. وتعــّد هــذه احلملــة هــي الثانيــة مــن نوعهــا 
الــيت مســح بهــا التنظيــم يف »واليــة اخلــري«، بعــد محلــة التطعيــم 
	ضــّد مــرض شــلل األطفــال الــيت بــدأت يف مطلــع آذار املاضــي 

واستمّرت قرابة األسبوع.

حنني سليمان

داعش وجتارة األمبريات يف امليادين

منــذ مــــــطلع شــــــهر أيــار، يعــــــمل مــا يســـّمى »مكتــب  	
اخلدمات اإلســـــــالمية«، التابع للتنظيم، على إعـــــــادة تـــوزيع 

كهرباء مدينة امليادين.

السامل مريال 

رادار المدينة
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ســيارات  أواًل  االعتــداءات  فطالــت  	
وآليات ومعّدات شــركات النفط. وشــارك يف 

مــن: كلٌّ  االعتــداءات  هــذه 
ــّر.  ــش احل ــب اجلي ــض كتائ 1-  بع  
واآلليــــــات  الســــــيارات  إىل  احلاجــة  بدافــع 
األســد. قــّوات  مــع  الصــراع  يف  الســتعماهلا 

2-  كتائــب حديثــة التشــكل -بعــد  	
حتريــر الريــف- أنشــأتها جمموعــاٌت وأفخــاٌذ 
عشــائريٌة بدوافــع بعيــدٍة عــن الصــراع مــع 

النظــام.
3- أفــــــــــراٌد وجمــــموعــــــاٌت مــــــــن   
اللصـــــــوص. وجدوا يف الفوضــــــى الناشــــئة 
وغياب العـــــــقوبة الرادعة فرصـــــًة مناســبًة 

والسرقة. للنهب 
مــن  الســـــابق  النــوع  جانــب  وإىل  	
خطــورًة،  أشــّد  آخــر  نــوٌع  ظهــر  االعتــداءات 
متثل يف قيام جمموعاٍت عائليٍة أو عشــائريٍة 
يف  املــاّرة  والغــاز  النفــط  أنابيــب  بتفجــري 
أراضيهــا بغايــة الضغط على النظــام وإجباره 
علــى تقديــم تنــازالٍت معينــٍة ميكــن حتديدها 

مبــا يلــي:
1-  مكاســب ماليــٌة حتــت مســمى   
»عقــود احلمايــة«. وفيها توقع وزارة النفط يف 
حكومــة النظــام عقــداً مــع املهامجــني -أو مــع 
غريهم- يلتزمون فيها حبماية األنابيب املاّرة 
يف مناطقهــم مقابــل مبالــغ شــهريٍة تدفعهــا 

الــوزارة.
2-  إجبــار النظــام علــى التخفيــف   
مــن سياســة العقــاب اجلماعــّي الــيت ميارســها 
يف حــّق ســكان املناطق احملــّررة، وذلك بتمرير 
التيار الكهربائّي، أو تسهيل وصول احملروقات 

واملواّد والتجهيزات الالزمة ألعمال اخلدمات 
الرئيســية يف هــذه املناطــق.

3-  إطــالق ســراح بعــض املعتقلــني   
من ســجون النظام، وتســليم جثامني الشهداء 
مــن أبنــاء هــذه العشــائر الذيــن يســقطون يف 

معــه. الدائــرة  املواجهــات 
مل تنجــح عقــود احلمايــة يف احلــّد  	
مــن اهلجمــات اآلخــذة بالتســارع واالتســاع، أو 
حتى يف منع تكرارها يف النقاط واألجزاء اليت 
هومجت من قبل. إذ افتقد »متعهدو احلماية« 
يف معظــم احلــاالت إىل القــدرة وإىل الرغبــة 
يف منــع جمموعــاٍت جديــدٍة هلــا، هــي األخرى، 
مطالبهــا اخلاّصــة مــن النظــام، عــن مهامجــة 
األنابيــب املــاّرة يف بلداتهــم وقراهــم. أو جملــّرد 
التحــدي والنكايــة يف إطــار احلســد والتنافس 
القــول إن  مــع اجملموعــات املوقعــة. وميكــن 
أفضــل النتائــج املســجلة لعقــود احلمايــة هــي 
توقــف املوقعــني أنفســهم عــن تكــرار اهلجمــات 
خــالل املــّدة الزمنية اليت يغطيهــا املبلغ املقّدم 
لألخــرية،  يســمح  ممــا  النفــط.  وزارة  مــن 
وخــالل األيــام املعــدودة الــيت تؤثر فيهــا املبالغ 
املســلمة ملهامجــي األنابيــب علــى ســلوكهم، 
بضّخ كمياٍت كبريٍة من النفط خالل وقٍت 
قصــري. فعلــى ســبيل املثــال جنــح فنيــو حقــل 
العمــر يف ضــّخ 350 ألــف برميــٍل مــن خّزانــات 
ــر بعــد أن تســلم  ــوب التصدي احلقــل عــر أنب
لــواٌء كبــرٌي ومشــهوٌر مــن ألوية اجليــش احلّر 
مبلــغ 65 مليــون ل. س لقــاء عقــد محاية. وهو 
رقــٌم ال يقــارن بثمــن النفط املنقــول عر خّط 
التصديــر الــذي تعّهــد اللــواء حبمايتــه وقتهــا. 
هذا التعهد الذي تدرك الوزارة أنه لن يسري 
إال أليــاٍم قليلــٍة فقــط بعــد دفــع املبلــغ. ورغــم 
ســعي الوزارة احلثيث للعثور على شخصياٍت 
االيفــاء  علــى  قــادرٍة  حمليــٍة  وجمموعــاٍت 
بوعودهــا إال أنهــا فشــلت يف ذلــك يف غالــب 
األحوال. ووقعت، يف مّراٍت كثريٍة، يف شــراك 
مساســرٍة وحمتالني يرتكز اهتمامهم فقط 

يف احلصــول علــى مقــّدم هــذه العقــود.
عــام  مــن  األخــري  الربــع  وخــالل  	
2012، وبالتزامن مع ظهور احلّراقات البدائية 
لتكريــر النفــط اخلــام، ظهــر نــوٌع جديــٌد مــن 
اهلجمــات علــى األنابيــب واســتثمارها، متثــل 

يف قيــام أشــخاٍص أو عائــالٍت بثقبهــا لســحب 
كمياٍت من النفط املاّر فيها إىل حفٍر كبريٍة 
ُتنشــأ جبــوار الثقــوب وتســتعمل كخزانــاٍت 
مكشــوفٍة يبيــع منهــا »مالكــو الثقــوب« النفــط 
للتجــار، ليحققــوا بذلــك أرباحــًا طائلــة. ممــا 
ــات أمــام وزارة النفــط،  ــادة العقب أســهم يف زي
ومفّوضيهــا مــن مساســرٍة ومنتمــني حمليني 
إىل شبكة خمابرات النظام، يف إغراء مهامجي 

األنابيــب بعقــود احلماية.
وقــد أّدى ارتفــاع معــّدل اهلجمــات،  	
تراجــٍع   النطــاق اجلغــرايّف هلــا، إىل  واتســاع 
تدرجييٍّ متسارٍع يف كميات النفط الصادرة 
احملافظــة،  خــارج  إىل  النقــل  خطــوط  عــر 
ليبلــغ حــدوده الدنيــا يف نهايــة العــام 2012. 
وحبســب تقريٍر خاصٍّ لتقييم األضرار أعّده 
ــيت  ــداءات ال ــن االعت ــرات ع ــركة الف ــو ش فني
طالــت أنابيــب الشــركة بأنواعهــا وأقطارهــا 
	املختلفة، بلغ عدد هذه االعتداءات 912 اعتداًء 

حتى آب 2013.

من سرية نفط دير الزور بعد الثورة

اجليش احلّر والعشرية
)مــادٌة مأخــوذٌة مــن دراســٍة عــن النفــط يف احملافظــة، منــذ خروجــه ومنشــآته عــن ســيطرة النظــام وحتــى اآلن. أعّدهــا فريــٌق مــن  	

الباحثــني. وتصــدر قريبــًا عــن »عــني املدينــة«(

شــّكل شــهر حزيــران مــن  	
ــًا هامــًا بــني  عــام 2012 فاصــاًل زمني
مرحلتني من مراحل الثورة يف دير 
الزور. إذ متّكن اجليش احلّر خالله 
مــن طــرد قــّوات األســد مــن معظــم 
ريف احملافظة، وسيطر على أجزاٍء 
واسعٍة من املدينة. لتنشأ، منذ ذلك 
الوقــت، ظاهرة االســتيالء والتعّدي 
بأنواعهــا. النفطيــة  املنشــآت  علــى 
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مواطن الدرجة األوىل )3(
ينطلق حنو عبادة الش��خصية أم منها؟

تتنــّوع األســباب الــيت تســاق لفهــم  	
بــاري(،  الشــجار بــني الزبــراوّي )مــن قريــة الزُّ
وهــو إعالمــيٌّ عمــل مــع اجليــش احلــّر ثــم 
بايــع التنظيــم بعــد ســيطرته علــى املدينــة، 
وبــني أبــو عمــرو، وهــو إعالمــيٌّ مــن الالذقيــة 
مبايع »من زمان«. لكن مقّربني منهما رأوا أّن 
الســبب احلقيقــّي للشــجار يكمــن يف املنافســة 
علــى احتــالل مــكان الرجــل الثانــي بعــد أمــري 

اإلعالميــني أبــو أنــس املصــري.
بــدأ الشــجار كمشــاّدٍة كالميــٍة  	
اتهــم فيهــا أبــو عمــرو اجليــش احلــّر بالــرّدة، 
لــريّد عليــه الزبــراوّي: »بــي عــامل مــن اجليــش 
احلــّر خملصــة مثــل البغــدادي أو أكثــر«. 
ُصــدم أبــو عمــرو مــن تلــك اجلملــة، ثــم أبلــغ 
ورأى  الزبــراوّي.  اعتقلــوا  الذيــن  األمنيــني 
معارضــو التنظيــم أّن صدمــة اإلعالمــّي مــن 
ذلــك الــكالم، ثــم اعتقــال الزبــراوّي مباشــرًة، 
هــي رّدة فعــٍل متوقعــٍة يف منطقــٍة عاشــت 
األســد  )حافــظ  ديكتاتوريــن  بــني  لعقــوٍد 
حكامهــا  بــني  وربطــت  حســني(،  وصــدام 
منطــٍق  أّي  حيكمهــا  ال  عالقــٌة  وشــعوبها 
أو قانــون، ولذلــك ينشــط يف تلــك العالقــة 
امللكيــون أكثــر مــن امللــك، خاّصــًة وأن ســراح 
الزبراوّي قد أطلق بعد ســاعاٍت من التوقيف 
دون توجيــه أيــة تهمــٍة إليــه. ويدلــل معارضو 
التنظيــم علــى أثــر الديكتاتوريــن الواضــح 
بانتشــار  للمنطقــة  اجلماعــّي  الالوعــي  يف 
ــى نطــاٍق  ــو، يف وقــٍت ســابٍق، عل مقطــع فيدي
الثــوار(  واســٍع، يعــرض رجــاًل )لّقــب بأبــي 
يبــدأ كالمــه أو خطبته بـ»أطلق هلا الســيف« 
)قصيــدٌة ألقاهــا صــدام حســني( ثــم يكمــل 
 73 بـ»يــا أحفــاد أبــي بكــر..« )خطــاب حــرب 
النــاس  تســاؤل  أن  كمــا  األســد(.  حلافــظ 
الدائــم عــن بديــٍل لبشــار االســد )إذ ينتظرون 
اســتبدال قائــٍد بقائــد( يدعم ذلك األمر الذي 
يغيــب عــن أذهــان الكثرييــن ممــن حياولــون 
تفســري االنصيــاع األعمــى لعناصــر التنظيــم 

لكــن  ســـــاحر،  بســحر  وكأنــه 
اإلملام بـ»الثغــــرة النفســـــية« اليت 
يســاعد  قــد  »اخلليفــة«  ســّدها 
املتتبــع  يعــدم  التفســري. وال  يف 

ــو  ــر، فه ــذا األم ــى ه ــل عل الدلي
الفضــاء  يف  كثــرياً  يرتجــم 
، عندمـــــا يهـــــّدد  االفرتاضــيّ
الـــــعناصــــــر  أو  األمنيـــــــون 
املؤيـــــــدون  أو  الــــعاديـــــــون 
ــم معارضـــــــني لــه  للتنظيـــــ
يعيشــون يف تركيا، سخروا 
مــن البغــــــدادّي يف وســائل 

االجتماعــّي.  التواصـــــــل 
املشــاّدة عنــد هــذا  أمــر  ومل يقــف  	
املهاجريــن.  إىل  النقــاش  انتقــل  بــل  احلــّد، 
فبحســب مقّربــني منهــم رأى بعضهــم أنــه ال 
جيوز التكلم عن »الشــيخ« بهذا الكالم، ولكن 
البعيــدة عــن  الــدول  آخريــن -خاّصــًة مــن 
املنطقــة، كاملغاربــة- وجــدوا يف األمــر مــاّدًة 
للســخرية، ممــا جعــل بعــض مــن مسعهــم 
مــن العناصــر يســتغفر اهلل عنــد تعّرضهــم 

البغــدادّي! لشــخصية 
الــذي  الــــــجهد  للجميــع  معلــوٌم  	
و»أجـــــــناد«،  »الفرقــــــان«  مؤّسســـــتا  تبذلــه 
اإلعالميتــني التابعتــني للتنظيــم، وغريهمــا، 
لتقديــم البغــدادّي بصــورٍة حماطــٍة بهالــٍة 
يبــدو أنهــا تلــيّب أحــالم التابعــني أكثــر مــن 
كونها مفروضًة عليهم، يف مشهٍد يتبادلون 
ــة حــني  ــك الصــورة املهيب ــه األدوار مــع تل في
ميارســون االســتبداد والغطرسة حبّق أهالي 
الــيت يســيطرون عليهــا. وهــذا مــا  املناطــق 
ســعت إليــه أناشــيدهم منــذ انطالقتهــا، كما 
يف »بوبكر يا بغدادي« أو »قوموا مجيعًا بايعوا 
وكلماتــه  خطبــه  وتســجيالت  البغــدادي«، 
الــيت تســبقها عبــارة »موالنــا أمــري املؤمنــني«، 
فضــاًل عــن إصداراتهم الــيت ال تكاد ختلو من 

مقتطفــاٍت مــن تلــك اخلطــب.

