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االستعانة بالشيطان!
مل��ّراٍت ال حتص��ى، ع��ّر س��وريون ع��ن  	
اس��تعدادهم للتع��اون م��ع »الش��يطان« للخ��اص 
م��ن اإلج��رام املتفاق��م لنظ��ام األس��د. وبالفع��ل، 
جاءه��م الش��يطان جنين��ًا أس��ود م��ا لب��ث أن تطاول 
وامتّد حتى غدا غواًل يهّدد خبنق الثورة وإهاك 

والنس��ل. احل��رث 
وه��ا ه��و اآلن، يف دي��ر ال��زور، حياص��ر  	
األحي��اء ال��ي م��ا زال��ت حت��ت س��يطرة النظ��ام م��ن 
املدين��ة، مانع��ًا الطع��ام وال��دواء واالتص��االت ع��ن 
أكث��ر م��ن ربع مليون ش��خص، تتدهور ش��روط 
معاش��هم بش��كٍل خميٍف وسرعٍة كبرية، حبّجة 
أنه��م مرت��ّدون موال��ون لألس��د، جمل��ّرد بقائه��م يف 

مناط��ق حكم��ه.
ورغ��م أن نظ��ام بش��ار هو من س��ّن س��ّنة  	
حص��ار »اجل��وع أو الرك��وع«، يف مح��ص وري��ف 
دمشق وسواها؛ إال أن داعش ال حتتاج إىل »قدوٍة« 
يف جرائ��م العق��اب اجلماع��ّي أو الف��ردّي، وتأب��ى 
إال أن يك��ون هل��ا فيهم��ا مق��ام الص��دارة. إذ منع��ت 
خ��روج احملاصري��ن م��ن ه��ذه املناط��ق، مغلق��ًة 
أمامه��م ب��اب »التوب��ة« م��ن ال��رّدة املفرتض��ة حتى!

م��ن  نتوق��ع  أن  ميك��ن  م��اذا  واآلن،  	
ه��ؤالء األهال��ي، الذي��ن ب��دأوا خياف��ون م��ن اجل��وع 
احلقيق��ّي، إال أن يتمن��وا، مرغم��ن وكاره��ن، 
أن تتمك��ن الق��ّوات املوج��ودة للنظ��ام وش��ّبيحته 
م��ن إع��ادة فت��ح الطري��ق، واس��تعادته م��ن أرواح 
	الش��هداء الذي��ن ح��ّرروه قب��ل أن توج��د داع��ش 

يف احملافظة أصًا!
وم��اذا ميك��ن أن يتمن��ى نش��طاء املدينة،  	
املهّجري��ن عنه��ا قس��راً، والذي��ن يع��ّز عليه��م أّي 
رصيٍد قد يسّجل لقّوات عصام زهر الدين؛ سوى 
جس��ٍر ج��ّويٍّ م��ن املس��اعدات الغذائي��ة الدولي��ة، 
تنقل��ه طائ��رات النظام! أي االس��تعانة بالش��يطان 

م��ّرًة أخ��رى!
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أعل��ن األم��ن الع��ام لألم��م املتح��دة،  	
بان كي مون، أن جمموع املبالغ الي تعّهدت بها 
ال��دول املش��اركة يف املؤمت��ر الثال��ث للماحنن 
لدع��م الش��عب الس��ورّي بل��غ 3.8 ملي��ار دوالٍر 
م��ن أص��ل 8.4 طالب��ت به��ا املنظم��ة. وق��ال كي 
م��ون يف كلمت��ه أم��ام املؤمتر الذي اس��تضافته 
الكوي��ت إن��ه يش��عر بالع��ار والغض��ب واإلحباط 
بس��بب عج��ز اجملتم��ع الدول��ّي ع��ن "إيق��اف 
احلرب". وأضاف: "لقد رأينا العواقب الكارثية 
لنقص التمويل، حيث تركت الدول اجملاورة 
تكاف��ح مبفرده��ا م��ن أج��ل رعاي��ة الاجئ��ن 
اإلمنائي��ة  احتياجاته��ا  لتلبي��ة  تس��عى  فيم��ا 
اخلاّصة". وطالب أمري الكويت، صباح األمحد 
اجلاب��ر الصب��اح، ال��دول األعض��اء يف جمل��س 
الضيق��ة  مصاحله��م  ع��ن  بالتخل��ي  األم��ن 
و"االهتم��ام حب��ّل األزم��ة الس��ورية"، وأعل��ن 
أن ب��اده خّصص��ت مبل��غ 500 ملي��ون دوالٍر 
للش��عب الس��ورّي. ومن جانبها أعلنت السفرية 
األمريكي��ة ل��دى األم��م املتح��دة، س��امانثا باور، 
أن باده��ا س��تقّدم 507 ملي��ون دوالٍر لاجئ��ن 
الس��ورين. يف ح��ن تعّه��دت اإلم��ارات العربي��ة 
املتح��دة بتقدي��م 100 ملي��ون دوالر، وتعّه��دت 
اململك��ة العربي��ة الس��عودية بتقدي��م 60 مليونًا. 
دول��ًة،   78 م��ن  وف��وٌد  املؤمت��ر  يف  وش��اركت 
ب��ن وف��وٍد حكومي��ٍة وأخ��رى ملنظم��اٍت غ��ري 
حكومي��ٍة تعم��ل يف جوان��ب اإلغاث��ة املختلف��ة.

ووفق��ًا لتقدي��راٍت متحفظ��ٍة، قض��ى  	
أكث��ر م��ن 220 أل��ف س��وريٍّ ج��ّراء الص��راع، 
وم��ن املرج��ح أن يك��ون الرق��م الدقي��ق أعل��ى 
مخس��ة  أص��ل  م��ن  أربع��ٌة  ويعي��ش  بكث��ري. 
س��ورين يف الفق��ر. وفق��دت الب��اد م��ا يق��رب 
البش��رية. التنمي��ة  م��ن  عق��وٍد  أربع��ة  م��ن 

عاصفة احلزم
تواصل��ت الغ��ارات اجلّوي��ة لطائ��رات  	
تق��وده  وال��ذي  باليم��ن،  اخل��اّص  التحال��ف 
اململك��ة العربي��ة الس��عودية، مبش��اركة دول 
جمل��س التعاون اخلليجّي –باس��تثناء س��لطنة 
عم��ان- ومص��ر واألردن واملغ��رب والس��ودان، 
إضاف��ًة إىل باكس��تان ال��ي أعلنت عن إرس��ال 
ق��ّواٍت للمش��اركة يف العملي��ة العس��كرية الي 
أطل��ق عليه��ا اس��م عاصف��ة احل��زم، وب��دأت م��ع 

فج��ر ي��وم 26 آذار الفائ��ت بغ��اراٍت مكثف��ٍة عل��ى 
مواقع وأرتاٍل عس��كريٍة متحّركٍة مليليش��يات 
احلوثي��ن وحلفائه��م م��ن تش��كيات اجلي��ش 
اليم��ّي التابع��ة للرئيس الس��ابق عل��ي عبد اهلل 
ص��احل. وج��اءت العملي��ة بع��د طل��ٍب رمسيٍّ من 
الرئي��س اليم��ّي عب��د رب��ه منصور ه��ادي، ومع 
اق��رتاب احلوثي��ن م��ن اقتح��ام مدين��ة ع��دن 
الي جلأ إليها بعد فراره من العاصمة صنعاء 
نهاي��ة  من��ذ  احلوثي��ن  لس��يطرة  اخلاضع��ة 
أيل��ول الفائ��ت. وأث��ارت عاصف��ة احل��زم ردود 
فعل متباينٍة فور انطاقها، إذ أيدتها الواليات 
املتحدة األمريكية وأبدت االستعداد لتقديم ما 
يلزم من الدعم االستخباراتّي واللوجسّي هلا، 
وأيدته��ا كلٌّ م��ن اململك��ة املتح��دة وفرنس��ا، يف 
موق��ٍف خمالٍف ملعظم بل��دان االحتاد األوربّي؛ 
إذ اعت��رت بريطاني��ا أن تصّرفات احلوثين ال 
تك��رتث بالعملية السياس��ية، وقالت اخلارجية 
س��تعيد  العس��كرية  العملي��ة  إن  الفرنس��ية 
الوح��دة واالس��تقرار إىل اليم��ن. وج��اء املوق��ف 
الرتك��ّي يف االجت��اه ذات��ه، فق��د أب��دى الرئيس 
الرتكّي، رجب طيب أردوغان، اس��تعداد باده 
لتقدي��م الدع��م يف جم��االت اإلم��داد والتموين 
حبس��ب تط��ّورات األوضاع، وطال��ب "احلوثين 
وداعميه��م األجان��ب" بالتوقف ع��ن التصّرفات 
الي تهدد أمن واستقرار املنطقة. ومن جانبها 
كان��ت روس��يا أق��رب إىل املوق��ف املتحّف��ظ، 

"تس��وية  يف  للمس��اهمة  اس��تعدادها  وأب��دت 
إي��ران  كان��ت  متوق��ٌع  ه��و  وكم��ا  األزم��ة". 
واحلكوم��ات اإلقليمي��ة التابع��ة هل��ا يف س��وريا 
والع��راق، إضاف��ًة إىل ح��زب اهلل اللبنان��ّي، أش��ّد 
األط��راف رفض��ًا للعملي��ة، إذ اعترته��ا "خطوًة 
الب��اد". يف  األزم��ة  تعقي��د  س��تزيد  خط��ريًة 

وح��ّددت اململك��ة العربي��ة الس��عودية  	
أربع��ة ش��روٍط إليق��اف العملي��ة العس��كرية 
ض��د احلوثي��ن وحلفائه��م؛ وه��ي أن ختض��ع 
مجي��ع األط��راف يف اليم��ن لدع��وة احل��وار الي 
أطلقتها الرياض، وأن تبس��ط الدولة اليمنية 
س��يطرتها عل��ى كام��ل األرض اليمني��ة، وأن 
يس��لم احلوثيون الس��اح للدولة، وأن يتعّهدوا 
بع��دم املس��اس بأم��ن ال��دول اجمل��اورة لليم��ن.

وعل��ى خلفّية التطّورات اليمنية أقّر  	
الق��ادة الع��رب يف مؤمتر القّم��ة، الذي انعقد يف 
مدينة شرم الشيخ املصرية، تشكيل قّوٍة عربيٍة 
عس��كريٍة مش��رتكٍة ل�"صيان��ة األم��ن القوم��ّي 
والتحدي��ات.  املخاط��ر  ومواجه��ة  العرب��ّي" 
وأوضح أمن عام جامعة الدول العربية، نبيل 
العرب��ي، أن املش��اركة يف هذه الق��وة اختيارية. 
وق��ال الرئي��س املص��رّي، عب��د الفت��اح السيس��ي، 
رؤس��اء  إن  للمؤمت��ر،  اخلتامي��ة  كلمت��ه  يف 
األركان الع��رب سيش��رفون عل��ى عم��ل فري��ٍق 
خاصٍّ "لدراسة كافة اجلوانب املتعلقة بإنشاء 
املش��رتكة وآلي��ة تش��كيلها". العربي��ة  الق��ّوة 

3.8 مليار دوالٍر للسوريين في مؤتمر الكويت
والسعودية ومصر وباكستان أبرز الدول المشاركة في "عاصفة الحزم" ضّد الحوثيين

هيئة التحرير
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م��ن  األخ��ريان  األس��بوعان  ش��هد  	
ش��هر آذار حت��ّوالٍت عس��كريًة وميداني��ًة بالغ��ة 
بع��د  اجلبه��ات،  م��ن  العدي��د  عل��ى  األهمي��ة 
الدفاعي��ة  واملع��ارك  الرك��ود  م��ن  مرحل��ٍة 
يف خمتل��ف املناط��ق الس��ورية. وب��دأت ه��ذه 
االنتص��ارات بتحري��ر مدين��ة بص��رى الش��ام يف 
حمافظ��ة درع��ا، تبعه��ا حتري��ر مدين��ة إدل��ب 
بالكام��ل، م��ا يبّش��ر بق��درة الكتائ��ب الثوري��ة 
عل��ى االس��تمرار يف التق��ّدم واملبادرة يف مناطق 
النظ��ام  ميليش��يات  واصل��ت  فيم��ا  جدي��دة. 
اس��تهداف التجمعات السكنية، يف الوقت الذي 
تشري فيه تقارير إىل بدء برنامج تدريب قّوات 

اجمل��اورة. ال��دول  يف  املعارض��ة 
وحتري��ر  الش��ام  بص��رى  قادس��ية 

إدل��ب مدين��ة 
بع��د أس��ابيع م��ن حش��د ق��ّوات النظام  	
وإعامي��ًا  عس��كريًا  اإليراني��ة  وامليليش��يات 
ق��ّوات  اس��تطاعت  الش��ام؛  بص��رى  ملعرك��ة 
اجلي��ش احل��ّر الس��يطرة عل��ى املدين��ة وقلعتها 
أي��اٍم م��ن  بع��د مخس��ة  ومدّرجه��ا األثري��ان، 
عليه��ا  أطل��ق  معرك��ٍة  يف  العني��ف،  القت��ال 
اس��م "قادس��ية بص��رى الش��ام"، تكّب��دت فيه��ا 
القّوات األسدية املدافعة خسائر كبريًة، فيما 
عرض اجليش احلّر تس��جياٍت تظهر أس��رى 
وقتل��ى وقع��وا يف صف��وف امليليش��يات األس��دية 
واإليراني��ة املقاتل��ة معه��ا. وتناق��ل الناش��طون 
خ��ر ف��رار قائ��د ميليش��يا الدف��اع الوط��ّي يف 
املدين��ة، ومقت��ل متزّع��م ش��ّبيحتها، باإلضاف��ة 
إىل ع��دٍد م��ن الضب��اط عل��ى رأس��هم ضاب��ٌط 
إيران��ّي. وتأت��ي أهمي��ة مدين��ة بص��رى الش��ام 
من كونها نقطة جتّمع ميليش��يات حزب اهلل 
واملرتزقة املقاتلن إىل جانبها، فضًا عن موقع 
املدين��ة اإلس��رتاتيجّي الواص��ل ب��ن ريفي درعا 
والس��ويداء، إذ مت��ّر م��ن خاهل��ا وعر حميطها 
مجيع خطوط إمداد القوات األسدية املوجودة 
يف الس��ويداء، مم��ا ميّك��ن ق��ّوات اجلي��ش احل��ّر 
من السيطرة املباشرة على الطريق العسكرّي 
القدي��م الواص��ل ب��ن الس��ويداء ومع��ر نصي��ب 

احل��دودّي م��ع األردن.
وبعد سلسلٍة من العمليات النوعية؛  	
متّكنت الكتائب املنضوية حتت مسّمى "جيش 

م��ن  العدي��د  عل��ى  الس��يطرة  م��ن  الفت��ح" 
احلواج��ز والتحصين��ات ال��ي كان النظ��ام ق��د 
أنش��أها ح��ول مدينة إدلب، متهي��داً لتحريرها. 
إذ ب��دأت ق��ّوات "جي��ش الفت��ح" بش��ّن هج��وٍم من 
أرب��ع جه��اٍت اس��تطاعت في��ه الس��يطرة عل��ى 
معمل الكونسروة يف اجلهة الغربية من إدلب، 
ومعم��ل س��ادكوب يف مدخل املدينة الش��رقّي، 
باإلضاف��ة إىل معم��ل الغ��زل القدي��م واجلدي��د 
وحاج��ز  والقلع��ة  ش��يب  وحاج��ز  والصوام��ع 
املداج��ن ق��رب بل��دة الفوع��ة والس��كن الش��بابّي 
وال��رام عل��ى طري��ق مع��رة مصري��ن وثكن��ة 
املنشرة قرب حاجز اإلنشاءات، والعديد غريها 
م��ن نق��اط جتّم��ع امليليش��يات املوالي��ة للق��ّوات 
األس��دية .ومل مت��ض س��وى أربع��ة أي��اٍم عل��ى 
ب��دء املعرك��ة حت��ى متّكن��ت الكتائ��ب املقاتل��ة 
م��ن حتري��ر إدل��ب، ومتش��يط املرب��ع األم��ّي، 
وحتري��ر مئ��ات الس��جناء احملتجزي��ن داخ��ل 
فرَع��ي أم��ن الدول��ة واملخاب��رات العس��كرية. 
فيم��ا ب��ّث ناش��طون تس��جياٍت تظه��ر إق��دام 
اجله��از األخ��ري عل��ى ارت��كاب جم��زرٍة يف ح��ّق 
عش��رة س��جناء كان��وا يف الف��رع قب��ل انس��حاب 
عناصره إىل معس��كر قرية املس��طومة الواقعة 
جن��وب املدين��ة، وال��ذي تتج��ه أنظ��ار الث��وار إىل 

