
3ayn-almadina.com
facebook.com/3aynAlmadina

مجلة نصف شهرية مستقلة / العددان 48 - 49 / 1 - 16 آيـار 2015            

البني����ة العس����كرية لتنظي��م 
الدولة اإلس��امية يف "والية اخلري"

يف اهليكلية والعدد والفعالية 
والتسليح القتالية 



االفتتاحية

4 أدوية إيران: قاتٌل آخر للسوريني 
 5 التجّول بالضحايا يف امليادين 

6-7 العمل الصحفّي يف ظّل داعش 
 15 عبادة البوط وحزب البوط 

 16 الكوميديا السوداء لعهد األسد 
17 جاك عبد اهلل... وّراق الضوء 

 18 التقاعس األمريكّي يف سورية 
 19 صوٌر من أرض اخلالفة 

رغ��م ع��دم وج��ود جه��اٍز إعالم��يٍّ منّظ��ٍم وحمرتٍف ينطق باس��م الث��ورة، دفعت  	
االنتص��ارات ال��ي حيققه��ا الث��ّوار يف جس��ر الش��غور، واملع��ارك املش��تعلة يف القلمون ضد 
ميليش��يا ح��زب اهلل، إىل تص��ّدر أخب��ار اجلبه��ات واألوض��اع امليدانية يوميات الس��وريني. 
بينم��ا يس��تمّر رأس النظ��ام وحليف��ه نصر اهلل باملكاب��رة واحلديث عن انتصاراٍت ُخّلبيٍة 
ال تفلح إال يف إحالة مقاتليهم إىل مزيٍد من النعوش، وجتعل مؤيديهم أكثر جنونًا 
وهوس��ًا بالب��وط العس��كرّي. وم��ن جه��ٍة ثالث��ٍة، م��ا زال تنظي��م داع��ش، ه��و اآلخ��ر، يله��ث 
باحث��ًا ع��ن حتقي��ق نص��ٍر إعالم��ي يغط��ي ب��ه ع��ورة التم��ّدد ال��ذي مل يع��د ليتحق��ّق إال 

عندم��ا يهاج��م أهداف��ًا منعزل��ة للنظ��ام املته��اوي. 
، بني��ة وهيكلي��ة داع��ش العس��كرية يف  نتن��اول يف ه��ذا الع��دد، يف مل��فٍّ خ��اصٍّ 	
حمافظ��ة دي��ر ال��زور، أو، عل��ى وج��ه الدق��ة؛ املنطق��ة ال��ي يطل��ق عليه��ا التنظي��م اس��م 
“والي��ة اخل��ر”، راصدي��ن باألمساء بعض قادة التنظيم العس��كريني، وأع��داد مقاتليه، 
وأن��واع عتاده��م وكميات��ه املوج��ودة يف “الوالي��ة” ال��ي م��ا زال��ت داع��ش تتخّب��ط يف 
إدارته��ا حت��ت جن��ح الظ��الم يف ج��وٍع أرع��ن للس��لطة ومتلم��ٍل للس��كان يغّطي��ه التنظي��م 
باإلص��دارات املخادع��ة ال��ي تزع��م هن��اء الن��اس وه��م يعيش��ون حت��ت احت��الل اخلالف��ة.

إذ يكش��ف التقري��ر، ومبوضوعي��ٍة، عناص��ر الق��ّوة العس��كرية لداع��ش: أم��راء  	
مهووس��ون ب��دون خ��رة، مج��وٌع م��ن الفتي��ة الذي��ن ُيلق��ى به��م إىل امل��وت دون حس��اٍب 
تقريب��ًا، ق��د تع��ّوض م��ا يعرتي عتاده العس��كرّي من نقٍص يف بع��ض أنواعه الضرورية، 
وهو ما يفّس��ر ضراوة معارك تدمر احلالية، حيث خمازن الس��الح والذخرة، لتغذية 
ح��رب داع��ش املس��تمّرة يف كّل م��كان، ليأت��ي إع��الم التنظي��م وجيّم��ل ذل��ك كّل��ه يف 
إصداراٍت تضفي املهابة على هذه الكتلة املختلطة من الفوضى والدموية واألس��لحة 
واألم��راء املختل��ني والعناص��ر الغف��ل، وتوح��ي أنه يس��تحّق االحرتام مبا يلي��ق ب�»دولة«!

وإذا كان إع��الم النظ��ام ق��د تهاف��ت إىل درج��ة اضمح��الل ثق��ة املؤيدي��ن  	
بأخب��اره، ف��إن إع��الم دول��ة اإلص��دارات م��ا زال أح��د أه��ّم أوج��ه نش��اطها ومتّيزه��ا، فيم��ا 

يس��ر إع��الم الث��ورة بب��طٍء عل��ى طري��ق االح��رتاف، ولكن��ه األبق��ى.

وإعام جبهاٌت 



مطلع هذا الش��هر، نش��رت صحيفة  	
هافتينغت��ون بوس��ت –وه��ي إح��دى الصح��ف 
الوالي��ات  يف  انتش��اراً  األكث��ر  اإللكرتوني��ة 
املتح��دة- تقريراً مطّواًل حتّدث عن معلوماٍت 
بأن مباحثاٍت تركيًة قطريًة سعوديًة جتري 
للدفع بعجلة اخلالص يف س��ورية، ُبعيد بدء 
عاصفة احلزم للقضاء على متّدد احلوثيني، 

ذراع النف��وذ اإليران��ّي يف اليم��ن.
وأّك��دت ه��ذه األنب��اء تصرحي��اٌت  	
ل��ذات الصحيف��ة يف وق��ٍت الح��ق،  تركي��ٌة 
يف ح��ني رفض��ت الوالي��ات املتح��دة التعلي��ق 
مل  وإن  واش��نطن،  ب��أن  التس��ريبات  عل��ى 
تب��ِد اس��تعدادها للمش��اركة، إال أنه��ا أب��دت 
ع��دم معارضته��ا، وه��و م��ا ع��ّر عن��ه الرئي��س 
األمرك��يّ ب��ارك أوبام��ا يف تصري��ٍح الش��هر 
املاض��ي يف مع��رض جواب��ه ع��ن ع��دم تدخ��ل 
بالده يف سورية بالقول: »ملاذا ال تتدخل الدول 

العربي��ة؟«.
تأوي��ل ه��ذا االتف��اق، وف��ق حتلي��ل  	
ع��ّدة صحٍف أمركيٍة منها نيويورك تاميز، 
أن القيادة الس��عودية اجلديدة، الي شاركت 
اإلخ��وان املس��لمني يف حربه��ا عل��ى احلوثي��ني 
باليم��ن، ال ت��رى فيه��م عدّواً كم��ا اعتر امللك 
الس��ابق عب��د اهلل ب��ن عب��د العزي��ز ال��ذي ت��ويف 
مطل��ع الع��ام اجل��اري. ويف س��وريا، ب��دا ه��ذا 
االتف��اق جلي��ًا عل��ى األرض يف االنتص��ارات 
ال��ي حققته��ا املعارض��ة الس��ورية املس��لحة يف 
جبه��ات كلٍّ م��ن إدل��ب وجس��ر الش��غور وجبل 
األربعني بقيادة جيش الفتح املنتظر انضمام 
املزي��د م��ن الفصائ��ل إلي��ه بع��د حصول��ه عل��ى 
األي��ام  خ��الل  مرتقب��ٍة  عس��كريٍة  تعزي��زاٍت 
املاضي��ة، ليك��ون ه��و مث��رة التحال��ف القط��رّي 

الس��عودّي الرتك��ّي.

عوائق مقلقة
»تف��اؤاًل  التط��ّور  ه��ذا  يس��تدعي  	
رئي��س  خوج��ة،  خال��د  ع��ّر  كم��ا  ح��ذرًا«، 
االئت��الف الوط��ّي الس��ورّي، يف لق��اءاٍت غ��ر 
رمسي��ٍة، خ��الل زيارت��ه األخ��رة لواش��نطن. 
ق��د  األمركي��ة  اخلارجي��ة  كان��ت  ف��إن 
مناط��ق  بإنش��اء  مقرتح��ه  بدراس��ة  وعدت��ه 
آمن��ٍة جبّدي��ة، فإنه��ا مل تع��ِط وع��وداً بتغي��ر 
سياستها، يف ظّل تشديدها الدائم على احلّل 
السياس��ّي، ال��ذي يتف��ق علي��ه أقطاب اجملتمع 
الدول��ّي، دون أن حُت��ّدد تفاصيل��ه، باس��تثناء 
ن��ّص بي��ان جنيف األّول ال��ذي ُيقرأ بروايات.

به��ا  مت��ّر  عقب��اٍت  ث��الث  مث��ة  	
القادم��ة،  األي��ام  خ��الل  الس��ورية  القضي��ة 
ميكن بعدها احلديث إما عن استمرار النزاع 
لس��نواٍت عديدة، أو أن حُيس��م الوضع لصاحل 
الث��ورة خ��الل أش��هر، وه��و م��ا ع��ر عن��ه خال��د 

خوج��ة.
العقب��ة األوىل ه��ي قم��ة كام��ب  	
ديفي��د ال��ي ص��در بيانه��ا اخلتامّي مس��اء يوم 
اجلمع��ة املاض��ي، بع��د أن كان دبلوماس��يون 
يف  لالئت��الف  مص��دراً  وع��دوا  خليجي��ون 
واش��نطن ب��أن ُيط��رح الش��أن الس��ورّي بق��ّوٍة 
خ��الل لقائه��م بأوبام��ا. ولك��ن، م��ن البي��ان 
والعالق��ة  اليم��ن  ��ي  ملفَّ أن  ب��دا  اخلتام��ّي، 
م��ع إي��ران ح��ازا عل��ى النصي��ب األك��ر م��ن 
احملادث��ات. ون��ورد هن��ا اجلزء املتعلق بس��وريا، 
وال��ذي متك��ن قراءت��ه بعّدة أوج��ه. يقول نّص 
البيان: »القادة ملتزمون مبواصلة العمل من 
أجل إجياد حلٍّ سياس��يٍّ دائٍم يف س��ورية، وأن 
تنته��ي احل��رب، ويت��ّم إنش��اء حكوم��ٍة ش��املٍة 
حتم��ي مجي��ع األقلي��ات العرقي��ة والديني��ة، 

وحتاف��ظ عل��ى مؤسس��ات الدول��ة. وأك��دوا 
جم��ّدداً أن األس��د فق��د كّل ش��رعيٍة، ولي��س 
له دوٌر يف مستقبل سوريا. كما أّكد القادة 
عل��ى دعمه��م بق��ّوٍة للجه��ود املتزاي��دة لتدمر 
تنظي��م الدول��ة )داع��ش( يف س��وريا، وح��ذروا 
م��ن تأثر اجلماع��ات املتطّرفة األخرى، مثل 
جبهة النصرة، الي متثل خطراً على الشعب 
الس��ورّي وعل��ى املنطق��ة واجملتم��ع الدول��ّي. 
وأعرب��وا ع��ن قلقه��م العمي��ق إزاء اس��تمرار 
تده��ور الوض��ع اإلنس��انّي يف س��وريا، وأدان��وا 
من��ع توزي��ع املس��اعدات عل��ى الس��كان املدنيني 

م��ن قب��ل نظ��ام األس��د أو أّي ط��رٍف آخ��ر«.
املعارض��ة  أم��ام  الثاني��ة  العقب��ة  	
السياس��ية الس��ورية ه��ي مش��اورات جني��ف3 
اجل��اري عقده��ا ه��ذه األي��ام، بع��د أن دع��ا 
مبع��وث األم��م املتح��دة دي ميس��تورا مئ��ات 
اجله��ات املعارض��ة حلض��ور املش��اورات ال��ي 
س��يضع فيه��ا املعارض��ة أمام أس��ئلٍة حمرجٍة 
تظهر تش��تتها، وعدم إعدادها خلطٍة جاهزٍة 
آلي��ة  أو  للنظ��ام،  املفاج��ئ  للس��قوط  س��واًء 
إنش��اء هيئ��ٍة سياس��يٍة تس��تبدل ب��ه يف إط��ار 

السياس��ّي. احل��ّل 
أم��ا آخ��ر العقب��ات فه��ي انتخاب��ات  	
االئت��الف الوط��ّي املع��ارض القادم��ة. فق��د 
خّل��ف خوج��ة انطباع��ًا جي��داً ل��دى اخلارجية 
نفس��ه،  الوق��ت  يف  لكنه��ا،  األمركي��ة، 
ع��ّرت ع��ن خش��يتها م��ن احتم��ال ع��دم ف��وزه 
يف االنتخاب��ات القادم��ة، وه��و م��ا يع��ي أن 
يرتاج��ع  ق��د  الس��ورّي  السياس��ّي  احل��راك 
أش��هراً إىل ال��وراء يف ح��ال خس��ارة خوج��ة، 
ال��ي ستس��تدعي جم��ّدداً تفاهم��ًا صعب��ًا ل��دى 
أقط��اب املعارض��ة الي تتقاس��م جه��اٌت دوليٌة 

عليه��ا. النف��وذ  خمتلف��ٌة 

ثاث����ة حتّدياٍت قد تغرّي املش���هد الس���ورّي خال أسابيع
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تحليل سياسي

هيئة التحرير



إياد خضر

أدوية إيران يف دمش��ق قاتٌل آخر للسوريني
	آالف احل��االت املؤّكدة للفش��ل الكل��وّي والتهابات الكبد والس��رطان

 س��ّببتها األدوية املس��توردة من طهران

	تدهور اخلدم��ات الطبية
يف ق��رى الريف الغرب��ّي لدير الزور

علي يونس

افتق��رت الصيدلي��ات الس��ورية إىل العدي��د م��ن األدوية الفعالة والس��ليمة، مع  	
جلوء النظام إىل حرٍب خفيٍة ضّد الشعب من نوٍع آخر خيتلف عن الكيماوّي والراميل، 
متثل باالعتماد على أدويٍة مس��توردٍة عر خطوط االئتمان اإليرانية. وأوضحت بعض 
املصادر الطبية املطلعة أن احلرس الثورّي هو من يقف خلف هذه الصفقات، المتالكه 
ع��دداً م��ن معام��ل األدوية الي ال حتظى بس��معٍة جي��دٍة داخل إيران )منها معمل يف بندر 
عب��اس وأصفه��ان( مم��ا دفع��ه إىل تصديره��ا إىل اليم��ن وس��ورية. وعم��ل رئي��س حكوم��ة 
النظ��ام وائ��ل احللق��ي ورئي��س جملس إدارة ش��ركة “أب��رار” اإليرانية القابضة، حممد 
تقي حسيي، على مترير هذه الصفقات يف النصف الثاني من 2012. وأشار مصدٌر مطلٌع 
إىل أن وزير صّحة هذه احلكومة آنذاك، سعد النايف، مل يكن راضيًا عن هذه الصفقات 
ال��ي م��ّررت رغم��ًا عن��ه، بتوكي��ل املهّم��ة إىل معاونت��ه رجوة جيبل��ي، مم��ا أدى إىل إقصاء 

الناي��ف يف أول تش��كيٍل وزاريٍّ الح��ق.
وتس��تورد وزارة الصح��ة حالي��ًا كام��ل احتياجاته��ا م��ن أدوي��ة التالس��يما م��ن  	
إي��ران. وكذل��ك األم��ر بالنس��بة إىل أدوي��ة معاجل��ة التهاب��ات الكب��د والتصل��ب اللوحي��ّي 
واألدوي��ة الس��رطانية وأدوي��ة زراعة األعض��اء. واجلدير ذكره أن غالبية هذه األصناف 
توّزع حبصٍص قليلٍة ال تتجاوز، يف كثٍر من األحيان، مخس زجاجاٍت من أنواٍع حمّددٍة 
للصيدلية الواحدة. وهي ال تفي بالغرض. وقد أصبح مرض الفش��ل الكلوّي من ضمن 
األمراض املزمنة املتزايدة االنتش��ار الي يعانى منها الس��وريون، فوصل عدد املصابني به 

إىل م��ا يق��ارب 4200 مري��ٍض يف مجي��ع احملافظ��ات، وف��ق تقدي��رات اختصاصي��ني.
وكش��ف الدكت��ور )س، ب( ل�”ع��ني املدين��ة” أن ال��دواء املس��تورد م��ن إي��ران  	
أوص��ل املرض��ى إىل الفش��ل الكل��وّي، وأن��ه يق��ف اآلن عل��ى ع��الج ع��دٍد ال ب��أس ب��ه منه��م، 
بع��د أن تقّطع��ت به��م الس��بل يف املناط��ق الثائ��رة. كم��ا أك��د الطبي��ب إصاب��ة العدي��د من 
األطف��ال، وم��ن أعم��اٍر أق��ّل من 15 س��نًة، نتيجة االعتماد على مضاّداٍت حيويٍة مس��توردٍة 
من إيران أيضًا. أما اجملموعات الدوائية الي زّودت بها طهران القطاع الصحّي يف دمشق 
فه��ي: األدوي��ة املثبط��ة للمناع��ة IMMUNOSUPPRESSIVE وتس��ّمى باألدوي��ة املقاوم��ة 
للرف��ض، وه��ي تعط��ى للمري��ض زارع الكل��ى لتحّد م��ن عمل جهازه املناع��ّي، ومتنعه من 
مهامجة الكلية املزروعة، وبالتالي منع إتالفها أو تعّرضها للفشل. وتتكّون هذه اجملموعة 
TACROLI� تاكروليمس ،CYCLOSPORINE  من أدويٍة خمتلفٍة منها: السيكلوسبوين
MY�مايكوفينولي��ت ،AZATHIOPRINE زاثيوبري��ن ،SIROLIMUS س��روليمس ،MUS

 . PREDNISONEباإلضاف��ة إىل الكورتي��زون ومن��ه الريدني��زون ، COPHENOLATE
وختم الدكتور بأن تناول األدوية املس��توردة من جهاٍت غر موثوقٍة أّدى بزارعي الكلى 
إىل إخفاق العملية وتدهور حالتهم الصحية، واملعاناة من الفش��ل الكلوّي من جديٍد يف 

نهاي��ة املطاف.