الفعــل  رّدة  أّن  بالذكــــــر  اجلديــر  ــى هــذه .           ــة عل ــرٍي مــن شــباب املدين ــة لكث األولي
الروباغنــدا )تنفــخ الشــيخ( هـــــي »أكل حبالو 
وصـــــــدقوها«.  الكذبــة  »كذبــوا  أو  مقلــب« 
الــذات  إيهــام  عــن  األوصـــــــاف  هــذه  وتعــّر 
	وفرضــه علــى اآلخريــن، أو اإلميــان الســاذج 
والطفولــّي بالنفــــــس واملركــز، أو اســتغباء 
النــاس واســتصغارهم ومعاملتهــم وكأنهــم 
»طــالب صــف خامــس«، خاّصــًة حــني يتعلــق 
األمر بـ»حتدي أمريكا وأوروبا أو مّد السيطرة 
على العامل«. بينما راح اسم البغدادّي يظهر يف 
األحاديث اليومية يف معرض الرّد على أسئلٍة 
دون جواب، كما يف »شكون شايفي البغدادي؟« 
للتعبري عن العجز واالمتعاض والسخرية يف 

الوقت نفســه.
قــد ال تكــون القوانــني )إن كانــت  	
هنــاك قوانــني( اليت تعمل بها أجهزة التنظيم، 
أو حيكــم قضاتــه ضمنهــا، تنــّص علــى عقوبــٍة 
حبــّق الذيــن يتعّرضــون للبغــدادّي )وهــو مــا 
ــرك  ــذي ت ــراوّي، ال ــن الزب ــراج ع ــه اإلف يرّجح
العمــل نهائيــاً إثــر ذلــك( ولكــن قــادة التنظيــم 
واملمســكني بإســرتاتيجيته والســاهرين علــى 
ــن عاشــوا ينوســون بــني  ــه ومتــّدده، والذي بقائ
ديكتاتوريــن، يبحثــون يف »الشــيخ« عــن ثالــث.

بســبب شــجاٍر دار بــني إعالميَّــني يعمــالن لــدى تنظيــم الدولــة يف مدينــة  	
دير الزور، حول مقارنة إخالص اجليش احلّر بإخالص أبو بكر البغدادّي؛ ثارت 
الكثــري مــن ردود األفعــال الرمسيــة والشــخصية بــني عناصر التنظيــم يف املدينة، 
ممــا ســلط الضــوء علــى تضخيم صورة البغدادّي مــن قبل إعالمه وعناصره من 

جهــٍة، واســتعداد هــؤالء -أو حاجتهــم؟- لتلقــي هذا التضخيم مــن جهٍة أخرى.

علي خطاب
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ال يــكاد ُيســمع مــن كالم اجلالــس  	
يف الســيارة ســوى مجلــة »...عــوام املســلمني«، 
وهــو التعبــري الذي يســتعمله التنظيم لوصف 
األهالــي الواقعــني حتــت ســيطرته، باســتثناء 
عناصــره، ويفهــم منــه األهالــي تقدميــاً إللقاء 
األوامــر والتعليمــات املرتبطــة بهــم فقــط. ثــم 
ُتســمع كلمة »ســالمتهم«، ويفهم منها أيضًا 
أّن هناك معركًة جيّهز هلا التنظيم ويتوّخى 
مــن أوامــره هــذه جتنيــب املدنيــني القصــف 

ــام.  ــوائّي للنظ العش
بــدأ حظــر التجــوال يــوم األربعــاء  	
يف  املعــارك  تزامنــت  وبالفعــل،   .6-5-2015
الصناعــة ومجّيــان وحوجيــة صكــر مــع األيام 
الثالثــة األوىل منــه، وترافقــت بقصــٍف جــّويٍّ 
مســائيٍّ عنيــٍف، لتتوقــف املعــارك نهائيــاً يف 
حــدود املدينــة. تنّوعــت األوقــات الــيت يفــرض 
ظهــراً  الثانيــة  الســاعة  بــني  احلظــر  فيهــا 
والرابعــة عصــراً والســابعة مســاًء، ليســتقّر 
الوقت على السادسة مساًء وينتهي كيفياً مع 
بــزوغ فجــر اليوم التالي. اســتثنيت من احلظر 
بعض احملالت واملطاعم اليت ُمنحت ترخيصًا 

للعمــل أثنــاء ذلــك خلدمــة »األخــوة«.
ورغــم أّن نــداء احلظــر يرتافــق يف  	
ــات  ــاء، إال أّن دوري ــة رج ــان بكلم ــض األحي بع
التنظيــم جتــوب املدينــة للتأكــد مــن التــزام 
األهالــي باألمــر، ولتعتقــل كّل مــن جتــده يف 
الشــارع أيــاً كان ســبب وجــوده، حتــى لــو كان 
زيــارة اجلــريان أو رمــي القمامــة أو جمــّرد 
ــب  ــاً، حبس ــزل أحيان ــرفة املن ــى ش ــوف عل الوق
مــا أفــاد بعــض مــن اعتقلــوا يف األيــام املاضيــة. 
إىل  ســاعاٍت  بضــع  بــني  االعتقــال  ويــرتاوح 
ثالثــة أيــاٍم يف ســجن الشــرطة اإلســالمية، 
يعمــل خالهلــا املعتقلــون يف حفــر اخلنــادق 

علــى جبهــات االشــتباك مــع قــّوات النظــام، أو 
	يف دفــن املوتــى يف إحــدى احلدائــق العامــة. 
ويف هــذه احلالــة تتــوىل اجلّرافــات حفــر قبــوٍر 
مجاعيٍة الســتيعاب اجلثــث، بغّض النظر عن 
الطــرف الــذي ينتمــون إليــه، ودون مراعــاٍة 
)وهــي  الطباقــات  كوضــع  الدفــن،  ملراســم 
طبقــٌة مــن اإلمسنــت أو الرخــام أو اخلشــب، 
توضــع فــوق اللحد، وحتول بــني امليت والرتاب 
املهــال يف القــر(. األمــر الــذي أّدى إىل مشــاّداٍت 
بــني متطّوعــني يف عمليــات الدفــن وعناصــر 
التنظيــم، لريضــخ هــؤالء يف النهايــة لرغبــة 
املتطّوعني يف مراعاة مراســم الدفن، باســتثناء 
جثٍث ألشخاٍص جمهولي اهلوية أجهز عليهم 

األمنيــون يف احلديقــة العامــة.
لعــدد  دقيقــٌة  حصيلــٌة  توجــد  ال  	
املعتقلــني على خلفية انتهــاك حظر التجوال، 
لكــن -حبســب بعــض الذيــن مــّروا بتجربــة 
ــخصًا  ــني ش ــدد اخلمس ــاوز الع ــال- جت االعتق
يوميًا خالل األيام األوىل، وهو ما دعا الشرطة 
ــن  ــاعاٍت م ــد س ــض بع ــراح البع ــالق س إىل إط
اعتقاهلم، ليقّل العدد يف األيام الالحقة. كما 
أنــه ليــس معروفــاً علــى وجــه التحديــد ســبب 
اســتمرار حظــر التجــوال بعــد توقــف املعــارك. 
لكــن النــاس، وبعــد متلملهــم، رفضوا التفســري 
األولّي الرائج، وهو خوف التنظيم من تسريب 
خســائره، خاّصــًة مع ترافــق احلظر مبصادرة 
أجهزة النت من مقاهي املدينة ألنها »منطقٌة 
عســكرية«، والتعّهــد بإعادتهــا بعــد »التحرير«. 
وكذلــك تراجــع االّدعــاء القائــل إّن احلظــر 
جاء إلبعاد الفضوليني الذين يعيقون عمليات 
اإلسعاف واإلمداد. بينما يتناقل الناس العديد 
مــن الشــائعات كان أبرزهــا تلــك الــيت حتيــل 
ســبب احلظــر إىل وجــود أبــو بكــر البغــدادّي يف

املدينــة، ورغبــة التنظيــم يف إخفــاء حتّركاته 
ومن معه. فيما تنتشر إشاعٌة أخرى مصدرها 
مقّربــون مــن أمــراء التنظيــم أّن احلظــر جــاء 
بهــدف تشــغيل األهالــي يف حفــر اخلنــادق مــن 
جهــٍة، ومــن جهــٍة أخــرى ملعاقبة ســكان املدينة 
املكروهــني مــن قبــل أكثــر األمــراء والعناصــر 
علــى حــدٍّ ســواء. ليصــل متعّصبــون باألمــر إىل 
رغبــة أهل الريف »الشــوايا«، املمســكني مبواقع 
املدينــة  أهــل  الواليــة، يف إذالل  حّساســٍة يف 
»الديريــة«. كمــا يّدعــي البعــض أن احلظــر 
يأتي ضمن سياسٍة ممنهجٍة من قبل التنظيم 
لتهجري السكان احملليني بدافع االستيالء على 

بيوتهــم وتوطــني املهاجريــن فيها. 
مــع األيام، فقد اإلعالن عن احلظر  	
تلــك الضجــة واحلــرية واالنشــداه الــيت كان 
حيدثهــا يف أيامــه األوىل، حــني كان األطفال 
القريبون من السوق يسرعون على دّراجاتهم 
اهلوائيــة ليذيعــوا اخلــر »حصــر اجــوال« يف 
ــٍب مــن أحــد، ليخــرج علــى  احلــارات، دون طل
إثــره النــاس إىل أمــام منازهلم لســبٍب جمهوٍل 
الوقــوف علــى  أو  تلّقــط األخبــار  قــد يكــون 
فداحــة املوقــف، أو، كمــا يقولــون لبعضهــم 
التجــوال«،  حظــر  علــى  »للتفــّرج  مازحــني: 
أو، كمــا أصبحــوا يســّمونه: »حّظــر شــوال«.

حظر جتوال

مسهر اخلالد

ســــيارٌة  تبـدأ  حاملـا  	
بإطـــالق  ملثمــون  يقــودها 
صافـرة اإلنـذار املرّكبـة فوقهـا 
مـا،  شـيئاً  ميكروفونهـا  ويبـّث 
حتـى يتضاعــف عـدد املركبـات 
يف  احلركـة  وتتسـارع  واملشـاة 
شـارع التكايـا، السـوق الرئيسـية 
مدينـة  أحيـاء  يف  والوحيـدة 
الـزور اخلاضعـة لسـيطرة  	ديـر 

تنظيم الدولة.

رادار المدينة
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من ح�ق�ل ال�ع�م�ر
رواياٌت حول مقتل أبو س��ياف واعتقال زوجته

األمريكــّي،  الدفــاع  وزيــر  أعلــن  	
ســياف  أبــو  مقتــل  عــن  كارتــر،  أشــتون 
املاليــة وعمليــات  العمليــات  عــن  »املســؤول 
بيــع وتهريــب النفــط والغــاز يف التنظيــم، 
ــف  ــا كش ــياف«. فيم ــه أم س ــال زوجت واعتق
أحــد املســؤولني يف وزارة الدفــاع األمريكيــة 
عــن مقتــل مــا ال يقّل عن 12 عنصــرًا وقياديًا 
حترير«ســبيٍة«  إىل  باإلضافــة  آخريــن، 
يزيديٍة كانت يف منزل أبو ســياف. يف حني 
تضاربــت الروايــات حــول جمريــات العمليــة 

ســياف. أم  اعتقــال  وأســباب  وأهدافهــا 

معلوماٌت حول أبو سياف وأم سياف
عراقــّي  اجلبــوري.  نبيــل  هــو  	
اجلنســية. يبلــغ مــن العمر قرابــة الـ45 عامًا. 
وهــو مــن كبــار قيــادات داعــش يف »واليــة 
اخلــري«. كان يقيــم مــع زوجتــه أم ســياف 
يف تونــس قبــل جميئــه إىل ســورية. أقــام يف 
مدينــة الطبقــة قرابــة الســتة أشــهر. وعــنّي 
أمريًا للركاز يف »والية اخلري« بعد سيطرة 
داعــش علــى حمافظــة ديــر الــزور الصيــف 

املاضــي.
وال توجــد معلومــاٌت دقيقــٌة عــن  	
اجلنســية.  عراقيــة  أنهــا  ســوى  ســياف  أم 

ويعــود ذلــك إىل عــدم اختــالط املهاجــرات 
مــع نســاء املدينــة الســكنية، وحرصهــّن علــى 
الســّرية التامــة، وافتقارهــّن إىل العالقــات 
»مســؤولة ســبايا  إنهــا  وقيــل  االجتماعيــة. 