حتري��ره.
دمش��ق  ري��ف  يف  الصم��ود  مع��ارك 

وحل��ب والقلم��ون 
الث��ّوار  متك��ن  الغرب��ّي  القلم��ون  يف  	
م��ن الس��يطرة عل��ى ج��زٍء كب��رٍي م��ن ج��رود 

قري��ة فليط��ة احلدودي��ة م��ع لبن��ان، واع��رتف 
أح��د املواق��ع اإللكرتوني��ة التابع��ة حل��زب اهلل 
مبقت��ل ثاث��ة م��ن عناصره يف ه��ذه املعركة. 
يف الوق��ت ال��ذي تس��تمّر في��ه مع��ارك اجلب��ل 
حم��اوالت  ع��ّدة  بع��د  الزبدان��ي،  يف  الغرب��ّي 
اقتح��اٍم فاش��لٍة قام��ت به��ا امليليش��يا اللبناني��ة، 
مدعومًة بالطريان احلربّي األسدّي. وشهدت 
جبه��ة جوب��ر اش��تباكاٍت عنيفًة مل تس��فر عن 

حتقي��ق أّي اخ��رتاٍق للنظ��ام.
ع��ن  إعامي��ٌة  مص��ادر  أف��ادت  حل��ب  ويف 
األس��دية  الق��ّوات  م��ن  عنص��راً   15 س��قوط 
ب��ن قتي��ٍل وجري��ٍح ج��ّراء تفج��ري مق��رٍّ كان��وا 
يتمرك��زون في��ه حب��ّي "ميس��لون"، من خال 
نف��ٍق مّت حف��ره حت��ت املوق��ع. يف وق��ٍت م��ا ت��زال 
في��ه جبه��ة باش��كوي مش��تعلًة، يف حماولٍة من 
الثّوار للسيطرة على معاقل النظام يف الريف 

الش��مالّي حلل��ب.
املرك��ز  أعل��ن  وم��ن جه��ٍة أخ��رى،  	
الس��ورّي لإلحص��اء والبح��وث توثي��ق أمس��اء 
1755 ش��هيداً خ��ال ش��هر آذار املنص��رم، قض��ى 
معظمه��م نتيج��ة غ��ارات النظ��ام أو يف املع��ارك 
اجلارية ضد ميليشياته. وما تزال مناطق ريف 
إدل��ب وحل��ب وري��ف دمش��ق األكث��ر تعّرض��ًا 
احملّمل��ة  الصواري��خ  والس��تخدام  للرامي��ل 
بغ��از الكل��ور، ال��ي س��بق أن ُقصف��ت به��ا مدين��ة 
س��رمن يف ري��ف إدل��ب، لتش��هد وف��اة أربع��ة 
أطف��اٍل نتيج��ة االختن��اق. فيم��ا دخل��ت مدينت��ا 
إدل��ب وبص��رى الش��ام احملّررت��ان عل��ى قائم��ة 
املناطق الي تستهدف يوميًا بالغارات األسدية.

معارك التحرير تعود إلى الواجهة
إدلب وبصرى الشام في يد الثّوار... والنظام يفقد المبادرة

هيئة التحرير
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ويب��دو أن كمي��ة الس��اح املص��ادرة  	
تتف��اوت حبس��ب خط��ورة أهال��ي املنطق��ة عل��ى 
مس��تقبل التنظي��م، مس��تعينًا باملعلوم��ات ال��ي 
ب��دأت  وق��د  احمللي��ون.  مناص��روه  به��ا  يدل��ي 
املس��ألة م��ع عش��رية الش��عيطات، إث��ر اجتي��اح 
التنظي��م قراه��ا، بف��رض غرام��ٍة قدره��ا أربع��ة 
آالٍف ومخسمئة بارودٍة عليها، ومل تنته بقرية 
الكس��رة ال��ي أل��زم أهله��ا بتس��ليم أربعمئ��ة 
التنظي��م  أي��ام. وبينهم��ا ص��ادر  ب��ارودٍة من��ذ 
بندقي��ًة م��ن كّل بي��ٍت يف العدي��د م��ن الق��رى، 
متدّرجًا يف التهم من قتال "الدولة"، إىل الرّدة، 
األم��ر يف  للنظ��ام. وال خيتل��ف  العمال��ة  إىل 
مدين��ة دي��ر الزور، ولكن تس��ليم الس��اح هناك 
ُف��رض عل��ى األلوي��ة والكتائب. فبع��د أن صادر 
التنظيم ساحهم املتوسط والثقيل، طلب من 
ق��ادة الفصائ��ل ج��رداً بالس��اح اخلفي��ف ال��ذي 
ميلكون��ه، وبع��د م��ّدٍة ج��رت مطابق��ة األع��داد 
م��ع املعلوم��ات ال��ي مجعه��ا أمني��و التنظي��م 
ع��ن طري��ق أعوانه��م يف املدين��ة، لتش��ّن بعده��ا 
مح��ات االعتق��ال والتفتي��ش جلم��ع الس��اح.

وألن الس��اح الذي يف حوزة األهالي  	
مل يك��ن لغ��رض قت��ال النظ��ام بالض��رورة، ب��ل 
كان الكث��ري من��ه للحماي��ة أو للصيد أو جملّرد 
ح��ّب االقتن��اء؛ فق��د أب��دى الكث��ري م��ن الن��اس 
اليومي��ة  أحاديثه��م  -الرمادي��ن خاّص��ًة- يف 
يف  اس��ُتعمل  ألن��ه  نزع��ه،  حلمل��ة  ارتياحه��م 
ف��رتات س��ابقة للتش��ليح والس��لب واملش��اكل 
)كم��ا ح��دث يف ش��جاٍر، راح ضحيت��ه عش��رات 
اجلرح��ى والقتل��ى، ب��ن فخذي��ن م��ن عش��رية 
البقارة يف الصعوة(. ولكن، وبعيداً عن نظرية 
التنظي��م  أن  أصحابه��ا  ي��رى  ال��ي  املؤام��رة 
-به��ذه اخلط��وة- إمن��ا يهّي��ئ األوض��اع لتس��ليم 
دي��ر ال��زور للنظ��ام، دون أن يس��تطيع س��كانها 
املقاوم��ة؛ ف��إن أغل��ب الناش��طن، والكث��ري م��ن 
األهال��ي الذي��ن يتابع��ون أخب��ار التنظي��م يف 
الع��راق برتق��ٍب -أب��و مهيدي أحده��م- يعرفون 
خ��وف التنظي��م م��ن انق��اب األهال��ي علي��ه، 

كم��ا حص��ل أيام الصحوات يف وقٍت س��ابق. ثم 
إن الداعن إىل توحيد البندقية حتت أية رايٍة، 
م��ن مقاتلن وعاملن يف الش��أن الع��اّم )أبرزهم 
خطب��اء املس��اجد(، ال يغي��ب عنه��م م��ا ح��دث يف 
أج��زاء م��ن العراق )مثل جرف الصخر، وأجزاء 
م��ن كرك��وك( بع��د ن��زع التنظي��م س��احها، 
وتركها تواجه قدرها أمام امليليشيات الشيعية 
هن��اك. وه��و الس��يناريو ال��ذي ستعيش��ه دي��ر 
ال��زور قطع��ًا، كما يرى املتش��ائمون: "فهذولة" 
اجلهل��ة املزاي��دون )ال يس��تثنون املهاجري��ن م��ن 
ذل��ك احلك��م( الذي��ن حيارب��ون عل��ى أرٍض ال 
ختّصهم، ويّدعون الدفاع عن أناٍس ال تربطهم 
بهم صلة، "هذولة" الذين يسحبون حواجزهم 
بع��د املغ��رب، خوف��ًا م��ن هج��وٍم حمتم��ٍل عليه��ا، 
الذي��ن ج��اؤوا ليتزوج��وا  "هذول��ة اجلرابي��ع" 
و"ياكل��وا س��نيكرز" -كم��ا يكّرر املتش��ائمون-؛ 
لن يس��تطيعوا أن يقفوا يف وجه النظام إذا قّرر 
فت��ح معرك��ٍة حقيقيٍة معه��م، كما يفعل مع 

ث��ّوار الغوط��ة وحل��ب ودرعا. 

وي��رى ناش��طون عامل��ون يف اخلف��اء  	
أّن "اهتم��ام أهال��ي الري��ف بالسياس��ة خي��ّف 
تبع��ًا البتعاده��م ع��ن مراك��ز امل��دن، خب��اف 
احلرب الي يش��كلون عنصراً أساس��يًا فيها، إن 
مل يك��ن العنص��ر احلاس��م. األم��ر ال��ذي وع��اه 
ق��ادة التنظي��م جي��داً، باالس��تفادة م��ن جترب��ة 
الع��راق، ولذل��ك س��عى إىل إف��راغ امل��دن م��ن 
الناش��طن، بالت��وازي م��ع إف��راغ الري��ف م��ن 
الس��اح. وإذا ص��ّح أن النظ��ام س��لح األهال��ي 
مبئ��ات البن��ادق -كم��ا يؤّك��د أب��و مهي��دي- 
ف��إن م��ا مجعه التنظيم منهم يتجاوز عش��رات 

اآلالف".
تب��دو ظاه��رة ن��زع س��اح األهال��ي  	
وأب��و  أح��داً.  تس��تثي  ال  ممنهج��ًة  سياس��ًة 
مهي��دي نفس��ه س��ّلم بندقيت��ه ح��ن مل جي��د 
مف��ّراً م��ن ذل��ك. لكن��ه مل خي��ر أح��داً، س��وى 
دائرت��ه الضيق��ة، أن��ه اش��رتى تل��ك البندقي��ة 
ليس��ّلمها ب��داًل م��ن بارودت��ه الرن��و ال��ي يراه��ا 

أه��ّم م��ا ورث ع��ن أبي��ه.

ماذا فهم األهالي من نزع السالح؟
خوف التنظيم على مستقبله في دير الزور

علي خطاب

ال يتوانى أبو مهيدي -وهو فاٌح من ريف دير الزور- عن التشّكي من ظلم "الدولة" أمام ضيوفه، حن يأنس منهم تّرمهم  	
به��ا. ويتناس��ب ه��ذا التش��ّكي ط��رداً م��ع تفاع��ل الضي��وف مع��ه؛ فف��ي البداي��ة يفت��ح موض��وع ف��رض "اجللج��اب" )هك��ذا يس��ّميه(، ليب��دي 
اس��تغرابه من هؤالء الذين يطعنون "حبش��مة نس��واننا"، ثم ينتقل اىل انتش��ار ظاهرة تش��ّبه الش��باب باملهاجرين، وهكذا حتى يصل إىل 

"تش��ليح الدواع��ش" األهال��ي س��احهم.

ساح "الشعيطات" الذي ُسّلم لداعش - من إصدارات التنظيم
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معادلــة الطيران في دير الزور
مسهر اخلالد

تطّل براميل النظام اليوم على مدينة دير الزور، لتعود باألهالي إىل ذكرى محلة احلرس اجلمهورّي يف نهاية 2012، وما  	
خلفت��ه م��ن ضحاي��ا ودم��ار كب��رٍي. لك��ن ذل��ك الط��ريان الذي يأتي بالرامي��ل ال يدفع عناصر تنظي��م الدولة إىل إخ��اء مقّراتهم، كما 
يفعل��ون ع��ادًة يف م��دٍن أخ��رى. وإذا كان ط��ريان النظ��ام ق��د خّص��ص حّص��ًة كب��ريًة م��ن غارات��ه لض��رب اجلبه��ات املش��تعلة كحوجية 
صك��ر وحمي��ط املط��ار، وخط��وط إم��داد التنظي��م، ف��إن عناص��ر األخ��ري ال يب��دون مكرتث��ن كث��رياً هل��ذه الغ��ارات كاكرتاثه��م بغارات 

التحال��ف يف امليادي��ن والبوكم��ال وغريهم��ا.
يب��دو تأث��ري القصف جلي��ًا على حياة  	
الن��اس يف مدين��ة دي��ر الزور، ب��دءاً بانتقاء جهة 
املس��اكن أو احملاّل، وحرصهم على اس��تقباهلا 
الشمال، لتجّنب قصف قطع النظام العسكرية 
املتمرك��زة جن��وب املدين��ة، وال ينته��ي التأث��ري 
وأماكنهم��ا؛  وجتمهره��م  تس��ّوقهم  بأوق��ات 
لك��ن الط��ريان يبق��ى خ��ارج كّل احلس��ابات، 
من��ذ اس��تعماله كس��اٍح ال ميك��ن للث��ّوار أو 
حلاضنته��م االجتماعي��ة تفادي��ه أو مقاومت��ه 
بأس��اليبهم وأس��لحتهم التقليدي��ة. وق��د ش��ّكل 
أقن��ع  عام��ًا  املعرك��ة  يف  الط��ريان  إدخ��ال 
الكثريي��ن آن��ذاك باس��تحالة إس��قاط النظ��ام. 
ومن��ذ انته��اء محل��ة احل��رس اجلمه��ورّي عل��ى 
دي��ر ال��زور، وحتّوهل��ا إىل جبه��ٍة باردٍة بالنس��بة 
إىل النظ��ام، أصب��ح الط��ريان يف الغال��ب س��احًا 
للدفاع والرّد، باستهداف القرى والبلدات الي 
شّكل أهاليها قوام الفصائل املؤثرة على األرض 
بع��د  وموحس��ن(  العش��ارة  يف  ح��دث  )كم��ا 
كّل معرك��ٍة افتتحه��ا الث��وار، قب��ل اس��تياء 
تنظي��م الدول��ة عل��ى أراضيه��م. وق��د تكّون��ت 
ل��دى الن��اس يف تل��ك الف��رتة قناع��اٌت راس��خٌة 
ع��ن اس��تعمال النظ��ام للط��ريان؛ فالطي��ارات 
ال��ي تصي��ب أهدافه��ا إم��ا تعّقب��ت )ش��رحيًة( 
ألقاه��ا أح��د أع��وان النظ��ام يف م��كان اهل��دف، أو 
أن قائ��د الطي��ارة لي��س س��وريًا. كم��ا اقتنع��وا 

س��يقصفه  اإلع��ام  يص��ّوره  ال��ذي  امل��كان  أن 
الكتائ��ب،  مق��ّرات  إىل  باإلضاف��ة  الط��ريان، 
والن��ت الفضائ��ّي. وق��د قّس��م األهال��ي غ��ارات 
طريان األس��د إىل ثاثة أقس��ام: القصف الذي 
يستهدف مقّرات الكتائب ومكاتب اإلعامين 
واملش��ايف، والقص��ف العش��وائّي بقص��د إث��ارة 
الس��كان،  تهج��ري  وبالتال��ي  واهلل��ع  الرع��ب 
واألف��ران،  كاألس��واق  التجّمع��ات  وقص��ف 