رّك��زت داع��ش على حتويل مدينة  	
الري��ف  ملناط��ق  إداريٍّ  مرك��ٍز  إىل  مع��دان 
الغرب��ّي لدي��ر ال��زور، بع��د أن اقتطعته��ا م��ن 
حمافظة الرقة وضّمتها إىل “والية اخلر”. 
ومب��وازاة ذل��ك، أق��دم التنظي��م عل��ى حص��ر 
العم��ل الط��ّي مبستش��فى مع��دان الع��ام، بع��د 
إغ��راء األطب��اء والك��وادر الطبي��ة الذي��ن كانوا 
يعمل��ون يف مش��فى الكس��رة امليدان��ّي ومنطقة 
عي��اش، وبع��ض املراك��ز الطبي��ة األخ��رى، 
 250 إىل  تص��ل  بروات��ب  مع��دان  يف  بالعم��ل 
أل��ف ل��رة، فيم��ا اضط��ّر البع��ض اآلخ��ر منهم 
إىل اهلج��رة م��ن املنطق��ة هرب��ًا م��ن سياس��ات 
تراج��ع  إىل  النهاي��ة  يف  أّدى  مم��ا  التنظي��م. 
عم��ل املراك��ز الي كانت ختدم تلك القرى، 
ليضطّر املريض أو املصاب إىل السفر مسافة 
50 كيلو مرتاً للوصول إىل معدان ومشفاها.

ومل يب��َق يف ق��رى الري��ف الغرب��ّي،  	
ال��ي يقطنه��ا حوال��ي 150 أل��ف نس��مة، س��وى 
العيادات اخلاّصة، والي يبلغ عددها 21 عيادًة 
تتوّزع إىل س��بع عيادات أطفاٍل، وأربع عياداٍت 
لألم��راض  ومثله��ا  الداخلي��ة،  لألم��راض 
النسائية، واثنتان للعظمية، واثنتان لطبيبني 
عاّم��ني ال حيم��الن اختصاص��ًا، وواح��دٍة ل��كلٍّ 
م��ن اختصاص��ي األذن واألن��ف واحلنج��رة، 
والعي��ون. وم��ن املالح��ظ ع��دم وج��ود عي��ادٍة 
جلديٍة يف املنطقة الي تعّد من أكثر املناطق 
تعّرض��ًا لليش��مانيا، إذ بلغ��ت اإلصاب��ات به��ذا 
املرض يف بلدة الطريف وحدها ثالثون حالة، 
فيما ُسّجل انتشاٌر ملرض اجلرب، خصوصًا يف 
الق��رى اجمل��اورة للمس��تنقعات، دون أن يتخ��ذ 
التنظي��م أّي إج��راٍء س��وى تفري��غ املنطق��ة من 
اخلدم��ات املتواضع��ة باألص��ل، لص��احل رعونة 

ق��رارات أمرائ��ه.
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التجّول بالضحاي��ا يف امليادين

	قبل املوس��م... ال حصاد با موافقة داعش
   هند عبد اللطيف

مصطفى كامل

ب��دت األداة احل��اّدة والثقيل��ة، ال��ي رفعه��ا الثال��ث، تش��به  	
بداع��ش  املعجب��ني  أّن  إال  كب��ر،  ح��دٍّ  إىل  القصاب��ني«  »س��اطور 
يؤك��دون أنه��ا مصنع��ٌة خصيص��ًا لقط��ع ي��د اللص��وص. كان الب��رت 
غ��ر متق��ٍن كم��ا ج��رت الع��ادة، مم��ا س��ّبب آالم��ًا إضافي��ًة للضحي��ة 
»املخ��ّدرة«، رغ��م تضمي��د معصم��ه ف��ور تنفي��ذ »احل��ّد«. ويف تنوي��ٍع 
جديٍد على طقس عقوبات داعش؛ ُعّلقت اليد املبتورة برقبة املتهم، 
وُأج��ر عل��ى الوق��وف يف ح��وض »بيك آب« يتبع ما يس��ّمى »الش��رطة 
اإلس��المية«، وهي جتوب ش��وارع امليادين معلنًة، عر مكر الصوت، 
أّن ه��ذا الش��خص س��رق ع��ّدة دّراج��اٍت ناري��ٍة، ومتوّع��دًة كّل م��ن 
تس��ّول ل��ه نفس��ه الس��رقة أن يالق��ي مصرًا مش��ابهًا لل��ّص الدّراجات 

البائ��س ه��ذا.
مل ته�������تّم داع������ش ملص�������ر مقطوع��ي األي��دي هؤالء، ومل  	
تأبه ملعاناتهم اليومية، كما مل تس��عَ إىل تأمني أدنى مس��اعدٍة هلم. 
وم��ن خ��الل تتب��ع حي��اة أولئ��ك األش��خاص بع��د تطبيق حّد الس��رقة 

عليه��م جن��د أن منه��م م��ن غ��ادر إىل خ��ارج الب��الد، أو إىل مناط��ق 
خ��ارج س��يطرة داع��ش، نتيج��ة نظ��رة اجملتم��ع القاس��ية، وش��عورهم 
بالدوني��ة، أو ت��ّرؤ أهله��م منهم وطردهم. كما قام بعض من ُطّبق 
عليه��م ه��ذا احل��ّد مببايع��ة التنظي��م نفس��ه، ك��رّد فع��ٍل عل��ى نظ��رة 
الن��اس. يف ح��ني اس��تمّرت قل��ٌة منه��م يف حي��اٍة ال ميك��ن أن توص��ف 
بالطبيعي��ة، لكنه��م تابع��وا حماول��ني التكّي��ف م��ع حالته��م اجلديدة. 
يف ح��ني مل جي��د البع��ض اآلخ��ر إال العزل��ة والوح��دة خي��ارًا مناس��بًا 
حلالت��ه الراهن��ة. ويعان��ي غالبي��ة الذي��ن ُطّب��ق عليه��م احل��ّد م��ن 
مشاكل اجتماعيٍة وعائليٍة، خصوصًا يف موضوع الزواج. إذ يروي 
أح��د الش��بان -رف��ض اإلفص��اح عن امسه- أن زوجت��ه طلبت الطالق 

ف��ور تطبي��ق احل��ّد علي��ه، بالرغ��م م��ن أن لديهم��ا مخس��ة أوالد. 
ثبت��ت  مّتهم��ني  داع��ش  عاقب��ت  ك�������ثرٍة  م������ّراٍت  ويف  	
براءته��م بع��د ف��وات األوان، نتيج��ة مس��ارعة »قضاته��ا« إىل إط��الق 
األح��كام ال��ي طال��ت، يف وقائ��ع ع��ّدٍة، مرض��ى وخمتل��ني عقلي��ني!

رادار المدينة

كان معص��وب العين��ني، حيي��ط ب��ه ثالث��ٌة م��ن  	
عناصر تنظيم الدولة اإلسالمية املقّنعني. تقّدم أحد هؤالء 
العناص��ر ورب��ط ي��د املته��م على طاولٍة، قب��ل أن حيقنها آخر 
، ويبدأ املتهم نوبة توس��لٍ وبكاٍء واس��تجداء. مبخّدٍر موضعيٍّ

أص��در  اجل��اري،  الش��هر  مطل��ع  	
تنظي��م الدول��ة اإلس��المية يف »والي��ة اخل��ر« 
مجل��ة ق��راراٍت يف الش��أن الزراع��ّي، من��ع يف 
أحده��ا فالحي »الوالي��ة« من حصاد أراضيهم 
مكات��ب  مراجع��ة  قب��ل  باحلب��وب  املزروع��ة 
الزراع��ة وال��رّي التابعة لداعش واملفتتحة يف 

والبل��دات. الق��رى 
وعّم��م دي��وان ال��زكاة يف التنظي��م  	
ق��راراً مين��ع مبوجب��ه مالك��ي احلّص��ادات م��ن 
العم��ل قب��ل احلص��ول عل��ى إذٍن م��ن الدي��وان. 
ويرّجح فالحون من ريف دير الزور الشرقّي 
أّن ق��رار داع��ش ه��ذا يرتب��ط بتحصي��ل رس��وٍم 
مالي��ٍة فرضه��ا التنظي��م يف وق��ٍت س��ابٍق م��ن 
املوس��م الزراع��ّي احلال��ي. إذ مّت حتدي��د مبل��غ 
1000 ل. س لل��دومن الواح��د يدفع��ه الف��الح 
يف  ال��رّي  مش��روع  م��ن  اس��تفادته  مقاب��ل 
س��قاية أرض��ه، وكذل��ك األم��ر بالنس��بة إىل 
مالك��ي احلّص��ادات، إذ س��يدفع هؤالء ما يش��به 

الضريب��ة مقاب��ل حصوهل��م عل��ى ترخي��ٍص 
بالعم��ل يف »الوالي��ة«.

املوس��م،  خي��ّص  ثال��ٍث  ق��راٍر  ويف  	
من��ع التنظي��م النس��اء م��ن املش��اركة يف أعمال 
احلص��اد، ليح��رم ه��ذا الق��رار مئ��ات النس��اء 
املع��َوزات م��ن ف��رص عم��ٍل -خ��ارج بيئ��ة العم��ل 
العائلي��ة غ��ر املأج��ورة- ج��رت الع��ادة س��ابقًا 
يس��ّد بع��ض  أن تؤّم��ن هل��ّن دخ��اًل مومسي��اً 
احتياجاته��ّن، فيم��ا م��ن املرّج��ح أن يزي��د ه��ذا 
الق��رار م��ن األعباء املالية امللقاة على الفالحني 
نتيج��ة اضطراره��م إىل تش��غيل عم��اٍل بأج��ٍر 

يوم��ّي.
ومن��ع ق��راٌر راب��ٌع جّت��ار احلب��وب من  	
شراء أو بيع أيٍّ من أصناف احلنطة والشعر 
والع��دس، وباق��ي أن��واع احلب��وب واحملاصي��ل 
الغذائي��ة، دون احلصول عل��ى ورقٍة خمتومٍة 
من ديوان الزكاة للتأكد أن الكميات املباعة 

أو املشرتاة قد ُحّصلت منها نسب الزكاة. 	

حبس��ب تقريٍر خاصٍّ نشرته »عني  	
املدين��ة« ع��ن ال��زكاة، يف الع��دد 46، ُق��ّدرت 
مس��احات األراض��ي املروي��ة يف حمافظ��ة دير 
ال��زور بأكث��ر من 100 ألف هكتار، أي مليون 
دومن، س��تحّصل داع��ش مبل��غ أل��ف ل��رٍة ع��ن 
كل دومٍن منه��ا، لتحق��ق بذل��ك م��ورداً مالي��ًا 
ضخم��ًا يبل��غ ملي��ار ل��رٍة س��وريٍة )4 ملي��ون 
ع��ن  رس��وٍم  أو  كضريب��ٍة  تقريب��ًا(  دوالٍر 
األراضي املروية، تضاف إىل واردات الزكاة 
املفروض��ة عل��ى احملاصي��ل. باإلضاف��ة إىل 
م��ا س��يحّصله التنظي��م م��ن زكاٍة وضرائ��ب 

فرض��ت عل��ى األراض��ي املزروع��ة بع��اًل.



تنظيم الدولة واإلعام
واق��ع العمل الصحفّي يف ظّل داعش

مسهر خالد

»إّن االضطهاد الش��نيع الذي ميارس��ه تنظيم الدولة ضّد الصحفيني حيرم وس��ائل  	
اإلع��الم م��ن تغطي��ة األح��داث حبّري��ٍة يف املناطق احملاصرة الي أضحت مبثابة ثقوٍب س��وداء 
عل��ى الصعي��د اإلعالم��ّي«، ه��ذا م��ا صّرح��ت ب��ه، يف وق��ٍت س��ابٍق، مدي��رة الرام��ج يف منظم��ة 
، إال  مراس��لون ب��ال ح��دود، لوس��ي موري��ون. ورغ��م أن ه��ذا التصريح يصف الواق��ع إىل أبعد حدٍّ

أن��ه ال حيي��ط ب��كّل جوانب��ه املعق��دة واملتش��عبة وأس��بابه املرّكب��ة واملرتاكب��ة.

فف��ي مدين��ة دي��ر ال��زور، كمث��اٍل  	
ق��د يش��رح الواق��ع اإلعالم��ّي؛ دع��ا التنظي��م 
اإلعالمي��ني إىل بيعت��ه بع��د دخول��ه املدين��ة. 
وبع��د أن اس��تجاب البع��ض ُدف��ع املمتنع��ون 
م��ن املس��تقلني إىل التوقي��ع عل��ى )ضواب��ط 
عاّم��ٍة ح��ول عمل الصحفيني( ح��ّدد التنظيم 
م��ن خالهل��ا املس��احة ال��ي يعمل��ون ضمنه��ا. 
وكان عدده��م آن��ذاك ثالث��ة عش��ر ش��خصًا، 
 ، ب��ني إعالم��يٍّ ومص��ّوٍر ومتع��اوٍن صحف��يٍّ
ترك أغلبهم العمل طوعًا بعد اعتقال املصّور 
حمم��د احلام��د واإلعالم��ّي ن��ورس الع��ريف 
ش��رعية.  دورٍة  حض��ور  عل��ى  وإجبارهم��ا 
ومل يس��تمّر س��وى ع��دٍد ال يتج��اوز أصاب��ع 
مواق��ع  يف  الي��وم  يش��اَهدون  الواح��دة،  الي��د 
القص��ف وتنفي��ذ األح��كام برفق��ة إعالمّي��ي 
التنظي��م، مّرري��ن لألهال��ي حّري��ة العم��ل 
ال��ي يتمتع��ون به��ا مبش��اركتهم يف تغطي��ة 
الكث��ر م��ن املع��ارك الي خاضه��ا التنظيم، يف 
ح��ني مل ميتل��ك إعالمي��وه ذاتهم اجلرأة على 
تغطيتها. لكن ذلك مل يقنع الكثرين، الذين 
مل ي��روا يف ه��ؤالء اإلعالمي��ني إال مبايع��ني 

س��ّراً.

اإلعاميون والوكاالت
ين��ّص أح��د بن��ود )ضواب��ط عم��ل  	
بالتصوي��ر  الس��ماح  عل��ى  الصحفي��ني( 
العاملي��ة  األنب��اء  وكاالت  م��ع  والتعام��ل 
أسوش��يتدبرس(،  ب��رس،  )روي��رتز، فران��س 
ومنع التعامل مع قنوات )العربية واجلزيرة 
لك��ن  األش��كال.  م��ن  ش��كٍل  ب��أّي  وأوين��ت( 
اجلميع هنا يعرف الغضب الذي صّبه »أمر« 
اإلعالمي��ني يف »الوالي��ة«، أب��و أن��س املص��رّي، 
انتش��ار  بع��د  احلام��د  حمم��د  املص��ّور  عل��ى 
ص��ورٍة التقطها جلثٍة مصلوبٍة يلهو جبانبها 
تناقض��ات  أك��ر  إح��دى  لت��رز  األطف��ال، 
التنظيم. فالصورة تبدو رحيمًة أمام مشاهد 

ذب��ح الصحفي��ني -عل��ى س��بيل املث��ال- لك��ن 
املص��ّور اعتقل إثرها، وبتهمة إخفاء الس��الح، 
لتظه��ر عيان��ًا الرقاب��ة الذاتي��ة، كما يقال يف 
الصحاف��ة العاملي��ة، ال��ي جي��ب أن ميارس��ها 
اإلعالمي��ون عل��ى أنفس��هم يف ظ��ّل التنظي��م.