» لتنظيــم ا

روايات الشهود عن العملية
قلــب  مــن  عيــاٍن  شــهود  حبســب  	
املدينة السكنية حلقل العمر، بدأت العملية 
يف حــدود الســاعة الواحــدة والنصــف فجــر 
يــوم الســبت الســادس عشــر مــن هــذا الشــهر، 
واســتغرقت قرابــة الســاعتني، خبــالف مــا 
تداولتــه الكثــري مــن املواقــع اإلخباريــة الــيت 
أشــارت إىل حــدوث عمليــة إنــزاٍل ســريعٍة 
ــالل  ــت خ ــاعة. وحدث ــف الس ــتغرقت نص اس
بــني  عنيفــٌة  اشــتباكاٌت  الســاعتني  تلــك 
القــّوة املهامجــة، املكّونــة مــن أكثــر مــن 100 
مرتجــٌم  يرافقهــم  كومانــدوس،  عنصــر 
جمموعــٍة  إىل  إضافــًة  اجلنســية،  عراقــّي 
عناصــر  وبــني  البوليســية،  الــكالب  مــن 
داعــش. وقــد مّت اإلنــزال علــى مرحلتــني مــن 
قســٌم  فنــزل  وطائــرة،  مروحيتــني  خــالل 
مــن عناصــر الوحــدة األمريكيــة عــن طريــق 
ســالمل على ســطح املبنى الذي يتحّصن فيه 

أبــو ســياف، واشــتبكوا مــع قرابــة 8 عناصــر 
مــن التنظيــم، يف حني مّت إنزال دفعٍة أخرى 
مــن عناصر الوحدة على األرض أمام املبنى 
ومّتــت عمليــة االقتحــام عــن طريــق نســف 
احلائــط اجلانــيّب لــه. لتســفر العمليــة عــن 
مقتل أبو سياف، »أمري الركاز« يف الوالية، 
املالــّي  »املديــر  الديــري  أســامة  أبــو  ومعــه 
للحقــل«، وأحــد مســاعدي عمــر الشيشــاني، 
ــد  ــو عب ــم، وأب املســؤول العســكرّي يف التنظي
الرمحــن الالذقانــّي، وهــو مســؤوٌل عن قطاع 
دول  مــن  آخريــن  وقياديــني  االتصــاالت، 
املغــرب العربــّي مل تعــرف أمساؤهــم، إضافًة 
إىل مقتــل عنصريــن كانــا يقاتــالن عنــد 
جامــع املدينــة الســكنية يف احلقــل أحدهمــا 
هنــدّي اجلنســية. يف حــني أفــاد شــهوٌد علــى 
العمليــة عــن اعتقــال ابنــة املدعــو أبــو أســامة 
الديــري، البالغــة مــن العمــر 11 عامــًا، والــيت 
قيــل إنهــا مريضــٌة بالســرطان، إىل جانــب أم 
سياف، ونقلهما إىل بغداد، وحترير »سبيٍة« 

يزيديــٍة كانــت تقيــم يف املنــزل. 

اإلنـزال  عمليـة  تكللـت  	
اليت نفذتها عناصر وحدٍة أمريكيٍة 
النفطـّي  العمـر  حقـل  يف  خاّصـٍة 
هـذه  بالنجـاح  الـزور  ديـر  شـرقي 
املــّرة، بعد أن فشلت عمليٌة مماثلٌة 
جـرت قـرب مدينـة الرقـة يف إنقـاذ 
الصحفّي جيمس فولي الذي كان 
التنظيـم  يف قبضـة داعـش، ليقـوم 
الحقًا بإعدامه يف شهر آب من العام 

املاضـي.

هند عبد اللطيف

رادار المدينة
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وتتضــارب األقــوال حــول اهلــدف  	
مــن  أنــه  البعــض  يــرى  إذ  العمليــة.  مــن 
بقّواتهــا  أمريــكا  ختاطــر  أن  املعقــول  غــري 
اخلاّصــة مــن أجــل شــخصيٍة مل تكــن تعــّد 
مــن شــخصيات الصــّف األول يف التنظيــم 
احلقيقــّي  املســتهدف  وأن  ســياف،  كأبــي 
شــخصيٌة كبــريٌة أكثــر أهميــة، رمبا تكون 
أبــو حممــد العدنانــّي الناطــق باســم داعــش، 
والــذي كان أبــو ســياف يرافقــه يف أوقــاٍت 
كثــرية. وهــو ما أّكدته مصــادر مقّربٌة من 
التنظيــم يف املنطقــة من أن العدنانّي شــوهد 
عــّدة مــّراٍت يف املدينــة الســكنية منــذ قرابــة 
األربعة أشــهر. إال أن تلك املصادر مل تؤكد 
إقامتــه الدائمــة يف املدينة الســكنية، يف حني 
أّكــدت تــردده عليهــا وعلــى حقــل العمــر 

ــو ســياف. ــرٍة، برفقــة أب بكث
وتســري روايــٌة أخــرى يــرى فيهــا  	
ــّوات  ــع الق ــٌة م ــياف متعاون ــض أن أم س البع
األمريكيــة والســلطات العراقيــة، وهــي مــن 
أماكــن  حــول  املعلومــات  بتســريب  قامــت 
وجــود زوجهــا ورفاقــه. والدليــل علــى ذلــك 
ســؤال املرتجــم العراقــّي عنهــا فــور نزوله من 
الطائــرة، واالكتفــاء باعتقاهلــا دون قتلهــا.

ردود األفعال
التنظيــم باإلعــالن عــن  اكتفــى  	
جناحــه يف صــّد اهلجــوم األمريكــّي، دون أن 
يعلــن عــن مقتــل قيادييــه وعناصــره. فيمــا 
ســارع تلفزيــون النظــام األســدّي إىل تبــي 
العمليــة، بعــد إعالنــه يف خــٍر عاجــٍل عــن 
مقتــل مــا يســّمى وزيــر نفط داعــش، أبو تيم 
الســعودّي، مع 40 شــخصًا، يف عمليٍة نوعية. 
ممــا محــل بعــض احملللــني علــى الشــّك يف 
وجــود تنســيٍق مســبٍق مــع النظــام، وهــذا مــا 

األمريكيــة. اإلدارة  نفتــه 
بعــد  الســكنية،  املدينــة  وشــهدت  	
عمليــة اإلنــزال، حالــة هلــٍع ونــزوٍح للعديــد 
مــن املهاجرين وعناصــر التنظيم وعوائلهم. 
االتصــال  وســائل  مجيــع  قطــع  مّت  كمــا 
إضافــًة  الســكنية،  املدينــة  يف  واإلنرتنــت 
إىل توزيــع إنــذاراٍت لـــ20 عائلــًة مــن املدنيــني 

الباقــني إلخــالء بيوتهــم خــالل مــّدٍة أقصاهــا 
أســبوع، حبســب ما أفاد بعض ســكان املدينة.

وتبعــد املدينــة الســكنية عــن موقع  	
ــقًة  ــّم 250 ش ــم. وتض ــة الـــ5 ك ــل قراب احلق
وقرابــة الـ13»كرافانــة«. يقطنهــا مهندســو 
احلقــل وموظفــوه وبعــض العوائــل النازحــة 
مــن مدينــة ديــر الــزور والقــرى احمليطــة 
وبعــد  التنظيــم،  أن  إال  العســكرّي.  باملطــار 
ســيطرته علــى احلقــل العــام املاضــي، قــام 
بتوزيــع إنــذاراٍت إلخــالء البيوت، وقام بطرد 
200 عائلــٍة، تــاركًا فقط عائالت املهندســني 
والفنيــني الذيــن ال ميكنــه االســتغناء عنهــم.

املدينــة،  ســكان  بعــض  وحبســب  	
بقرابــة  وعوائلهــم  املهاجريــن  عــدد  يقــّدر 
يف  داعــش  قيادّيــي  مــن  معظمهــم  الـــ142، 
املنطقة، ومسؤولون مهمون ذكر منهم أبو 
رمحــة العراقــّي وأبو العباس الســوداني وأبو 
أسامة التونسي وأبو عبد الرمحن السعودي 
وأبــو مصطفــى األنصــاري. يف حــني بلغ عدد 
عناصــر التنظيــم احملليــني وعوائلهــم الـــ50. 
فيمــا تســتخدم 4 شــقٍق كمقــّراٍت وخمــازن 
للـ»ســبايا«،  وشــقتان  وأســلحة،  ذخــريٍة 

التنظيــم. ألرامــل  وشــقتان 

لقائــد  املصـــــــّور  التســــــجيل  يف  	
الداخليـــــــة  لــوزارة  اخلاّصــــــة  الوحــــــدات 
مـــــوقع  بــّث علــى  يف طاجيكســتان، والــذي 
ســــــليم  مــراد  العـــــقيد  يعــّرف  اليوتيــوب؛ 
حليمــوف بنفســه وبعمله الســابق وبالدورات 
التدريبيــة الــيت خضع هلا يف كلٍّ من روســيا 

األمريكيــة. املتحــدة  والواليــات 

ترمجة وإعداد: مي حممود

تــرك  إىل  دفعتــه  الــيت  األســباب  يعــّدد  ثــم 
حياتــه ووظيفتــه لاللتحــاق بصفــوف “الدولة 
اإلســالمية” وفــق تعبــريه. فهــو مل يكــن مرتاحًا 
علــى العمــوم ألن احلكومــة يف طاجيكســتان 
ــق شــيئاً مــن تعاليمــه،  حتــارب الديــن وال تطّب
وتالحــق النســاء احملجبــات والرجــال امللتحــني 
واملصلــني يف اجلوامــع. ثــم يــروي حادثــًة كان 
شــاهداً عليهــا يف مكتــب وزيــر الداخليــة، حــني 
وبــخ الوزيــر قائــد الشــرطة ألنــه مل ينفــذ وعــده 
مبنع احلجاب نهائياً، وما تزال الفتيات والنسوة 

ــوارع. ــاهدن يف الش ــات يش احملجب

	

يف  املســؤولني  حليمــوف  ويتوعــد  	
بلــده: »أال تعلمــون كــم يوجــد مــن األخوة من 
خراســان وطاجيكســتان يف صفــوف الدولــة 
ليلقنوكــم  إليكــم  ســيعودون  اإلســالمية؟! 
يف  الشــــــــريعة  ويطبقــــــوا  قاســيًة  دروســاً 

. طاجكســتان«
وينصــح حليمــوف جنــود اجليــش  	
الذيــن يدافعــون عــن املســؤولني، واملواطنــني 
الذيــن يعملــون يف روســيا »مثــل  الطاجيــك 
العبيد لدى الكفار«، برتك كّل شيٍء واهلجرة 
ــه  إىل »دولــة اإلســالم«، خمتتمــاً بذلــك حديث
يف التســجيل الــذي صــّور بأســلوٍب حمــرتٍف 
الدعائيــة. منتجاتــه  مــع  التنظيــم  كعــادة 

الــيت  القليلــة  املعلومــات  وحبســب  	
نشرتها وسائل اإلعالم الروسية والطاجيكية، 
ولد حليموف يف العاصمة دومشبه سنة 1975، 
وكان واحــداً مــن الضباط الالمعني يف ســلكه 
الوظيفــّي، وكان يعيــش حيــاًة طبيعيــًة حتــى 
اختفائه -قبل ثالثة أشهٍر- ليظهر قبل أياٍم يف 
التسجيل املصّور يف مكاٍن ما بني سوريا والعراق.

قائ��د الوح��دات اخلاّص��ة 
يف طاجيكس��تان مهاجٌر 
جدي��ٌد يف صف��وف داع��ش
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على ميني الرئيس الطاجيكي

بعد انضمامه إىل التنظيم
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التنقي��ب عن آثار الري��ف الغربّي لدير الزور

حتــوي قــرى الريــف الغربــّي لديــر الــزور علــى مواقــع أثريٍة  	
عديــدٍة ومعروفــة. إذ جــرت وجتــري عمليــات البحــث العشــوائّي عــن 
ب واخلَرْيطة وتلة عّياش، فضاًل عن  اآلثار يف بلدات الطريف واملْســرَ
املواقــع املعروفــة كحلْبَيــة وزلْبَية الواقعتني علــى ضفيّت نهر الفرات، 
وما يعرف بتلة طابوس، اليت تقع على بعد 13 كم غربّي مدينة دير 
الــزور، يف قريــة الشــميطية، وهــي تتبع لناحية التبــي. ويرجع املوقع، 

حبســب املؤرخــني، إىل العهــد الرومانــّي. 
وهنــاك أيضــًا منطقــة الظهــرة، وبالتحديــد منطقــة ناظــرة  	
يف بّريــة ريــف ديــر الــزور الغربــّي. وتبعــد حوالــي عشــرين كيلومــرتاً 
غــرب حمطــة اخلّراطــة النفطيــة. حيــث ُوجــدت عــّدة مقابر قيــل إنها 
ليهــوٍد عاشــوا وماتــوا هنــاك ودفنــت معهــم أمواهلــم. وقــد مّت حفــر هــذه 
القبــور ونبشــها ورمــي عظامهــا خــارج احلفــر. ولكــن ليــس كّل من يف 
املقرة تدفن معهم دفائن مثينة، بل فقط سيد القوم، حسب ما يقول 
الباحثــون. وهــذه عــادات القبائل اليت كانت تعيش يف هذه املنطقة، إذ 
كانوا جيمعون الذهب ويضعونه عند سيد القوم ويدفن معه كي ال 
ُيســرق من القبيلة أثناء الغزو. ويتّم الوصول إىل قر ســيد القوم عر 