لزي��ادة ع��دد الضحاي��ا، بداف��ع االنتق��ام.
الدول��ة،  تنظي��م  ظ��ّل  يف  والي��وم،  	
يتقاس��م ط��ريان التحال��ف والنظ��ام مس��اء دي��ر 
ال��زور، األّول ملاحق��ة "اإلرهابي��ن"، والثان��ي 
رقع��ٍة  يف  ل��ه  نقط��ٍة  آخ��ر  عل��ى  للمحافظ��ة 
حتي��ط بنه��ر الف��رات، م��ن ش��رقي حل��ب حت��ى 
البوكم��ال. وخ��ال األش��هر املنصرم��ة، ورغ��م 
عليه��م،  والتضيي��ق  الناش��طن،  ماحق��ة 
والتعتمي��م عل��ى خس��ائر التنظي��م؛ اس��تطاع 
اإلعامي��ون التميي��ز ب��ن الطريان��ن بط��رٍق 
ع��ّدٍة، منه��ا: أن ط��ريان التحال��ف حيّل��ق ع��ادًة 
يف أس��راٍب، تس��بقه طيارات االس��تطاع، ثم إن 
صوت��ه -ح��ن يط��ري عل��ى مس��افاٍت مرتفع��ة- 
ال��ذي مّي��ز  يش��به الصف��ري، خب��اف اهلدي��ر 
طائ��رات النظ��ام، وانقضاضه��ا عن��د القص��ف. 
باإلضاف��ة إىل الكث��ري م��ن املي��زات ال��ي تتمت��ع 
التحال��ف وتفتقده��ا مثياته��ا  به��ا طي��ارات 

ل��دى النظ��ام، كدق��ة اإلصاب��ة، واس��تهداف 
أكث��ر م��ن نقط��ٍة يف وق��ٍت واح��د، وانفج��ار 

الق��وّي. صوارخيه��ا 
م��ا زال��ت مدين��ة دي��ر ال��زور جبه��ًة  	
ب��اردًة، يف وق��ٍت خيت��ار التنظي��م معاركه على 
أطرافه��ا أو يف حميطه��ا )كمدفعي��ة اجلب��ل 
رّد  لك��ن  ث��ردة(.  وجب��ال  الطائ��ع  ومعس��كر 
النظ��ام م��ا زال يق��ع على املدنين، وباس��تخدام 
الرامي��ل ه��ذه املّرة. األمر ال��ذي حاول عناصر 
التنظي��م توظيف��ه ض��د التحال��ف، ع��ن طري��ق 
اإلش��اعات ال��ي تّدع��ي أّن طائرات��ه ه��ي م��ن 
غ��ري  رّد  التنظي��م  أّن  رغ��م  املدين��ة،  يقص��ف 
م��ّرٍة عل��ى تل��ك الغ��ارات بقص��ف املرب��ع األم��ّي 
يف ح��ي اجل��ورة، م��ا أّدى إىل وق��وع ضحاي��ا ب��ن 
املدنين هناك. يف حن يعتقد أغلب الناشطن 
واإلعامي��ن أّن مدين��ة دير الزور ليس��ت على 
ج��دول التحال��ف، لوقوعه��ا على خ��ّط التماس 
م��ع النظ��ام، وم��ا يش��كله قصفه��ا م��ن فرص��ٍة 
وسياس��يًا  عس��كريًا  النظ��ام  منه��ا  سيس��تفيد 

وإعامي��ًا إىل أبع��د احل��دود.
وم��ا زال��ت أوس��اٌط ش��عبيٌة واس��عٌة  	
تتحّس��ر عل��ى كثاف��ة الن��ريان ال��ي كان احلّر 
يواج��ه به��ا ط��ريان النظ��ام، مما كان يش��عرهم 
باألمان بغّض النظر عن جدوى تلك الدفاعات. 
وه��و م��ا يفتقدون��ه الي��وم يف ظ��ّل التنظي��م.
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امل��ّرة  ه��ذه  ب��دأ  التنظي��م  لك��ن  	
بإطب��اق حص��اره، مغلقًا مجيع املعابر، ومانعًا 
وامل��واد  البضائ��ع  ودخ��ول  األف��راد  انتق��ال 
تع��داد  يص��ل  الذي��ن  احلّي��ن  إىل  الغذائي��ة 
س��كانهما إىل م��ا يزي��د ع��ن 300 أل��ف نس��مة، 
فض��ًا ع��ن قط��ع كب��ل االتص��االت الضوئ��ّي، 
مم��ا أّدى إىل انقط��اع الس��كان ع��ن التواص��ل 
مع العامل اخلارجّي، وش��حٍ كارثيٍّ يف مجيع 
املس��تلزمات األساس��ية للحي��اة، وال��ي مل تكن 

أص��ًا. بس��هولٍة  متواف��رًة 
انعدام احلياة

م��ع م��رور الوق��ت؛ مل يب��ق ش��يٌء من  	
امل��ؤن القليل��ة ال��ي كان��ت العوائ��ل توفره��ا 
حتّس��بًا لألي��ام القادم��ة، يف الوقت الذي خلت 
في��ه احمل��ات التجاري��ة م��ن بضائعه��ا، ال��ي 
فيم��ا  واّدخروه��ا،  جّله��ا  امليس��ورون  اش��رتى 
أخفى بعض التجار ما بقي احتكارًا وحتّس��بًا 
لغ��اء األس��عار الق��ادم ال حمال��ة. مش��ل ذل��ك 
احمل��ات الصغ��رية مثلم��ا مش��ل س��وق ال��وادي 

تع��د  ومل  احلّي��ن.  أس��واق  أه��ّم  يع��ّد  ال��ذي 
تتواف��ر أي��ة مش��رتياٍت، س��وى بع��ض اخلض��ار 
كالبص��ل والبقدون��س والس��بانخ، وبأس��عاٍر 

جنوني��ة.
نظ��ن  نك��ن  مل  حمم��د:  أم  تق��ول  	
أنن��ا س��نختنق حبصاره��م ه��ذا، فك��م م��ن مّرٍة 
ه��ّددوا وانكفأوا. إنه��م خينقونا حنن الفقراء، 
فالغ��ّي سيش��رتي كيل��و ال��رز حت��ى ل��و كان 
بعش��رة آالف. أم��ا حن��ن فمن أي��ن؟ لقد تعّدى 
س��عر كيل��و الس��كر ال���500 ل��رية، وال��رز ب�700، 
ووص��ل س��عر لي��رت الزي��ت ال��رديء إىل 1000 
ل��ريٍة، ه��ذا إن وج��د. ث��م كي��ف أطه��و وال غ��از 
وال كهرب��اء، وال��كاز لي��رته ب���1000 ل��ريٍة، إن 
توفر! سنكتفي باخلبز إذًا على سوء صناعته.

لك��ن األكث��ر س��وءًا ه��و نف��اد الكث��ري  	
م��ن األدوي��ة يف صيدلي��ات احلّي��ن. يق��ول أب��و 
س��عيد: أم��ي مريض��ة س��ّكر وضغ��ط ومقعدة. 
الصيدلي��ات خاوي��ٌة. وأن��ا اآلن أرى والدت��ي 
ال  ش��يء،  فع��ل  أس��تطيع  وال  أمام��ي  مت��وت 

طري��ق يأخذن��ا إىل خ��ارج ه��ذا اجلحي��م.

املتك��ّرر،  املي��اه  انقط��اع  أّدى  وق��د  	
وانع��دام أدوات ووس��ائل التنظي��ف كالصاب��ون 
الس��ارية  األم��راض  تفش��ي  إىل  واملنظف��ات، 
والقم��ل، باإلضاف��ة إىل فق��ر ال��دم ال��ذي أف��رزه 
انع��دام الغ��ذاء الصح��ّي، فق��د ُس��ّجلت يف الفرتة 
األخ��رية الكث��ري م��ن ح��االت إغم��اء األطف��ال 
الكهرب��اء  املتك��ّرر والتجف��اف. ودف��ع انقط��اع 
املتواص��ل، وش��ّح احملروق��ات وغاءه��ا، الكث��ري 
م��ن األهال��ي إىل االس��تعاضة عنه��ا باحلط��ب 
ال��ذي وفرت��ه أش��جار احلدائ��ق والط��رق، ك��ي 
يس��تخدموه يف التدفئ��ة والطب��خ، فتكّدس��ت 

البي��وت. أك��وام احلط��ب يف معظ��م 
أب��و عم��ر، رجٌل يف اخلمس��ن بعينن  	
غائرت��ن، يق��ول: "ال أمل��ك إال رات��ي ورات��ب 
زوجي. استأجرُت يف اجلورة بعد نزوٍح من حّي 
اجلبيلة اس��تهلك كّل ما اّدخرناه لس��نن. ُدّمر 
بي��ي. وأعي��ش حي��اة الكف��اف. وعن��دي مخس��ة 
أطف��ال. حاول��ت اخل��روج من��ذ بداي��ة احلص��ار 
لكنه��م قطع��وا الطري��ق. م��ن أي��ن نعي��ش؟ وإىل 

أي��ن نن��زح؟ وال نق��ود تقين��ا م��ن التس��ّول".

الجـــورة والــــقصور
صــوٌر من قلب الـــحصار

عايدة عبد الكريم

ح��ن ب��دأ حص��ار داع��ش حلي��ّي اجل��ورة والقص��ور، يف منتص��ف كان��ون الثان��ي املاض��ي؛ مل ُيِع��ره أهال��ي املنطقت��ن الواقعت��ن  	
حتت سلطة النظام الكثري من االهتمام، ظنًا منهم أنه لن يطول، أو أنه لن يكون فاعًا، نظراً ملعايشتهم لتهديداٍت سبق أن توّعد بها 

التنظي��م احلّي��ن باالقتح��ام ت��ارًة وباحلص��ار ت��ارًة أخ��رى، دون أّن يك��ون هل��ا أّي تأث��رٍي يذك��ر.
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حماوالت كس��ر احلصار
اجله��ة  بصفت��ه  النظ��ام،  ح��اول  	
املتحّكمة يف احلّين ويف مطار املدينة، كسر 
احلص��ار م��ن خ��ال بيع��ه لس��لتن غذائيت��ن، 
محلته��ا الطائ��رات القادم��ة م��ن دمش��ق، يف 
املؤّسس��ات االس��تهاكية. لكن هذه املؤّسسات 
اش��رتطت عل��ى املواط��ن اختي��ار واح��دٍة م��ن 
هات��ن الس��لتن، بع��د اصطح��اب دف��رت العائل��ة 
الذي سيقوم املوظف خبتمه كي ال يستطيع 
املش��رتي الع��ودة وابتي��اع الس��لة األخ��رى. وم��ع 
ذل��ك مل تك��ن تل��ك الس��ال تف��ي بالغ��رض، إذ 
إن أغل��ب مواده��ا كان��ت منتهي��ة الصاحي��ة 
أو قريب��ًة م��ن ذل��ك، وأس��عارها ت��وازي أس��عار 
السوق السوداء. فالسلة الي بلغ سعرها 4200 
ل��ريٍة ضّم��ت عش��ر عل��ب ف��وٍل ودس��تة مكعب��ات 
ماجي وكيلو رز وعلبة دبس بندورة صغرية 
وكيل��و ش��اي م��ن الن��وع ال��رديء، ال يتع��ّدى 
س��عرها جمموع��ًة ال���1500 ل��ريٍة يف األح��وال 
العادي��ة. أم��ا الس��لة األخ��رى، وال��ي ال حي��ّق 
ملن اش��رتى األوىل أن يش��رتيها وبالعكس، فقد 
ضّم��ت 2 كيل��و بطاط��ا وكيل��و بص��ل ولي��رتاً 
م��ن زي��ت ال��ذرة ال��رديء. بس��عر 1000 ل��ريٍة، 
بينما كان قبل احلصار ال يتعّدى ال�300 لرية 

يف أس��وأ األح��وال.
ي��وٍم  كّل  أخ��رج  فاطم��ة:  تق��ول  	
ألحبث ألطفالي عن طعام. ال شيء يف احملال 
التجاري��ة، وس��وق ال��وادي الكبري خا من كّل 
شيٍء إال البصل والفجل وأصناف "احلشيش" 
األخرى. مل يأكل أوالدي البطاطا منذ أكثر 
من شهرين. وّزعوا بطاطا يف املؤّسسات لكني 
كنت قد اشرتيت السلة األوىل وأضعت على 
نفس��ي وأوالدي فرص��ة احلص��ول على الس��لة 

الثاني��ة، ألنه��م ختم��وا دف��رت العائل��ة.
ح��اول ع��دٌد م��ن التّج��ار املغامري��ن  	
كس��ر ه��ذا احلص��ار، فنج��ح بعضه��م، لك��ن 
البضائ��ع القليل��ة ال��ي ُهّرب��ت كّلف��ت الكث��ري 
فبيعت بأس��عاٍر خيالية. يف حن فش��ل البعض 
اآلخر ووقعوا يف أيدي داعش، وتواردت األنباء 

ع��ن مقتله��م أو اختفائه��م حت��ى اآلن.
يبق��ى  الوض��ع،  ه��ذا  كّل  ظ��ّل  يف  	
عناصر النظام، الذي تزعم داعش حماصرته، 
آخر املتضررين. إذ ال يشكو أزالمه وال عناصر 
جيش��ه م��ن قل��ة املؤن، فالغذاء ال��ذي تنقله هلم 
الطائ��رات يفي��ض ع��ن حاجتهم. ليبقى س��كان 

اجل��ورة والقص��ور حت��ت رمح��ة الظامل��ن.

حمتويات املكتبة ورّوادها
املكتب��ة  أن  أعتق��د  اهلل،  ش��اء  "م��ا  	
م��ن املكتب��ات اجليدة وحتى الوحي��دة بالعامل 
ميك��ن املوج��ود فيه��ا كلش��ي ع��ن اإلس��ام؛ 
التوحي��د، احلدي��ث.."، به��ذه الكلم��ات وص��ف 
أح��د رّواد مكتب��ة داع��ش يف منب��ج الغرفت��ن 
اللت��ن تتك��ون منهم��ا املكتب��ة ال��ي حت��وي 
م��ا ال يزي��د ع��ن 1000 عن��واٍن اقتص��ر جله��ا 
والتفس��ري  والفق��ه  احلدي��ث  كت��ب  عل��ى 
القي��م واب��ن  والعقي��دة الب��ن تيمي��ة واب��ن 
اجل��وزي، حبس��ب م��ا ق��ال مس��ؤول املكتب��ة. 
وإذ يعم��د التنظي��م إىل إتاح��ة بع��ض ه��ذه 
الكت��ب للمطالع��ة، فإن��ه يه��دف أيض��ًا إىل 
بي��ع معظمه��ا، إىل جان��ب العطور واملس��اويك 
املتواف��رة أيض��ًا يف مش��روع داع��ش الثق��ايّف، 
ال��ذي يق��وم أيضًا بتوزيع منش��ورات التنظيم 
)املطوي��ات( وجمل��ٍة  واإلعامي��ة  الدعوي��ة 
ذات  العام��ة  املكتب��ة  اس��م  محل��ت  حملي��ٍة 
البضع��ة رف��وف. ورغ��م الدعاي��ة ال��ي بثه��ا 
التنظي��م ع��ن مكتبات��ه، اقتص��ر رّواده��ا عل��ى 
عناصره املسلحن الذين يظنون أنها املكتبة 
وبع��ض  الع��امل،  يف  الوحي��دة  اإلس��امية 
الفضولين واملراهقن الزائرين ملّرٍة واحدة.