عام��ٍل  إغف��ال  ع��دم  جي��ب  وهن��ا  	
بصفته��م  اإلعالمي��ني،  أن  وه��و  رئيس��يٍّ 
فاعل��ني يف الث��ورة على النظ��ام ومنفعلني بها 
أص��اًل، وألنه��م واقع��ون أم��ام قص��ف وتهدي��د 
قّوات��ه؛ ال يس��تطيعون جت��اوز ظرفه��م ه��ذا يف 
أكث��ر األحي��ان، عندم��ا يش��ّكل التنظي��م أه��ّم 
ق��ّوٍة حتميه��م من قّوات األس��د حاليًا. هذا من 
جه��ٍة، وم��ن جه��ٍة أخ��رى ف��إن ال��وكاالت »ال 
تأخذ إال ما تريده«، حبس��ب أحد اإلعالميني 
العامل��ني يف اخلف��اء. وال��ذي يضي��ف: »ل��دى 
إىل  توصله��م  حم��ّددٌة  أس��ئلٌة  حمّرريه��ا 
اخل��ر أو التقري��ر ال��ذي يعّدون��ه، ناهي��ك عن 
التقاري��ر اخلاّص��ة به��م بعي��داً ع��ن الوكال��ة. 
ويع��ّد موضوع��ا جتني��د األطف��ال والس��بايا 
أه��ّم حموري��ن يبحث��ون فيهم��ا. وه��م، ح��ني 
تص��ّوٌر  لديه��م  يك��ون  الش��هادات،  جيمع��ون 
مس��بٌق يري��دون تأكي��ده، ويناس��ب قّراءه��م 

الذي��ن ينتظ��رون املزي��د م��ن ص��ور وحش��ية 
أن  اإلعالم��ّي  يذك��ر  وهن��ا  التنظي��م«. 
حم��ّرراً يعم��ل ل��دى وكال��ٍة عاملي��ٍة رف��ض 
االقتن��اع أن عناص��ر التنظي��م ق��د حيس��نون 
معامل��ة الس��بايا، »فه��و يري��د ش��هادًة تؤّك��د 
وحش��يتهم ال��ي تظهره��ا إصداراته��م«. وهن��ا 
ينزل��ق الكث��ر م��ن اإلعالمي��ني، كم��ا الكث��ر 
م��ن املتابع��ني البعيدي��ن، إذ يقارن��ون عن��ف 
التنظي��م بعن��ف النظ��ام، وإج��رام ه��ذا بإجرام 
ذاك. يف ح��ني تب��دو ه��ذه املقارن��ة غ��ر عادل��ٍة، 
م��ع قص��ف النظ��ام العش��وائّي والغزي��ر ب��كّل 
أن��واع األس��لحة، ع��دا ع��ن امتالك��ه الطران. 
وي��رى أح��د اإلعالميني يف املدينة أن تصدير 
التنظي��م لعنف��ه املص��ّور ج��اء للتغطي��ة عل��ى 
وضحالت��ه  والتخطي��ط  اإلدارة  يف  عج��زه 
وخوائ��ه السياس��ّي، لك��ن ال��ذي ح��دث -كم��ا 
األنب��اء  وكاالت  أن  ه��و  اإلعالم��ّي-  ي��رى 
والفضائي��ات، متاش��يًا م��ع اجملتم��ع الدول��ّي، 
وس��اعدت  ه��ذه  العن��ف  ص��ورة  كّرس��ت 
األخ��رى  اجلوان��ب  وأهمل��ت  تس��ويقها،  يف 
الركيك��ة يف التنظي��م ال��ذي ال يع��رف إال 

واإلع��الم. العس��كرة 
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األخبار عن بعد
ينتش��ر العدي��د م��ن صحفي��ي دي��ر  	
الزور، وغرها، يف دول اجلوار، بس��بب تهديد 
العم��ل. وينش��رون  حياته��م أو منعه��م م��ن 
والتقاري��ر  واملق��االت  األخب��ار  هن��اك  م��ن 
ال��ي  باملعلوم��ات  مس��تعينني  الداخ��ل،  ع��ن 
يتحّصل��ون عليه��ا من أصدقائه��م ومعارفهم 
او املتعاون��ني اإلعالمي��ني، مم��ا يفت��ح اجمل��ال 
واس��عًا أمام الكثر من الشائعات والتحليالت 
واآلراء ال��ي تص��ّب يف تش��ويه اخلص��م. كم��ا 
ح��دث من��ذ م��ّدٍة حني تناقلت مواق��ع إخباريٌة 
وصح��ٌف س��وريٌة خ��راً ع��ن إغ��الق التنظي��م 
ملقاه��ي اإلنرتن��ت، حرص��ًا من��ه عل��ى ع��دم 
وص��ول األخب��ار إىل اخل��ارج، وإبقائ��ه عل��ى 
بعض مقاهي املتعاونني معه بش��رط مراقبة 
املقاه��ي  تل��ك  إغ��الق  أن  الزبائ��ن، يف ح��ني 
ج��اء بس��بب عمله��ا أثن��اء الص��الة، وه��و األم��ر 
ال��ذي مينع��ه التنظيم عموم��ًا، وقد عادت إىل 
العم��ل بع��د ع��ّدة أي��ام. ومم��ا ل��ه دالل��ٌة يف ه��ذا 
اجمل��ال إب��داء الكث��ر م��ن األهال��ي ارتياحه��م 
بع��د إغ��الق مكت��ب قن��اة دي��ر ال��زور يف املدينة 
م��ن قب��ل التنظي��م، ث��م إغ��الق القن��اة نهائي��ًا 
ألس��باٍب تتعل��ق به��ا، إذ إنه��م يتابع��ون القن��اة 
»ملعرف��ة أمس��اء الش��هداء فق��ط«، أم��ا بالنس��بة 
ص��ورة  تش��ّوه  »فالقن��اة  اإلعالمي��ني  إىل 
املدين��ة زي��ادًة يف التش��ويه، وتك��ّرس الص��ورة 
النمطي��ة املزّيف��ة املرس��ومة هلا«. وخبصوص 
الفضائي��ات األخ��رى ووكاالت األنب��اء ف��إن 
وانقط��اع  األهال��ي  وع��َوز  النظ��ام  جم��ازر 
اخلدم��ات تأت��ي لديهم يف املرتب��ة الثانية بعد 
أخب��ار التنظي��م، مما دف��ع ببعض اإلعالميني 

إىل ت���بّي رأي األخ��ر فيه��ا، فه��ي »تق��ف ض��د 
قي��ام اإلس��الم احل��ّق، أو، يف أحس��ن األح��وال، 
بعضه��م  واخت��ار  املس��لمني«.  ض��ّد  تق��ف 
ال��وكاالت  تل��ك  ع��ن  بعي��داً  العم��ل  اآلخ��ر 
إّن األولوي��ة ه��ي إس��قاط  إذ  والفضائي��ات، 
وبإس��قاطه  أحده��م،  يق��ول  كم��ا  النظ��ام، 
س��يكون  وبعده��ا  األبري��اء،  قت��ل  س��يتوقف 
االقتت��ال ب��ني الس��اعني إىل الس��لطة فق��ط.

نتيجة
م��ن غ��ر املمك��ن الي��وم تنفي��ذ وقفٍة  	
احتجاجي��ٍة ض��ّد حص��ار التنظي��م لألحي��اء 
الواقع��ة حت��ت س��يطرة النظ��ام، كتل��ك ال��ي 
سبق أن نّظمها بعض الشباب عند حصار هذه 
األحي��اء م��ن قب��ل حرك��ة أح��رار الش��ام، قب��ل 
مت��ّدد التنظي��م يف س��وريا، وأس��همت وس��ائل 
اإلع��الم احمللي��ة وقته��ا يف إيص��ال مطالبه��ا، 
فالي��وم مل يع��د مس��موحًا ألح��ٍد االع��رتاض. 
لك��ن إفراج التنظيم عن عدٍد من الصحفيني 

احمللي��ني يف أوقاٍت خمتلفٍة بعد بدء عمليات 
التحال��ف، كم��ا يف 2014-11-25، ث��م الس��ماح 
للصحفّي األملانّي يورغن تودنهوفر بالتجّول 
يف أراض��ي »اخلالف��ة«، وعرض لقائه يف قناة 
اجلزي��رة )املوّجه��ة حملارب��ة »الدول��ة«، كم��ا 
تقول ضوابط التنظيم العامة( على شاش��ات 
املكت��ب الدع��وّي يف الش��وارع الرئيس��ية، ث��م 
حب��ث األمني��ني ع��ن ته��ٍم ال خت��ّص املهن��ة 
العتقال اإلعالميني؛ كّل ذلك وغره يدفع 
إىل االعتق��اد ب��أن ق��ادة التنظي��م حياول��ون 
اس��تغالل اإلع��الم املس��تقّل بإعطائ��ه حّي��زاً 
للعم��ل يف املرحل��ة احلالي��ة للرتوي��ج هل��م، 
خاّصًة بعد تشكيل التحالف الدولّي ورفضه 
م��ن قب��ل العدي��د م��ن اإلعالمي��ني املس��تقلني، 
أو حت��ى املناوئ��ني للتنظي��م، يف دي��ر ال��زور 
التنكي��ل  م��ع  ه��ذا  يتناق��ض  وخارجه��ا. وال 
باإلعالمي��ني ح��ني نعل��م، عل��ى س��بيل املث��ال، 
خ��وف األم��راء م��ن وص��ول ش��كاوى األهال��ي 
إىل قياداته��م. ولي��س بعي��داً عن ه��ذه العوامل 
يفه��م إعالمي��ون عامل��ون يف اخلف��اء أح��د 
بن��ود الضواب��ط العام��ة ال��ذي يق��ول: »ه��ذه 
الضواب��ط ليس��ت نهائي��ة. وهي قابلة للتغير 
م��ع الوق��ت، حبس��ب الظ��روف ودرج��ة تع��اون 
يف  إخوانه��م  م��ع  والتزامه��م  الصحفي��ني 

املكات��ب اإلعالمي��ة«.
إّن رّد الفع��ل، ال��ذي يأت��ي انفعالي��ًا  	
يف الغال��ب، أو متحّي��زاً لص��احل الظ��روف أو 
املص��احل، يغل��ق الب��اب أم��ام أّي حب��ٍث عمي��ٍق 
يفت��ش يف أس��اليب التنظي��م، بكونه��ا حماولًة 
م��ن قب��ل قادته ألخذ م��كان الديكتاتور وإلغاء 
الشعب سياسيًا، ويقبل الكثرون بذلك قدراً.

نقط��ة إعالمي��ة لداعش يف امليادين

الصحفّي األملانّي يورغن تودنهوفر
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	مواطن الدرجة األوىل )2(

املك���سيكانو  	يأكل 
ويطع�م اجملّدرة لرعاياه

منذ هجومه على املدينة، مل يكّف تنظيم الدولة عن مغازلة  	
التجار )أصحاب املهنة املباركة كما يقال(. فقد منع عندها الدخول 
واخل��روج باس��تثناء مراك��ب وس��يارات البضائع ال��ي أعطى أصحابها 
أوراق��َا بع��دم التع��ّرض عل��ى حواجزه. وه��و نهٌج م��ا زال التنظيم مصّراً 
عليه، فمن املس��تحيل اس��تعمال جس��ر السياس��ية )اليوغساليف؛ مدخل 
املدينة الوحيد( لغر عناصره وسياراتهم والتجار وبضائعهم، أما باقي 
الناس فيتنقلون بالسفن النهرية. وقد ساعدت حّرية تنقل البضائع، 
واملص��ادرات )الغنائ��م( الي يعرضها التنظيم للبيع بني احلني واآلخر 
بأسعاٍر زهيدٍة، وبيع السالح، وجتارة النفط، واستغالل مال املساعدات 
يف التجارة، وغر ذلك من ممارساٍت، على خلق واقٍع اقتصاديٍّ جديد. 
إذ ظهرت ثرواٌت كبرٌة على شكل بضائع، على رأس هرمها مشروب 
الطاقة وعصر الشعر واملشروبات الغازية والشيبس وأنواع املعجنات 
والش��وكوال الرتكي��ة واألمريكي��ة واملي��اه املعلب��ة. والكث��ر م��ن ه��ذه 

البضائع غريٌب عن الس��وق احمللية الفقرة.
–التوحي��د، حالي��ًا- عش��رون حم��اًل  التكاي��ا  يش��غل ش��ارع  	
ضخمًا لبيع املواد الغذائية )س��وبر ماركت( وعش��رون مطعمًا، أربعٌة 
منه��ا فق��ط تبي��ع الفالفل أم��ا الباقي فيبي��ع اللحوم املش��وية والوجبات 
الس��ريعة، كالش��اورما واملكس��يكانو والفاهيت��ا وغره��ا م��ن األطعم��ة 
الي يتقاطر عليها املهاجرون. وقد افتتح التنظيم ثالثة مطابخ تعمل 
لياًل نهاراً لتجهيز وجباٍت من هذه املأكوالت تكفي أللٍف ومئتني من 
مقاتلي��ه عل��ى اجلبه��ات الداخلي��ة للمدين��ة، إذ واج��ه ه��ؤالء بالس��خط 
الكبر وجبة اجملّدرة الي حاول التنظيم من خالهلا ختفيض ميزانية 
اإلطع��ام )كم��ا أف��اد أح��د موّزع��ي الوجب��ات(. ويع��ّد انتش��ار حم��الت 
الكوكتيل والعصر مؤشراً على نوع الزبائن الذين »حيّركون« شارع 
التكاي��ا، فه��ذا الن��وع م��ن املهن مل تعرفه املدين��ة إال بعد دخول التنظيم. 
أما باقي الشارع فلمقاهي النت وبائعي أجهزة املوبايل احلديثة. وغيٌّ 
عن القول )حبسب أكثر من بائع( أّن املهاجرين هم زبائنها الدائمون 
يف ظّل البطالة الي تضرب بسكان األحياء مشال وجنوب الشارع؛ فهنا 
»م��ا تش��وف إي��دك م��ن الظ��الم«، حي��ث ال كهرب��اء وال م��اء وال حمالت 
باس��تثناء بعض الدكاكني القليلة الي توفر اخلضروات األساس��ية 
والبق��ول واألرز وأطعم��ة األطف��ال البس��يطة )القطع��ة خبم��س لرات 

سورية!(. وأمام هذه احملالت، ويف البيوت اجملاورة هلا، تدور النقاشات 
حبّريٍة. وينتشر رأٌي يقول »إّن عناصر الدولة، وباألخّص املهاجرين، 
جيب أال يتقاضوا الرواتب، ألنهم جاءوا –كما يّدعون- يف س��بيل اهلل. 
، أم��ا امل��ال ف��ال حاج��ة هل��م ب��ه«.  فس��كنهم وطعامه��م ولباس��هم جمان��يٌّ
كم��ا يت��داول األهال��ي رّد أح��د األم��راء عل��ى املتململ��ني م��ن انصب��اب 
اهتم��ام التنظي��م عل��ى املهاجري��ن، ح��ني رأى »أنه��م يس��تحقون ذل��ك، 
ألنهم كانوا طليعة املنتسبني للدولة«. ومل يعد من اخلايف على أحٍد 
حج��م الضائق��ة ال��ي تعص��ف بالناس، وانع��دام موارد العيش باس��تثناء 
املس��اعدات اخلارجي��ة بالس��ّر ومعونات التنظي��م املتواضعة واملتذبذبة، 
ولذل��ك يعتم��د الكث��رون عل��ى م��ا يقّدم��ه مطبخ��ه املدن��ّي م��ن وجب��اٍت 

أهّمه��ا اجملّدرة.
ومم��ا ل��ه بال��غ الدالل��ة يف ه��ذا اجمل��ال إق��دام بع��ض خطب��اء  	
املس��اجد عل��ى ط��رح املوض��وع دون موارب��ٍة من فوق املناب��ر، فصّرحوا يف 
خطبه��م أن »أه��ل الدي��ر منافق��ون، إذ يكره��ون املهاجري��ن ويفرح��ون 
عندما يقتل أحدهم. كما أنهم حيسدونهم على معيشتهم، وخاّصًة 
متتعه��م ب��األكل يف املطاع��م«. ومل يق��ف األم��ر عن��د ه��ذا احل��ّد، فق��د 
ان��رى خطب��اء آخ��رون لل��رّد عل��ى أولئ��ك: »فه��ذا األم��ر ي��راد ب��ه الفتن��ة. 
والن��اس عندم��ا حيس��دون املهاجري��ن فذل��ك بس��بب ضي��ق ذات الي��د«. 
وبغ��ّض النظ��ر ع��ن أوضاعه��م االقتصادي��ة، واألس��باب الش��خصية 
والطموح��ات ال��ي ح��دت باخلطباء الذي��ن أثاروا املوضوع، واملنافس��ة أو 
اإلحس��اس بالغ��ن ال��ذي دف��ع آخري��ن لل��رّد عليهم، وموق��ف املهاجرين 
أنفس��هم وق��د اقتص��ر عل��ى طلبه��م الس��كوت ع��ن األم��ر برّمت��ه؛ ف��إن 
الواق��ع يف��رض نفس��ه، خاّص��ًة م��ع املش��هد اليوم��ّي جلم��وع املتس��ّولني 
من األطفال والنس��اء والش��يوخ وهم ينتظرون سيارات املهاجرين أمام 