خريطــٍة مــن الرمــوز ال يفّكهــا إال خبــرٌي أو عــارٌف باآلثــار.
***

قبــل الثــورة الســورية، مل جيــرؤ أحــٌد علــى االقــرتاب مــن  	
املوقــع األثــرّي يف طابــوس، ألن خمابــرات النظــام كانــت تضــع يدهــا 
عليه ومتنع أّي شــخص من االقرتاب منه، حبّجة محايته من النهب. 
ــت،  ــك الوق ــع يف ذل ــّراس املوق ــن ح ــت م ــيت ُعرف ــات ال ــب الرواي وحبس
كانــت عمليــة تنقيــٍب منّظمــٌة تتــّم بإشــراف املخابــرات، ليتــّم شــحن 
القطــع األثريــة املكتشــفة إىل مينــاء طرطــوس، ثــم بيعهــا خــارج 
البلــد. وقــد عــنّي النظــام حّراســًا علــى املوقــع وأعطاهــم صالحيًة 
واســعًة يف التعامــل مــع املتطفلــني واملنقبــني. ففي عــام 2000 قام 
أحد احلّراس بإطالق النار على شخٍص كان حيفر يف املوقع 
األثــرّي، ممــا أّدى إىل مقتلــه، يف حادثــٍة شــهرية. ورفــع أهل 
القتيــل دعوى ولكــن دون فائدة، 
ألن العقيد سليمان 

ــاهد  ــا ش ــة. كم ــف وراء القضي ــع، كان يق ــن املوق ــؤول ع ــدر، املس حي
أهــل املنطقــة العقيــد ســليمان جبانــب املوقــع أكثــر مــن مّرٍة بســيارته 
اخلاّصــة. وشــوهدت ســيارٌة حتمــل منــرة اجليش جبانب املوقع بشــكٍل 
متكّرر. ويف نفس الفرتة اعتقل مخسة أشخاٍص بتهمة التنقيب عن 
اآلثار وسرقة ثروات البلد، منهم )ص. ش( من أهالي بلدة الشميطية، 

الــذي حكــم عليــه بالســجن ملــّدة مخســة أعــواٍم بتهمــة تهريــب اآلثــار.
وشــرق املوقــع املذكــور هنــاك موقــٌع آخــر يقــع يف بلــدة زغــري شــامية، 
جبانب طاحونة احلرويل، حيث توجد تلٌة ُعثر فيها على أواٍن فخاريٍة 
قدميٍة وعدٍد كبرٍي من القطع النقدية يف عام 2010، نقلت فوراً لتباع 

يف تركيا بواســطة تاجٍر من بلدة املســرب.
***

مل تتوقــف عمليــات التنقيــب عــن اآلثــار يف ظــّل الثــورة،  	
بــل ازدادت بســبب غيــاب الرقابــة. وُفتــح اجملــال أمــام املنقبــني للبحــث 
عمــق  علــى  الذهــب  دفائــن  تكشــف  إلكرتونيــٍة  أجهــزٍة  باســتخدام 
بضعــة أمتــاٍر. وجلــأ بعضهــم إىل إحضــار ســاحٍر لفــّك احلــرز عــن 
الكنــز مقابــل نصيــٍب منــه. وإذا صعــب األمــر علــى الســاحر واجلهــاز؛ 
املنشــود.  اهلــدف  إىل  للوصــول  الضخمــة  اجلّرافــات  	تســتخدم 
أّول من مارس عملية التنقيب اجلماعّي العلّي بعد الثورة  	
شــخٌص مــن املســرب يدعــى غليص، قام بنبش منطقــة حلبية وزلبية 
ــدوزرات. ومــن  ــة لصــوص، باســتخدام جّرافــاٍت وبل مبســاعدة كتيب
املعــروف أن هــذه اآلليــات حتّطم قطعًا نفيســًة صغرية، ولكنها كانت 
غري مهمٍة بالنسبة إىل هؤالء املنقبني الذين يبحثون عن ما هو أمثن، 
كالتماثيل الذهبية وجرار الفخار األثرية اليت حتوي لريات الذهب 

الثمينة.
يقــول شــخٌص مــن أهالــي بلــدة املســرب: »عثــرُت علــى قطــٍع  	
أثريــٍة كثــريٍة قبــل عامــني. وبعتهــا بثالثــة آالف دوالر. تقــّدر هــذه 
القطــع بعشــرات آالف الــدوالرات، ولكــن التاجــر غّشــي واشــرتاها مــي 
بثمــٍن قليــل. كان مــن ضمنهــا متثــاٌل صغــرٌي عثــرت عليــه يف جبــل 
طابــوس. وهــو علــى هيئــة طفــٍل صغــرٍي وكّل معــامل جســمه واضحة. 

وهــو مصنــوٌع مــن تــراب الذهــب«.

وردتنا هذه الشــهادة من متابٍع ومّطلٍع على مســرية التنقيب العشــوائّي عن اآلثار يف املنطقة املذكورة. ونظراً  	
ألهميــة املوضــوع تقــوم »عــني املدينــة« بنشــرها كمــا وصلــت، دون أن نســتطيع أن نؤّكــد أو ننفــي الوقائــع واألماكــن 

واألمســاء املتضّمنــة فيهــا.

إحدى حفر التنقيب يف حلبية وزلبية – من إصدارات تنظيم الدولة
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كانت الفتوى الشــرعية املتداولة وقتها أن اآلثار تعّد من  	
دفائــن األرض العامــة، وليســت ملــكًا ألحــٍد، وحيــّق للجميــع البحــث 
عنها وبيعها وكســب املال. أما موضوع اإلرث احلضارّي لســوريا فال 
يبالي به أحٌد تقريبًا. ويقول املنقب: »يا أخي أنا حمتاج وبدي أعيش. 
وكنــز مدفــون جــّوا الــرتاب، مــو حــرام يظــّل مدفون؟!«. صــدرت هذه 
الفتــوى عــن بعــض شــرعّيي اهليئــة الشــرعية يف املنطقــة الغربيــة. 
وكانــت جبهــة النصــرة تبحــث كثــرياً يف طابــوس بالتحديد، حيث 
كانــت هلــم معســكراٌت. واعتــاد الســكان علــى مســاع أصــوات التفجري 
. ســاد االعتقــاد حينهــا أن األصــوات جــزٌء مــن عمليــات  بشــكٍل يومــيٍّ
تدريــب املقاتلــني. ولكــن، بعــد مضــّي الوقــت، صــّرح بعــض عناصــر 
ــرٍي يف األرض  ــات تفج ــة عملي ــت نتيج ــوات كان ــأن األص ــة ب اجلبه
حبثًا عن اآلثار. وبّرر أحد العناصر ذلك قائاًل: »كنا نشرتي بثمنها 

ذخــريًة ملقاتلــة داعــش، ومل نضــع شــيئًا يف جيوبنــا«.
ــل  ــم قب ــّي يقي كان أمــري جبهــة النصــرة يف اخلــط الغرب 	
الثــورة يف الســعودية، وقــدم إىل ســوريا طلبــًا للجهــاد كمــا يقــول. 
اتضــح فيمــا بعــد أن لــه اهتمامــًا بالتنقيــب عــن اآلثــار. وتــواردت أنباء 
عــن أخــذه للكثــري من القطــع الثمينة ليبيعهــا يف تركيا حيث هرب 
ليقيم الحقًا. ويذكر بعض املطلعني أن من اآلثار اليت عثرت عليها 
النصــرة قطعــًة ذهبيًة ُرســم عليها رأس حاكــٍم من عصر اإلغريق، 
يضــع تاجــًا علــى شــكل ســنابل القمــح. كمــا عثــر علــى رقــٍم فخــاريٍّ 
عليــه أحــرٌف مل ُتعــرف ماهيتهــا، باإلضافــة إىل األوانــي الفخاريــة 
الــيت حتــوي لــرياٍت ذهبيــة. وكّل ذلــك فقــط يف اجلانــب الغربّي من 
تلــة طابــوس األثريــة، ومبســاحة حبــٍث ال تتجــاوز اخلمســمئة مــرٍت 

مربــع، وعلــى عمــق مخســة أمتــار.
***

الزمــان.  قديــم  منــذ  الغربــّي  الريــف  منطقــة  ُســكنت  	
ولذلــك فهــي حتــوي مواقــع كثــريًة، منهــا مــا اكتشــف ومنهــا مــا مل 
يكتشــف حتى اللحظة. ولذلك عمل تنظيم الدولة اإلســالمية على 
ــاعدات  ــم كّل املس ــّدم هل ــث، وق ــن للبح ــراء مهاجري ــتعانة خب االس
الالزمة. ويف الوقت احلالّي مت إنشــاء فريق عمٍل للبحث والتنقيب، 
معــه آليــاٌت ثقيلــٌة كالبلدوزرات. ويعمل هــذا الفريق كّل يوٍم دون 
انقطــاٍع حتــت إشــراف شــخٍص يدعــى أبــو عمــر األنبــارّي. وهــو مــن 
أهالــي بلــدة عيــاش، ولكنــه يكــّي نفســه باألنبــارّي. ويســاعده عــدي 

الســعدي مــن ســكان البغيليــة التابعــة ملدينــة ديــر الــزور.
حيــاول التنظيــم أن يكــون التنقيــب ســّريًا للغايــة، ولكــن  	
عناصــره يتحدثــون عــن مكتشــفاتهم يف جبــل طابــوس ومنطقــة 
حلبيــة وزلبيــة. وممــا تــرّدد احلديث عنه بينهــم عثورهم على قطعٍة 
، ومخــس عشــرة قطعــًة  مثينــٍة بيعــت بثالثــني ألــف دوالٍر أمريكــيٍّ

بيعــت كلٌّ منهــا بعشــرة آالف دوالر. أمــا القطــع الصغــرية الــيت ال 
قيمة هلا، كما يصّرح »األنباري«. ملقّربيه، فهي تباع بألفي أو ثالثة 

آالف دوالر.
يتــّم تصريــف اآلثــار عــن طريــق مهّربــني هلــم عالقــاٌت مع  	
جّتاٍر أتراك، يبيعونها يف السوق السوداء بقيمٍة ال تساوي حتى ثلث 
ســعرها يف أوروبــا. ويف اآلونــة األخــرية شــّددت احلكومــة الرتكيــة 
مالحقتهــا للتّجــار واملهّربــني، فألقي القبض على بعضهم يف مدينة 
أورفــا، ومّتــت مصــادرة القطــع الــيت حبوزتهــم. فيمــا متلــص جّتــاٌر 
آخــرون مــن التبعيــة لداعــش ليعملــوا حلســابهم اخلــاص، فأصبحــوا 

بذلــك مطلوبــني للتنظيــم.
ال يســتخدم تنظيــم الدولــة وســائل حديثــًة يف التنقيب بل  	
اآلليــات الضخمــة. ففــي أحــد املواقــع يف طابــوس مّت هــدم غرفــٍة مــن 
أصــل ثــالث غــرٍف مّت اكتشــافها بواســطة البلــدوزر أثنــاء التنقيــب. 
وهــذه الغــرف مبنيــٌة بطريقــٍة عجيبــٍة، كمــا يقــول أحــد عناصــر 
التنظيــم. وبذلــك مل يقتصــر تنقيــب داعــش علــى الســرقة بــل خــّرب 
أماكــن أثريــًة تعــود إىل مئــات أو آالف الســنني بطريقتــه اهلمجيــة. 
وهــذا حــال القصــر امللكــّي يف منطقــة حلبيــة وزلبيــة، الذي مل يســلم 

هــو اآلخــر مــن التخريــب علــى يــد التنظيــم.

طبعــًا ســرق النظــام الكثــري من آثــار البلد، ولكنــه يعرف أن  	
هنــاك الكثــري أيضــًا ممــا مل يكتشــفه أو مل يســتطع أن يســرقه لســبٍب 
مــا، كاحلــرز أو صعوبــة الوصــول أو وجــود الســكان احملليني. ودفعه 
هــذا األمــر إىل اســتهداف فريــق البحــث يف طابــوس، التابــع لتنظيــم 
الدولــة، بغــاراٍت جويــٍة، كان آخرهــا قبــل حنــو شــهٍر، دون أن يصــاب 
الفريــق بــأذى. ويتابــع التنظيــم حبثــه عــن اآلثــار يف الوقــت الــذي 
حتّولــت فيــه مدينــة ديــر الــزور إىل آثــار... والغايــة هــي متويــل دولــة 

اخلالفــة املزعومــة.