ما الغرض؟
إق��دام  بع��د  اخلط��وة  ه��ذه  تأت��ي  	
التنظيم على اقرتاف سلس��لٍة من اإلجراءات 
الظامي��ة حب��ّق املكتب��ات والكت��ب يف مناط��ق 
س��يطرته، ب��دأت بإغ��اق مكتب��ات املراك��ز 

عل��ى  التنظي��م  اس��توىل  ال��ي  الثقافي��ة 
مبانيه��ا وحّوهل��ا إىل مق��ّراٍت الس��تخداماته 
الكت��ب  آالف  بإح��راق  وانته��ت  األخ��رى، 
العلمي��ة والثقافية والتارخيية الي احتوتها 
تل��ك املكتب��ات –وم��ن ذل��ك م��ا ح��دث يف منب��ج 
نفس��ها- حبس��ب م��ا أف��اد ب��ه بع��ض الش��هود، 
ونه��ب الكت��ب ال��ي ص��ودف أنه��ا تتماش��ى مع 
توجه��ات التنظي��م، لتش��كل النس��بة العظم��ى 
م��ن كت��ب املكتبتن اللت��ن افتتحهم��ا. وهذا 
م��ا يؤك��ده مس��ؤول مكتبة منبج بقول��ه: "إّن 
س��بب تأس��يس املكتب��ة ه��و تواج��د جمموع��ة 
م��ن الكت��ب يف املدين��ة حاولن��ا جتميعه��ا يف 
م��كاٍن واح��د"، مضيف��ًا أن اهل��دف م��ن إنش��اء 

املكتب��ة ه��و "نش��ر التوحي��د".
للظه��ور  داع��ش  تنظي��م  جياه��د  	
ومتتل��ك  تنش��ئ  ال��ي  الدول��ة  مبظه��ر 
افتتاح��ه  ذل��ك  وم��ن  اخلاص��ة،  مؤّسس��اتها 
هلات��ن املكتبت��ن البائس��تن عل��ى أنق��اض م��ا 
مّت��ت س��رقته وحرق��ه م��ن املكتب��ات الس��ورية. 
يف الوقت الذي حيرص التنظيم على ترويج 
أف��كاره ال��ي س��بق أن وضح��ت معامله��ا بع��د 
قيام��ه حب��رق أكث��ر م��ن 10 آالف كت��اٍب، 
م��ن بينه��ا م��ا يزيد ع��ن 700 خمطوط��ٍة نادرٍة 
تع��ود لعص��وٍر تارخيي��ٍة خمتلف��ٍة، يف املكتب��ة 
املركزية للموصل، يف ش��هر ش��باط املاضي، 
حبج��ة الش��رك والكف��ر وال��ردة. ويتوق��ع أن 
تعمم داعش جتربتها "الثقافية" هذه يف مدٍن 
أخ��رى م��ن األراض��ي اخلاضع��ة لس��يطرتها.

ثورة داعش الثقافية
التنظيم يفتتح "مكتبتين" في منبج والميادين

حنن سليمان

أعل��ن م��ا يع��رف بدي��وان الدع��وة واملس��اجد التاب��ع لتنظي��م داعش ع��ن افتتاح  	
م��ا أمس��اه )مكتب��ة منب��ج العام��ة( يف مدين��ة منب��ج بري��ف حل��ب يف ش��هر آذار املاض��ي، 
بع��د أن س��بق ل��ه افتت��اح أخ��رى ش��بيهٍة يف مدين��ة امليادي��ن مبحافظ��ة دي��ر ال��زور.
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قصة إعدام موسى الخرسان
أحدث جرائم داعش في قرية الخَرْيطة

إياد خضر

انقلب��ت  املاض��ي  الش��هر  نهاي��ة  يف  	
سيارة )بيك أب( تابعٌة إلحدى دوريات التنظيم 
يف قري��ة اخلَريط��ة يف ريف دير الزور، نتيجة 
س��رعة س��ائقها. مل تس��فر احلادث��ة نفس��ها عن 
خس��ائر، ولك��ّن هيكل الس��يارة املقلوبة تعّرض 
للح��رق بفع��ل جمه��وٍل بع��د ص��اة العش��اء. 
ثارت حفيظة التنظيم، وباشر بإجراء حتقيٍق 
اعتق��ل إث��ره ثاث��ة ش��ّباٍن من املنطق��ة، وّجهت 
إليه��م تهمة حرق الس��يارة. ث��م أفرج بعد ذلك 
ع��ن اثن��ن م��ن املّتهم��ن، بتزكي��ٍة م��ن أح��د 
عناصر التنظيم، لتس��تقّر التهمة على الش��اّب 
موس��ى زه��دي اخلرس��ان، املقات��ل الس��ابق يف 

اجلي��ش الس��ورّي احل��ّر.
مل يعل��م األهال��ي أية عقوبٍة س��تنّفذ  	
داع��ش حب��ّق موس��ى اخلرس��ان حت��ى عص��ر 
ي��وم األربع��اء التال��ي للحادث��ة، ح��ن انتش��رت 
مداخ��ل  عل��ى  وعناص��ره  التنظي��م  دوري��ات 
وخم��ارج القري��ة ويف س��احتها املس��ّماة بس��احة 
اجلمعية الفاحية. بدأ األهالي يتساءلون بن 
بعضهم عن تفس��ري ما جيري، ليقول أحدهم: 
"يقول��ون ب��ي ش��خص مرّب��ط بالس��يارة، جي��وز 

ت��ا يعدمون��و".
أنه��ى أح��د عناص��ر التنظي��م ه��ذه  	
احل��رية بتقّدم��ه وس��ط اجلم��وع ليلقي كلمًة 
ج��اء فيه��ا: "فم��ن اعت��دى عليك��م فاعت��دوا عليه 
مبث��ل م��ا اعت��دى عليك��م"، لتب��دأ كام��ريات 
إىل  بالظه��ور  بالتنظي��م  اخلاّص��ة  التصوي��ر 
جان��ب كام��ريا ضخم��ٍة مثّبت��ٍة يف الس��احة، 
. قط��ع أف��كاري  فعرف��ُت حينه��ا أن��ه إص��داٌر ح��يٌّ
ل��وه م��ن البي��ك آب،  ص��وت ش��خٍص يق��ول: "نزَّ
ي��ا اهلل ي��ا رّب س��رتك". نظ��رت ف��إذ بش��ابٍّ حنيٍل 
وضعيٍف مغمض العينن ميشي برتّنٍح جيّره 
ه��ذا  أحده��م:  ق��ال  التنظي��م.  م��ن  عنص��ران 
موس��ى. كان الش��اّب الذي يس��ري أمامنا بهدوٍء 
غ��ري مت��وازٍن يف مش��يته، يب��دو علي��ه أن��ه فق��د 
الكث��ري م��ن وزن��ه، ليعل��ل أح��د احلاضرين ذلك 

همس��ًا: "دحق��و... مهلكين��و م��ن الض��رب". فيم��ا 
ق��ال آخ��ر: "أكيد مش��ّربي مه��ّدئ".

قط��ع دخول س��ّياف التنظيم، ضخم  	
اجلثة، همس��ات الناس. أمسك السّياف موسى 
من رأسه وأزال عن ظهره اللباس كاشفًا عن 
رقبت��ه، وعنده��ا ب��دت آث��ار التعذي��ب. ليصي��ح 
أم��ري اجملموع��ة: "ه��ذا ج��زاء م��ن يتط��اول على 
دولة اإلسام. جئناكم بالذبح أيها املرتّدين". 
س��كت اجلم��ع للحظ��ٍة والذعر ب��اٍد يف عيونهم، 
يرقب��ون ش��ابًا ينتظ��ر موت��ه س��اكنًا وس��ّيافًا 
فرحًا مبهمته وعناصر تهتف لنصرهم وناسًا 

ذاهل��ن ال ينبس��ون بكلم��ة.
كان ع��دد عناص��ر التنظيم كبرياً،  	
عشرات امللثمن متوّزعون بشكٍل منّظم؛ منهم 
من يقف يف وضعية التأهب، ومنهم من يّتخذ 
وضعي��ة القن��ص اس��تعداداً ألّي رّد فع��ٍل م��ن 
األهالي. جثا الشاب على قدميه ورفع السّياف 
س��يفه وض��رب ب��ه رقب��ة اب��ن التس��عة عش��ر 
عام��ًا. تدح��رج ال��رأس عل��ى األرض ليوقف��ه 
أح��د العناص��ر بقدم��ه وه��و يك��ّر. رج��ع الناس 

تلقائي��ًا خط��واٍت إىل اخلل��ف من ش��ّدة اخلوف، 
فيم��ا ذه��ل بعضه��م وظ��ّل واقف��ًا يف مكان��ه ب��ا 
ح��راك، فه��م مل يش��هدوا ش��يئًا ش��بيهًا م��ن قبل، 
رمب��ا رأوه يف إص��دارات التنظي��م، ولكنه��م مل 
ي��روه يف احلقيق��ة ويف قريتهم بالتحديد. قال 
األمري: "يا شيلوه بالسيارة وافتحو الطريق... 
ي��ا بس��رعة". ب��دأ األهال��ي يركض��ون م��ن 
اخلوف ليبتعدوا عن الطريق. فّكرت أّن حش��د 
كّل ه��ذه األع��داد مل يك��ن ضروري��ًا، مل يك��ن 
أح��ٌد ليع��رتض عل��ى أي��ة ح��ال. ذه��ب ال��كّل إىل 
منازهلم س��اخطن، واكتف��ى بعضهم برتديد: 
"واهلل ح��رام عليه��م، م��ا يص��ري هي��ك". فرغ��ت 
الس��احة م��ن عناص��ر داعش، ومل يبَق س��وى دم 
موس��ى ال��ذي تط��ّوع أح��د الش��بان لتنظيفه من 

الشارع.
ه��ذا  م��ن  األّول  األربع��اء  ي��وم  يف  	
الشهر سقط رأس موسى اخلرسان كأحدث 
ضحاي��ا التنظي��م ولي��س آخره��م، س��قط مثن��ًا 
التنظي��م... وانتظ��اراً  هليب��ة وإره��اب س��لطة 

خلاصن��ا.

أوق��ف أح��د عناص��ر التنظي��م الس��يارة ال��ي كن��ت أس��تقّلها ليق��ول: "انزل تف��ّرج عاإلصدار". ظنن��ُت أنه يقصد أح��د إصدارات  	
التنظيم املصّورة. جتّمع ما يقارب مخسمئة شخٍص من املدنين يف الساحة، منهم من دفعه الفضول ومنهم من دفعه اخلوف ومنهم 

م��ن مّت جلب��ه م��ن منزل��ه، دون أن يع��رف أحده��م الس��بب ال��ذي مجع��وا م��ن أجل��ه.

موسى اخلرسان
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على حســاب "سـوق الـهيئة"
داعش تفتتح سوقًا جديدًا في الميادين

فراس العمري

يف نهاي��ة ع��ام 2013 كان��ت اهليئ��ة  	
الشرعية، الي سيطرت عليها جبهة النصرة، 
الس��لطة الرئيس��ية يف مدين��ة امليادي��ن، قب��ل 
دخ��ول تنظي��م الدول��ة إىل املدين��ة. وش��رعت 
اهليئ��ة الش��رعية وقته��ا ببن��اء وجتهي��ز "س��وق 
اهليئ��ة"، وه��و االس��م ال��ذي أطلقت��ه النص��رة 
عل��ى 300 حم��لٍّ مس��بق الصن��ع )بّراكي��ات( 
مس��احة كلٍّ منه��ا ال تتع��ّدى األربع��ة أمت��ار، 
مرّبعٍة، مطليٍة باللون األزرق، مصفوفٍة على 
ش��كل صن��دوٍق مفت��وح، لتش��كل س��ويًة الس��وق 

اجلدي��د يف اجله��ة الش��رقية م��ن املدين��ة.
من النصرة إىل تنظيم الدولة

م��ن  الش��رعية  اهليئ��ة  انس��حبت  	
امليادي��ن قب��ل أن يت��ّم افتت��اح الس��وق ال��ذي يع��ّد 
املش��روع "العمران��ّي" الوحي��د هل��ا يف املدين��ة. 
العم��ل  اس��تكمل  الدول��ة؛  تنظي��م  وبق��دوم 
بإجب��ار أصح��اب حمات اخلض��ار واجلزارين 
يف  املنتش��رة  والبس��طات  الف��روج  وحم��ات 
الس��وق  إىل  االنتق��ال  عل��ى  املدين��ة  أس��واق 
التنظي��م علي��ه قن��واٍت  اجلدي��د، بع��د أن زاد 
لتصري��ف مي��اه األمط��ار وخط��ًا ملي��اه الش��رب. 
ويف الوق��ت الذي حت��رص فيه دعاية التنظيم 
عل��ى إظه��ار الس��وق كمنج��ٍز وهب��ٍة جماني��ٍة 
"للمس��لمن"؛ يتقاضى التنظيم إجياراً شهريًا 
يبل��غ 13000 ل��ريٍة س��وريٍة عن كّل حمّل. وهو 
املبل��غ ال��ذي ي��راه أب��و ن��زار -أح��د املس��تأجرين- 
باهظ��ًا للغاي��ة، نظ��راً ألن الس��وق يغل��ق أبواب��ه 
يف الس��اعة الثاني��ة ظه��راً، وألن إقب��ال األهالي 
ضعي��ف. معل��ًا ذل��ك ب��أن موق��ع الس��وق بعي��ٌد 
عن مركز املدينة، حيث اعتاد الكثري من أهل 
القرى على الذهاب وقضاء معظم حاجياتهم، 
لوج��ود األطب��اء والصيدلي��ات ومجيع احملات 
يف م��كاٍن واح��ٍد، وه��م ال يعرف��ون مكان الس��وق 
اجلدي��د. ويش��تكي أب��و ن��زار م��ن ع��دم توف��ري 
مول��دة كهرب��اٍء للس��وق، م��ا جيع��ل اجل��زار أو 
صاح��ب حم��ل الف��روج يدف��ع 500 ل��ريٍة يومي��ًا 
مثن��ًا مل��ازوت مولدت��ه اخلاّص��ة. وم��ن جهت��ه، 

يزع��م أب��و ح��امت، وه��و أح��د عناص��ر جبه��ة 
النصرة ومس��ؤولي اهليئة الش��رعية السابقة، 
بع��د أن فّض��ل ع��دم االفصاح عن م��كان إقامته 
احلال��ّي، أن اهل��دف م��ن إنش��اء ه��ذا الس��وق يف 
زم��ن النص��رة ه��و التخفي��ف م��ن االزدح��ام 
الش��ديد الذي كان أحد املظاهر امللحوظة يف 
أس��واق امليادي��ن، خصوص��ًا يف تل��ك الفرتة الي 
ش��هدت حت��ّول املدين��ة إىل عاصم��ٍة اقتصاديٍة 
للمحافظة بعد صيف عام 2012. ويضيف أبو 
ح��امت: "إن مبل��غ اإلجيار الع��ادل هلذه احملات 
ش��هريًا،  ل��رية  ال���5000  يتج��اوز  ال  أن  جي��ب 

بالنظ��ر إىل تكلف��ة إنش��ائها". 
موارد با تكاليف

احمل��ات  إجي��ار  ش��اكلة  وعل��ى  	
عل��ى  الدول��ة  تنظي��م  يعتم��د  اجلدي��دة، 
اس��تغال فرض قوانينه لتحصيل أكر قدٍر 
م��ن امل��وارد. وينطب��ق ه��ذا عل��ى جهاز احلس��بة، 
أو "عص��ا الدول��ة" كما يس��ّميه بعض األهالي 
يف ري��ف دي��ر ال��زور. ففض��ًا ع��ن ال��دور ال��ذي 
التنظي��م،  حك��م  تثبي��ت  يف  احلس��بة  لعبت��ه 
فق��د ش��ّكلت مص��در رزٍق ال يس��تهان ب��ه ع��ر 
ف��رض اللب��اس الش��رعّي عل��ى نس��اء املنطق��ة 
وإجب��ار األهال��ي عل��ى ش��رائه إم��ا من احلس��بة 
نفس��ها أو م��ن احمل��ات ال��ي تعتمده��ا. فف��ي 

امليادي��ن وحده��ا يق��ّدر أب��و مج��ال، وه��و أح��د 
التنظي��م  أن  األلبس��ة،  حم��ات  أصح��اب 
ب��اع أكث��ر م��ن 50 أل��ف عب��اءٍة س��وداء و"درٍع 
 5000 2000 إىل  ب��ن  ي��رتاوح  " بس��عٍر  ش��رعيٍّ
ال��ي كان��ت تتواف��ر يف  ل��رية، ألن العب��اءات 
الس��وق ال تتناس��ب م��ع معاي��ري التنظيم، لعدم 
أو األزرار  "الّري��ق"  أو  التطري��ز  خلّوه��ا م��ن 
امللون��ة. كم��ا فرض��ت احلس��بة غرام��ًة تبل��غ 
3000 ل��ريٍة عل��ى النس��اء اللوات��ي مل يتقّي��دن 

متام��ًا بارت��داء اللب��اس املطاب��ق للمواصف��ات. 
"املالي��ة" ف��رض  ومشل��ت نش��اطات احلس��بة 
غرام��ٍة عل��ى األش��خاص الذي��ن ألق��ي القب��ض 
عليه��م متلبس��ن بذق��وٍن حملوقٍة "بالش��فرة"، 
تص��ل إىل 3000 ل��رية. فيم��ا تدفع احملات الي 
يعث��ر التنظي��م فيه��ا عل��ى الدخ��ان 1000 ل��ريٍة 
ع��ن كّل "ك��روز" بغ��ّض النظ��ر ع��ن نوع��ه 
وقيمت��ه. كم��ا تذّم��ر الكث��ري م��ن الفاح��ن 
التنظي��م  مطالب��ة  م��ن  األخ��رية  اآلون��ة  يف 
هل��م بتس��ديد فوات��ري الس��قاية القدمي��ة، فق��د 
وصل��ت قيم��ة فوات��ري أب��و مهن��د، م��ن إح��دى 
الق��رى احمليط��ة بامليادي��ن، إىل 100 أل��ف لرية. 
وبع��ض الفاح��ن، كم��ا ي��روي أب��و مهن��د، 
تص��ل فواتريه��م إىل 200 أل��ف ل��ريٍة، ولكنه��م 

مل يس��ّددوها حت��ى اآلن.