املق��ّرات الس��تعطافهم.
يب��دو م��ا ي��رّوج ل��ه التنظي��م م��ن وع��وٍد حك��راً عل��ى عناص��ره  	
-املهاجري��ن خاّص��ًة- فه��م م��ن يس��تطيع توجيهه��م دون خ��وٍف م��ن 
احلس��ابات السياس��ية واالجتماعي��ة ال��ي ي��رتّدد أمامه��ا اآلخ��رون، 
كقراب��ة ال��دم واجل��وار واالنتق��ام املس��تقبلّي كم��ا ي��رى البع��ض. 
ولك��ن ه��ذه العناي��ة ونتائجه��ا االقتصادي��ة الواضح��ة واخلفي��ة تظه��ر 
كالفقاعة احملشّوة بالتن، فهل سيؤدي انفجارها إىل كارثٍة أخرى؟

التكاي��ا،  ش��ارع  يع��ّر  الي��وم،  	
دي��ر  التج��ارّي ملدين��ة  الش��ريان  وه��و 
ال��زور، ع��ن القف��زة املالي��ة الكب��رة الي 
حدث��ت للبع��ض، وال��ي ترمج��ت عل��ى 
أرض الواقع أضواًء تنر الشارع بكامله 
وازدحام��ًا عل��ى م��دار س��اعات عمل��ه. 
لك��ن، وبالدخ��ول إىل أي��ة ح��ارٍة تتف��ّرع 
عن��ه، يتكّش��ف الب��ؤس والظلم��ة ال��ي 
تعي��ش يف ص��راٍع خف��يٍّ م��ع كهرب��اء 
املول��دات ال��ي يبيعه��ا تنظي��م الدول��ة 

وامليس��ورين. للتج��ار 

علي خطاب

ش��ارع التكايا - تنس��يقية دير الزور
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يف طريقن��ا إىل منزل��ه حّدث��ي أن خال��ه اتص��ل ب��ه م��ن  	
إس��طنبول مقرتح��ًا علي��ه أن يأخ��ذه إىل بلجي��كا. خال��ه تاج��ر “بالة”. 
كان الع��رض واضحًا: س��كٌن ومصروف طع��اٍم وانتقاٍل و1000 يورو 
ش��هريًا. إذا واف��ق صق��ر، سيس��تخرج اخل��ال ل��ه ج��واز س��فٍر أوروبي��ًا 
خ��الل أربع��ة أي��اٍم، ويط��ر ف��وراً إىل بلجي��كا. س��ألته: مب��اذا أجبت��ه؟ 
ق��ال س��ألت خال��ي: ومل��اذا؟ أجاب خالي إنه خياف عل��ّي من املوت. قلت 
ل��ه: ي��ا خال��ي، لق��د جاءت الطائرة إىل س��رمدا القريب��ة مّنا وقصفتها 
فاستش��هد عل��ى الف��ور 20 إنس��انًا، وع��دٌد كب��ٌر م��ن اجلرح��ى، وأن��ا 
عل��ى جبه��ة الراش��دين م��ا زل��ت حي��ًا. ق��د أذه��ب إىل بلجي��كا وأم��وت 
هناك حبادث س��يارة. قد يس��يطر علّي الش��يطان فأنزلق يف معاصي 
الدنيا. ثم ملاذا؟ فأنا هنا لدّي منزل، وكّل فرتٍة أبي فيه ما ينقص، 
فم��اذا أفع��ل بامل��ال؟ واأله��ّم أن��ي أحبث ع��ن اجلنة من خ��الل اجلهاد 
يف سبيل اهلل. هذا هو الفوز العظيم. بعد أسبوٍع من هذا احلديث ُزفَّ 

صق��ر ش��هيداً يف جبه��ة الراش��دين، منطق��ة عق��رب.
م��ع  ق��ره  إىل  ذهب��ت  التال��ي  الي��وم  صب��اح  لي��اًل.  دف��ن  	
الدكت��ور حس��ن وصديقن��ا إي��اد. ش��اهدنا هناك من س��بقنا إىل القر 
جالس��ًا والدم��وع تس��يل م��ن عيني��ه. كان قائ��ده وصديق��ه النقي��ب 
جالل اجلع، من جيش اجملاهدين. قال لنا: لقد سبقي. اهلل سبحانه 
وتع��اىل حيّب��ه أكث��ر م��ّي ألن��ه حق��ق أمنيت��ه قبل��ي. كن��ا جنب��ًا إىل 

جن��ب، فأصابت��ه القذيف��ة ومل تصب��ي. 
بع��د أق��ّل م��ن ثالث��ة أش��هٍر التق��ى مجي��ع حمّي للث��ورة يف  	
بل��دة الدان��ا حلض��ور زفاف النقيب جالل إىل مثواه األخر؛ استش��هد 

أيض��ًا عل��ى جبه��ة الراش��دين، مس��رعًا للق��اء صديق��ه صق��ر.

كان ابنه حممد، وشقيقه التوأم أمحد، يف الثامنة عندما  	
انطلق��ت الث��ورة. كان��ا يهرعان إىل ش��رفة املنزل ث��م يصرخان: بابا.. 
باب��ا.. تع��ال ش��وف املظاه��رة. كان عش��رات الفتي��ة والش��باب مي��ّرون 
يف الش��ارع يف ح��ّي اخلالدي��ة حبل��ب وه��م يدق��ون الطب��ل وتص��دح 
حناجره��م بتل��ك الكلم��ات اخلال��دة: ي��ال ارحل يا بش��ار، الش��عب يريد 
إس��قاط النظ��ام، س��وريا بده��ا حري��ة. كان الزه��و والفخر والس��عادة 
الغام��رة تع��ر جس��د أب��و حمم��د؛ لقد حصل م��ا حلم به ط��وال عمره.

يف الس��نة الثاني��ة للث��ورة ت��رك عمل��ه وغ��ادر حل��ب، م��ع  	
عائلت��ه املؤلف��ة م��ن زوجٍة وس��تة أطفاٍل، إىل مس��قط رأس��ه يف قريٍة 
وادع��ٍة مبحافظ��ة إدل��ب. بع��د أرب��ع س��نواٍت كان��ت اثنت��ان م��ن بنات��ه 
ق��د تزّوجت��ا، ورزق بطفل��ٍة صغ��رٍة –لولو- ه��ي أمجل ما حصل اآلن. 
كان��ت األي��ام األخ��رة م��ن الس��نة الرابع��ة للث��ورة قاس��يًة ومدّم��رة: 
انتهت اإلغاثة، ال مورد، ال عمل. يالحقه هذا الس��ؤال عش��رات املرات 
يومي��ًا: م��اذا ل��و طال��ت الث��ورة س��نواٍت أخ��رى؟ كي��ف س��تبقى أغلبي��ة 
البش��ر عل��ى قي��د احلي��اة؟ وص��ل إىل حاف��ة اجلن��ون. يتاب��ع السياس��ة 
يومي��ًا، ويع��رف أن األم��ور ذاهب��ٌة إىل م��دًى مفت��وح. كان الوض��ع 
املعيش��ّي كارثي��ًا، وال أم��ل يف ح��لٍّ قري��ٍب أو يف امل��دى املنظ��ور. ذات 
صب��اٍح مش��مٍس م��ن أي��ام الش��تاء األخ��رة، وكان جالس��ًا أم��ام البي��ت 

عل��ى احلش��ائش اخلض��راء، مس��ع ح��واراً ب��ني أوالده:
مام��ا.. قول��ي ألخ��ي حت��ّط لن��ا الفط��ور. ك��ول صندويش��ة  	
دبس بندورة مع الش��اي، أنت وأخوك، وروحوا عاملدرس��ة. قالت راما: 
م��ا بق��ي دب��س بن��دورة. طيب، زيت وزعرت مع الش��اي. أجاب��ت راما: ما 
يف خبز. أمحد، روح جيب ربطتني خبز من عند خالك بالدين. خالي 
م��ا عن��ده خب��ز، الف��رن مس��ّكر ألن��ه النظ��ام  م��ا رض��ي يبع��ت الطحني. 
قطب��ت األم جبينه��ا وقال��ت زاج��رًة الطفل��ني: روح��وا عاملدرس��ة بدون 
فط��ور، ووق��ت برتجع��وا الظه��ر منك��ون عملن��ا خب��ز عالص��اج. مش��ى 
حمم��د إىل املدرس��ة وعين��اه دامعت��ان، وكان وراءه ش��قيقه أمح��د 
الذي راح يغي: يال ارحل يا بشار. صرخت به راما: تضرب أنت وبشار 
والثّوار. فتدخلت منار س��اخرة: هلق بيقولوا عّنك ش��بيحة! كان أبو 
حمم��د يس��مع احملادث��ة وال يتدخ��ل. كان ذاهاًل عن كّل ش��يٍء ألنه 
كان يفكر يف إجابٍة عن سؤاٍل يلّح عليه باستمرار: كيف ميكن أن 

تس��تمّر الثورة وس��ط ه��ذا امل��وت البطيء؟!!

أبو حممد اإلدلي

صق��ر بك��رو. م��ن قري��ة دي��ر حّس��ان بري��ف إدل��ب. 23 عامًا.  	
أربعة أطفاٍل صغاٌر. كفٌن مغطًى بالدماء، وقٌر فيه أمجل الزنابق.

أب��و م�����حمد، يف اخل�������مسينات م��ن ع�����مره. موظ�����ٌف يف  	
مجعي��ٍة خري��ٍة حبلب، ومعتقٌل سياس��يٌّ ساب���ق.

أطفال منتصف الثورةدمٌ  يسقي ورود احلّرية

حكايتان من املناطق احملّررة

9الشهيد صقر بكرو
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البنية العسكرية لتنظيم الدولة اإلسامية يف "والية اخلري"
يف اهليكلية والعدد والفعالية القتالية والتس��ليح

تقرير خاّص

ألوق��اٍت كث��رٍة، كان الغم��وض يف بني��ة داع��ش أح��د الوس��ائل املتعّم��دة إلش��اعة أك��ر ق��دٍر م��ن الرهب��ة يف  	
أنف��س اخلص��وم وحتقي��ق املزي��د م��ن اجلاذبي��ة والدعاي��ة، فض��اًل عن امل��ّررات األمنية املعلن��ة واملعروفة. ويف ه��ذا التقرير، 
حت��اول »ع��ني املدين��ة« أن تكش��ف ش��يئًا م��ن البني��ة العس��كرية لكي��ان »الدول��ة اإلس��المية« يف م��ا يس��ّمى ب��� »والي��ة اخل��ر«.

ابت��داًء م��ن ش��هر مت��وز م��ن الع��ام  	
2014، أحكم التنظيم سيطرته على حمافظة 
دي��ر ال��زور، بعد ص��راٍع داٍم م��ع جبهة النصرة 
وتشكيالٍت مقاتلٍة حمليٍة أخرى من اجليش 
احل��ّر. وإثر ذل��ك، وبالتوازي مع إعالنها قيام 
»دول��ة اخلالف��ة«، عمل��ت داع��ش عل��ى إع��ادة 
يف  ومقاتليه��ا  وناس��ها  احملافظ��ة  تش��كيل 
بني��ٍة جدي��دٍة عل��ى أس��اس حتّوهل��م إىل ج��زٍء 
م��ن »دول��ٍة« ضّم��ت إىل دي��ر ال��زور أج��زاء م��ن 
حمافظ��ة الرق��ة حت��ت اس��م »والي��ة اخل��ر«، 
كم��ا اقتطع��ت منها أجزاء ضّمتها إىل أراٍض 

عراقي��ٍة فيم��ا أمست��ه »والي��ة الف��رات«.
وق��د خ��ّرت داعش كتائ��ب وألوية  	
التزم��ت احلي��اد جت��اه  ال��ي  اجلي��ش احل��ّر 
الص��راع الس��ابق ب��ني الرب��اط عل��ى جبه��ات 
القت��ال، ككتائ��ب مناص��رٍة وخاضع��ٍة لقيادة 
التنظي��م، وب��ني تس��ليم الس��الح. ث��م، وخ��الل 
األش��هر الالحق��ة، ضّي��ق التنظي��م عل��ى ه��ذه 
الكتائ��ب دافع��ًا إياه��ا إىل حال��ٍة م��ن التحل��ل 
التدرجي��ّي انته��ى أخراً -قبل ش��هٍر من اآلن- 
إىل التخير بني االنتماء إىل التنظيم بش��كٍل 

نهائيٍّ وكامٍل أو تسليم السالح، فقّرر بعض 
االنص��راف إىل ش��ؤونه اخلاّص��ة،  املقاتل��ني 
فيم��ا مل جي��د البع��ض اآلخ��ر فرص��ًة للعي��ش 
إال باالنتم��اء إىل التنظي��م. وق��د تكون الرغبة 
يف االس��تفادة م��ن خ��رات مقاتل��ي »احل��ّر« 
يف فه��م املعطي��ات امليداني��ة ل��كّل قط��اٍع م��ن 
قطاعات اجلبهة الواس��عة، واملعقدة يف بعض 
أجزائها، هي السبب وراء متّهل داعش يف حّل 
ه��ذه الكتائ��ب، أو بس��بب انتظ��ار اكتم��ال بناء 
جهازه��ا العس��كرّي يف »والي��ة اخل��ر« )معظم 
حمافظ��ة دي��ر ال��زور( وف��ق امل��الك الع��ددّي 
ال��ذي يتي��ح هل��ا االس��تغناء ع��ن خدم��ات تل��ك 

الكتائ��ب.

اهليكلية والقيادة
العس���������كرية  الق�������ّوات  تتأل�������ف  	
لتنظي��م الدول��ة، العامل��ة يف »والي��ة اخل��ر«، 
م��ن أرب��ع ف��رٍق مقاتل��ٍة. وتتأل��ف كّل فرق��ٍة 
م��ن كتيبت��ني. وكّل ك������تيبٍة م��ن أرب��ع 
م��ن  الواح��دة  الفص����يلة  وتتأل��ف  فصائ��ل. 

ث��الث جمموع��اٍت. ويعّد الوالي القائَد األعلى 
للقّوات يف الوالية، فيما يعّد األمر العسكرّي 
قائ��داً ميداني��ًا هل��ا. ويتوق��ف مق��دار الس��لطة 
والنف��وذ والتأث��ر ل��كلٍّ م��ن الوال��ي واألم��ر 
العس��كرّي عل��ى ق��ّوة العالقة واالح��رتام الذي 
حيظ��ى ب��ه الواح��د منهم��ا ل��دى الس��لطات 
املركزي��ة )انظ��ر املل��ف اخل��اّص ع��ن البني��ة 
اإلداري��ة لداع��ش، املنش��ور يف الع��دد 46 م��ن 

»ع��ني املدين��ة«(. 
تتب��ع ل��كّل فرق��ٍة س��ريٌة خمتّص��ٌة  	
م��ؤازرٍة  وس��رية  والتس��ليح،  بالذخ��رة 
عن��د  املقاتل��ة  الوح��دات  تس��اند  احتياطي��ٌة 
احلاج��ة، إضاف��ًة إىل مكت��ٍب إداريٍّ حيف��ظ 
باألف��راد  اخلاّص��ة  والبيان��ات  الس��جالت 
املس��ّجلني يف قوائ��م ه��ذه الفرق��ة. وتتب��ع ل��كّل 
كتيب��ٍة س��رية مدّرع��اٍت من دباب��اٍت وعربات 
مدف��ع  وس��رية  ب(،  م  )ب  وعرب��ات  ش��يلكا 
و»ه��اون«، وس��رية الدف��اع اجل��وّي أو مض��ادات 
الط��ران، وس��رية نق��ل. وتتب��ع للكتيب��ة أيض��ًا 
وجمموع��ة  بالتفخي��خ،  خاّص��ٌة  جمموع��ٌة 
إسعاٍف تعمل انطالقًا من اخلطوط اخللفية.
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الساح والذخرية واخلدمات اللوجستية
معظم أنواع الس��الح والذخرة الي  	
استعملها التنظيم خالل معاركه يف »والية 
اخل��ر« روس��ية الصن��ع، حص��ل عليه��ا بط��رٍق 
خمتلفٍة كان أبرزها اس��تيالؤه على أس��لحة 
كتائ��ب اجلي��ش احلّر والتش��كيالت املس��لحة 
األخ��رى، أثن��اء وبع��د مواجهات��ه العنيفة معها 
للس��يطرة عل��ى حمافظ��ة دي��ر ال��زور، إضافًة 
إىل م��ا خّص��ص لقّوات��ه هن��ا م��ن الغنائ��م ال��ي 
حص��ل عليه��ا بع��د انتصارات��ه الكب��رة عل��ى 
ق��ّوات األس��د يف حمافظ��ي الرق��ة واحلس��كة 
صي��ف الع��ام الفائت. وباس��تثناء عربات اهلمر 
واهلمف��ي وبع��ض القناص������ات واألسل������حة 
م��ن غنائ��م  أّي س��الٍح  يلح��ظ  الفردي��ة، مل 
التنظي��م يف الع��راق بع��د اهلزائ��م ال��ي أحلقها 
بوح��دات اجليش العراق��ّي يف املوصل وغرها. 
وال يعان��ي التنظي��م م��ن مش��كالٍت  	
الف�������ردية  األس������لحة  ذخ�������ائر  تأم��ني  يف 
س��ي(،  ك��ي  )ب��ي  الرشاش������ة  واألس�������لحة 
وكذل��ك ذخرة الرشاش��ات املض��ادة للطران 
بعياراته��ا املختلف��ة، فيم��ا ت��رز -ومن��ذ ع��ّدة 
الدباب��ات  أش��هٍر- ح��االت نق��ٍص يف قذائ��ف 
	والصواري������خ املوّجه������ة املض������اّدة لل�����دروع، 
ال��ي  الكونك��ورس  صواري��خ  منه��ا  وخاص��ًة 
يس��تعملها التنظي��م عل��ى نط��اٍق واس��ٍع نظ��راً 
المتالك��ه عش��رات قواعد اإلط��الق اخلاّصة 
به��ا. كم��ا ب��رزت مش��كلٌة أخ��رى تتمث��ل يف 
تأم��ني قطع الغيار الالزم��ة ألعمال الصيانة، 
وكان هل��ذه املش��كلة دوٌر كب��ٌر يف تراج��ع 

فعالي��ة ه��ذا الن��وع م��ن الس��الح.