حفريــات تــل طابــوس - موقــع املديريــة العامة لآلثــار و املتاحف
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ونتيجــة ذلــك يواصــل ســعر صرف  	
العمالت األجنبية ارتفاعه، و ترتاجع القدرة 
الشــرائية للــرية الســورية وتتدهــور يومــًا بعد 
يــوم، فيمــا كّل املعنيــني بالقطــاع النقــدّي 
الصارمــة،  تأكيداتهــم  أســبوعيًا  جيــّددون 
ويقّدمــون وعودهــم غــري الصادقــة بــأن ســعر 
األســواق  أســعار  وأن  سيتحّســن،  الصــرف 
احلقيقيــة  القيمــة  عــن  تعــّر  وال  وهميــٌة، 

ــرية.  لل
أســواق  يف  املســترتة  جولتهــا  ويف  	
»عــني املدينــة« آراء بعــض  دمشــق، رصــدت 
التّجار. يقول تاجر أقمشٍة يف سوق احلريقة: 
»هذه األسطوانة املشروخة مللنا من مساعها، 
ودفعتنــا إىل عــدم تصديــق كّل مــا يقولــه 
كّل  ورفــض  املركــزّي،  ســورية  مصــرف 
بياناته وتصرحيات مســؤوليه، وعلى رأســهم 
احلاكــم الــذي خيــرج أســبوعيًا ما بــني ثالث 
إىل أربــع مــّراٍت، يف ظهــوٍر إعالمــيٍّ باهــٍت، 
وعباراٍت فارغة املضمون، وبعيدٍة عن الشــيء 
الــذي ينتظــره النــاس، ووعــوٍد أشــبه مــا تكــون 

بأمــل الغرقــى يف اإلنقــاذ«.
يواصــل الــدوالر االرتفــاع وصــواًل  	
إىل ختــوم 300 لــريٍة ســورية. مــا دفــع عبــد 
القــادر، وهــو تاجــٌر يف ســوق العصرونيــة، إىل 
القــول: »ال يتجــّرأ أديــب ميالــة، الــذي أحالتــه 
ســّن  لبلوغــه  التقاعــد  إىل  دمشــق  جامعــة 
الســتني، علــى مكاشــفة النــاس ومصارحتهــم 

بنتائــج تدخلــه يف ســوق بــريوت، وهــو اإلجراء 
الــذي هّلــل لــه كثــرياً، واعتــره الكفيــل حبــّل 
املشكلة، وكذلك جدوى بيعه شرائح القطع 

املختلفــة«. األجنــيبّ 
ويقــول أســتاٌذ يف كليــة االقتصــاد  	
طلــب عــدم الكشــف عــن امســه: »ال جنــايف 
أحــد  ميالــة  أن  اعترنــا  إذا  احلقيقيــة 
املضاربني على اللرية من خالل نشره ألخباٍر 
ومعلومــاٍت غــري دقيقــة. وكّل التهــم الــيت 
وّجههــا املركــزّي إىل الذيــن يضاربــون علــى 
اللــرية افتقــدت احلّجــة واملنطــق«. ويضيــف: 
»هــل مــن املقنع أن موقعًا إلكرتونيًا، أو حســابًا 
علــى موقــع التواصــل االجتماعــّي فيســبوك، 
قادٌر على اللعب بسعر الصرف؟ أو حتريكه؟ 

أو املــّس مبتانــة اللــرية ومتاســكها؟!«.
لكــن املفاجــأة أتــت مــن صحيفــة  	
»الوطــن« املمّولــة مــن قبــل رامــي خملــوف، يف 
عددهــا الصــادر يف -31 -5 2015، والــيت لطاملــا 
اللــرية  أمــام  ســيرتاجع  الــدوالر  إن  قالــت 
الســورية، وإن كّل من ســّولت له نفسه شراء 
املعــدن الــّراق أو العملــة املشــؤومة )الــدوالر( 
ســيندم ال حمالــة؛ حــني كتب رئيس القســم 
االقتصــادّي للجريــدة: »مــن غــري املقبــول أن 
تكــون تصرحيــات حمافــظ البنــك املركــزّي 
غــري دقيقــٍة، أو وعــوده غــري قابلــٍة للتحقــق، 
فاملســألة متعلقــة بالثقــة؛ جوهــر السياســة 

النقديــة، ومصــدر جناحهــا الوحيــد«.

وكمثــاٍل عملــيٍّ علــى ذلــك، تذكر  	
ســورية  مصــرف  حاكــم  لقــاء  اجلريــدة 
املركــزّي مــع التّجــار يف غرفة جتارة دمشــق 
ســيتّم  بأنــه  صــّرح  حــني  مؤخــراً،  وريفهــا 
ختفيض سعر الدوالر 30 لريًة خالل يومني، 
وكان ذلــك يــوم الثالثــاء 19 أيــار، وعلــى ذلــك 
جيــب أن ينخفــض الــدوالر مــع نهايــة يــوم 
اخلميس 21 من أيار. وهذا ما مل يتحقق حتى 

تارخيــه!
ال جيــرؤ التجــار علــى رفــع ســقف  	
انتقادهــم للحالــة العامــة الــيت وصلــت إليهــا 
اللــرية، ويكتفون باالســتهزاء مــن أديب مّيالة. 
لكنهــم يعرفــون أن احلقيقة تكمن يف إفالس 
النظــام وعجــزه عــن تعويــض خســارته ملــوارد 
البــالد الــيت خرجــت عــن ســيطرته، وارتهانــه 
ــطته  ــّي ألنش ــل اإليران ــٍل للتموي ــكٍل كام بش
العســكرية واملدنيــة. إال أن عــدم اإلفصــاح عن 
الــرأي ال حيــول دون قيــام هــؤالء التجــار مبــا 
يلزم لضمان مصاحلهم، إذ جنح معظمهم يف 
التكّيف مع اضطرابات أسعار الصرف حبسب 
اقتصــاد  حيــاة  دورة  يف  اإليرانيــة  “احلقــن 
األســد”، كما يقول تاجٌر شــابٌّ نقل رأمساله 
أعمــااًل  وأبقــى  البــالد  بالتدريــج إىل خــارج 
شــكليًة متظاهــراً، هــو اآلخــر، جبّديــة انتقــاده 
لـ»حاكم مصرف سوريا املركزّي«، وساخراً 
يف جلســاته اخلاّصــة من »ختّبــط العصابة يف 
إدارة أزمتهــا املاليــة الــيت لن جتتازهــا بنجاح«.

اشــتهرت املصــارف املركزيــة بأنهــا اجلهــة الــيت تنّظم السياســة النقديــة للبلدان، وتقــوم بتمويل التنميــة االقتصادية  	
وحتســني مســتواها املتمثــل يف توزيــٍع أفضــل للدخــل بــني األفــراد، ومكافحــة الفقــر، ورفــع املؤهــالت والقــدرات البشــرية. إال أن 
دور املصــرف املركــزّي الســورّي متّيــز باالحتيــال علــى املواطــن مــن خــالل ســحب القطــع األجنــيّب مــن يــده وجلســات التدخــل 

الوهميــة، شــأنه شــأن السياســة العامــة للدولــة.

اللرية الس��ورية تطلق زفراتها األخرية

رادار المدينة
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الطريق إىل دمشق
م��دي�نة ال�تل�ّوث 
البصرّي والسمعّي

عــر مطــار بــريوت كان طريــق  	
احلــدود:  إىل  ذلــك  بعــد  لينطلــق  العــودة، 
»كانــت رحلتنــا مغامــرًة حقيقية«. 5 حواجز 
أمنية يف طريق الدخول من منطقة املصنع، 
عــر معــر جديــدة يابــوس الســورّي، وصــواًل 
إىل دمشــق. أّول هــذه احلواجــز يتبــع لألمــن 
ــى االطــالع  ــه عل العســكرّي، وتقتصــر مهمت
الكثــري  يبــدو  وال  القادمــني.  هويــات  علــى 
مــن التشــنج يف ســلوك ومظهــر عناصــره، 
فقــد يرتــدي بعضهــم مالبــس رياضيــًة وقــد 
يبتســمون لبعــض املســافرين، وخاّصــًة حــني 
يسألون: »شو جايبلنا معك بعد هالغيبة؟«، أو 
»معقولــي بعــد كل هالغيــيب وجــاي متلــوحل 

بدّياتــك!!«.
يعــّد هــذا اجلــزء مــن الطريــق آمنــًا  	
إىل حدٍّ كبرٍي، إذ مل يشهد أّي هجوٍم للثوار، 
أو حتى عمليات ضبط أســلحٍة يف الســيارات. 
لكــن هــذا األمــان مل مينــع مــن وقــوع ضحايــا 
اشتبه بهم بناًء على هيئاتهم أو قيد نفوسهم 
يف البطاقات الشــخصية، ال ســّيما املتحّدرين 
بعضهــم  احملــّررة.  أو  الثائــرة  املناطــق  مــن 
ُيعتقل بسبب تشابٍه يف األمساء. يقول كثرٌي 
ــٌة  مــن املســافرين إن »تشــابه األمســاء« كذب

البتــزاز املســافرين والســائقني.
النظامــي  اجليــش  حاجــز  »كان  	
أحســن شــي«، يفاضــل وائــل بــني احلواجــز 

اخلمســة الــيت مــّر بهــا. »عســاكر جوعانــني 
وأّي هديــة... باكيــت دخــان.. علبــة بــرية.. 
كيلو موز.. علبة بسكويت، ختلي العسكري 
يبتســم لــك وميّشــي هويتــك عالســريع وقــت 
التدقيــق باألمســاء«. ويــرتّدد وائــل يف حتديــد 
احلاجــز األكثــر ســوءاً وبثــًا للرعــب؛ حاجــز 
الفرقــة الرابعــة املعــروف برعونــة ومزاجيــة 
عناصره بني مروٍر ســهٍل »بباكية مارلبورو 
أدنــى  دون  االعتقــال  أو  فــودكا«  قنينــة  أو 
توضيــٍح للســبب، أم حاجز املخابــرات اجلّوية 
اعتمــاداً  األمســاء  بـ«تفييــش«  يقــوم  الــذي 
األجهــزة  جلميــع  املطلوبــني  نشــرات  علــى 
األمنية، بالتزامن مع إهانة معظم الركاب 
»العاديــني«، أي »غري املدعومني بشــكٍل واضٍح 
جــدًا«. فقــد يســأل عنصــر املخابــرات رجــاًل 
مســنًا، وهــو يقــرأ ســنة والدتــه، عــن ســبب 
بقائه على قيد احلياة حتى اآلن، وقد حيرج 
الداخليــة  مالبســها  برمــي  مســافرًة  شــابًة 
خارج احلقيبة قبل أن يطلق سلســلة شــتائم 
بذيئــٍة وجتديفــاٍت عندمــا تطالبــه أن يفتــش 
احلقيبــة دون رمــي اللبــاس، وال يهدأ إال بعد 
تدّخــل الســائق بورقــٍة نقديٍة دّســت يف جيبه. 
للســائق  أن  املســافرين  مــن  يؤكــد كثــرٌي 
علــى طريــق بــريوت دوٌر هــامٌّ يف احملافظــة 
علــى احلــّد األدنــى مــن ســالمة الــركاب، 
فقــد ينقــذك خبرتــه مــن اعتقــاٍل حمتــٍم إن 

حتامــل عليــك أيٌّ من عناصــر احلواجز، وهو 
احتمــاٌل وارٌد جــداً يف أّي وقــت.

يف شــوارع املدينــة شــيٌء مــن بهجــة  	
املاضــي، ســرعان مــا تفقدهــا فــور أن تركــب 
التاكســي وحتــّدد لــه الوجهــة الــيت تريــد 
الوصــول إليهــا. قبــل »غــزو« إيــران الفضــاء 
البصــرّي والســمعّي يف دمشــق، كان النــاس 
راتــب  الداعيــة حممــد  يتصّبحــون بصــوت 
املســّجلة،  دروســه  مــن  واحــٍد  يف  النابلســي 
أو بصــوت فــريوز يف حــاالٍت أقــّل. لقــد تغــرّي 
هــذا اآلن. ال يســألك ســائق ســيارة األجــرة، 
وهــو عنصــٌر أمــيٌّ غالبــًا، إن كنــت تفضــل 
مطربًا معينًا، أو منطًا غنائيًا. سيشّغل أغنيًة 
تــرتاوح يف طائفيتهــا بــني »إلــك حتيــة.. مــن 
اجلعفريــة.. وهــاي اهلويــة.. بامســك يا علي«، 
و«جــدح مــن درعــا الشــرر.. خصــم مهدينــا 
ظهــر.. ومــن حرســتا ننتظــر.. أّول عالمــة«. 
حتى أغنيًة متّجد بشــار األســد ستكون خياراً 
أقــّل عدوانيــًة باملقارنــة مــن النــوع األّول مــن 
أغانــي التكســي يف دمشــق اليــوم، الــيت متــأل 
حيطان شــوارعها بوسرتاٌت ولوحاٌت قماشيٌة 
تطالــب بالثــأر من قاتلي احلســني، إىل جانب 
صــور بشــار وحســن نصــر اهلل وعبــد امللــك 
احلوثــي –مؤخــرًا- وقاســم ســليماني. أو قــد 
يظهــر هــؤالء جمتمعني يف رســوٍم يكون فيها 

اخلامنئــّي زعيمــًا بــني هــؤالء األتبــاع.

علي يونس
مل يكن وائل يعلم أن املّدة اليت سيحتاج إليها للوصول إىل دمشق، قادمًا من املعر احلدودّي اللبنانّي، أصبحت 3 أضعاف  	
الوقــت املعتــاد ورمبــا أكثــر. هــو طالــٌب جامعــيٌّ يف دولــٍة عربيــة. أقنعه ذووه بالســفر خشــيًة عليه مــن خماطر مظاهــرات حّي برزة 
القريــب مــن حمــّل إقامــة عائلتــه، وحيــث قضــى بعــض أصدقائــه برصــاص األمــن والشــبيحة قبــل أربــع ســنواٍت. اضطــّر إىل زيــارة 

دمشــق بســبب مــرض والدته.