"الق��وي ي��اكل حل��م مس��توي"، به��ذا التعب��ري وص��ف أح��د املس��ؤولن الس��ابقن للهيئة الش��رعية، املنس��حبة م��ن حمافظة دير  	
ال��زور، اخلط��وة ال��ي أق��دم عليه��ا تنظي��م الدول��ة بافتت��اح الس��وق وإجب��ار الن��اس عل��ى االلت��زام ب��ه.

موسى اخلرسان

من سوق داعش اجلديد يف امليادين
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ديوان الزكاة باب رزٍق جديٌد لداعش
ســبعة مالييــن دوالٍر مــوارد التنظيــم مــن الــزكاة فــي ديــر الــزور لهــذا العام

تقرير خاّص

اإلس��امية  الدول��ة  تنظي��م  أنه��ى  	
"داع��ش" تأس��يس م��ا يس��ّمى دي��وان ال��زكاة يف 
حمافظ��ة دي��ر ال��زور نهاي��ة الع��ام 2014، وأعلن 
عن حاجته إىل توظيف عدٍد من حاملي شهادات 
االقتص��اد واملعهد التجارّي والثانوية التجارية 
والعامة هلذا الغرض. وخال الشهرين األولن 
م��ن العام احلالّي أنهى الديوان املذكور جباية 
معظم أموال الزكاة املستحقة هلذا الوقت من 
الع��ام، عل��ى أن تتواص��ل ه��ذه العملي��ة حبس��ب 
ن��وع وطبيع��ة النش��اطات التجاري��ة والزراعي��ة 
والصناعي��ة وغ��ري ذل��ك م��ن األعم��ال املش��مولة 
بدفع الزكاة. ويفرض التنظيم على أصحاب 
ه��ذه األعم��ال دفع نس��بة %2.5 بناًء على تقدير 
رأس امل��ال املوج��ود يف حال��ة احمل��ات التجاري��ة 
املتنّوعة واملواشي، وخيتلف األمر -كما سريد 
معنا- يف حالة األراضي املروية. ويف دير الزور، 
ميك��ن حتدي��د أه��م األعم��ال واملص��احل ال��ي 

حتقق رسوم الزكاة املفروضة عليها مبا يلي:
أرباب األموال وأصحاب املهن 

وأصحاب احملاّل التجارية
طال��ب  اجل��اري  الع��ام  مطل��ع  يف  	
التنظيم أصحاب احملاّل التجارية بإجراء جرٍد 
للبضائ��ع واملوج��ودات داخ��ل حماهل��م لتقدي��ر 
رأس امل��ال وأرباح��ه الس��نوية املتوقع��ة يف كلٍّ 
م��ن ه��ذه احمل��اّل، حت��ت إش��راف جلاٍن مس��حيٍة 
معّينٍة من الديوان تقوم مبطابقة نتائج اجلرد 
والقيم��ة الفعلي��ة ملا أحص��اه أرب��اب األموال من 
بضائ��ع وم��واد. ومّت حتدي��د موع��ٍد ل��كّل تاج��ٍر 
ملراجع��ة دي��وان ال��زكاة لدف��ع املبل��غ املف��روض 
علي��ه وف��ق نس��بة 2.5 باملئة عل��ى القيمة الكلية 
للبضائع والس��لع اململوكة لكّل صاحب عمل.

م��ن  جت��اٍر  تقدي��رات  عل��ى  وبن��اًء  	
مدينة امليادين -رفضوا الكشف عن هوياتهم-، 
تتطاب��ق إىل ح��دٍّ كب��رٍي مع إحصائياٍت س��ابقٍة 

أجرته��ا بع��ض اجملال��س احمللي��ة؛ ف��إن ع��دد 
احمل��اّل التجاري��ة العامل��ة يف األج��زاء اخلارج��ة 
ع��ن س��يطرة النظ��ام يف حمافظ��ة دي��ر ال��زور 
، يرتك��ز معظمه��ا يف  يزي��د ع��ن 6000 حم��لٍّ
مدين��ي امليادي��ن والبوكم��ال، وتنتش��ر البقي��ة 
يف امل��دن والبل��دات الريفي��ة الكب��رية. ويش��مل 
ه��ذا التقدي��ر حم��ات امل��واد الغذائية واأللبس��ة 
واألحذي��ة واإللكرتوني��ات والصيدلي��ات وامل��واد 
املختلف��ة  الغي��ار  واملنزلي��ة وقط��ع  الصحي��ة 
ومكات��ب الس��يارات وس��واها م��ن احمل��اّل ال��ي 
تتج��اوز قيمة بضائع الواحد منه��ا 4000 دوالر، 
يف ح��ن ت��زداد ه��ذه القيم��ة يف مئ��ات املتاج��ر 
والوكاالت الكرى. وبناًء على هذا؛ يبلغ احلّد 
األدن��ى لقيم��ة هذه البضائع 24 ملي��ون دوالٍر –

القيم��ة احلقيقي��ة أعلى من ه��ذا الرقم بكثري- 
ستحقق وارداٍت لداعش بقيمة 600 ألف دوالٍر 
يف الع��ام احلال��ّي، وف��ق نس��بة %2.5 املفروض��ة.

تق��ّدر ال��واردات ال��ي ميك��ن أن حيققه��ا تنظي��م الدول��ة اإلس��امية "داع��ش"، بفرضه الزكاة خ��ال العام احلال��ّي، بأكثر من  	
7 ماي��ن ومئ��ي أل��ف دوالٍر يف حمافظ��ة دي��ر ال��زور وحده��ا، بن��اًء على احل��دود الدنيا املؤّك��دة للكميات واألعداد وأن��واع الثروات الي 
يف��رض التنظي��م عل��ى مالكيه��ا ومش��ّغليها دف��ع ال��زكاة ويتناوهلا ه��ذا التقرير، وباعتماد احل��دود الدنيا لألس��عار الرائجة حمليًا، مع 

إهم��ال األعم��ال ال��ي يصع��ب وض��ع أرق��اٍم أو تقدي��راٍت دقيق��ٍة هل��ا.

مفتش من داعش يف حمل جتاري يف امليادين
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حمات الذهب والصاغة
زكاة  حت��ّدد  مع��روف؛  ه��و  كم��ا  	
تب��دأ  ال��ي  األوزان  عل��ى  ب���2.5%  الذه��ب 
بنص��اب 100 غ��رام فم��ا ف��وق، أو م��ا يعادهل��ا 
م��ن األم��وال، ل��دى الصاغ��ة. وحبس��ب صائ��غ 
ذه��ٍب من مدين��ة امليادين يقّدر جمموع أوزان 
الذه��ب املعروض��ة للبي��ع يف حم��ات الصاغ��ة 
يف حمافظ��ة دي��ر ال��زور –باس��تثناء املنطق��ة 
اخلاضع��ة لس��يطرة النظ��ام- بأكث��ر م��ن 5 
أطن��ان. ووف��ق ه��ذا احلس��اب حتص��ل خزين��ة 
الذه��ب  125 كيل��و غ��راٍم م��ن  داع��ش عل��ى 
ك��زكاة. ووف��ق األس��عار احلالي��ة يبلغ س��عر 
 33.84 قرياط��ًا   21 عي��ار  م��ن  الذه��ب  غ��رام 
دوالرًا، مم��ا يع��ي أّن أربع��ة ماي��ن ومئت��ن 
وثاث��ن أل��ف دوالٍر ه��ي وارد زكاة حم��ات 
ال��زور.  دي��ر  حمافظ��ة  يف  وحده��ا  الذه��ب 
تض��اف إىل ذل��ك املصوغ��ات الذهبي��ة املّدخ��رة 
لدى الس��كان، والي يصع��ب تقديرها وتقدير 

درج��ة الت��زام مالكيه��ا بتأدي��ة ال��زكاة. 
اإلنتاج الزراعّي

األراض��ي  عل��ى  ال��زكاة  تف��رض  	
الزراعي��ة املروي��ة بنس��بة 1.5 باملئة. وبناًء على 
األرق��ام الرمسي��ة ل��وزارة الزراع��ة حت��ى ع��ام 
2011، تتج��اوز األراض��ي املروي��ة يف حمافظ��ة 

150 أل��ف هكت��اٍر ت��زرع  ال��زور مس��احة  دي��ر 
مبحاصي��ل خمتلف��ٍة يأت��ي القم��ح والقط��ن 
وكم��ا  مقّدمته��ا.  يف  الس��كري  والش��وندر 
املزروع��ة  املس��احات  تراجع��ت  مع��روٌف  ه��و 
نتيج��ة الظ��روف األمنية واالقتصادية خال 
الس��نوات الفائت��ة، لك��ن مزارع��ن م��ن الري��ف 
املس��احات  يق��ّدرون  ال��زور  لدي��ر  الش��رقي 
املزروع��ة يف املوس�����م احلال��ّي بأكث��ر م��ن 100 
أل��ف هكت��اٍر، بع��د خ��روج بع��ض املس��احات ع��ن 
العم��ل، وخاّص��ًة يف الري��ف القري��ب ملدين��ة 
انه��ارت فيه��ا  ال��ي  املناط��ق  ال��زور ويف  دي��ر 
منظوم��ات ال��رّي الس������ابقة. وللحص��ول عل��ى 
أرقاٍم تقريبيٍة حول موارد داعش من الزكاة 
عل��ى احملاصي��ل الزراعي��ة ميك��ن اف��رتاض أن 
ه��ذه األراض��ي ق��د زرع��ت باحلب��وب –القم��ح 
للمحاصي��ل  منطق��يٍّ  كمع�����ادٍل  حتدي��دًا- 
األخ��رى، وباعتب��ار أن احل��ّد األدن��ى النت��اج 
أن  جن��د  قم��ح  ط��ن   2 ه��و  الواح��د  اهلكت��ار 
مداخي��ل داع��ش م��ن ال��زكاة املفروض��ة عل��ى 
ه��ذه الكمي��ات تتج��اوز 30 ألف طنٍّ من القمح 
وفق نسبة %1.5، ميكن أن حتقق مورداً يفوق 
750 ألف دوالٍر حبسب سعر القمح يف السوق 

القم��ح  بي��ع  احمللي��ة، وأكث��ر م��ن ذل��ك إن 

يف الع��راق. كم��ا مل تغف��ل داع��ش الزراع��ة 
البعلي��ة ملس��احاٍت شاس��عٍة م��ن األراض��ي يف 
منطق��ي اجلزي��رة والش��امية -مشال وجنوب 
نه��ر الف��رات- م��ن حس��اباتها، إذ فرض��ت عل��ى 
مزارعي هذه األراضي نسبة الزكاة املعروفة 
تقدي��رات  وحبس��ب  احملاصي��ل.  م��ن   2.5%
مزارع��ن، تتج��اوز املس��احات املزروع��ة بع��ًا 
هل��ذا املوس��م 20 أل��ف هكت��اٍر. وم��ع مع��ّدالت 
األمط��ار املرتفع��ة نس��بيًا يف ه��ذا الع��ام، ميك��ن 
تقدي��ر إنت��اج اهلكت��ار الواحد حبوال��ي طنٍّ من 
احلبوب يف احلّد األدنى، مما حيقق مبلغ 125 
أل��ف دوالٍر ك��وارداٍت لداع��ش م��ن احملاصي��ل 
البعلي��ة وف��ق األرق��ام والفرضي��ات الس��ابقة.

الثروة احليوانية
األرق��ام  تتح�������ّدث  الث��ورة،  قب��ل  	
الرمس�����ية ع��ن وج��ود أكثر م��ن مليون رأس 
غنٍم يف احملافظة، إال أن هذه الثروة تعّرضت 
ول��دى  خمتلف��ة.  وبأش��كاٍل  كب��رٍي  لنزي��ٍف 
اس��تطاعنا آلراء أكث��ر م��ن مصدٍر من جّتار 
املواش��ي ومربيه��ا؛ أمجع��ت التقدي��رات عل��ى 
أن األع��داد املتبقي��ة م��ن ه��ذه الث��روة ال تق��ّل 
500 أل��ف رأس. وحت��ّدد زكاة املواش��ي  ع��ن 
بنس��بة %2.5 )رأٌس واح��ٌد ع��ن كّل أربع��ن 
رأس��ًا من األغنام، وهو النصاب الذي تس��تحق 
ال��زكاة علي��ه( مم��ا حيق��ق م��وارد لداع��ش 
1.25 ملي��ون  م��ن األغن��ام مببل��ٍغ يزي��د ع��ن 
رأس  لثم�������ن  األدن��ى  احل��ّد  باعتب��ار  دوالر، 
الغن��م الواح��د ال��ذي يبل��غ 100 دوالٍر بأس��عار 
ال��زور.  دي��ر  حمافظ��ة  يف  احلالي��ة  	الس��وق 
الن������صاب  ف��إّن  األبق�����ار،  خي��ّص  فيم��ا  أم��ا 
يب��دأ  عليه������ا  املفروض�����ة  لل��زكاة  د  احمل��دّ
الرس�����مية  أن األرق��ام  29 رأس��ًا. ورغ��م  م��ع 
األبق��ار  ع�������دد  أن  إىل  أش������ارت   2011 لع��ام 
رأس،  أل��ف  ال���200  يق��ارب  احملافظ��������ة  	يف 
ل���29  املزارع��ن  املرب��ن أو  لك��ن حي��ازة أح��د 
رأس��ًا م��ن البق��ر أم��ٌر ن��ادٌر، إذ تقت��ي العوائ��ل 
واملرّب��ن ع��ادة م��ا ب��ن 3 إىل 5 رؤوٍس، مم��ا 
يف��ّوت الفرص��ة عل��ى داع��ش لتحصي��ل أي��ة 
م��وارد م��ن ه��ذا الب��اب، إن التزم��ت بالنص��اب 
	ال��ذي حت��ّدده الفت����اوى الفقه�����ية املختلف��ة 

بهذا اخلصوص.