وس��وى اس��تخدام قبض��ات االتص��ال  	
الالس��لكّي الرقمي��ة، وتوزيعه��ا بش��كٍل جي��ٍد 
ومتناس��ٍب يف مناط��ق انتش��اره وس��يطرته، مل 
يب��ِد التنظي��م اهتمام��ًا خاّص��ًا جبه��از اإلش��ارة 
ونظ��م االتص��ال. وحبس��ب يومي��ات االش��تباك 
واملع��ارك ش��به املس��تمّرة م��ع ق��ّوات األس��د، 
ال يب��دو أن النظ��ام حق��ق جناح��اٍت كب��رًة 
يف عملي��ات التنّص��ت. ويف خدم��ات التموي��ن 
إضافي��ًة  مبال��غ  التنظي��م  يق��ّدم  واإلطع��ام 
لعناص��ره كب��دل طع��اٍم، وي��رتك هل��م تعي��ني 
واحٍد من بني كّل جمموعٍة أو فصيلٍة يتوىل 
ه��ذا الش��أن وف��ق رغباته��م. ومل تظهر كذلك 
ورش��ات خياط��ٍة مركزيٌة ت��وّزع اللباس على 
املقاتل��ني، إمن��ا يس��تطيع أّي مقات��ٍل اختي��ار م��ا 
يرغب فيه من اللباس يف فضاء الزّي اخلاّص 
بالتنظيم. ويتلقى كّل مقاتٍل -من املهاجرين 
دوالٍر   100 يع��ادل  ش��هريًا  راتب��ًا  واألنص��ار- 
أمريك��يٍّ وس��طيًا للع��ّزاب. وتعط��ى للراغب��ني 
يف ال��زواج منه��م منح��ٌة مالي��ٌة ق��د تص��ل إىل 
1000 دوالٍر لتأم��ني الس��كن وتأثيث��ه. ويض��اف 

إىل الرات��ب مبل��غ 50 دوالراً ع��ن الزوج��ة، و50 
دوالراً أخ��رى ع��ن كّل طف��ل. وق��د يتلق��ى 
املقات��ل مكافآٍت ماليًة حبس��ب م��ا يقّدر القائد 
أثناء املعارك. ويلقى مقاتلو داعش وعائالتهم 
الصحّي��ة  الرعاي��ة  يف  تفضيلي��ًة  معامل��ًة 
اجملانّي��ة يف املعاين��ة وال��دواء، وحيصل��ون على 
حص��ٍص غذائي��ٍة إغاثي��ٍة ش��به دوري��ٍة، وإم��داٍد 
مس��تمرٍّ لوق��ود التدفئ��ة والغ��از املنزل��ّي باحلّد 

األدن��ى م��ن األس��عار.

العدد والقدرة على التعويض
ميك��ن الوص��ول إىل ع��دٍد تقدي��ريٍّ  	
للمقاتل��ني املتفّرغ��ني بش��كٍل دائ��ٍم يف اجلس��م 
العس��كرّي للتنظي��م م��ن خ��الل حس��اب ع��دد 
اجملموع��ات والوح��دات العادية واخلاّصة الي 
تتب��ع ل��كّل فرق��ٍة م��ن الف��رق األرب��ع يف »والية 
أع��اله،  املعروض��ة  اخل��ر«. ووف��ق اهليكلي��ة 
يبل��غ ع��دد اجملموع��ات العادي��ة 96 جمموع��ًة، 
ال يزي��د ع��دد أف��راد الواح��دة منه��ا عل��ى 20 
مقات��اًل، يض��اف إليه��م ع��دد أف��راد س��رايا كلٍّ 
م��ن املدّرع��ات )الدباب��ات وب��ي م ب��ي والش��يلكا( 
والرشاش��ات  املختلف��ة،  بأنواعه��ا  واملدفعي��ة 
املض��اّدة للطائ��رات، وس��رايا النق��ل، والس��رايا 
االحتياطي��ة وجمموع��ات التفخي��خ، لنك��ون 
أم��ام جي��ٍش قوام��ه 3500-3000 مقات��ٍل، والعدد 
اجل��دد  املتخّرج��ني  ع��ر  االزدي��اد  يف  آخ��ٌذ 
لل��دورات العس��كرية املس��تمّرة بش��كٍل ش��به 
دورّي. وتتي��ح الطبيع��ة العس��كرية للتنظي��م 
حش��د أضع��اف ه��ذا الرق��م وق��ت احلاج��ة، إذ 
يع��ّد كّل منت��ٍم لداع��ش مقات��اًل احتياطيًا قد 
ُيطل��ب من��ه، ويف أّي وق��ٍت، أن ي��رتك وظيفت��ه 
األخ��رى  اإلس��المية«  »الدول��ة  أجه��زة  يف 
ويلتح��ق جبهازه��ا العس��كرّي )خيضع مجيع 
املنتس��بني إىل التنظيم لدوراٍت عس��كريٍة إثر 
انضمامه��م(. وتنج��ح آلة التنظي��م اإلعالمية 
والدعوي��ة دوم��ًا يف ج��ذب أعض��اٍء ومبايع��ني 
ج��دد، وخاّصًة من املراهقني والش��ّبان الصغار 
حتت سّن العشرين، ليتخّرجوا، بعد شهٍر من 
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خضوعه��م للتدريب��ات العس��كرية والبدني��ة 
الش��اقة يف املعس��كرات، يس��بقه ش��هٌر آخ��ر م��ن 
غ��ر مؤهل��ني  العقائ��دّي، مقاتل��ني  اإلع��داد 
تأهياًل كافيًا لكنهم متحمسون ومستعدون 

بأغلبه��م للم��وت. 
خ��الل املع��ارك ال��ي خاضته��ا ق��ّوات  	
»والي��ة اخل��ر« يف مواجه��ة ق��ّوات األس��د عل��ى 
جبه��ات املطار العس��كرّي وجبه��ات مدينة دير 
ال��زور، وكذل��ك جبه��ة غربي املدين��ة وجبهة 
البانوراما واللواء )137(؛ منيت داعش خبسائر 
بش��ريٍة فادح��ة يف صفوف مقاتليه��ا، وخاّصًة 
يف هجومها األّول الكبر يف كانون األول من 
الع��ام الفائ��ت. وق��د قّدرت خس��ائر هذا اهلجوم 
واملع��ارك واالش��تباكات الالحقة بأكثر من 
500 قتي��ٍل وضعفه��م م��ن اجلرح��ى. ومل تؤث��ر 
ه��ذه اخلس��ائر يف امل��الك الع��ددّي للوح��دات 
املقاتلة، إذ متكن التنظيم من ترميم الثغرات 
الناجت��ة ع��ن فق��دان ه��ذا الع��دد الكب��ر م��ن 
املقاتل��ني، وميك��ن ل��ه أيض��ًا أن يع��ّوض أي��ة 
املش��كلة  أن  إال  مش��ابهة.  عددي��ٍة  خس��ائر 
األك��ر ال��ي يعاني منها التنظيم –يف »والية 
لق��ادٍة  خس��ارته  ه��ي  األق��ّل-  عل��ى  اخل��ر« 
عس��كريني ذوي خ��رٍة م��ا وعج��زه ع��ن تأهي��ل 
قادٍة جدد بكفاءاتهم نفس��ها. وإىل جانب كّل 
م��ا س��بق م��ن أع��داد املقاتل��ني ميك��ن لألم��ر 
العس��كرّي أن يطل��ب املس��اعدة م��ن الوالي��ات 
القريبة، كما حدث حني أمّدت »والية حلب« 
شقيقتها »والية اخلر« ب�125 مقاتاًل أثناء ذلك 
اهلجوم1 . وباستثناء معركي السيطرة على 
حمافظ��ة دي��ر ال��زور صي��ف الع��ام املاضي، ثم 
حماولة داعش األوىل الس��تعادة األجزاء الي 
تقّدمت إليها قّوات األسد يف اجلزيرة النهرية 
املدين��ة  ب�«حوجي��ة صك��ر« مش��ال  املعروف��ة 
خري��ف الع��ام الفائ��ت؛ مل يس��ّجل أّي حض��وٍر 
لق��ّوات النخب��ة املرك�������زية لداع�����ش، أو م��ا 

ي���عرف ب�«جي��ش اخلالف��ة«.

الكفاءة ومستوى األداء

أج��زاء  عل��ى  الس��يطرة  باس��تثناء  	
واس��عٍة م��ن قري��ة اجلف��رة املالصق��ة للمط��ار 
العس��كرّي يف اجلهة الش��مالية منه، وحتقيق 
بع��ض التق��ّدم يف املدين��ة وعلى جبه��ات املطار 
األخ��رى؛ مل حتق��ق داعش إجنازاٍت عس��كريًة 
واضحة. فقد فشل هجومها الكبر على املطار 
رغم التحشيد الواسع يف العتاد واألفراد قبله. 
وكش��فت بع��ض املع��ارك، أثن��اء وبع��د ه��ذا 
اهلج��وم، ع��ن ختّب��ٍط غ��ر معه��وٍد يف صف��وف 

امليداني��ني  الق��ادة  بع��ض  وتب��ادل  داع��ش، 
التهم باملس��ؤولية عن األخط��اء، وخاّصًة منها 
بع��ض احلماق��ات املته��ّورة ال��ي أودت حبي��اة 
مقاتلني، وكذلك الفش��ل يف استثمار التقّدم 
بع��ض  عل��ى  املؤقت��ة  الس��يطرة  أو  اجلزئ��ّي 
النقاط والقطاعات اهلامة على جبهات املطار 

العس��كرّي.
إن احل��رب ال��ي ختوضه��ا داعش يف  	
دير الزور، واألهداف العسكرية الي ختّطط 
لتحقيقها هناك، تتطلب علوم حرٍب ومهارات 
قي��ادٍة وتكتي��ٍك أعل��ى م��ن تلك ال��ي يتمتع بها 
قادة داعش الشبان أو األكر سنًا، بل حيوزها 
علي��ا  رت��ٍب  م��ن  حمرتف��ون  ضب��اٌط  فق��ط 
ومتوس��طٍة يف اختصاص��ات املش��اة واملدّرع��ات 
واملدفعي��ة والتس��ليح. وخالف��ًا مل��ا يش��اع ع��ن 
اس��تفادة داع��ش م��ن خ��رات ضب��اٍط عراقي��ني 
م��ن جي��ش ص��ّدام حس��ني، مل يلح��ظ وج��ود 
أيٌّ م��ن ه��ؤالء قب��ل وأثن��اء املع��ارك املرتبط��ة 
باهلجوم األّول الكبر، أو أثناء اهلجوم احلالّي 
الذي بدأ قبل أسبوٍع، والذي يبدو -حتى اآلن- 
أقّل تهّوراً من سابقه وأكثر فاعليًة من جهة 
حتقي��ق مكتس��باٍت واحلفاظ عليه��ا، وكذلك 
يف تفادي��ه األفض��ل للغ��زارة الناري��ة اهلائل��ة 
الي تتفّوق بها قّوات األسد على قّوات داعش، 
تفادي��ًا يدل��ل علي��ه مع��دل اخلس��ائر البش��رية 
املنخف��ض يف اهلج��وم احلال��ي باملقارن��ة م��ع 

سابقه.
م��ن  القادم��ة،  األس��ابيع  وخ��الل  	
ال��وارد ج��داً أن تلح��ق داع��ش هزمي��ًة جزئي��ًة 
بق��ّوات األس��د يف دي��ر ال��زور، لكنه��ا ل��ن تك��ون 
حامس��ًة إذا مل تدخ��ل عناص��ر وأدواٌت جدي��دٌة 
يف جان��ي القي��ادة والتس��ليح، أو أن تتمك��ن 
م��ن رف��ع وت��رة االس��تنزاف يف صفوف جيش 
النظ��ام ألش��هٍر متواصل��ٍة، وتس��تثمر ال��رتّدي 

العام يف معنويات جنوده.
احملتمل��ة  النتائ��ج  أهملن������ا  وإذا  	
األداء  إن  الق��ول  ميك��ن  احلال��ّي،  للهج��وم 
العسكرّي للتنظيم يف دير الزور كان متعثراً 
وخميبًا آلمال الكثرين، سواًء منهم املؤيدون 
م��ن  التخل��ص  يف  الراغب��ون  أولئ��ك  أو  ل��ه، 
بربري��ة ق��ّوات بش��ار األس��د ب��أّي ش��كل. وميكن 
تفسر هذا الفشل أو التعثر بالعوامل التالية:

الق��ادة،  وكف��اءة  خ��رة  قل��ة   �1  

وخاّص��ًة منه��م األم��ر العس��كرّي للتنظيم يف 
»والي��ة اخل��ر« أب��و األث��ر العبس��ّي، أو احلل��ّي 
–انظ��ر  ال��زور  دي��ر  يف  ب��ه  يع��رف  م��ا  وف��ق 
التعري��ف اخل��اّص ب��ه يف نهاي��ة التقري��ر- وما 
يتسم به من صفات الغرور والطيش والتهّور، 
وال��ذي يع��ّده معظ��م املقاتل��ني املخضرم��ني 
الس��بب األّول يف فش��ل اهلج��وم عل��ى املط��ار 

العس��كرّي.
وال��ذي  داع��ش،  أولوي��ات  س��لم   �2  

يع��ّد مع��ارك »والي��ة اخل��ر« أق��ّل أهمي��ًة م��ن 
نظراته��ا يف »الوالي��ات« األخ��رى وخاّص��ة يف 
الع��راق، مم��ا ح��رم التنظي��م يف دي��ر ال��زور من 
تدخ��ٍل حمتم��ٍل لق��ّوات النخب��ة املتمثل��ة يف 

»جي��ش اخلالف��ة«.
الت������حالف  طائ��رات  هجم��ات   �3  

الغربّي بقيادة الواليات املتحدة، والي تضرب 
املقّرات ونقاط التمركز اخلاّصة بالتنظيم، 
 ، يف خطوط��ه اخللفي��ة2 ، بش��كٍل ش��به يوم��يٍّ
وتعيق حركته وحترمه، إىل حدٍّ كبٍر، من 
حتري��ك أرت��اٍل ضخم��ٍة واس��تقدام تعزي��زاٍت 
م��ن العت��اد الثقي��ل ال��ذي تتطلب��ه عمليات��ه 

العس��كرية عل��ى اجلبه��ات. 
4� اس��تخدام ق��ّوات األس��د لس��الح   

وخاّص��ًة وفع��اٍل،  مكث��ٍف  بش��كٍل  الط��ران 

1  - متكن معظم أفراد هذه اجملموعة من ت���فريغ أنفسهم يف وظائف هام���شيٍة بعيداً عن خطوط النار، مستفيدين من معارفهم السابقني يف احلاشية 
	احمليطة باألمر العسكرّي.

2  - استثنت طائرات ال������تحالف نطاق���ًا جغرافيًا م���حّدداً حييط ب�جبهات القتال بني داعش والنظام، تراوحت مسافته القطرية بني )25�35( كم غربًا 
وشرقًا انطالقًا من مركز مدينة دير الزور.
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طائ������رات  إىل  –بالنس��بة  احلديث��ة  األن��واع 
لط������ائرات  كان  فق��د  األخ��رى-  األس������د 
العت��اد  تدم��ر  يف  كب��ٌر  دوٌر   25 س��وخوي 
وإزه��اق األرواح يف صف��وف القّوات املهامجة.