رادار المدينة
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	أقص��ى درجات الربد

ر داعش أوابد تدمر األثرية؟ وما قيمتها أمام  هل سيطر داعش على تدمر بعد قتاٍل، أم انسحب منها النظام وسّلمها لداعش؟ هل ُتَدمِّ 	
دمــاء مئــات آالف القتلــى؟ وأّيهمــا أشــهر: مدينــة تدمــر األثريــة أم ســجن تدمــر الرهيــب؟

هــذه هــي األســئلة الطافيــة علــى الســطح هــذه األيــام. ومبناســبة احلــدث التدمرّي اســتيقظت ذكريات الســوريني عن الســجن الرهيب  	
وعذابات من غابوا سنواٍت وراء جدرانه ومتاهاته وزنازينه، ويعّدون بعشرات األلوف منذ مطلع الثمانينات على األقّل، حني كان هذا املكان خمزنًا 

ألجســاد وأرواح تعســاء شــاءت األقــدار أن يقعــوا بــني أيــدي وحــوٍش بشــرية. 
ال يتسع اجملال هنا للكثري الذي ميكن أن حيكى عن هذا السجن االستثنائّي. سأحتّدث فقط عن بعض عناصره يف تعريفاٍت موجزة. 	

املت��اع: حيتفــظ الســجني القــادم إىل تدمــر مــن أغراضــه  	
الشــخصية بالثيــاب فقــط. وُيعطــى »عــازاًل« وبطانيــًة واحدة. ينــام فوق 
العازل ويلتحف بالبطانية. كالهما رقيٌق جداً ومهرتٌئ، ال يقيان من 

بــرد الصحــراء الرهيــب يف الشــتاء.
بدأت رحلة جمموعيت يف تدمر يف الثالث من كانون الثاني،  	
أي يف عــّز املربعانيــة. مل أجــّرب يف حياتــي بــرداً أشــّد قســوًة قبــل ذلك وال 
بعده. كان علينا »فعل شيٍء ما« للتخلص من ذاك الرد القاتل. ومل نكن 
منلــك أيــة وســائل لفعــل أّي شــيء، باســتثناء إضافة كّل مالبســنا فوق 
البطانيــة وقــت النــوم. الغريب أننا اســتطعنا النــوم رغم كّل ذلــك الرد.

وكان علينــا أن نغتســل باملــاء البــارد يف وقــٍت مبّكــٍر مــن  	
الصباح. كســرنا هيبة الرد الرهيب باالغتســال كّل صباٍح، بعد قليٍل 
مــن متاريــن التحمية. حتّول اجلحيم إىل عــادٍة يوميٍة وأصبح مقبواًل.

اقة: همــا صلتــا وصلنــا الوحيدتــني مــع  الب��اب والش��رَّ 	
العــامل اخلارجــّي، أعــي خارج املهجع. أي أنهما مصــدرا اخلطر والرعب 
الدائمني. كّل فتٍح للباب يعي احتمال تنكيل. مّرتني يف اليوم الستالم 
الطعــام، مــّرًة للتفتيــش أي التفقــد، وأحيانــاً للتنفــس، ومــّرًة يف الشــهر 
للفاتورة، وأحياناً لتفتيش املهجع حبثاً عن حفرياٍت حمتملٍة لعملية 
فــراٍر مفرتضــة. يف الفــرتة الــيت أمضيناهــا هنــاك )1996 – 1998(، كانت 
اإلعدامــات قــد توقفــت. أمــا إخــالء الســبيل فهــو نــادر احلــدوث )يف عصر 
األسد قاعدٌة عامة: عدد الداخلني إىل السجون واملعتقالت أكر دائمًا 

مــن عــدد اخلارجــني منهــا(.
»الشــّراقة« فتحــٌة مربعــٌة يف ســقف املهجــع، يراقــب منهــا  	
احلــارس املنــاوب داخــل املهجــع علــى مدار الســاعة. يتــّم تبديــل احلّراس 
أحــد  فيهــا  ينــاوب  إجباريــًة،  ســاعًة   12 النــوم  وقــت  ســاعتني.  كّل 
الســجناء ويتــّم تبديلــه كّل ســاعتني أيضــاً. هــذا النظــام الــذي ُيفــرتض 
بعــض  يســتخدمه  الدائمــة،  للمراقبــة  الوقــت  كامــل  يغطــي  أنــه 
احلــّراس للتســلية. والتســلية عندهــم هــي التنكيــل بالســجني املنــاوب.

التنف��س: نادر احلدوث، وال خيضــع ألّي انتظام. لكن األهّم  	
مــن ذلــك أنــه غــري مرغوٍب من الســجناء، ألنه مناســبٌة إضافيٌة للتنكيل 
بهــم. مــن احملتمــل أن ميضــي وقت التنفس )ســاعًة أو ســاعتني أو ثالثاً، 
وفقاً ملزاج احلراس فوق( بسالٍم، أي دون عمليات تعذيب. يف هذه احلالة 
يؤمر السجناء باجللوس يف وضعية القرفصة لصق احلائط ووجههم 
إليــه، يف صفــني متالصقــني، مغمضــي العيــون، حمنيــي الــرؤوس، 
ممنوعــني مــن الكالم واهلمــس واحلركة وإصــدار أّي صوت. اجللوس 
يف هذه الوضعية، أحياناً طوال ساعتني، رمبا هو التعذيب األشد وطأًة. 
تشعر بثقل الزمن كجبٍل فوق ظهرك ال يتزحزح. الذهن وحده خارج 
املراقبــة. حتــاول التفكــري يف أشــياء تبعــدك عمــا أنــت فيــه، لكنــك تفشــل 
غالباً. حرارة الشمس فوق الرأس احلليق تطرد من ذهنك كّل األفكار 
والذكريــات والصــور )جلســات اليوغــا اإلجباريــة هــذه حدثــت دائمــاً يف 

الصيــف. صيف الصحــراء(.

إهداء إىل املرحوم عبد اهلل قبارة
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د، من  د الســجني، أول ما جيرَّ            التعليم: يف ســجن تدمر، جيرَّ
امسه ومالحمه. وال مينح حتى رقماً بداًل من االســم. الشــرطّي حيدد 
السجني إما بتحديد مكانه أو بلون مالبسه، ثم خياطب رئيس املهجع 
طالباً منه »تعليم« الضحية )التعليم من عالمٍة، وليس من علم(. حني 
ُيفتــح البــاب يف الصبــاح التالــي خيــرج املعلَّمــون إىل الباحــة ويتعّرضون 

للتعذيب. 
ال يتــّم التعليــم بنــاًء علــى خمالفــٍة بالضــرورة، بــل ميكــن أن  	
حيــدث بــال ســبب. بــل كان حيــدث أحيانــاً أن يســأل الشــرطي رئيــس 
املهجــع عــن عــدد املعلمــني، ويكــون اجلــواب: ال يوجــد معلَّمــون. فيطلــب 
الشــرطي إخــراج عــدٍد مــن الســجناء حيــّدده عشــوائياً لتلقــي التعذيــب.

يف فــرتٍة مــن الفــرتات كان كّل مهجــٍع ملَزمــاً بتقديــم عدٍد  	
من الضحايا )5-4( كّل صباٍح. فكان الوجوم املتوتر خيّيم على املهجع. 
الرعب الصايف احملسوس نعيشه مجيعاً طوال ساعٍة قبل فتح األبواب. 
رعب انتظار التعذيب أشّد فتكاً بالروح من التعذيب نفسه. ليست هناك 
أيــة ضمانــٍة أن تقتصــر حفلــة التعذيــب علــى أمٍل مؤقــٍت مهمــا كان 
فظيعاً. ميكن أن ينتهي األمر إىل املوت أو العطب. ال ضمانات ألّي شيٍء 

يف تدمــر.

اللغ��ة: اللغــة فقــريٌة فقــر املــكان وبدائيتــه. أوامــر عســكريٌة  	
وجيزٌة وشتائم صادرٌة من خياٍل حمدوٍد ومريض. »شو لون كس أمك؟« 
كان هذا هو السؤال الذي يقّض مضجع الرقيب كاسر. املفروض أننا 
ال نعــرف أمســاء عناصــر الشــرطة ووجوههــم. نعــرف فقــط أصواتهــم. 
لكــن أخطــاء يرتكبونها كانت تكشــف عــن بعض األمســاء. وبعٌض آخر 
كنــا نســميهم بنســبتهم إىل بلدهــم: الشــامّي والكــردّي واحللــيّب مثاًل. 
كانــت هلجاتهــم تشــري إىل انتماءاتهــم احملليــة. لــدى الكــردّي شــتيمٌة 
واحدٌة: »يا منيوكة« خياطب بها كّل ســجنٍي، ذكٍر بالطبع. الشــامّي 
كان متعاطفًا، رمبا وحده من بني مجيع زمالئه الوحوش. مل يؤِذ أحداً 

بكلمــة. بــل حّذَرنــا ذات مــّرٍة قائاًل بصوٍت خفيٍض: »جاء أبــو رائد!«. 
أبو رائد محاٌر ساديٌّ فظيٌع. طوال ساعتني من التنفس كان  	
يأمرنا بإجراء متارين الضغط والرقصة الروسية. وبذريعة مالمسة 
البطن لألرض أثناء تنفيذ التمرين السادس، كان »يعلِّم« عدداً منا. مع 
العلم أن اجلميع كانوا يفشــلون يف مواصلة تنفيذ التمرين بعد املّرة 

العاشــرة أو العشــرين، حســب كّل واحــد.

الطع��ام: الســتالم الطعــام طقــٌس غريــٌب، شــرطه األهــّم  	
سرعة التنفيذ. ومع أن مهارتنا يف عملية االستالم تطّورت، مع الزمن، 
إىل حدٍّ كبرٍي؛ كان الشــرطّي يصرخ طوال الوقت: أســرع من هيك يا 

عرصــات!

مــّرًة ضبطنــا الســاعة ملعرفــة الزمن الذي يســتغرقه اســتالم  	
الطعــام، مــن حلظــة فتــح البــاب إىل حلظــة إغالقــه. كانــت النتيجــة 
إحدى عشرة ثانية! لتقّدروا »أوملبية« هذا الرقم سأقوم بوصف العملية:

وقــت توزيــع الطعــام أصبح معروفاً بصورٍة تقريبية. ينتظر  	
ثالثــة »فدائيــني«، هــم ســخرة اليــوم، قــرب البــاب ويف أيديهــم طســوٌت 
بالســتيكية. حــني يفتــح البــاب ويصــدر األمــر باســتالم الطعــام، يقفــز 
الثالثــة مــن فوق اإلطار احلديدي للباب، جتنباً للتعثر به والســقوط، 
ويضعــون الطســوت علــى األرض. يســكب الباحاتيــة )وهــم ســجناء مــن 
القســم العســكرّي للســجن، ويتصّرفون مع الســجناء السياســيني مثل 
الشرطة( الطعام يف الطسوت. يصدر الشرطّي األمر حبمل الطسوت. 
حيملها عناصر الســخرة ويدخلون املهجع. يغلق الباب. والباب ضيق، 
ال ميكــن خــروج الثالثــة منــه معاً من غري اصطــدام. فيخرجون فرادى 
ويدخلــون فــرادى. وال جيــوز أن يندلــق شــيٌء من الطعام علــى األرض، 

مــع العلــم أن أحــد الطســوت فيــه غالبــاً مرق البنــدورة.

اجلري��دة: يف زماننــا، كانــوا يوّزعــون علينــا جريــدة البعــث  	
كّل يــوٍم تقريبــًا، ولكــن مــع تأخريها يومــاً واحداً على األقــّل من تاريخ 
صدورهــا. يقــرع الشــرطّي علــى »شــّراقة البــاب« )الطاقــة احلديديــة 
الصغــرية يف بــاب املهجــع امسهــا شــّراقٌة أيضــاً. وكذلــك واقيــة املطــر 
املصنوعــة مــن أكيــاس اخلبــز البالســتيكية، الــيت ميكــن رفعهــا وقــت 
هطول املطر من »الشّراقة« املفتوحة يف السقف(. يفتحها رئيس املهجع 
ويستلم منها اجلريدة املطوّية بعنايٍة. يأمره الشرطّي: حافظ عليها يا 

عرصــا. ثــم يغلــق الشــراقة.
نفــّرق اجلريــدة إىل ورقاتهــا الثــالث، ويبــدأ الــدور بثالثــة  	
قــّراء. بعــد عشــر دقائــق يتــّم التبديــل. كنــا نقــرأ يف اجلريــدة كّل مــا 
يتيحه الوقت قبل إعادة تسليمها، مطويًة بعنايٍة ونظيفًة من أّي أثر، 
يف اليــوم التالــي. مــن األخبــار وتتماتهــا يف الصفحــة 11، إىل التقاريــر 
الصحفيــة إىل الصفحــات الثقافيــة والرياضيــة، وصــواًل إىل إعالنــات 

الوفيــات.
 . بــل كانــت هــذه األخــرية تســتحوذ مّنــا علــى اهتمــاٍم خــاصٍّ 	
فالزمــن ميــّر، ومــن احملتمــل أن ميــوت أشــخاٌص نعرفهــم، وحنــن 

مطلقــة. عزلــًة  العــامل  عــن  معزولــني 

الزي��ارات: القاعــدة العامــة هــي احلرمــان مــن الزيــارات. لكــن عــدداً 
حمدوداً من رفاق جمموعتنا تلقى زياراٍت بفضل وساطاٍت أو رشى أو 
عالقاٍت مفيدة. جاءت الزيارة األوىل بعد حنو سنٍة من وجودنا يف هذا 
السجن، أي بعدما كنا يائسني من تلّقي أية زيارٍة على اإلطالق. ومع 

« ميكن التلذذ بأكله. الزيارة حصلنا على أّول طعاٍم »بشريٍّ
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تنظيم الدولة اإلس��امية يّتبع سياسة العصا واجلزرة
لضبط األمور يف تدمر

الضربــات  مــن  الكثــري  ذلــك  تــال  	
اجلّويــة احلكوميــة، فقتــل مدنيــون جّراءهــا، 
وهــذا مــا قــّدم مســاعدًة سياســيًة للتنظيــم: 
يف غضــون أيــاٍم أعــاد بعــض الســكان توجيــه 
تركــز غضبهــم وخوفهــم من املســلحني على 
األرض إىل الطائرات احلربية فوقهم. يناوب 
تنظيم الدولة اإلسالمية بني ترهيب السكان 
واســرتضائهم. فهــو يســتولي علــى املؤّسســات 
وحيــاول أن يســتوعب املعارضــني للحكومــة، 
مصّوراً نفسه كبطٍل للشعب –أو، على األقّل، 
مركزيــٍة  ســلطاٍت  ضــد  للســّنة-  كبطــٍل 
ــى  ــة. ســاعدت هــذه الطريقــة داعــش عل ظامل
جتذيــر نفســها يف مدينــة الرقــة الســورية 
واملوصــل العراقيــة، واآلن تتكشــف يف تدمــر.