إمجالي موارد الزكاة من األنشطة السابقة: 7205000 مليون دوالر.

إنفاق التنظيم من أموال الزكاة
أن  داع��ش  م��ن  مقّرب��ون  يزع��م  	
األم��وال احملّصل��ة ع��ن طري��ق ال��زكاة تذه��ب 
بأنواعه��م  احملتاج��ن  م��ن  مس��تحقيها  إىل 
املختلف��ة، وجته��د الدعاي��ة ال��ي تبثه��ا داع��ش 
ألعماهل��ا اخلريي��ة عل��ى تضخي��م حج��م ه��ذا 
اإلنف��اق. إال أن الوقائ��ع اليومي��ة، وعل��ى امتداد 
األراضي اخلاضعة لسيطرة التنظيم، ختالف 
ذل��ك. إذ واص��ل معظم احملتاجن ش��كواهم من 
الفاقة وسوء احلال، يف حن يقارنون سّراً بن 
األنش��طة اخلريي��ة للمجموع��ات واملنظم��ات 
الث��وار وب��ن  ال��ي أّسس��ها وأداره��ا  اإلغاثي��ة 
أنش��طة داعش بهذا اخلصوص. ويقول أنصار 
التنظيم إن قائمة مستحقي املساعدات املالية 
والعيني��ة تش��مل الفق��راء واليتام��ى واألرام��ل 
يأخ��ذ  حبي��ث  معيله��ا،  فق��دت  عائل��ٍة  وكّل 
الف��رد الواح��د م��ن ه��ذه العوائ��ل مبل��غ 10 آالف 
ل��ريٍة س��وريٍة كّل ش��هر، م��ع منحه��م خدم��اٍت 
تفضيليًة مثل احلصول على أس��طوانات الغاز 
املنزل��ّي بأس��عاٍر منخفض��ٍة نس��بيًا ع��ن أس��عار 
الس��وق. وباس��تثناء افتت��اح مطعٍم خ��رييٍّ يقّدم 
الوجبات الغذائية جمانًا للمحتاجن يف مدينة 
امليادين –يقول أعضاء التنظيم إنه يقّدم 1500 
وجب��ٍة يومي��ًا- وتوزي��ع س��اٍل غذائيٍة عش��وائيًا 
وبكمي��اٍت ضئيل��ٍة يف بعض املناطق؛ مل تس��ّجل 
أنش��طٌة الفت��ٌة للتنظي��م ال��ذي وع��د مندوب��وه 
اخلريي��ون بالكث��ري منها، وخاّص��ًة أثناء البحث 
ع��ن الفق��راء لتس��جيلهم ومنحه��م بطاق��ات 
	تعري��ٍف لتنظي��م عملي��ة املس��اعدة املفرتض��ة 
واألرق��ام  املعلوم��ات  تش��مل  مل  	
الس��ابقة العدي��د م��ن امله��ن -كم��ا أس��لفنا- 
أو  املوثوق��ة  األرق��ام  تواف��ر  ع��دم  نتيج��ة 
التقدي��رات الدقيق��ة عنه��ا يف الوق��ت احلال��ي. 
إذ تع��ّد ال��ورش الصناعي��ة املختلف��ة واملخاب��ز 
األهلي��ة وحمات الصراف��ة والعيادات الطبية 
واملشايف اخلاّصة والسيارات واآلليات بأنواعها 
املختلف��ة، املش��غلة لتحقي��ق الرب��ح ألصحابها، 
م��ن ضم��ن النش��اطات املس��تهدفة يف جباي��ة 
الزكاة لدى داعش. لذا سنقوم بنشر مداخيل 
التنظيم من هذه النش��اطات اهلامة يف تقارير 

الحق��ٍة، بع��د التأك��د م��ن دق��ة األرق��ام..
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انهيار أسواق العقارات في ظّل داعش
ثائر العبد

كم��ا ه��و مع��روٌف، تق��ول القاع��دة  	
واللب��اس  الطع��ام  إن  العام��ة  االقتصادي��ة 
والس��كن ه��ي الس��لع األق��ّل تأث��رًا مبش��اكل 
الرك��ود وارت��دادات ضغوط البيئ��ة احمليطة، 
ألنه��ا م��ن املقّوم��ات األساس��ية للحي��اة، وال��ي 
ب��روز  ال ميك��ن االس��تغناء عنه��ا. لك��ن، م��ع 
تنظي��م الدول��ة كاع��ٍب رئي��ٍس، ب��ل أوح��د، 
عل��ى حس��اب اجلي��ش احل��ّر، يف رقعٍة شاس��عٍة 
م��ن الب��اد، راح��ت أم��ور الس��وق العق��ارّي يف 

ه��ذه املناط��ق تس��ري يف اجت��اٍه خمتل��ف.
ان��دالع  تل��ت  ال��ي  املرحل��ة  فف��ي   	
الثورة وسبقت حترير هذه املناطق؛ ظّل سوق 
العق��ارات يتمت��ع ببعض احليوية، ولو بوتريٍة 
بطيئٍة أحيانًا، بالرغم من العوائق الي كان 
ه��ذا الس��وق يعان��ي منه��ا قب��ل الث��ورة، وال��ي 
تب��دأ بالكس��اد وص��واًل إىل التعقيدات اإلدارية 
املعام��ات  إج��راءات  يف  والبريوقراطي��ة 
تعتمده��ا  ال��ي كان��ت  األبني��ة  وتراخي��ص 
الدوائر الرمسية التابعة للنظام. حتى كان 
التحري��ر وس��يطرة كتائ��ب اجلي��ش احل��ّر، 
إث��ر خ��روج ه��ذه املناطق عن س��يطرة النظام، 
لتصب��ح األم��ور بع��د ذلك س��هلًة وميّس��رًة إىل 
درج��ٍة المس��ت الفوض��ى يف بع��ض األحي��ان، 
نتيج��ة زوال العوائ��ق والتعقي��دات الي لطاملا 
األوىل،  بالدرج��ة  البن��اء  حّري��ة  م��ن  ح��ّدت 
وم��ن ث��ّم التعام��ات التجاري��ة ال��ي حتك��م 

الع��رض  نس��بة  ازدادت  فق��د  الس��وق.  ه��ذا 
يف  كب��رٍي  نش��اٍط  م��ع  بالتزام��ن  والطل��ب، 
احلرك��ة العمراني��ة، م��ا تس��ّبب يف زيادة عدد 
األبني��ة اجلدي��دة بش��كٍل ملح��وٍظ. ليمت��ّص 
الس��وق العق��ارّي بذل��ك كتل��ًة م��ن األم��وال 
وحييله��ا إىل كت��ٍل إمسنتي��ٍة، وليح��ّرك ه��ذا 
م��ن   35% إىل   30 حوال��ي  املؤق��ت  النش��اط 
الق��وة العامل��ة، ومثله��ا تقريب��ًا م��ن الس��يولة 
الس��وقية، حبس��ب تقدي��راٍت متقارب��ٍة لتج��ار 
عقاراٍت يف كلٍّ من حلب والرقة ودير الزور 
رة. وتق��ّدر األبنية املش��يدة بعد س��يطرة  احمل��رّ
اجلي��ش احل��ّر ب�75 مليار لريٍة س��وريٍة، أو 500 
ملي��ون دوالٍر، يف امل��ّدة ب��ن أواخ��ر ع��ام 2012 
بل��غ متوّس��ط س��عر  إذ   .2014 ع��ام  وبداي��ات 
املن��زل ال��ذي ت��رتاوح مس��احته ب��ن 100 و120 
م��رتًا مربع��ًا، يف امل��دن والتجمع��ات الس��كنية، 
م��ا يق��ارب 40 أل��ف دوالٍر حينه��ا. ومتوّس��ط 
إجي��ار املن��زل يف املناط��ق نفس��ها م��ن 200 إىل 
300 دوالٍر، لتش��هد هذه املناطق بذلك نش��اطًا 

على املس��توى العق��ارّي، وتكون وجهًة للنزوح 
حت��ى م��ن بع��ض مناط��ق س��يطرة النظ��ام.

ملدين��ة  التنظي��م  احت��ال  وم��ع  	
الرق��ة ومعظ��م حمافظة دير ال��زور ومناطق 
وفت��اواه  معتقدات��ه  بف��رض  وبدئ��ه  أخ��رى، 
والقس��وة  الق��ّوة  واس��تخدامه  املتطرف��ة، 
لذل��ك؛ ش��اع ب��ن الن��اس ش��عوٌر ع��امٌّ بالتملم��ل 

وع��دم االس��تقرار اضط��ّر الكثريي��ن منهم إىل 
اهلج��رة أو إىل التفك��ري فيه��ا، م��ا أث��ر عل��ى 
حركة السوق ونقص الطلب على العقارات 
مبفاص��ل  التنظي��م  وبتحّك��م  ع��اّم.  بش��كٍل 
مزاجي��ة  م��ن  متخ��ذًا  االقتصادي��ة،  احلي��اة 
أمرائ��ه وقضات��ه معي��ارًا أو معاي��ري إلضف��اء 
بع��ض القدس��ية عل��ى آلي��ة ف��ّض النزاع��ات 
وتنفي��ذ العق��ود وغريه��ا م��ن اإلج��راءات ال��ي 
اعت��اد اجملتم��ع عليه��ا، ح��ن ألغ��ى التنظي��م 
طريق��ة الره��ن والف��روغ يف ت��داول العقارات، 
احمل��اّل  وال��ي كان��ت حتك��م ش��راء معظ��م 
م��ن  وأكث��ر  األوىل،  بالدرج��ة  التجاري��ة 
نصف عمليات اقتناء املنازل السكنية؛ توقفت 
، ليقتصر األمر  عمليات البيع بش��كٍل ش��به تامٍّ
عل��ى بع��ض اإلجي��ارات ال��ي يفّضله��ا مقاتل��و 
الدول��ة "الباقي��ة"، الذي��ن ال حيب��ذون التمل��ك 
لع��دم إميانه��م القطعّي بأنها باقية. وليقضي 
وج��ود التنظي��م على مصدر رزق آالف األس��ر 
كمهني��ن  وأبناؤه��ا  معيلوه��ا  يعم��ل  ال��ي 
وعم��اٍل ومهندس��ن يف جم��ال البن��اء، وع��دٍد 
الذي��ن  العق��ارات  م��ن جت��ار  ب��ه  يس��تهان  ال 
حس��بوا أن العق��ار اس��تثماٌر آم��ٌن فوقع��وا ب��ن 
حب��ر الرك��ود وعص��ا التنظي��م، فاضط��ّروا 
مرغم��ن إىل الن��زوح ولس��ان حاهل��م يق��ول: 
	إذا ح��ّل الثقي��ل ب��أرض ق��وٍم/ فم��ا للس��اكنن 

سوى الرحيل.

لي��س الرك��ود ه��و املش��كلة الوحي��دة ال��ي يعان��ي منه��ا س��وق العق��ار يف مناط��ق س��يطرة داعش اآلن، ب��ل رافقت��ه جمموعٌة من  	
املش��اكل األخ��رى ُوج��دت م��ع ظه��ور التنظي��م ودفع��ت بأه��ّم األس��واق إىل االنهي��ار.

الرقة - حي الثكنة - "عدسة شاب رقاوي"
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البنية اإلدارية لداعش
قراءة أولى في حالة "والية الخير"

تقرير خاّص

تع��ّد جترب��ة "الدول��ة اإلس��امية" داع��ش يف والي��ة اخل��ري/ حمافظ��ة دي��ر ال��زور  	
منوذج��ًا مع��ّراً ع��ن م��دى ق��درة التنظي��م أو عج��زه ع��ن بن��اء مؤّسس��ات. وبكث��رٍي من الصر 
واحل��ذر والدق��ة يف حب��ث معطي��ات ه��ذه التجرب��ة، ميك��ن تلم��س البني��ة املدني��ة لداع��ش 
ورس��م هيكله��ا الع��اّم رمس��ًا ل��ن يك��ون نهائي��ًا، ب��ل يتوق��ف عل��ى رؤى أو أمزج��ة صن��اع ه��ذه 

الدول��ة ووف��ق م��ا تتيح��ه هل��م جمري��ات الص��راع.

والي��ة  اس��م  إط��اق  إىل  إضاف��ًة  	
أح��دث  ال��زور،  دي��ر  حمافظ��ة  عل��ى  اخل��ري 
التنظي��م تغي��رياٍت هامًة يف اخلريط��ة اإلدارية 
الش��رقّي  الري��ف  هل��ا، فاقتطع��ت أج��زاٌء م��ن 
وُأحلق��ت مب��ا يس��ّمى "والي��ة الف��رات" العراقية 
الس��ورية. ويف الري��ف الغرب��ّي، عل��ى ضف��ّي 
الفرات الشمالية واجلنوبية، حدث بن واليي 
اخلري والرقة ما يشبه تبادل األراضي، فذهبت 
الرق��ة يف ضف��ة  ال��زور إىل  دي��ر  م��ن  أج��زاٌء 

الف��رات الش��مالية وح��دث العك��س على الضفة 
املقابلة. وقّسمت والية اخلري إىل أجزاء أربعٍة 
أطل��ق عل��ى كلٍّ منه��ا اس��م "قاط��ع"، لتتأل��ف 
الوالي��ة بذل��ك م��ن أربع��ة قواطع هي الش��مالّي 

والغرب��ّي.  والش��رقّي  واجلنوب��ّي 
البنى والوحدات اإلدارية:

حبس��ب جتربة "الدولة اإلس��امية"  	
خ��ال م��ّدة س��يطرتها عل��ى دي��ر ال��زور ظهرت 

التالي��ة: واألجه��زة  البن��ى 
الوالي:

الوالي��ة،  يف  األعل��ى  الس��لطة  ه��و  	
وتتبع له مجيع أجهزتها ومؤّسساتها ومكاتبها 
بصاحي��اٍت  ويتمت��ع  والعس��كرية،  املدني��ة 
ش��به مطلق��ٍة عل��ى رؤس��اء وأم��راء األجه��زة 
املختلف��ة يف الوالي��ة، ال تقيدها س��وى الس��لطة 
الديني��ة ال��ي ميثله��ا األم��ري الش��رعّي ال��ذي 
يس��تطيع إبط��ال أّي ق��راٍر م��ن ق��رارات الوال��ي 

اإلس��امية.  للش��ريعة  خمالف��ًة  في��ه  جي��د 
وإضاف��ًة إىل األم��ري الش��رعّي، ميك��ن ألمريي��ن 
آخري��ن هم��ا األمري العس��كرّي وأم��ري األمنين، 
واألم��ّي  العس��كرّي  اجلهازي��ن  رئيس��ّي  أي 
نس��بيٍة  باس��تقاليٍة  يتمتع��ا  أن  الوالي��ة،  يف 
االرتباط��ات  هلم��ا  تتيح��ه  خ��اصٍّ  نف��وٍذ  أو 
بس��لطاٍت ومرات��ب أعل��ى م��ن مرتب��ة الوال��ي، 
جلهازيهم��ا.  اخلاّص��ة  الطبيع��ة  	حبك��م 
التنفيذي��ة  املهم��ات  جان��ب  وإىل  	
الوال��ي  به��ا، يضطل��ع  يتمت��ع  ال��ي  الرفيع��ة 
بوظائ��ف مالي��ٍة مباش��رٍة جتع��ل من��ه خازن��ًا 
لبي��ت م��ال املس��لمن وآم��راً أعل��ى لصرفيات��ه 
يف  وكذل��ك  املختلف��ة،  األجه��زة  نفق��ات  يف 
القضاي��ا املنف��ردة واخلاّصة1 . تض��اف إىل ذلك 
مهمات��ه العس��كرية املتمثل��ة يف اإلش��راف عل��ى 
ق��ّوات الوالي��ة وم��ا يرتب��ط بذل��ك م��ن ش��ؤوٍن 

والن��وع. األهمي��ة  متفاوت��ة 
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أذرٌع يف  الوال��ي  مكت��ب  ع��ن  تتف��ّرع  	
القواط��ع وامل��دن، يطل��ق عل��ى رئي��س كلٍّ منه��ا 
لق��ب أم��رٍي يف حال��ة امل��دن الكب��رية واملتوس��طة، 
أو إداريٍّ يف البل��دات والق��رى. ويلع��ب كلٌّ م��ن 
األم��راء أو اإلداري��ن أدواراً رقابيًة على األجهزة 
العاملة يف حّيزه اجلغرايّف لصاحل مكتب الوالي، 
إضاف��ًة إىل قي��ام اإلدارّي بالتدخ��ل حل��ّل بع��ض 
املش��كات احمللي��ة أو نقلها إىل مكت��ب الوالي إن 
عج��ز ع��ن احل��ّل. وتتب��ع ملكت��ب الوال��ي كلٌّ م��ن 
مكات��ب العاق��ات العام��ة واإلع��ام واالنتس��اب.