5� افتق��ار ق��ّوات »والي��ة اخلر« إىل   
أس��لحٍة فعالٍة مضاّدٍة للدروع والتحصينات. 
وظه��ر ذل��ك جلي��ًا يف عج��ز مقاتل��ي التنظيم، 
يف األي��ام األوىل م��ن اهلج��وم الكب��ر األّول 
عل��ى املط��ار، ع��ن احل��ّد م��ن فاعلي��ة دباب��ات 

النظ��ام م��ن ط��راز ت��ي 72.
ترقي��اٍت  برنام��ج  وج��ود  ع��دم   �6  
أو عقوب��اٍت واض��ح، واعتم��اد ذل��ك عل��ى رأي 
الصالحي��ات  العس��كرّي ذي  األم��ر  وم��زاج 
الواس��عة، مم��ا أدى إىل إف��الت كث��ٍر م��ن 
الق��ادة العس��كريني املخطئ��ني م��ن العقوب��ة، 
ب��ل ترقيته��م إىل مناص��ب أعل��ى يف بع��ض 

األحي��ان3.
الف��رق  ب��ني  التنس��يق  ضع��ف   �7  
العس��كرية األربع��ة، إذ ب��دأ اهلج��وم أواًل يف 
مدين��ة دي��ر ال��زور قب��ل ي��وٍم م��ن انط��الق 
العملي��ات عل��ى جبهات املطار العس��كرّي، مما 
أت��اح للنظ��ام اس��تيعاب الصدم��ة واالس��تنفار 

آن��ذاك. القص��وى  باحل��دود 
8� رغ��م قدرت��ه عل��ى خل��ق وح��داٍت   
مندجم��ٍة اندماج��ًا كام��اًل، ظه��رت توت��راٌت 
وحساس��ياٌت تنافس��يٌة ب��ني عناص��ر التنظيم، 
أس��اٍس  عل��ى  العلي��ا؛  املرات��ب  يف  وخاّص��ًة 
وب��ني  وأنص��ار،  مهاجري��ن  وب��ني  جغ��رايفٍّ، 
أنص��اٍر وأنص��اٍر آخري��ن4 ، واندلعت ش��جاراٌت 
التهدي��د  إىل  بعضه��ا  تط��ّور  كالمي��ٌة 

الس��الح. باس��تخدام 

 3 - ُرّقي أبو قتادة املصري )22 عامًا( من قائد جمموعٍة إىل قائد كتيبة، بدل أن يعاقب إثر واقعة جٍن مؤكدٍة تسببت يف مقتل عدٍد من العناصر قرب 
البناء املعروف ب�”زنوبيا” يف حميط املطار العسكرّي.

 4 - يب��دي بع��ض املهاجري��ن، وخاص��ة م��ن املغ��رب العرب��ّي، وكذل��ك جمموع��ة “احللبي��ني” ش��ديدي التمل��ق ألب��ي األث��ر العبس��ي، س��لوكًا فوقي��ًا جت��اه 
األنص��ار، بش��كٍل ال يقب��ل ب��ه بع��ض عناص��ر داع��ش املخضرم��ني م��ن أبن��اء دي��ر ال��زور.

نقاط القّوة والتمّيز
رغ��م التضخ��م الع��ددّي ملقاتل��ي التنظي��م يف دي��ر ال��زور، ودخ��ول أع��داٍد كب��رٍة م��ن  	
االنتهازيني واملنتفعني، ما زالت الصبغة العامة ملقاتلي داعش هي اإلقدام والش��جاعة الفائقة 
الي ميكن تفس��رها بالعقيدة القتالية الي تش��يعها عمليات التعبئة املعنوية خالل الدورتني 
الش��رعية والعس��كرية وبعدهم��ا، إذ تنج��ح ه��ذه التعبئ��ة يف دف��ع املقاتل��ني -خاّص��ًة م��ن الفئ��ات 
العمرية الشابة- إىل املوت الذي يعتقد معظم املقاتلني أنه ليس خميفًا ومؤملًا، فداًء للخالفة 
وطمع��ًا باجلن��ة. وتقاب��ل ه��ذه ال��روح يف الطرف اآلخر من قّوات األس��د عقيدٌة أخرى تتمثل يف 
احل��رص عل��ى النج��اة والدف��اع ع��ن النفس فقط يف حال��ة معظم اجلن��ود يف األوقات العصيبة، 

متخل��ني بذل��ك ع��ن األكاذي��ب ال��ي طاملا مسعوه��ا ورّددوها م��ن »فداء الوط��ن وقائده«.
نقط��ٌة متّي��ٍز أخ��رى يتمت��ع به��ا تنظي��م الدول��ة اإلس��المية تتمث��ل يف قدرت��ه عل��ى  	
إع��داد انتحاري��ني –كان��وا دوم��ًا أكثر من العدد املطلوب- يقتحمون حصون العدّو ويفّجرون 
عرباته��م املفخخ��ة مزعزع��ني صفوف��ه. وغالب��ًا ما كان لنج��اح هذه العملي��ات يف إحلاق أكر 
صعٍق ممكٍن -ماديًا ومعنويًا- جبنود األسد، أو لفشلها يف ذلك، دوٌر يف تقرير نتيجة املعركة 

الالحق��ة.
وتض��اف إىل النقطت��ني الس��ابقتني الطاع��ة العمي��اء ال��ي يبديه��ا مقاتل��و التنظي��م  	
لرؤس��ائهم والتزامه��م الش��ديد باألوام��ر، بإهل��اٍم م��ن قي��م الثب��ات والصم��ود والتضحي��ة، مهم��ا 
ساءت الظروف أثناء املعارك. ثباٌت كان له بال شك دوٌر كبٌر يف إفشال كثٍر من اهلجمات 

املعاكس��ة ال��ي ش��نتها ق��ّوات األس��د.
يظهر اجلدول التالي إحصاًء تقريبيًا أعّدته مصادر خاّصة ب��  »عني املدينة« ح�����ول  	

الس��الح الفع��ال لق��ّوات داع��ش يف »والي��ة اخل��ر«:

ملف
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كم��ا س��بقت اإلش��ارة يف م��ن ه��ذا التقري��ر، ال ُيلح��ظ  	
وج��ود كف��اءاٍت عس��كريٍة ب��ني مس��ؤولي التنظي��م يف »والي��ة اخل��ر«. 
ب��ل تغل��ب عل��ى قادت��ه العس��كريني اخللفي��ة املدني��ة، وحداث��ة العم��ر، 
وامل��زاج الدم��وّي. وم��ن هن��ا يصع��ب إرج��اع جناح��ات داع��ش، هن��ا عل��ى 
األق��ّل، إىل م��ا يش��يع ع��ن وج��ود خ��راٍت وخط��ٍط متقن��ة، بق��در م��ا 
يع��ود إىل التف��ّوق الع��ددّي، وتفري��ق اخلص��وم واالس��تفراد به��م، وزرع 
املبايع��ني الس��ريني، وصالب��ة غال��ب املقاتل��ني واس��تعدادهم للم��وت.

- أب��و األث��ري العبس��ي: عم��رو العبس��ي. ول��د ع��ام 1979  	

ألسرٍة من ريف إدلب، هاجرت إىل السعودية أثناء أحداث الثمانينات. 
كان طالب��ًا يف كلي��ة اهلندس��ة. اعتق��ل يف س��جن صيدنايا العس��كرّي 
الش��هر ب��ني أع��وام 2011-2007. خ��رج م��ن الس��جن ليش��ارك يف العم��ل 
العس��كري، عض��واً يف م��ا ع��رف ب�«جمل��س ش��ورى اجملاهدي��ن« ال��ذي 
كان أخ��وه ف��راس ق��د أّسس��ه. وق��د كان ملقت��ل ه��ذا الش��قيق عل��ى ي��د 
كتيبٍة من اجليش احلّر أبلغ األثر يف تشّدد عمرو جتاه من تسّميهم 
داعش »الصحوات«، وال سيما أثناء توليه إلمارة حلب. عرفت عن أبي 
األث��ر دمويت��ه ورعونت��ه وص��واًل إىل درج��ٍة ما من االختالل النفس��ّي. 
وقد تسّببت أوامره الطائشة يف مقتل العشرات من عناصر التنظيم.

- أب��و دجانة الزر: أمح��د حممد عبيد الده��ام. من مواليد  	
1990. عمل قبل الثورة يف متجٍر لألدوات الصحية ميلكه والده يف بلدة 
البصرة اجملاورة لقريته الزر، إضافًة إىل عمله يف حمطة تصفية مياٍه 
بعقٍد مؤقت. كان من أوائل املنتسبني إىل جبهة النصرة يف شتاء 2012، 
ثم انضّم إىل تنظيم »الدولة اإلسالمية يف العراق والشام« فور إعالنها 
يف ربيع 2013. كان له دوٌر بارٌز يف سيطرة داعش على حمافظة دير 
الزور. يتمتع أبو دجانة بشجاعٍة فائقٍة ومزاٍج عصيٍّ وقسوٍة مفرطة.

- أب��و نس��يبة اللي��ّي: االس��م احلقيق��ّي غ��ر مع��روف. 25  	
عامًا تقريبًا. قائٌد سابٌق يف كتيبة البتار الليبية املنحلة. يتمتع بصفات 
الش��جاعة واهل��دوء والتواض��ع. عم��ل عل��ى جبه��ات املط��ار العس��كرّي.

- أب��و أن��س الش��امّي: االس��م احلقيق��ّي غ��ر مع��روف. 25  	
عامًا تقريبًا. من أبناء ريف حلب، وأحد املقّربني إىل األمر العسكرّي 
أب��و األث��ر ال��ذي عّين��ه يف منص��ب قائ��د فرق��ة. ويع��ّد ه��ذا أح��د األمثلة 
الش��هرة –يف صف��وف داع��ش- عل��ى فش��ل اختيارات األمر العس��كرّي، 
إذ ال يتمت��ع أب��و أن��س بأي��ة خ��رٍة أو دراي��ٍة قتالي��ٍة، إضاف��ًة إىل صفاته 
الش��خصية ال��ي يرجعه��ا بع��ض عارفي��ه إىل كون��ه اب��ن ضاب��ٍط 
كب��ٍر س��ابٍق يف جي��ش بش��ار األس��د، ويتص��ف بالصف��ات املعروف��ة 
ألبن��اء الضب��اط، فه��و مغ��روٌر ومتك��ٌر عل��ى م��ن ه��م أدن��ى مرتب��ة من��ه.

- أب��و احل��ارث ب��ن الدن: أمح��د الس��خي. 35 عام��ًا. م��ن  	
مدينة معدان يف حمافظة الرقة. كان من أوائل املنتمني إىل التنظيم. 
وت��وىل منص��ب إم��ارة مدين��ة مع��دان، قب��ل أن يت��وىل قي��ادة اجلس��م 
العس��كري لداع��ش يف ري��ف دي��ر ال��زور الغرب��ّي، ث��م انتق��ل إىل مناطق 
أخ��رى ليلق��ى حتف��ه قب��ل أي��اٍم إث��ر إصابت��ه يف املع��ارك املندلع��ة حاليًا.

شخصياٌت عسكريٌة بارزة وفّعالة حتى وقت قريب

- أب��و العباس اخلَرْيطة: ف���ي بداي��ة الثالثينات من العم��ر. يتحّدر 
من بلدة اخلَرْيطة يف ريف دير الزور. عمل يف مناطق خمتلفة قبل 
أن يتوىل قيادة إحدى الفرق األربع. يوصف باجلن والتقّيد احلريّف 

برغبات األمر العسكرّي.

أبو األثر العبس��ي )يس��ار( مع أحد عناصره

أب��و دجانة الزر

ملف
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رأي

لي��س إع��الن عب��ادة الب��وط العس��كرّي جدي��داً عل��ى بيئ��ة  	
املوالني. فقد ظهرت نس��اء، يف مناس��باٍت عّدة، رفعن البوط العس��كرّي 
املزّي��ن بالزه��ور ف��وق رؤوس��هّن. ومّت نص��ب جمّس��ٍم حج��ريٍّ للب��وط 
العس��كرّي، يف احتف��اٍل رمس��يٍّ الع��ام املاض��ي، عل��ى مدخ��ل مدين��ة 

الالذقية، بدياًل عن متاثيل مؤّسس النظام الكيماوّي الي حّطمها 
الس��نة األوىل للث��ورة، يف  الثائ��ر، يف  الش��عب 
ع��ّدة م��دن. وقد ش��كَّل احنن��اء املمثل زهر عبد 
الكري��م عل��ى األرض وتقبيل��ه، أم��ام عدس��ة 

الرامي��ل  جي��ش  يف  جن��ديٍّ  لب��وط  الكام��را، 
الدي��ن  ش��عائر  جتلي��ات  أقص��ى  والكيم��اوي، 

اجلدي��د للبيئ��ة املوالي��ة. وه��و يع��ّر ع��ن امتن��ان 
ه��ذه البيئ��ة للجي��ش ال��ذي دّم��ر البل��د املؤمت��ن 

عليه، وقتل ربع مليوٍن من الش��عب، وش��ّرد نصف 
السكان، دفاعًا عن النظام الذي تعتره تلك البيئة 

نظامه��ا، وت��رى يف منتعل��ي الب��وط ه��ؤالء األبط��ال 
املنقذي��ن هل��ا.

ال������بشراوي  ظ������هور كوث��ر  اجلدي��د يف  	
وتقبله بولٍه، عل��ى شاش��ة التلفزي��ون وه��ي تعان��ق الب��وط العس��كرّي 

ه��و كونه��ا غ��ر س��وريٍة. ميك��ن تعمي��م الدي��ن اجلديد عربي��ًا بالنظر 
إىل س��ياق الث��ورة املض��اّدة يف مص��ر، وال��ي حاول��ت من خ��الل انقالب 
السيس��ي، ث��م »انتخاب��ه« رئيس��ًا، أن تعي��د للب��وط العس��كرّي اعتب��اراً ال 
يستحقه. ويف تونس كان يف انتخاب أحد رموز نظام بن علي البائد، 
الباج��ي قائ��د السبس��ي، رئيس��ًا، ش��يٌء م��ن احلن��ني إىل الدكتاتوريات 

العس��كرية األمني��ة، وإن كان��ت التوازن��ات السياس��ية 
الداخلية يف تونس تقّدم ما يفّسر هذا احلنني.

»الش��عبية«  العب��ادة  ه��ذه  مب��وازاة  	
ال��ي يش��ّجعها النظ��ام وإعالم��ه، هن��اك »خ��طٌّ 
« يعّر عن نفسه من خالل ثرثرات عدٍد  سياسيٌّ

م��ن األش��خاص مم��ن كان هل��م، يوم��ًا م��ا، تاريٌخ 
يف املعارض��ة، س��رعان م��ا ختل��وا عن��ه ملصلح��ة 

اصطفافاته��م األهلي��ة ح��ني أحّس��وا، يف الث��ورة، 
خبط��ٍر وج��وديٍّ يته��ّدد انتماءاته��م األهلي��ة تل��ك. 
ورغب��ًة م��ن ه��ؤالء يف إضف��اء ش��يٍء م��ن املصداقي��ة 

عل��ى خطابه��م »البوط��ي« فه��م ال يتوقف��ون ع��ن نق��د 

النظام ضمن حدود، مع فتح نران جهنم على املعارضة، مبا يف ذلك 
تل��ك املوصوف��ة ب�«الوطني��ة، الداخلي��ة، الش��ريفة، املعتدل��ة«، كهيئ��ة 

التنس��يق مث��اًل. 
جوهر »خّطهم السياسّي« هو متييٌز يدعون إليه بني النظام  	
»الفاس��د« )ال��ذي يصف��ه أحده��م أحيان��ًا ب�«الالنظ��ام«( وب��ني اجلي��ش 
املعت��ر يف نظره��م »مؤسس��ًة وطني��ًة« جي��ب الدف��اع عنه��ا ومؤازرته��ا 
يف حربه��ا ض��ّد »اهلجم��ة التكفري��ة اإلرهابي��ة« أو »احلل��ف الفاش��ّي« 
أو »املؤام��رة الصهيو-وهابي��ة« حس��ب تعبراته��م املتنوع��ة. منطلق��ني 
م��ن حك��ٍم أول��يٍّ مفاده أن »الوط��ن يف خطر«. وهذا حكٌم صحيٌح، لكن 
اخل��الف م��ع ح��زب الب��وط هو يف مصدر اخلط��ر الذي يرونه يف كّل 
معارضٍة لنظام الراميل املتفّجرة والسالح الكيماوّي، سواًء أكانت 
سياس��يًة أم مس��لحة، »خارجي��ًة« أم »داخلي��ة«، تكفري��ًة أم علماني��ة، 
إس��الميًة أم مدني��ة؛ يف ح��ني ي��رى كث��ٌر م��ن معارض��ي النظ��ام أن 
هذا األخر، الذي دّمر البلد فوق رؤوس الس��كان وهّجر نصفهم، هو 
اخلط��ر األك��ر عل��ى الوطن، وم��ا مصادر اخلطر 
األخ��رى، كاملنظم��ات اجلهادي��ة، إال اش��تقاقاٌت 
فرعيٌة منه، وهي تزداد قّوًة باطراٍد مع استمرار 
بقائ��ه وامتالك��ه لرتس��انة أس��لحٍة ق��ادرٍة عل��ى 