مّت احلديــث عــن ســيطرة تنظيــم  	
الدولــة علــى تدمــر بالتفصيــل مــن قبــل عــدٍد 
مــن الســكان، من بينهــم مؤيــدون ومعارضون 
الرســائل  عــر  أو  باهلاتــف  للحكومــة، 
اإللكرتونيــة. واجلميــع طلــب عــدم الكشــف 
عن هويته الكاملة لتجنب الردود االنتقامية، 
إن كان مــن احلكومــة أو مــن تنظيــم الدولة. 
معظم هؤالء قالوا إنهم عالقون بني تهديدات 
الضربــات اجلّويــة احلكوميــة وعمليــات قطع 

الرؤوس أو عمليات قتٍل 
مــن  أخـــــــرى 

قبــل 

التنظيــم. يف يــوم األربعــاء، علــى ســبيل املثــال، 
ــة قتــل  ــم الدول ــغ بعــض الســكان أن تنظي أبل
عشــرين جنديــًا حكوميــًا يف املــدرج الدائــرّي 
القديــم. آخــرون تذّكــروا رؤيــة جثــٍث جلنوٍد 
ُأحرقــوا أحيــاء أو ُقطعــت رؤوســهم مــن قبــل 
املســلحني. » لقد قتلوا الكثريين«، يقول مالك 
مقهــًى عــن التنظيــم، ثــم ينتقــل إىل الغــارات 
اجلّوية اليت حيّملها املسؤولية عن موت عّدة 
أصدقاء له: »يعلم اهلل ما الذي يقصفونه، األمر 
مرعــٌب للغايــة!«. عــّر البعــض عــن الدهشــة 
مــن أن انتهــاكات التنظيم ليســت أســوأ حتى 
اآلن، ويف الوقــت نفســه كانــوا قلقــني مــن أن 
اجلماعة رمبا متسك نفسها عن وحشيٍة أشّد 
سعيًا وراء التأييد. »إنهم يعاملون أهالي تدمر 
كمــا لــو أنهــم قد ُأســروا كدروٍع بشــريٍة من 

قبل النظام«، يقول أحد أبناء املدينة الذي 
يعيــش خــارج ســورية ويتلقــى 
أفــراد  مــن  يوميــًة  حتديثــاٍت 

دحــام،  تدمــر.  يف  عائلتــه 
أحد ســكان املدينــة، قال إن 
رســالة اجلماعــة إىل كّل 
النــاس، باســتثناء املقاتلــني 
ــة، هــي:  املوالــني للـــحكومـــــ

ــم.  ــا بك ــة لن »ال عالق
أنكــم  نعــرف 
كنتــم حتت 

ســيطرة هــذا النظــام ومل يســاعدكم أحــد«. 
هذا األمر، حسب دحام، مل يكن متوقعًا. كان 
خيشــى أن تنظيــم الدولــة ســيعاقب تدمــر 
القرتاب سكانها من الغرب، هذا االقرتاب غري 
املتبّصر للعواقب، وعالقتهم معه. لكن ال يوجد 
يف تدمر منافٌس مســلٌح معاٍد للحكومة. رمبا 
لشــعورهم أنهم مهّددون بدرجٍة أقّل، مل يقم 
مقاتلو التنظيم على الفور مبهامجة النشطاء 
احلكومــة  ويعارضــون  يعارضونــه  الذيــن 
علــى حــدٍّ ســواء. أحــد الناشــطني قــال إن لديــه 
أقربــاء مــن تنظيــم الدولــة وكان مبقــدوره 
أن جيلس ويتكلم مع جمموعٍة من املقاتلني. 
العــدد األكــر، قــال، كانــوا أجانــب، مــع قليٍل 
من السكان احملليني وكثرٍي من الســــــوريني 
البــالد.  أحنــاء  كّل  مــن 

آن برنارد وهويدا سعد/ نيويورك تاميز/ 28 أيار
ترمجة مأمون حليب

بعد ساعاٍت من اجتياح تنظيم الدولة اإلسالمية لتدمر، نّفذ مقاتلوه إعداماٍت ميدانيًة وتركوا اجلثث -من بينهم العديد من جنود  	
النظــام- يف الشــوارع. بعــد ذلــك، وفقــًا للســكان، شــرعوا يتصّرفــون وكأنهــم مســؤولو املدينة. فأصلحوا حمطــة الطاقة، وفتحوا مضخــات املياه، 
وعقدوا اجتماعاٍت مع الوجهاء احملليني، وفتحوا خمبز املدينة الوحيد وبدؤوا بتوزيع اخلبز جمانًا. وعلى أعالي آثار املدينة غرسوا رايتهم. مل 

ينهبــوا أو يدّمــروا هــذه اآلثــار علــى الفــور مثلمــا فعلــوا يف مواقــع أخــرى.

ملف



كان طلبهــم الوحيــد هــو أن يتخلــص من 
ســيكارته، قائلــني إن بوســعه أن يدخــن يف 
منزلــه وليــس أمام املأل. »حتــاول داعش أن 
تظهر شيئًا من اللني«، يقول هذا الناشط. 
»لكــي ال أعلــم إىل متــى ســيدوم ذلــك«. 
عندمــا ُســئل عــن نظــرة الســكان للتنظيــم 
أجــاب أن املدنيــني مل يكــن لديهــم إال خيــار 
اخلضوع. »ال يستطيعون فعل شيء. لدينا 
عــدٌد قليــٌل يناصــرون داعــش ألن أبناءهــم 
 ، معها«. أما علي، وهو ضابط أمٍن حكوميٌّ
فقــد حكــى قّصــًة خمتلفــة. فهــو يقــول إن 
بعــض الســكان ســاعدوا داعــش. كان قــد 
خدم لسنواٍت يف تدمر وفّر األسبوع املاضي 
»بســالحي فقــط، دون مالبــس، بــال شــيء. 
ــا. كيــف تتوقــع  مل يتعــاون املدنيــون معن
مــن احلكومــة أن تعمــل إن كان قّنــاٌص 
بإبــالغ  تقــوم  ال  وأنــت  بيتــك  يســتخدم 
اجليــش؟«. أفراد العائالت البــارزة جيرون 
حســاباتهم خبصــوص جهة إعطــاء الوالء. 
مديــر متحف تدمر، وهو مواٍل للحكومة، 
هرب. أحد أقربائه ُقتل. قريٌب آخر له بايع 

داعش.
يف خطٍب ُبثت من مآذن املساجد  	
اجلنــود  بتســليم  الســكان  داعــش  أمــرت 
وّزعــت  كذلــك  بيوتهــم.  يف  املختبئــني 
جالبيــب ســوداء فضفاضــًة علــى احملــالت، 
قائلــًة إن علــى النســاء أن يرتدينهــا. حتــى 
األولويــة  أعطــت  داعــش  أن  يبــدو  اآلن، 
جلعــل تدمــر مركــزاً متقّدمــًا للخالفــة 
النهــب  الــيت تّدعيهــا، وليــس لإليــذاء أو 
الفــورّي آلثــار املدينة. يــوم األربعاء، يف بثٍّ 
، قــّدم أحــد قــادة اجلماعــة يف تدمــر  إذاعــيٍّ
معامل اخلطط؛ اآلثار »لن يلحقها الضرر، 
إن شــاء اهلل. لــن منّســها ببلدوزراتنــا كمــا 
مييــل البعــض لالعتقــاد«. لكنــه قــال إن 
املقاتلني سيحطمون التماثيل »اليت كان 
الكفار يعبدونها 
يف املاضــي«.

سجن تدمر... اإلسامّي
حممد عثمان

مــن املعــروف أن معظــم نــزالء ســجن تدمــر، وال ســيما منــذ مثانينيــات القــرن  	
املاضــي، كانــوا مــن اإلســالميني، وحتديــداً املتهمــني باالنتمــاء إىل مجاعــة اإلخــوان. ولكــن 
أكثر الشهادات املتوالية عن هذا السجن ال تلقي الضوء الكايف على تيارات وكتل »اجملتمع« 
اإلســالمّي التدمــرّي، خبــالف هــذا الكتــاب الــذي كتبــه أحــد املعتقلــني اإلخوانيــني يف تدمر، 
ونشره إلكرتونيًا حتت عنوان »وأخرياً تكلم الصامتون«، باسٍم مستعاٍر: عبد اهلل بن عبد اهلل.

يعّدد املؤلف الـــــتيارات اإلســـالمية  	
داخل السجن فيما يلي:

وهــم  املس��لمون:  اإلخ��وان  	
األكثــر عــدداً بالطبــع. وقــد محلــوا إىل تدمــر 
انقسامهم السابق خارجه بني التيار الدمشقّي 
ــيّب، وبــني مــن كانــوا يفّضلــون  والتيــار احلل
اســتمرار اجلماعــة يف العمــل الدعــوّي، ســعيًا 
إلقامــة اجملتمــع املســلم، وبــني مــن رأوا أن 
تضييــق النظــام ومالحقاتــه واســتفزازاته مل 
تــرتك جمــااًل للــرّد إال بالعمــل املســّلح. وكان 
مصري معظم هؤالء احلكم باإلعدام وتنفيذه 

داخــل الســجن.

كان  الــذي  الس��لفّي:  التي��ار  	
يعمــل علــى نشــر أفــكاره الُعَقديــة والفقهيــة 
يف ســورية بالوســائل الســلمية البحتــة، دون 
اهتمــاٍم باجلوانــب احلركيــة أو السياســية. 
ولكن ما أّدى إىل اعتقاهلم هو أن بعضهم كان 
علــى صلــٍة باإلخــوان أو ببعــض رجاالتهــم، أو 
أن حــال البلــد دفعتــه إىل اإلعــالن عــن موقــٍف 
ممــا جيــري. ويصــف املؤلــف أبنــاء هــذا التيــار 
بالغلــّو الــذي دفــع بعضهم –عنــد انقالبه- إىل 
تيــاراٍت »خطريٍة« كتيــار القرآنيني، أو إعالن 

الكفــر باإلســالم كلــه.

وكان وقــت  الص��ويّف:  التي��ار  	
أبنائــه موّزعــًا بــني األوراد اخلاّصــة وقــراءة 
القــرآن، وبــني النقــاش احلــاّد مــع الســلفيني، 
الذي كثرياً ما حتّول إىل شــجاٍر وعداوة. أما 
مــا أتــى بهــم إىل الســجن فــرتاوح بــني العالقــة 

الشــخصية أو القرابــة مــع بعــض اإلخــوان، 
اجلماعــة  مــع  العاطفــّي  االنســياق  وبــني 

ســواها. أو  املاديــة  املســاعدات  وتقديــم 

تي��ار التكف��ري واهلج��رة: وهــو  	
أقليٌة كانت قد تأثرت بهذا االجتاه الذي نشأ 
أصاًل يف السجون املصرية، واستقطبت بعض 
»املتشّددين واملعجبني بأنفسهم«. ووصل بهم 
األمر إىل درجة تكفري أّي شخٍص ال يعرفونه 
بدعــوى أنــه مل يبايــع أمريهــم الــذي كان 
يدعى يشار شوقل. وتراجع حضور هذا الفكر 
بعد مناقشاٍت إخوانيٍة طويلٍة، وتهديداٍت من 

إدارة الســجن.