- املكت��ب اإلعام��ّي: وهلذا املكتب  	
وظيف��ٌة مزدوجٌة إعامي��ٌة )إخباريٌة( ودعائيٌة 
)تروجيي��ٌة( ألنش��طة وأعم��ال أجه��زة "الدول��ة" 
األخ��رى املدنية والعس��كرية. ويق��وم هذا املكتب 
	بطباع��ة منش��وٍر إخب��اريٍّ يوم��يٍّ حت��ت اس��م

 "أخب��ار الي��وم"، يوّزع��ه يف نقاط��ه اإلعامي��ة 
الثابت��ة أو اجلّوال��ة يف م��دن وبل��دات الوالي��ة 
الرئيس��ية. وإضاف��ًة إىل ذل��ك، ت��وّزع النق��اط 
وإصدارات��ه  التنظي��م  منش��ورات  اإلعامي��ة 
املختلف��ة، املركزي��ة منه��ا أو احمللي��ة )عل��ى 
مس��توى الوالي��ة(. ويش��رف املكت��ب أيض��اً عل��ى 
احلس��ابات اإللكرتوني��ة الرمسي��ة عل��ى ش��بكة 

اإلنرتن��ت.
العام��ة:  العاق��ات  مكت��ب   - 	
خيت��ّص ه��ذا املكت��ب بتوثي��ق ص��ات التنظي��م 
م��ن  العش��ائرية،  والرتكيب��ات  الق��وى  م��ع 
خ��ال القي��ام بزي��اراٍت وّدي��ٍة لق��ادة أو ش��يوخ 
ه��ذه التش��كيات. كم��ا ينش��ط املكت��ب يف ح��ّل 
املش��كات ذات الصبغ��ة العش��ائرية، وخاّص��ًة 
مشكات الثأر واخلافات االجتماعية العميقة 

. املختلف��ة2  اجملموع��ات  ب��ن 
وامل��وارد  االنتس��اب  مكت��ب   - 	
البشرية: يس��تقبل الراغبن يف االنتساب إىل 
صف��وف التنظي��م. ويش��ابه يف وظيفت��ه مكات��ب 
والس��جات  والتجني��د  والتوظي��ف  التعبئ��ة 
العس��كرية يف آٍن واحد، إذ إنه يعمل يف الش��قن 
املدن��ّي والعس��كرّي، ويف حتدي��د أع��داد وأمس��اء 
املش��اركن يف ال��دورات التأهيلي��ة الش��رعية 
منه��ا والعس��كرية. وهل��ذا املكت��ب أهمي��ٌة كرى 

إىل  املنتم��ن  أمس��اء  قوائ��م  عل��ى  الحتوائ��ه 
التنظي��م م��ن مدني��ن وعس��كرين.

اإلدارات:
أجه��زة  ب��ن  الدائم��ة  املقارن��ة  إن  	
داع��ش املدني��ة -على مس��توى الوالية فما دون- 
واألجه��زة احلكومي��ة الس��ابقة -عل��ى مس��توى 
احملافظة فما دون- تبدو ضئيلة النفع للبحث 
يف اهليكلي��ة اإلداري��ة "للدول��ة اإلس��امية"، إذ 
تف��رض اهلويت��ان الديني��ة والعس��كرية هل��ذه 
"الدول��ة" آثاره��ا يف كّل جس��ٍم صغ��رٍي أو كب��رٍي 
م��ن أجس��امها. كم��ا ختف��ض عملي��ات الفص��ل 
ب��ن ف��روع األجس��ام  الدائم��ة،  والض��ّم، ش��به 
الوظائ��ف،  ع��دد  تغ��رّي  وكذل��ك  املختلف��ة، 
زي��ادًة أو نقصان��اً ل��كّل ف��رٍع أو جلس��مه األعل��ى3 
ال��ي أطلقته��ا  ، م��ن درج��ة الثق��ة باألمس��اء 
وتطلقه��ا داع��ش عل��ى تل��ك األجس��ام/ األجهزة 
أو تفّرعاته��ا. م��ع اإلش��ارة إىل التغ��رّيات غ��ري 
"رمسي��ٍة"  ورق��ٍة  ب��ن  األمس��اء  هل��ذه  رة  امل��رّ
وأخرى تصدر عن اجلهاز ذاته4 . ونتيجًة هلذا، 
ولغياب بياناٍت صادرٍة عن التنظيم تش��رح هذه 
اهليكلية وحتّدد بدقٍة ووضوٍح اس��م كّل جهاٍز 
ووظيفت��ه، وجله��ل معظ��م منتس��ي التنظي��م 
به��ذه اهليكلي��ة؛ س��نضطّر إىل إهم��ال العناوي��ن 
والتس��ميات ال��ي تطلقه��ا داع��ش عل��ى أجهزتها 
املضام��ن  واس��تخدام  األق��ّل-  عل��ى  –مبدئي��اً 
املعّرة عن عمل وطبيعة كلٍّ من هذه اإلدارات 

واألجه��زة املختلف��ة.
اإلدارات  تق�������سيم  بذل��ك  وميك��ن  		

إىل ما يلي:
أواًل( اإلدارة الشرعية:

يرئس��ها أم��ري الش��رعين5 . وتتأل��ف  	
م��ن اجلهازي��ن القضائ��ّي والش��رعّي، إضاف��ًة 
إىل مئ��ات الش��رعين املوّزع��ن عل��ى األجه��زة 
األخ��رى، والذي��ن يقوم��ون بوظائ��ف تش��ابه إىل 
ح��دٍّ كب��رٍي وظائ��ف املندوب��ن احلزبي��ن يف 
أجه��زة ال��دول الش��مولية احملكوم��ة م��ن ح��زٍب 
واح��د. وتع��ّد األجه��زة التابع��ة واملش��تقة م��ن 
ه��ذه اإلدارة خالص��ة البني��ة م��ن ناحية تش��كلها 
وانتمائه��ا إىل "الدول��ة اإلس��امية"، إذ يتأل��ف 
كادره��ا البش��رّي من املبايعن للتنظيم فقط.

يق��وم  القضائ��ّي:  اجله��از   - 	
ه��ذا اجلس��م، املتمث��ل يف احملكم��ة اإلس��امية، 
بالفص��ل يف النزاع��ات املختلف��ة ب��ن خمتل��ف 
األط��راف –م��ن عناص��ر التنظي��م أو م��ن عامة 
ال��ي تعج��ز  الن��اس- إال يف بع��ض احل��االت 
احملكم��ة ع��ن الب��ّت فيه��ا، مث��ل بع��ض القضاي��ا 
املرفوع��ة ض��ّد ق��ادٍة كبار يف داع��ش6 ، فتحال 
إىل حماك��م مدين��ة املوص��ل. فيم��ا ترف��ض 
احملكمة اإلسامية البّت يف قضايا أخرى ذاّت 
طبيعٍة ماليٍة –وال س��يما القضايا الي تطاَلب 
إىل  وحتّوهل��ا  أم��وال-  بدف��ع  "الدول��ة"  فيه��ا 
مكتب الوالي. يعمل يف احملكمة جمموعٌة من 
القض��اة، خيت��ّص كلٌّ منه��م بن��وٍع حم��ّدٍد م��ن 
القضايا، وتتبع هلا فروٌع عّدٌة يف املدن الكبرية 

للنظ��ر يف القضاي��ا األق��ّل أهمي��ة.
- الش��رطة اإلس��امية: وه��ي  	
اإلس��امية،  للمحكم��ة  التنفيذي��ة  ال��ذراع 
وتعم��ل حت��ت س��لطتها. فه��ي مس��ؤولٌة ع��ن 
جل��ب املتهم��ن وتقدميه��م إىل ه��ذه احملكم��ة، 
إضاف��ًة إىل امله��اّم الروتينية يف تطبيق النظام 
العام وتقديم املؤازرة ألجهزة داعش املختلفة 

إن ل��زم األم��ر.
الدع��وّي: وخيت��ّص  - اجلس��م  	
بنش��ر وتروي��ج املب��ادئ والعل��وم اإلس�������امية 
خمتلف��ٍة،  بأس������اليب  داع��ش-  رؤي��ة  –وف��ق 

كال��دورات الش��رعية الدوري��ة ال��ي تق��ام يف 
املس��اجد، واألنش��طة امليدانية الي جترى على 
شكل احتفاالٍت وحماضراٍت تقام يف الساحات 
لش��رعين  الدعوي��ة  والزي��ارات  والش��وارع، 
الصغ��رية.  والبل��دات  الق��رى  إىل  	نوعي��ن 
كم��ا يش��رف اجله��از الدع��������وّي عل��ى ش��ؤون 
املساجد وتعين اخلط��������باء واألئمة واملؤذنن 
فيها. وُأحلق جهاز احل������سبة )ديوان احلسبة(، 
ذو الوظيفة اإلرشادية والشرطية يف آٍن واحٍد 
)ت��رتاوح مهاّم احلس��بة بن النص��ح وبن إلقاء 
الق���������بض عل��ى املخالف��ن( باجلس��م الدع��وّي 
ال��ذي أخ��ذ تس�������مياٍت خمتلف��ًة آخره��ا دي��وان 

"الدعوة واألوقاف واملس�������اجد".

1  - مثل قضايا التعويضات املالية ملن تضّررت ممتلكاتهم يف معارك التنظيم أثناء سيطرته على احملافظة.
2  - رغم جناحه الظاهر يف تسوية بعض النزاعات العشائرية يف احملافظة، إال أن قضايا الثأر ميكن أن تتجّدد يف أّي وقت.

3 - يلحظ هذا يف عمل احلسبة والشرطة اإلسامية.
4  - م��ن بي��اٍن أو ورق��ٍة رمسي��ٍة إىل أخ��رى يتغ��ري اس��م اجله��از الدع��وّي ب��ن "املكت��ب الدع��وي" ودي��وان "الدع��وة واألوق��اف واملس��اجد". وكذل��ك احل��ال يف اجله��از القضائ��ّي 

بن"دي��وان القض��اء واملظ��امل" و"احملكم��ة اإلس��امية".
5  - جيب أن يكون أمري الشرعين حائزاً على قدٍر كبرٍي من العلوم الدينية.

6  - مثل القضايا املرفوعة على األمري العسكرّي أو على األمنين.
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ثانيًا( ديوان خدمات املس��لمن:

قطاع��اٍت  يف  اجله��از  ه��ذا  يعم��ل  	
خمتلفٍة هي الكهرباء، ومياه الشرب، واهلاتف، 
واملطاحن واملخابز، واألشغال البلدية، والنقل. 
ويع��ّد م��ن أوض��ح أجه��زة داع��ش م��ن ناحي��ة 
االختص��اص. ولي��س خال��ص البني��ة للتنظي��م 
املوظف��ون  يش��ّكل  إذ  البش��رّي،  كادره  يف 
احلكومي��ون الس��ابقون النس��بة األك��ر م��ن 
	ع��دد العامل��ن في��ه. كم��ا يعم��ل في��ه أيض��ًا
املتعاق��دون  أوهلم��ا  العم��ال  م��ن  نوع��ان 
البني��ة احلكومي��ة  التنظي��م م��ن خ��ارج  م��ع 
الس��ابقة، س��واًء أكان��وا م��ن العم��ال امله��رة أم 
العادي��ن، وحبس��ب احلاج��ة إليه��م. والن��وع 
الثان��ي ه��م املبايع��ون، ومنه��م يع��ّن رئي��س أو 
أم��ري كّل وح��دٍة أو ف��رٍع أو مكت��ٍب من مكاتب 
الدي��وان، يض��اف إليهم الش��رعيون واألمنيون 
املداوم��ون حت��ت صف��اٍت وظيفي��ٍة ش��كليٍة يف 
غال��ب األح��وال. ويق��ّدم ه��ذا الدي��وان خدم��اٍت 
املدني��ة األخ��رى،  خمتلف��ًة ألجه��زة داع��ش 

وخاّص��ًة منه��ا م��ا ه��و قي��د التأس��يس. 
ثالثًا( ديوان الزراعة:

صغ��ريٌة  أج��زاٌء  إال  تكتم��ل  مل  	
ومركزي��ٌة م��ن ه��ذا اجله��از، إذ مل تؤّس��س 
بع��ُد اجلمعي��اُت الفاحي��ة ال��ي ستش��ّكل –يف 
ح��ال قيامه��ا- األذرع امليداني��ة هل��ذا الدي��وان 
مكات��ب  تق��وم  فيم��ا  الريفي��ة.  املناط��ق  يف 
خدم��ات املس��لمن بالوظائ��ف املفرتض��ة هل��ذه 
اجلمعي��ات حالي��ًا، مث��ل تنظي��م عملي��ات الرّي 
وإعداد قوائم بالفاحن ومس��احات األراضي 
اإلش��ارة  وجت��ب  منه��م.  كلٌّ  يزرعه��ا  ال��ي 
هن��ا إىل ال��دور الكب��ري ملوظف��ي مش��اريع ال��رّي 
احلكومي��ة الس��ابقة يف العملي��ة الزراعي��ة يف 
حمافظ��ة دي��ر ال��زور/ والي��ة اخل��ري، الذي��ن 
واصل��وا عمله��م رغ��م قط��ع مديري��ة "مش��روع 
للنظ��ام  التابع��ة  األدن��ى"  الف��رات  ح��وض 
رواتبهم، وقبل أن تستغي داعش عن خدمات 
بعضه��م وتتكف��ل بدفع مكافآٍت غ��ري منتظمٍة 
نّظ��م  آخ��ر  جان��ٍب  وم��ن  اآلخ��ر.  للبع��ض 
ه��ذا الدي��وان الزراع��ة البعلي��ة يف منطق��ي 
– و"اجلزي��رة"  الش��ام-  –بادي��ة  "الش��امية" 

ش��رق وغ��رب ح��وض اخلاب��ور- بع��د أن رفض 
مزاعم جمموعاٍت عش��ائريٍة بتملك مساحاٍت 
املرّوي��ة مش��ال  شاس��عٍة م��ن األراض��ي غ��ري 
وجن��وب ح��وض الف��رات، معت��راً س��ائر ه��ذه 
األراض��ي ملكي��ًة عام��ًة "للدول��ة االس��امية" 
منه��ا  معين��ٍة  مناط��ق  بع��رض  ه��ي  تق��وم 

لإلجي��ار الس��نوّي مل��ن يرغ��ب يف زراعته��ا.