تدم��ر س��وريا والبل��دان اجمل��اورة.
ق��وى  في��ه  تأم��ل  ال��ذي  الوق��ت  ويف  	
م��ن خص��وم  تأخ��ر كث��راً  م��دداً  املعارض��ة 
النظ��ام اإلقليمي��ني والدولي��ني، يش��ّن ح��زب 
الس��عودية  ض��ّد  هجومات��ه  أعن��ف  الب��وط 
وقط��ر وتركيا وفرنس��ا وغرها من الدول 
الس��ورّي«،  الش��عب  ب�«أصدق��اء  املوصوف��ة 
ال�������نظام  بص��ورٍة متس������قٍة م��ع إع������الم 

أركان��ه. وتصرحي��ات 
يف ن��دوٍة تلفزيوني��ٍة عل��ى قن��اة الدني��ا، قبل أي��اٍم، جلس عدٌد  	
من املتكلمني ملناقش��ة فرص احلل الس��لمّي يف مش��اورات جنيف الي 
دع��ا إليه��ا دميس��تورا يف اخلام��س م��ن ش��هر أي��ار اجل��اري. وق��د ت��وّزع 
املتحاورون األدوار بني مواٍل للنظام، وآخر مزاوٍد عليه شديد الوالء، 
وكات��ٍب صحف��يٍّ حي��اول الظهور مبظهر املراق��ب املوضوعّي، وأخراً 
مع��ارض مع��روف أمض��ى يف س��جون النظ��ام 18 س��نًة 
م��ن عم��ره. الالف��ت أن املوال��ي واملوال��ي بش��ّدٍة كان��ا 
غ��ر قادري��ن عل��ى حتّم��ل أّي »نق��ٍد« خفي��ٍف يوّجه��ه 
»املعارض« إىل »احلكومة« )فقد كّف عن استخدام 
ٍة،  كلمة نظام(. ويف حلظة جتلٍّ قال املوالي بش��دّ
موّجه��ًا كلمات��ه إىل »املع��ارض العتي��ق«: »حن��ن 
نع��رف بعضن��ا جي��داً، فنح��ن مجيع��ًا م��ن منطق��ٍة 

واح��دة«!
إن��ه حق��ًا أم��ٌر الف��ٌت أن مجي��ع أعض��اء  	
الب��وط م��ن منطق��ٍة واح��دة، توص��ف  ح��زب 
يف اإلع��الم العامل��يّ ب�«معق��ل النظ��ام وخّزان��ه 

لبش��رّي«! ا

عبادة البوط وحزب البوط

كوثر البشراوي

زهر عبد الكريم

15 العددان 48 - 49 / 1 - 16 آيار 2015

بكر صدقي



وهك��ذا، ش��ارك يف ه��ذا الكت��اب م��ا يق��رب م��ن ثالث��ني مؤلف��ًا،  	
منه��م رفي��ق ش��امي وهيث��م حق��ي وهال��ة حمم��د وفاخ��ر عاق��ل وبك��ر 
صدق��ي وف��رج برق��دار وغس��ان اجلباع��ي ومس��ر س��عيفان، باإلضاف��ة 
إىل فري��ق حتري��ر اجملل��ة وكّتابه��ا وأصدقائه��ا. وانتظم��ت احلكاي��ات 
يف حماور )فصوٍل( أثناء اإلعداد، لتتوّزع على: بعثيات؛ حافظ األس��د؛ 
كوميدي��ا االس��تفتاء الرئاس��ّي؛ باس��ل األس��د؛ ص��ور حاف��ظ األس��د 
ومتاثيل��ه؛ حواج��ز للتفتي��ش؛ حكاي��اٌت ع��ن اس��تبداد املتطّرف��ني، أي��ام 
الث��ورة عل��ى نظ��ام االس��تبداد؛ ش��ؤوٌن ثقافي��ٌة وإعالمي��ة؛ جن��اٌح خ��اصٌّ 

باألدب��اء املعتقل��ني؛ مذك��رات معتق��ٍل يف األم��ن اجل��وّي...
ودون قص��ٍد م��ن أح��ٍد م��ن الكّت��اب، اندرج��ت مئ��ات احلكاي��ات  	
املتفاوتة احلجم، والي تقف وراءها جتارب خمتلفٌة ثقافيًا وجغرافيًا؛ 
يف تشكيل صورٍة شبه شاملٍة عن حكم حافظ األسد وابنه. هنا، تصنع 
احلكاي��ات تارخي��ًا، وال يق��ّل أثره��ا ع��ن دراس��ٍة متكامل��ة، إن مل يتف��ّوق 
عليها بسالس��ة الس��رد وتعّدد األس��اليب واملفارقة الس��اخرة الي تدفع 
بقارئه��ا إىل االنتق��ال املفاج��ئ م��ن االبتس��ام إىل القهقه��ة، فالتأم��ل، 

وأحيان��ًا إىل األس��ى العمي��ق.
وكمثاٍل عن حكايات الكتاب خنتار ما رواه خطيب بدلة عن  	
احلاج أمحد، وهو صاحب مقلٍع للحجارة يف منطقة أرحيا، تعامل مع 
أحد زعماء الش��ّبيحة يف الس��احل، موّرداً له احلجارة الفخمة الالزمة 
لبن��اء قص��ره عل��ى تل��ٍة مرتفع��ٍة يف قريت��ه، يف مثانينات الق��رن املاضي. 
وملا زاد قلق احلاج أمحد من عدم تسديد »الشيخ«، كما يسّمي نفسه، 
ألمث��ان طلبي��اٍت متكاث��رٍة م��ن احلج��ارة، ق��ّرر الس��فر لزي��ارة »الزب��ون« 
يف املضاف��ة الكب��رة ال��ي خّصصه��ا ألعمال التش��بيح وعق��د الصفقات. 
وبعد الغداء الفاخر واحللويات والفواكه، وبني شّبيحة صاحب الدار 
بأشكاهلم املمّيزة، من وجوٍه جامدٍة وعضالٍت فوالذيٍة ووشوٍم وحلى؛ 
كان احل��اج أمح��د يبح��ث ع��ن الصيغ��ة اآلمن��ة للمطالب��ة حبّق��ه دون 
أن يعثر عليها، حني عاجله »الش��يخ« مش��راً إىل صورٍة حلافظ األس��د 
تتص��ّدر اجملل��س، س��ائاًل: ش��و رأي��ك بص��ورة هالقائ��د العظي��م ي��ا ح��اج 
أمحد؟ كانت الصورة نسخًة من مئات ألوف النسخ الي وّزعها احتاد 
الفالح��ني، وفيه��ا يظه��ر األس��د بال��زّي العرب��ّي واحلطاط��ة والعق��ال، 

وحتته��ا كتبت عبارة »الفالح األول«.
صراحة؟ رائعة... أجاب احلاج أمحد خائفًا. 	-

هه. قلت لي صورة هالقائد العظيم رائعة؟ إي وشو كمان؟ 	-

واهلل حتفة فنية رائعة... و... و... معّرة. مثل املوناليزا. 	-
لي��ك... واهلل أن��ا م��و مسع��ان به��اي »اللي��زا« الل��ي قل��ت عنه��ا،  	-
بس أكيد ش��غلة كّيس��ة... يعي، على قولتك، قديش بتس��وى صورة 

العظي��م؟ هالقائ��د 
واهلل بتس��وى كت��ر ي��ا ش��يخ... مئ��ات األل��وف... م��و أق��ّل م��ن  	-

عاجل��ه: »الش��يخ«  ولك��ن  مرتب��كًا،  احل��اّج  أج��اب  ل��رة.  ملي��ون 
وأك��رت... ب��س عل��ى كّل حال وال يهّمك. ثم التفت إىل أحد  	-

املتوفزي��ن: ش��ّبيحته 
تع��ال أن��ت واله ك��ّر... ل��ّف ص��ورة القائ��د لعّم��ك احلّج��ي.  	-

آلخ��ر: وق��ال 
تع��ال واله، اجلح��ش الكب��ر أن��ت. ه��ات الدف��رت، ش��وف ش��قد  	-
حساب احلاج أمحد، اخصم عليه مليون لرة حّق صورة القائد حافظ 
األسد. وإذا حسابه أكرت من مليون ادفع له الفرق، وإذا أقّل من مليون 

س��احمناه. يل��ال اب��ي يل��ال...
وعل��ى املقل��ب اآلخ��ر ي��روي رام��ي س��ويد حكاي��ة ش��ابٍّ م��ن  	
حل��ب، امس��ه أمح��د أيض��ًا، حيم��ل ش��هادًة يف اهلندس��ة، كان ال يزال يف 
انتظار الوظيفة حني اندلعت الثورة وشارك يف تظاهرات حّيه الفقر، 
ب وخ��رج مكس��ور الي��د واخلاط��ر. وح��ني دخ��ل الث��ّوار  فاعتق��ل وُع��ذِّ
املس��لحون املدين��ة انض��ّم إليه��م، وألنه اجلامعّي الوحي��د يف الكتيبة مّت 

تس��ليمه قناص��ة الدراغان��وف.
يض��ع أمح��د القناص��ة عل��ى كتف��ه األمي��ن.. ينظ��ر ع��ر  	
املكّرة... يشاهد عسكريًا من جيش النظام... يصّوب إىل رأسه.. يضغط 
الزن��اد... يتفّج��ر رأس العس��كرّي... فيش��غل أمح��د س��يجارًة... ويبك��ي.

حكايات سورية )هلا عاقة باالستبداد(
الكوميديا السوداء للسوريني يف عهد آل األسد

حممد عثمان

بالت������وازي م�����ع تأس������يس م����جلة »ك��ش مل��ك«  	
الس��اخرة، يف حزيران 3102، أنش��أ القائمون عليها جمموعًة 
على الفايس��بوك باالس��م نفسه، صارت بالتدريج منراً حّراً 
ينشر فيه األعضاء ما يشاؤون من آراٍء ومقرتحاٍت وحكاياٍت 
من ذاكرة االستبداد السورّي. وكانت عني رئيس حترير 
اجملل��ة، األدي��ب الس��اخر خطي��ب بدل��ة، حاض��رًة اللتق��اط 
الطري��ف والالف��ت م��ن ه��ذه املرويات ونش��رها يف اجمللة، ثم 
مجع بعضها يف هذا الكتاب الذي صدر عن دار نون، ف�ي 2015.

كتاب
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وّراق الضوء
	

.............وس��ط م��ا كان ش��ارع حس��ن الط��ه، 
أكثر ش��وارع دير الزور ازدحامًا، كان مثة 
رصي��ٌف نظي��ٌف م��ن درجت��ني؛ ميت��ّد عل��ى 
ط��ول واجه��ة حم��لٍّ يناق��ض ص��ورة الش��ارع 
كله��ا. ه��ذه فق��ط أّول حكاي��ة ج��اك العب��د 
اهلل أو أب��و عب��د اهلل كم��ا يعرف��ه الديري��ون. 
الغرب��اء ال حيتاج��ون كث��رًا م��ن الوص��ف 
للوص��ول إلي��ه، فج��واب الس��ؤال عن��ه واح��ٌد 
دائم��ًا: ه��ذاك... احمل��ّل الظ��الم. ال يت��وه أح��ٌد 
تفاصيل��ه،  كّل  يف  متم��ّرٌد  امل��كان  عن��ه؛ 
رصيف��ه اخلال��ي م��ن زح��اٍم جيت��اح الس��وق 
الفق��رة،  اخلش��بية  واجهت��ه  ش��رًا،  ش��رًا 
وزجاجه��ا الش��احب، ه��دوءه امللف��ت، أرف��ف 
قب��ل  االس��تعارة  مبنط��ق  املرتب��ة  الكت��ب 
البي��ع، غي��اب الكهرب��اء وس��ط صخب اإلنارة 
املرب��ك خارج��ه، الش��موع املوزع��ة يف كّل 

ونق��ص  احل��رارة  عب��ق  ممك��ن،  رك��ٍن 
االكس��جني صيف��ًا، ولس��عة برد الدير 

املتغطرس��ة ش��تاًء... وكه��ٌل س��تييٌّ 
اهتمام��ًا  يع��ر  ال  املالم��ح  ح��اّد 

الزبائ��ن؛  لتح��ركات  كب��رًا 
تس��رق  أن  خيش��ى  ال  فه��و 

الكت��اب  س��يعطيك  ألن��ه  ش��يئًا 
جمان��ًا إن مل ت��رد أن تدفع. مكتبة 

“االس��تبداد” كم��ا كن��ا نعرفه��ا أو 
“الكواكي” حس��ب سجالت احلكومة 

ال��ي أس��رعت بلم��ح البص��ر لتقط��ع عن��ه 
الكهرب��اء وتن��زع الع��ّداد الرم��ادّي البائ��س 

بع��د أن احت��ّج عل��ى الفوات��ر الباهظ��ة، وه��و 
أم��ٌر يع��رف أصدق��اؤه أن��ه جزٌء م��ن حماولة 
تطفي��ٍش متسلس��لة. ال ش��يء يف ذاك امل��كان 

س��يقول ل��ك م��ن ه��و ه��ذا الرج��ل، علي��ك أن 
تس��أل لتحص��ل عل��ى إجابت��ك، وإال فه��و أب��و 
عب��د اهلل. ورمب��ا س��تصل إىل اس��تنتاٍج عجوٍل 
أنه ش��يوعيٌّ س��ابٌق مع أنه يف حقيقته قوميٌّ 
عروب��يٌّ مناه��ٌض ل��كّل م��ا مي��ّت إىل البع��ث 

. بصلة
ع��ن  يتح��ّدث  الدي��ر  يف  أح��د  ال  	
ج��اك باعتب��اره مس��يحيًا.. ه��و أب��و عب��د اهلل 

الدي��ري وخ��الص، وبلغ��ة م��ا 
والقص��ف  الرامي��ل  بع��د 

الكيماوّي ومذابح االس��د 
فال��������رجل  وداع������ش 

ك��������ان “ك����تل������ًة 
صلب������ًة ناب�������ضًة 

م��ن  باحلي���������اة 
أو  التطمين��ات” 

طمأنين��ًة ال تش��تّق 
ش��روٍط  م��ن  نفس��ها 

خ��ارج وجوده��ا.. ج��اك 
موض��ع  لي��س  اهلل  العب��د 

س��ؤاٍل يف دي��ر ال��زور كم��ا 
أن دير الزور ليست سؤااًل عنده. 
مكتب��ة الكواك��ي مل تكن جمّرد 

مش��روٍع جت��اريٍّ أو ثق��ايفٍّ يق��اوم اجن��راف 
الن��اس حن��و تلبي��ة حاجاته��ا األساس��ية يف 

ب��الٍد ب��ات فيه��ا مث��ن الكت��اب ترف��ًا ال ميل��ك 
تس��عة أعش��ار اجملتم��ع س��بيل الوص��ول إىل 
أعتاب��ه. الكواك��ي وث��م االس��تبداد كان��ت 
يف  نفس��ه  االس��تبداد  ض��ّد  حي��اٍة  مش��روع 
س��وريا، فه��ي منّص��ة توزي��ٍع جمان��يٍّ أحيان��ًا 
للمعرف��ة، وم��كاٌن لعم��ل مرص��د الكواك��ي 
حلق��وق اإلنس��ان يف س��وريا، وم��الذ أوراق 
الث��ورة  قب��ل  للنظ��ام  املناهض��ة  املناش��ر 
وخالهل��ا. لي��س صعب��ًا االس��تنتاج 
ال  ه��ذا  مث��ل  ش��خصًا  أن  هن��ا 
ال  وه��ي  املخاب��رات،  حتب��ه 
احلقيق��ة  يف  أح��دًا  حت��ّب 
الراس�������خني  س��������وى 
لي����������س  املذل������ة.  يف 
ال  الذي�������ن  ك������ّل 
ماك�������نة  حتبه���������م 
اإلذالل األس��دية بس��وء 
-البع�������ض  ج��اك  ح�������ظ 
أس��وأ حظ��ًا بالطب��ع- فه��و قد 
اخت��ر تقريب��ًا كّل وس��ائلهم. 
قطع��وا رزق��ه مرارًا، عٌتم��وا حياته 
وألق��وه م��ع زبائن��ه وحمبي��ه يف عتمٍة 
للدول��ة  ضخم��ٍة  بدي��وٍن  كّبل��وه  ش��اذة، 
ال��ي وّزع تفس��راتها احلقيقي��ة عل��ى ض��وء 
الش��موع، أغلق��وا مكتبت��ه فنش��ر عن�����اده عل��ى 
ال������رصيف، ش��ّوهوا مسع�������ته فل��م تص��ّدق 
دي��ر ال��زور، اعتقل��وه ث��الث م��ّراٍت وعذب��وه 