تي��ار القرآنيني: وكانــوا يقولون  	
أدنــى  الكريــم فقــط، دون  بالقــرآن  باألخــذ 
اعتباٍر للســنة النبوية أو لألحاديث الشــريفة، 
الــيت يــرون أنهــا فهــم الرســول صلــى اهلل عليه 
وســّلم للقــرآن، وهــو مما ال ُيلزمهم، فهو بشــٌر 
وهــم بشــر. وكان داعيتهــم يف الســجن طالبــًا 
محصيــًا يف كليــة الطــب –قبــل االعتقــال- 

يدعــى عبــد الناصــر تقــّي الديــن.
تتحــاور  التيــارات  هــذه  كانــت  	
وتتصارع. وشهدت السنوات الطويلة حتّوالٍت 
ــه  ــت الكثــري مــن األفــراد بــني هــذا التوّج طال
اإلســالمّي أو ذاك، رغــم التضييــق الشــديد 
املعــروف علــى كّل مناحــي احليــاة، والــذي 
كان أقسى بكثرٍي حني يتعلق األمر بالشعائر 
اإلســالمية. فلــم يكــن هنــاك تســاهٌل جتــاه 
الصــالة إطالقــًا. ووصل أمر منعها أحيانًا إىل 
درجة معاقبة من جيلس جلســة الصالة ولو 

كان متوّجهــًا إىل غــري القبلــة.
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عن داعش وتدمر وسجنها
عمر الباشا

»الدولة« اليت حتّب الرعايا
علــى خالف ســريتها املعتادة، خّيبت  	
أخبــار  متابعــي  وخمــاوف  توّقعــات  داعــش 
ســيطرتها علــى تدمــر. فلــم تســلك يف هــذه 
املدينة على جمرى أدائها الوحـشّي الذي بات 
مشتهراً، والذي كان جيري على قدٍم وساٍق 
يف جمــازر يوميــٍة حصــدت عشــرات الشــبان 
يف ديــر الــزور، بتهــم التآمــر علــى التنظيــم أو 
االنتمــاء إىل اجليش احلّر أو العمالة للنظام، 
يف الوقــت نفســه الــذي كانــت داعــش تقتحــم 
فيــه تدمــر، وتقتل »األعداء املشــروعني« يف أّي 
، من جنود النظام وعناصر دفاعه  عمٍل حربيٍّ
الوطّي وخمريه، ثم تتوقف بعد غلبة الظّن 
بانتهــاء هــؤالء، وتدعــو النــاس إىل العــودة إىل 
أعماهلــم  الطبيعيــة واخلــروج إىل  حياتهــم 
و»أرزاقهــم«، بينمــا ينشــغل التنظيــم بإعــادة 
ضّخ املياه وتشــغيل شــبكة الكهرباء واســتقدام 

اخلضــار مــن الرقــة.
ولكــن األمــر الــذي غــاب عــن أذهــان  	
املتوقعــني واملتخّوفــني، وأّدى إىل اســتغرابهم 
مــن هــذا الســلوك الداعشــّي اهلــادئ نســبيًا، 
وإىل تبنيهــم روايــاٍت غــري صحيحــٍة عــن قيام 
التنظيــم مبجازر يف حــّق املدنيني –وهو األمر 
الذي نفته تنسيقية تدمر-؛ هو أن هذه املدينة 
هــي أّول جتمــٍع ســكانيٍّ كبــرٍي يســتخلصه 
بعــد طــول  النظــام مباشــرًة،  مــن  التنظيــم 
حتريــٍر للمحــّرر، وقضم مســاحة ما يســيطر 
اإلســالمية  والكتائــب  احلــّر  اجليــش  عليــه 

ويشــيع فيــه منــط حيــاة الثــورة.
هنــاك، حيــث احلواضــن الثوريــة،  	
بأقصــى  األمنيــة  داعــش  جمّســات  تشــتغل 
مليئــٌة  فــاألرض  واحلــذر،  الطاقــة  درجــات 
باألعــداء؛ مــن مقاتلــني وإعالميني وناشــطني 
كّل  إخل.  وصحّيــني...  وخدميــني  مدنيــني 
هــؤالء أعــداء داعــش الــيت تكــره الثــورة أكثــر 
ممــا تكــره النظــام، واألدلة علــى ذلك كثرية.

أن  أكثــر  داعــش  مــع  يســتقيم  	
»تســتلم« شــعبًا مــن الرعايــا، مل خيرجــوا مــن 
قمقــم القمــع إىل آفــاق احلّريــة. ومــا عليهــم 
ســوى أن يســتبدلوا قمعــًا بقمــع، وأن خيلعــوا 
قالب »اإلخوة املواطنني« ويرتدوا عباءة »عواّم 
املســلمني«، وخيرجــوا إىل أرزاقهــم وأعماهلــم 

ومعايشــهم!

السجن الذي لن حتتاج إليه داعش
ســجن  مــع  للتنظيــم  ذاكــرة  ال  	
تدمــر. خبــالف حبــل الســّرة الوطيــد الــذي 
يصلــه بســجن بــوكا وســواه مــن الســجون 
العراقيــة، وســجن صيدنايــا الســورّي بدرجــٍة 
ــر  ــزالء تدم ــن ن ــاحقة م ــة الس ــّل. فاألغلبي أق
هــم أعــداء التنظيــم، مــن إخــواٍن مســلمني أو 
يســاريني. وإذا كان الســوريون قــد تفاعلــوا 
بشــكٍل واســٍع مع سقوط هذا السجن الرهيب 
–علــى خــالٍف بينهــم حــول املوقــف من اجلهة 
داعــش  فقــد كان موقــف  أســقطته-  الــيت 
شــديد الــرود جتــاه هــذا املوضوع. نشــرت أواًل 
بضــع صــوٍر، ثــم بّثــت جولــًة لدقائــق معــدودٍة 
باجملّنديــن  اخلــاّص  العســكرّي  الســجن  يف 
الفاّريــن واملخالفــني ألنظمة اجليش أساســًا، 
ال السياســّي الــذي ينصــرف إليــه املعنــى عنــد 
احلديــث عــن ســجن تدمــر. وعلــى خــالف 
اإلبهاريــة  والعنايــة  البصــرّي  االحتفــاء 
حركاتــه  كّل  يف  للتنظيــم  املقصــودة 
وسكناته مهما ضؤلت أهميتها، جاء التصوير 
داخــل الســجن متســّرعًا ويفتقــر إىل احلــّد 
األدنــى مــن االهتمــام. وأخــرياً، فّجــرت داعــش 
الســجن! هكــذا ببســاطٍة. دون حتــى أن تعلــن 
أنهــا فعلــت ذلــك ألنــه »رمــٌز للقمــع واملهانــة 
البشرية«، كما حياول بعض داعشّيي اهلوى 
مــن احملللــني والكتــاب والفايســبوكيني أن 
يــّرروا، دون توكيــٍل مــن التنظيــم، بل تّرعًا 
مــن عنــد أنفســهم وتبعيــًة جمانيــًة للجنــون.

التريــر صحيحــًا  هــذا  فلــو كان  	
الرقــة،  –يف  لكانــت فــروع األجهــزة األمنيــة 
مثــاًل- قــد ســبقت الســجن إىل مصــريه املتناثر 
يف اهلواء. واحلال أن هذه املباني صارت مقّراٍت 
وحماكــم وســجوناً للتنظيــم، ومل ختتلــف 
عليهــا الوظيفــة بــل اإلدارة. متامــاً كمــا تريــد 

داعــش مــن أهالــي تدمــر.
إىل  التنظيــم  حيتــاج  ال  وبالفعــل،  	
سجٍن كبرٍي ومستداٍم كهذا، بل إىل حمّطات 
توقيــٍف صغــريٍة ســرعان مــا يغادرهــا معظــم 
اإلعــدام  وســواطري  ســكاكني  إىل  نزالئهــا 

الســاحات. يف  الــرؤوس  وتعليــق  والصلــب 
إىل  نضطــّر  أن  ومــؤمٌل  ســخيٌف  	
املقارنــة بــني إجــرام حافــظ األســد، الذي شــهد 
ســجن تدمــر أيــام ذروته يف عهــده، وبني إجرام 
داعــش. ولكــن، علــى األقــّل، خــرج مــن ســجن 
تدمــر الرهيــب آالٌف مــن ثبتــت عليهــم تهــم 
االنتمــاء إىل أحــزاٍب ســّريٍة مناوئــة، وبعضهــم 
اآلن من أركان الثورة أو املعارضة السياسية، 
فيمــا تقتــل داعــش مــن تتهمــه بإحــراق بقايــا 
ســيارٍة للحســبة كانــت قــد انقلبــت وصــارت 

ركامــاً علــى جنــب الطريــق!
ــوا  ــن قض ــات م ــش لعذاب ــه داع ال تأب 	
يف ســجن تدمــر الســنوات الطــوال يف ظــروٍف 
ال تصــّدق مــن القمــع، ألنهــا لــو قبضــت عليهم 
لقتلتهم بتهمة الرّدة، وهي تهمٌة توجب القتل 
لدى التنظيم بشكٍل أوىل من تهمة الكفر اليت 

تطــال الســّجانني!

من إصدارات التنظيم يف تدمر

ملف
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ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ مجّلة

هــذه املــّرة، مل جيــد شــّبيحة النظام  	
وموالوه أية مّرراٍت مقنعٍة الندحار جيشهم 
يف أرحيــا بهــذه الســرعة والكيفيــة، خاّصــًة 
بعــد مــا حــدث يف جســر الشــغور ومشــفاها 
قبــل أســبوع. وإذا كانــت كذبــة االنســحاب 
املزعــوم مــن املشــفى قــد انطلــت علــى بعــض 
مرضــى اإلنــكار، فإنــه، وعلــى عكــس املعتــاد، 
رفــع  وصفحــات  مواقــع  معظــم  عجــزت 
املعنويــات الشــهرية عــن تقديــم أيــة حجــٍج 
مقنعــٍة هلزميــة أرحيــا، حتــى تلــك املالئمــة 
خــر  بنقــل  واكتفــت  التشــبيحّي.  للعقــل 
االنســحابات املتتالية كما وردت من مصادر 
النظام الرمسية، وسط سيوٍل من التعليقات 
لتشــّكل  باهلزميــة،  واملصدومــة  املتخّبطــة 
عاصفــًة مــن التســلية والســخرية يف أوســاط 
الثورة، مثلما فعلت مشــاهد ســباقات ركض 
جنــود األســد املتكــّررة مؤخــراً. ويف ضــوء كّل 
هــذا، مــن يســتطيع أن يأتــي علــى ذكــر نصر 
“اجليــش العربّي الســورّي” وخرافات قدراته 

وذكاء قيادتــه وحنكتهــا بعــد اآلن؟
بئــر اهلزميــة األســدية  مــن قعــر  	
وصمتهــا خــرج بهجــت ســليمان، أحــد وجهــاء 
مــن  املطــرود  والســفري  األســدّي،  اخلــرف 
األردن؛ ليجيــب عــن التســاؤل الــذي اّدعــى أنه 

ــه احلذقــة  ــه تدوينت ــون ب ــه، وليعن ُطــرح علي
»لويــن راحيــني بعــد أرحيــا؟«، قائــاًل: »ذاهبــون 
إىل النصــر املؤّكــد«. وإذا كان التســاؤل يف 
حــّد ذاتــه اعرتافًا من لواٍء ورئيٍس ســابٍق لفرع 
التبّجــح  علــى  إال  يعتــد  مل   ،251 املخابــرات 
بقــدرات نظامــه وجيشــه وميليشــياته، فــإن 
اجلواب املباشر ال حييل إىل حماولة العجوز 
األســدّي انتشــال معنويــات الشــبيحة -الــيت 
ملــس تداعيهــا عنده وعند من حوله- وحســب، 
بــل يشــري يف تفاصيلــه إىل رغبــة اجلنــرال 
الســفينة  مــن  اهلاربــني  إعــدام  يف  الســابق 
األســدية الغارقة قبل أن يبقى عاريًا ووحيداً 
ــية  ــه« السياس ــتخدمًا »رؤيت ــا، مس ــى متنه عل
ذاتهــا  اململــة  باألدلــة  هذيانــًا  والعســكرية 
املستشــعرين بقــرب النهايــة  تــارًة، ومهــّدداً 
تــارًة أخــرى، ليحــاول إقنــاع أحــٍد ممــن بقــي. 
فالــذي حصــل معروٌف لديــه: »ما صار أكثُر 
وضوحــًا مــن الشــمس يف رابعــِة النهــار، إال 
داِخِلِهــم،  يف  وللمهزومــني  للمعتوهــني، 
وللحاقديــن املأفونــني، بأّننــا يف اجلمهوريــة 
العربيــة الســورية ُنواِجــُه حربــًا عامليــًة ثالثــة، 
ُيديُرهــا احللــف األطلســي »أمريــكا وأورّبــا 
وتركيــا« ونواجــه أكثر من نصف العامل يف 
حرب غري مســبوقٍة يف التاريخ ال بد أن تدوم 

ســنوات عديــدة ال بــد أن مننــى فيهــا بعشــرات 
االنكســارات«، حبســب مــا جــاء يف جوابــه. و 
بعد هذا التشــخيص املفّصــل، و”اجلديد” بال 
شــك علــى أمســاع املؤيديــن، كان ال بــّد لّلــواء 
اخلــرف أن يصــف الرتيــاق النفســّي املناســب 
ألولئــك املعتوهــني واملهزومــني يف داخلهــم: 
“علينــا أْن نقــوم ِبَتصعيــد املــرارة والغضــب 
ْتِميَّــِة  عنــد االنكســارات، إىل إميــاٍن ُمْطَلــٍق حِبَ
النصــر، بــداًل مــن النُّــواح والعويــل وتثبيــط 

اهلمــم..”.
علــى غــري العــادة أيضــًا، مل حيــظ  	
مــن  بالكثــري  تلــك  و»خاطرتــه«  اجملــد  أبــو 
الــذي  حيــدرة،  ابنــه  فباســتثناء  املصّدقــني. 
وغريبــًة  نــادرًة  باتــت  فصيلــٍة  إىل  ينتمــي 
اآلن يف إصرارهــا علــى أّن مــا حيــدث ليــس 
إدلــب  إىل  ســيعود  اجليــش  وأن  كذبــًا،  إال 
وجســر الشــغور وأرحيــا وغريهــا مــن املناطــق؛ 
مل يكــرتث أحــٌد بهــذا الــكالم. فيمــا يســتطيع 
املتابــع بســهولٍة مالحظــة توقــف العديــد مــن 
املواقــع والصفحــات اإلخباريــة التشــبيحّية 
عن العمل، بعد أن هجر الكثري من أصحابها 
واالنهيــارات  اهلزائــم  توالــي  إثــر  منابرهــم 
ــى، تاركــني معلقيهــم  ــي القتل وشــتائم أهال
يتساءلون حبسرة... لوين راحين بعد أرحيا؟

صياد المدينة

لوين راحيني بعد أرحيا؟؟
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