فيه��ا كله��ا... ث��م قتل��وه.
ح��رب ج������اك ب������دأت م��ع رئي��ٍس  		
أراد  العس��كرّي  األم��ن  لف��رع  مس��يحيٍّ 
حتوي��ل مس��يحّيي الدي��ر كله��م إىل 
وانته��ت حت�����ت قعقع��ة  خمري��ن، 
الرامي�������ل واف�������رتاءات ح������ماية 
األقلي��ات ال��ي س��حقت مدفعي��ة 
ال��زور  دي��ر  اجلب��ل كنائس��ها يف 
الثائ��رة. الكه��ل ال��ذي طالت��ه الث��ورة 
يف س��بعينات عم��ره املنه��ك فتعّل��ق به��ا 
“عق��دة  إىل  لت������ّوه  تعرب��ش  كدي��ريٍّ 
اجلس������ر” العالي��ة وفت��ح ذراعي��ه ليحّل��ق 
ح��رًا.. استش��هد حت��ت التعذي��ب. وّراق الدير، 
الناس��ك الن��زق، حلي������ف األرصف��ة وثقاف��ة 
	التم��ّرد، قت��ل يف الظلم��ة.. حي��ث ال طاق��ة إال 

اخلالصة. الكراهية 
أم��ام املكتب��ة وبعد اخلراب يف 

ش��ارع حسن الطه

ج��اك عبد اهلل

بورتريه
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ترجمة

الدف��اع ع��ن التقاعس يف س��وريا
	فريد حياة/ حمّرر صفحة هيئة التحرير يف الواشنطن بوست/ 19 نيسان

ترمجة مأمون حلي

َت������ِركات  إح������دى  تك������ون  ق��د  	
الرئي��س أوبام��ا األكث��ر إث��ارًة للدهش��ة هي 
خف��وت “ل��ن يتك��ّرر األم��ر أب��دًا” كطم��وٍح 
للسياس��ة اخلارجي��ة األمركي��ة. ال أع��ي 
أن أوبام��ا ه��و أّول رئي��ٍس يتف��ّرج س��اكنًا 
بينم��ا تتكش��ف الفظاع��ات. فكما تفّرج أوباما 
بسلبيٍة بينما تتفكك سوريا، مع مئات آالف 
القتلى وأكثر من 11 مليون نازح؛ مل يفعل 
الرئي��س كلينت��ون أّي ش��يٍء ليوق��ف اإلبادة 
اجلماعي��ة يف روان��دا، وفش��ل الرئي��س ب��وش 
االب��ن يف إيق��اف التدم��ر والقت��ل يف إقلي��م 
كلينت��ون  أن  غ��ر  الس��ودان.  يف  دارف��ور 
ع��رَّ ع��ن الن��دم لتقاعس��ه خبص��وص رواندا. 
ويف حال��ة دارف��ور مل تك��ن اإلرادة السياس��ية 
يوج��د  كان  األق��ّل،  عل��ى  لك��ن،  متواف��رة، 
إحس��اٌس بع��دم االرتي��اح، ب��ل وحت��ى اخلج��ل 
يف  بالنف��س،  املتح��دة  الوالي��ات  ن��أي  م��ن 
الوق��ت ال��ذي ُقت��ل في��ه الكث��ر م��ن األبري��اء. 
أم��ا احن��دار س��وريا عل��ى م��دار 4 س��نواٍت إىل 
التنب��ؤ  مّت  ال��ذي  االحن��دار  ه��ذا  اجلحي��م، 
ب��ه بش��كٍل كب��ٍر، واألكث��ر قابلي��ًة للمن��ع 
م��ن ب��ني الك��وارث الث��الث، فل��م يدف��ع س��وى 
إىل ن��زٍر يس��ٍر م��ن املراجع��ة. مل��اذا التغي��ر؟ 
مات��وا  الن��اس  م��ن  أق��ّل  ع��ددًا  أن  صحي��ٌح 
ألف��ًا( مم��ا يف روان��دا )800  يف س��وريا )220 
أل��ٍف(، وخ��الل وق��ٍت أط��ول، لكنه��ا الكارث��ة 
اإلنس��انية األكث��ر فظاع��ًة خ��الل العقدي��ن 
األم��م  مس��ؤولو  يق��ول  كم��ا  األخري��ن، 
آم��وس،  فال��ري  كتب��ت  مؤخ��رًا  املتح��دة. 
املتح��دة  لألم��م  الع��ام  الس��كرتر  ممثل��ة 
للش��ؤون اإلنس��انية، أن الس��وريني العادي��ني 
“ق��د ُأخرج��وا م��ن بيوته��م بفع��ل القص��ف 
املدّم��ر، وُعّذب��وا وانُتهك��ت حرماته��م وُمن��ع 
الصحي��ة.  والرعاي��ة  وامل��اء  الطع��ام  عنه��م 
مّت متزي��ق مش��ل العائ��الت، واجلماع��ات مّت 
تدمره��ا... وأثن��اء كّل زي��ارة كن��ت ُأس��أل 
نف��س الس��ؤال: مل��اذا ختلى عّن��ا العامل؟ ملاذا ال 
أح��د يهت��ّم بن��ا؟”. ج��واب واش��نطن التقليدّي 
عل��ى ه��ذه األس��ئلة الي��وم ه��و أن الع��امل ال 

يفع��ل ش��يئًا ألن ال ش��يء ميك��ن فعل��ه. م��ن 
طب��ع املس��لمني أن يقتل��وا املس��لمني، والس��ّنة 
أن يكره��وا الش��يعة، وعل��ى الع��امل املتم��ّدن 
يف  ينخ��رط  أن  دون  بأس��ٍف  يراق��ب  أن 
األم��ر، إىل أن خُيم��د اإلنه��اك ه��ذه احلّم��ى. 
ه��ذه ه��ي احلّج��ة الدائم��ة للتقاع��س وع��دم 
لق��د مسعناه��ا خبص��وص روان��دا،  الفع��ل. 
وخبص��وص الص��رب والك��روات يف البلق��ان. 
وعل��ى ال��دوام كان��ت ه��ذه احلّج��ة تدح��ض 
م��ن  األم��ور  كان��ت  ف��إن  بنفس��ها.  نفس��ها 
ن��وع أحق��اٍد قدمي��ٍة ثابت��ٍة، فلم��اذا مل يك��ن 
الن��اس يقتتل��ون قب��ل بضع��ة أع��وام، ومل��اذا مل 
يع��د الن��اس يقتتل��ون يف البلق��ان يف الوق��ت 
احلاض��ر؟ الق��وى السياس��ية تطل��ق العن��ان 
لألحق��اد والكراهي��ة، وبإم��كان ه��ذه الق��وى 
-بصعوب��ٍة أك��ر بكث��ر، غالب��ًا- أن تكبحه��ا.

م��ن  العدي��د  أوبام��ا  ل��دى  كان  	
الف��رص للتصّرف، والي كان من احملتمل 
ال��ي  اإلنس��انية  ض��د  اجلرائ��م  متن��ع  أن 
تتواص��ل الي��وم. عندما بدأ الديكتاتور األس��د 
بش��ّن ح��رٍب ض��ّد م��ا ب��دأ حركًة س��لميًة من 
أوبام��ا  بإم��كان  كان  الدميقراطي��ة،  أج��ل 
تدري��ب مقاوم��ٍة معتدل��ٍة  عل��ى  يواف��ق  أن 
متع��ّددة الطوائف. وعندما بدأ األس��د بإلقاء 
الس��كنية  املبان��ي  عل��ى  املتفّج��رة  الرامي��ل 
املمتلئ��ة باألطف��ال -ه��ذه الرامي��ل بصم��ة 
األس��د، مثلما كانت السيوف بصمة اإلبادة 
اجلماعي��ة يف روان��دا- كان بإم��كان أوبام��ا 
تدم��ر طائ��رات األس��د، أو إعط��اء املقاوم��ة 
أس��لحًة تس��تطيع إس��قاط الطائرات. وكان 
بإمكان��ه، باالش��رتاك م��ع حلف��اء، أن يق��ّدم 
غط��اء جوي��ًا ملنطق��ٍة آمن��ٍة يف مش��ال س��وريا، 
حي��ث ميك��ن للن��اس أن جي��دوا م��الذًا عل��ى 
األق��ّل. عن��د كّل منعط��ٍف كان كث��ٌر م��ن 
الن��اس، مب��ن فيه��م مستش��اروه، حُي��ّذرون 
م��ن أن ع��دم التصرف سيس��مح للمتطرفني 
حتق��ق  أصب��ح  واآلن  نفوذه��م.  بتوس��يع 
ه��ذه التحذي��رات -وج��ود املتطرف��ني- يق��ّدم 
ذريع��ًة إضافي��ًة للتقاع��س. يف غض��ون ذل��ك، 

3 مالي��ني طف��ٍل ُأج��روا عل��ى  أكث��ر م��ن 
ت��رك بيوته��م. مؤخ��رًا، كتب رئي��س الوزراء 
الريطاني الس��ابق، براون، “بعد س��نواٍت من 
اآلن س��ينظر الع��امل إىل ال��وراء ويس��أل مل��اذا 

مل يفع��ل الكث��رون من��ا س��وى القلي��ل؟”.
مل يك��ن أّي عم��ٍل مت��اٍح مضم��ون  	
النج��اح، وه��ذا م��ا يفّس��ر إحج��ام كلينت��ون 
وبوش. لكن ما ميّيز أوباما هو دفاعه الواثق 
ع��ن التقاع��س. يف ع��ام 2013 داف��ع أوباما عن 
ت��رّدد الوالي��ات املتح��دة يف س��وريا بالتأكي��د 
عل��ى أن الدف��اع ع��ن الدميقراطي��ة وحق��وق 
للوالي��ات  جوهري��ًا  هم��ًا  يك��ن  مل  اإلنس��ان 
املتح��دة، عل��ى خ��الف، مث��اًل، ضم��ان “تدف��ق 
النف��ط”. ق��د يرّح��ب البع��ض به��ذه الواقعي��ة 
االعتب��ارات،  كّل  م��ن  فبالرغ��م  اجلاف��ة. 
أي نف��ٍع قّدم��ه اع��رتاف كلينت��ون باخلط��أ 
ال  أن  األفض��ل  م��ن  روان��د؟  يف  للتوتس��ي 
ينتظ��ر الن��اس إنق��اذًا أمركي��ًا ل��ن حيص��ل 
اإلب��ادة  من��ع  َيُع��د  مل  إن  ذل��ك،  م��ع  أب��دًا. 
اجلماعي��ة واجلرائ��م ض��د اإلنس��انية مث��ااًل 
أمركي��ًا، س��نكون بالتأكي��د قد ختلينا عن 

ش��يٍء مث��ني.
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- ال تع��ر املق��االت املنش��ورة بالض��رورة ع��ن رأي اجملل��ة.

- ترح��ب امل����جلة مبس�����اهماتكم غ��ر املنش������ورة س��ابقًا.
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ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ مجّلة

وأخ��رًا، ع��اد ش��امل املص��رّي إىل امليادي��ن، حاض��رة “والية  	
اخل��ر”، بع��د أش��هٍر م��ن إبع��اٍد قس��ريٍّ إىل بادي��ة مح��ص فرضت��ه 
أوام��ر األم��ر، عقوب��ًة عل��ى سلس��لة ش��كاوى ض��ّده كان��ت بينه��ا 
حادثت��ا قت��ٍل حت��ت التعذي��ب، إحداهما ملراه��ٍق اته��م ب�”الصحوجية” 
ظلم��ًا، واألخ��رى لش��يٍخ ُعث��ر يف ت��راب منزل��ه عل��ى بندقي��ٍة مدفونٍة، 
ثب��ت الحق��ًا أنه��ا ق��د وضع��ت دون علم��ه. ُخفض��ت رتب��ة ش��امل إىل 
، لكن��ه أثب��ت حض��ورًا الفت��ًا خالل أش��هر اإلبعاد  جم��ّرد جن��ديٍّ ع��اديٍّ
أّدى إىل تقليص املدة. يف ش��ارع اجليش والكورنيش والش��ارع العام، 
ويف أحياء مدينة امليادين الثالثة، كانت له أياٌم ال تنس��ى. يتذكر 
م��ّرًة أوق��ف فيه��ا، ومبح��ض احل��دس ال��ذي يتف��ّوق في��ه عل��ى باق��ي 
زمالئه األمنيني، س��يارًة ال تثر االش��تباه عثر بداخلها على كوامت 
ص��وٍت. كان يق��ول لنفس��ه وجملموعت��ه: “الس��لطة حل��وة وحمبوب��ة 
بنفس البي آدم، فخّلي احلب ده واحلالوة دي يف طاعة اهلل”. وهذا 
م��ا يق��ول إن��ه ق��د فعل��ه يف عش��رات امل��ّرات ال��ي قبض فيه��ا على حلى 
كث��رٍة ورؤوٍس أكث��ر ملطلوب��ني وأدخله��ا يف أكي��اس قم��اٍش يكاد 
املعتق��ل خيتن��ق فيه��ا وه��و يتوّس��له: “مش��ان اهلل ي��ا ش��يخ.. راح أم��وت 
ي��ا ش��يخ”. فيعاجل��ه ش��امل بضرب��ٍة متّي��ز به��ا بعق��ب البندقي��ة تش��ّج 
رأس املطل��وب داخ��ل الكي��س وتصب��غ لون��ه باألمح��ر، مس��تكثرًا عل��ى 
املته��م أن يتوّس��ل ب��اهلل: “تع��رف ربن��ا! إن��ت تع��رف ربن��ا ي��ا مرت��ّد ي��ا 
اب��ن املرتّدي��ن!”. سيس��عى ش��امل خ��الل زيارته ه��ذه إىل مقابلة أمر 
األمني��ني، وس��يعرض ل��ه قضيته م��ن جديٍد طالبًا مس��اعدته للعودة 
إىل عمل��ه ال��ذي حي��ّب مبداهم��ة البي��وت آخ��ر اللي��ل وإلق��اء القب��ض 

عل��ى املتآمري��ن وس��وقهم صاغري��ن.

قب��ل مخ��س س��نواٍت م��ن الي��وم، كان أب��و ماه��ر ش��رطّي  	
م��روٍر، وه��و الي��وم رجٌل آخر يس��ّمي نفس��ه ويس��ّميه إخوت��ه يف “الدولة 
اإلسالمية” أبو اخلطاب. مخس سنواٍت ال تشبه أية سنواٍت أخرى من 
عم��ره ال��ذي ق��ارب اخلمس��ني. كان قد انش��ّق عن وظيفت��ه بتحريٍض 
من أبناء عمومته وبتأثر الرأي الش��ائع آنذاك أن بش��ار األس��د س��اقٌط 
ال حمال��ة خ��الل وق��ٍت قص��ر، وبإغ��راٍء من قصص الغنائم الي يس��يل 
هل��ا اللع��اب إث��ر غ��زواٍت س��هلٍة عل��ى أّي ش��يٍء م��ن ممتل��كات القط��اع 
العام. انتقل أبو ماهر من مس��اعد مروٍر دّراٍج إىل منش��قٍّ طازٍج يتذّمر 
م��ن فوضوي��ة اجلي��ش احل��ّر، ث��م إىل عنص��ٍر يف كتيب��ٍة مل تطل��ق 
عل��ى عس��كر بش��ار طلق��ًة واح��دة، ث��م إىل قائ��ٍد لكتيب��ٍة منش��قٍة ع��ن 
كتيبت��ه األم، لينته��ي ب��ه املط��اف أخراً جنديًا من أش��ّد جن��ود “الدولة 
اإلس��المية” إخالص��ًا كالمي��ًا هل��ا. وه��ا ه��و الي��وم يق��ف عل��ى حاج��ٍز 
رئيس��يٍّ م��ن حواج��ز “والي��ة اخل��ر”، يتصّيد فرص ابت��زاز عابرين لن 
يت��اح ل��ه اس��تثمارها كم��ا حتّدث��ه نفس��ه األّم��ارة بالرش��وة، فيش��اغلها 
بتحديث إخوته من جنود “الدولة” عن مهارٍة له خالل عمله السابق 
جعلت��ه مش��هوراً ب��ني أبن��اء الس��لك امل��رورّي عل��ى مس��توى دمش��ق، وهي 
اكتش��اف الس��يارات العامل��ة عل��ى الغ��از املنزل��ّي املمن��وع. مل يك��ن عمله 
السابق شاقًا، وعمله احلالّي كذلك، لكنه مملٌّ بعض الشيء، ملٌل قد 
تبّدده س��يارة طحنٍي ميّرن غريزة أنفه بش��ّم مس��حوقها األبيض، دون 
مب��االٍة بتذّم��ر الس��ائقني أو عب��ارات اس��تنكارهم املتك��ّررة: “خم��درات، 
	ه��اي م��و خم��درات ت��ا تش��ّمها أب��و اخلط��اب. ل��و كان��ت خم��درات 

ما شفتي هني”.

صياد المدينة

صوٌر من أرض اخلافة



دير الزور... وموسم حصاٍد جديد

عدسة نورس 