رابعًا( ديوان الصحة:
ه��ذا اجله��از قي��د التأس��يس أيض��ًا.  	
معظ��م  ح��ال  ه��ي  -كم��ا  نظري��ًا  ويتأل��ف 
الدواوي��ن- م��ن مكت��ٍب رئيس��يٍّ يف املركز تتبع 
ل��ه مكات��ب فرعي��ٌة يف قواط��ع الوالي��ة األربع��ة، 
تش��رف بدوره��ا عل��ى املؤّسس��ات الصحي��ة يف 
كّل قاط��ع. وجت��در اإلش��ارة هن��ا إىل األهمي��ة 
الك��رى لعم��ل املؤّسس��ات الصحية الي أنش��أها 
س��يطرة  قب��ل  الثوري��ون  الطبي��ون  النش��طاء 
داع��ش عل��ى احملافظ��ة، واس��تمّر معظمه��ا يف 
العم��ل، وه��ي تق��وم اآلن بال��دور الرئيس��ّي يف 
تقدي��م الرعاي��ة الصحية للس��كان، م��ع التنويه 
واملش��ايف  )العي��ادات  اخل��اّص  القط��اع  ب��دور 
والصيدليات( يف هذا اجلانب. وميكن القول إن 
فعالية داعش يف احلقل الصحّي تقتصر فقط 
عل��ى القرارات الس��لبية –واملدّم��رة أحيانًا- الي 
يصدرها التنظيم بن حٍن وآخر، وكذلك يف 
تعين مبايعن له يف كّل مش��فًى أو مؤّسس��ٍة، 
ال أدوار طبيًة حقيقيًة هلم، بل ينحصر عملهم 
عل��ى النواح��ي الش��رعية واإلداري��ة واألمني��ة 
يف ح��االٍت كث��رية. وباس��تثناء طبي��ٍب واح��ٍد يف 
كّل احملافظة، فشل التنظيم يف إقناع األطباء 

باالنضم��ام إلي��ه.
خامسًا( ديوان التعليم:

ألغ��ت داع��ش املنظوم��ة التعليمي��ة  	
السابقة. وتعمل اليوم على تأسيس منظومتها 
اخلاّصة، مبتدئًة بفرض ما تسّميه االستتابة 
القط��اع  الس��ابقن يف  العامل��ن  عل��ى مجي��ع 
الرتب��وّي، ث��م إخض��اع م��ن يرغ��ب يف العم��ل يف 
مدارس��ها القليل��ة املفتتح��ة ل��دوراٍت ش��رعيٍة 
تأهيلية. ووفق نظامها اجلديد، قّلصت داعش 
املراح��ل التعليمي��ة إىل املرحلت��ن االبتدائي��ة 
التعلي��م  س��نوات  بذل��ك  لتلغ��ي  واإلعدادي��ة، 
الثانوي الثاث. كما أصدرت منهاجًا تعليميًا 
جديداً حذف عدداً من املواّد الدرسية املعروفة. 
ومل تنج��ح داع��ش حت��ى اآلن إال يف افتت��اح عدٍد 
قلي��ٍل م��ن امل��دارس –10 فق��ط- مم��ا ي��دّل عل��ى 
عجزه��ا املس��تقبلّي ع��ن بناء منظوم��ٍة تعليميٍة 

توف��ر املس��توى األدنى م��ن التعليم لكامل أجزاء 
الوالي��ة. ويع��ّد ه��ذا اجله��از، بش��كله احلال��ّي أو 

املس��تقبلّي، جه��ازاً خال��ص البني��ة لداعش.
سادسًا( ديوان العقارات:

وتس��جيل  والش��راء  البي��ع  بش��ؤون  وخيت��ّص 
امللكي��ات العقاري��ة، بالتقاط��ع م��ع م��ا يل��زم يف 

األجه��زة الش��رعية.
سابعًا( ديوان الزكاة:

وخيتّص بت����حديد وت��حصيل نسب  	
الزك��������اة املفروض����ة على مال����كي ال�����ثروات 

	بأنواعها املختلفة.
ماحظاٌت عامة:

ال���������تسميات  تك���������ون  ق��د   -1  

ه��ذا  كتاب��ة  يف  املس��تعملة  واملصطلح��ات 
التقرير مضللًة بعض الشيء، نظراً الختاف 
الوقائ��ع املضطرب��ة واملرجتل��ة ع��ن االنطباعات 
العقاني��ة ال��ي ق��د ترتكه��ا ه��ذه التعاب��ري. إال 
أن عمًا ش��اقًا مثل حماولة رس��م الوجه املدنّي 

االس��تعماالت. ه��ذه  يوج��ب  داع��ش  لكي��ان 
2- رغم التشكيات االمسية ألجهزة   

وتض��ارب  اختص��اٍص  تن��ازع  يلح��ظ  داع��ش، 
صاحياٍت بن مسؤولي هذه األجهزة، إضافًة 
إىل تدخ��ل كلٍّ م��ن العس��كرين واألمني��ن 

املختلف��ة. األجه��زة  عم��ل  يف  والش��رعين 
أو  أنظم��ة  أو  قوان��ن  توج��د  ال   -3  

لوائ��ح إداري��ة تضب��ط العم��ل يف أجه��زة داعش.
العس��كرية  الطبيع��ة  تف��رض   -4  

لدول��ة داعش على مجي��ع املبايعن املدنين هلا 
أن يكون��وا عل��ى اس��تعداٍد دائ��ٍم ل��رتك أعماهل��م 
والتوجه إىل جبهات القتال، حبسب ما تقتضيه 

والظ��روف. احلاج��ة 
5- مل تنش��أ حت��ى اآلن أي��ة أجه��زٍة   

خاّص��ٍة بتنظي��م العم��ل يف قطاع��اٍت حيوي��ٍة 
والصناع��ة. التج��ارة  مث��ل  هام��ٍة 

6- استثنيت األج����هزة الع������سكرية   

واألمنية، وكذلك ال��جهاز اخلاّص بالنفط، 
من العرض يف هذا التقرير.

دير الزور - مدينة البصرية
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ومن��ذ ذل��ك التاري��خ وحت��ى بس��ط  	
احملافظ��ة  كام��ل  عل��ى  لس��يطرتها  داع��ش 
كانت الوالية جمّرد تعبرٍي جمازيٍّ يدّل على 
مش��روٍع خُيط��ط ل��ه، وكان الرف��دان جم��ّرد 
قائٍد فرعيٍّ جلماعٍة عسكريٍة طموحٍة تسعى 
إىل حتقي��ق ه��ذا املش��روع. وخ��ال ه��ذه امل��ّدة 
اقتص��رت اهتمام��ات "الوال��ي" و"الوالي��ة" عل��ى 
الشأن العسكرّي وما يلزمه من دعايٍة وتشريٍع 
دييٍّ ومتويٍل وجد قناته الرئيسية يف السيطرة 
االقتصادي��ة  واملنش��آت  املواق��ع  بع��ض  عل��ى 
اهلام��ة، دون أن تظه��ر أي��ة اهتماماٍت أخرى يف 
حق��ول اخلدمات والصّح��ة والتعليم والزراعة 
وغ��ري ذل��ك من الش��ؤون الطبيعية ألي��ة "دولٍة" 
قي��د التأس��يس. والحق��ًا، بع��د حتق��ق ش��رَطي 
األرض والس��كان الازم��ن ألن تك��ون والي��ة 
اخلري واليًة كاملة األركان، أظهرت داعش 

اهتمام��اٍت غ��ري متناس��قٍة بتل��ك الش��ؤون.
م��ن  كلٍّ  تش��ّكل  س��رية  وتكش��ف  	
الواق��ع، خ��ال  املدني��ة عل��ى أرض  أجهزته��ا 
األش��هر التس��عة الفائت��ة م��ن س��يطرتها عل��ى 
مس��ؤولي  ل��دى  فاضح��ًا  جه��ًا  ال��زور،  دي��ر 
التنظيم بش��ؤون اإلدارة والتخطيط. وتكش��ف 
كذل��ك عج��ز داع��ش ع��ن اس��تقطاب أصح��اب 
الكف��اءة العلمي��ة واخل��رة الفني��ة ليكون��وا م��ن 
أعضائه��ا، رغ��م احلاج��ة املادي��ة املاّس��ة ل��دى 
آالف املهندس��ن واألطب��اء وخرجي��ي كلي��ات 
اإلدارة واالقتص��اد م��ن أبن��اء دي��ر ال��زور، مم��ن 
مل يغ��ادروا األراض��ي الس��ورية ويقيم��ون يف 
إن  الق��ول  وميك��ن  منه��ا.  خمتلف��ٍة  مناط��ق 
ه��و  اخلص��وص  ه��ذا  يف  داع��ش  حققت��ه  م��ا 
اس��تقطاباٌت جزئي��ٌة عل��ى ش��كل تعاق��داٍت م��ع 
قلٍة من أصحاب الكفاءة العلمية واملهنية، دون 
أن تنج��ح يف إقناعه��م ب��أن يكونوا ج��زءاً عضويًا 
م��ن بنيته��ا. ول��ن حيق��ق ه��ذا التعاق��د، بطبيعة 
وذل��ك  لداع��ش،  نقطي��ًة  فوائ��د  إال  احل��ال، 
ألس��باٍب ع��ّدٍة منه��ا س��لم أولوي��ات التنظي��م، 
وال��ذي يتف��ّوق في��ه االعتب��ار األم��ّي ف��وق أّي 
اعتباٍر، فا يسمح أن يتبّوأ املتعاقدون مناصب 

أو يتول��وا مهم��اٍت ختّوهل��م إص��دار ق��راراٍت أو 
املش��اركة يف التخطيط املرك��زّي –إن وجد- 
س��واًء عل��ى مس��توى الوالي��ة أو عل��ى مس��تويات 
"القواط��ع" املؤلف��ة هلا. لتذهب ه��ذه األدوار إىل 
املبايع��ن فق��ط، وف��ق قاع��دة تعي��ٍن ال تراع��ي 
املعاي��ري املهني��ة املعروف��ة إال بأدن��ى الدرج��ات، 
اخ��رتاٍق كث��رية  م��ن ح��االت  تس��لم  أن  دون 
 ، وغريبة، كأن يرتأس خريج معهٍد موسيقيٍّ
وبائ��ع ألبس��ٍة نس��ائيٍة يف الوق��ت ذات��ه، جه��از 
التعلي��م قي��د التش��كل، ويش��ارك يف التخطي��ط 
للعملي��ة التعليمي��ة عل��ى مس��توى الوالي��ة/ 
احملافظ��ة. وميك��ن أيض��ًا ملمّرٍض غ��ري ماهٍر أن 
يرتأس جهاز داعش الصحّي –قيد التشكل- يف 
حيٍز جغرايفٍّ واس��عٍ يتألف من عش��رات القرى 
والبل��دات، وقد يأتي ش��خٌص م��ا -صّف ضابٍط 
منش��قٌّ ث��م مباي��ٌع لداع��ش- م��ن خ��ارج احلق��ل 
امله��يّ كل��ه لي��رتأس قطاع��ًا حيوي��ًا مث��ل مي��اه 
الش��رب يف منطق��ٍة شاس��عة. وأمثل��ة تعيين��ات 

داع��ش العش��وائية كث��رية.
التقاري��ر  تب��دو  الش��أن  ه��ذا  ويف  	
ومحل��ة  ومهندس��ن  علم��اء  ع��ن  الصحفي��ة 
ش��هادات دكت��وراه هاج��روا إىل دول��ة داع��ش، 
وس��ّخروا إمكاناته��م العلمي��ة يف آل��ة بنائه��ا، 

متس��ّرعًة ومبالغ��ًا فيه��ا إىل ح��دٍّ كب��ري. فف��ي 
دير الزور على األقّل ال يكش��ف احتكاك هؤالء 
اخلراء املزعومون مع نظرائهم السورين عن 
أي��ة مه��اراٍت خاّص��ٍة أو عادي��ٍة حت��ى. ويف مّراٍت 
كثريٍة ال تبدو هلم أية عاقٍة باختصاصاتهم 
–م��ن  الفرنس��ّي  املهاج��ر  فيفش��ل  املفرتض��ة؛ 
أص��ول عربي��ٍة قريب��ٍة- ال��ذي تقّدم��ه داع��ش 
كع��امل صيدل��ة، يف ق��راءة الرتكيب��ة العلمية 
لعلب��ة دواٍء ق��راءًة تنب��ئ ع��ن أي��ة خ��رٍة س��ابقة، 
نف��ٍط  ل�"خ��راء"  مهني��ٌة  محاق��اٌت  وتتس��ّبب 
اآلب��ار  بع��ض  عم��ل  إيق��اف  يف  خليجي��ن 
ألس��ابيع ع��ّدة، فيم��ا يفش��ل مدي��ر مدرس��ٍة 
مهاج��ٌر –حس��ب تقدمي��ه لنفس��ه- يف إب��داء أي��ة 
ماحظ��ٍة نافع��ٍة لتوزي��ع احلص��ص الدرس��ية، 

أثن��اء نقاش��ه م��ع معلم��ن س��ورين.
م��ن  الكث��ري  ع��ن  احلدي��ث  وميك��ن  	
ن��درة  ع��ن  تكش��ف  ال��ي  املش��ابهة  األمثل��ة 
الكف��اءات احلقيقية يف صف��وف املهاجرين إىل 
داعش، مع وجود أعداٍد من الطلبة اجلامعين 
ب��ن املتطّوع��ن الع��رب. يف ح��ن تق��ّل نس��بة 
طلب��ة اجلامع��ة الس��ورين، إىل ح��دٍّ كب��رٍي، 
ب��ن مبايع��ي التنظيم، لص��احل متعلمي ما قبل 

الثانوي��ة وس��واهم م��ن أش��باه األمي��ن.

فقط في "دولة" داعش؛
يصبــح عامــل محطــة المياه واليًا، وصّف الضابط المنشــّق مهندســًا، والممــّرض مدير صّحة

منذر إبراهيم

م��ن منص��ب أم��رٍي يف جبه��ة النص��رة يف دي��ر ال��زور، انتق��ل عام��ر الرف��دان، وه��و عام��ٌل مؤق��ٌت يف مؤّسس��ة املي��اه قب��ل الث��ورة،  	
إىل وظيف��ة واٍل لوالي��ة اخل��ري، وه��و اس��م دي��ر ال��زور اجلدي��د بع��د إع��ان الدول��ة اإلس��امية يف الع��راق والش��ام يف نيس��ان 2013.

من انشطة داعش يف مدينة امليادين
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وقد أِلف الس��وريون حضور ش��عبان،  	
مباحثات��ه  أثن��اء  األب  لألس��د  كمرتمج��ةٍ 
باإلنكليزي��ة، وال س��يما يف حمادث��ات الس��ام 
التس��عينيات.  خ��ال  والفاش��لة  الطويل��ة 
وق��د ظن��وا وقته��ا أن ل��دى ش��عبان م��ا يؤهله��ا 
املفاوض��ة،  الس��ورية  الوف��ود  يف  للمش��اركة 
فض��ًا ع��ن الرتمج��ة، ال س��يما م��ع الش��هادة 
ال��ي حتوزها )الدكتوراه يف اللغة اإلنكليزية 
وآدابه��ا م��ن جامع��ة ووري��ك الريطاني��ة( ومع 
ُبعده��ا ع��ن وس��ائل اإلع��ام. ولك��ن ه��ذا الظ��ن 
س��رعان م��ا تبّخ��ر م��ع احلماق��ات ال��ي ص��ارت 
ت��رتى م��ن ف��م الدكت��ورة، عندم��ا أصبح��ت 
وزي��رًة للمغرتب��ن، فمستش��ارًة لألس��د االب��ن، 
ولك��ن خاّص��ًة بع��د أن ب��دت نزعته��ا الطائفي��ة 

الكريه��ة واضح��ًة أثن��اء الث��ورة.
الكت��اب  ه��ذا  م��ن  كان  وإذا  	
وحم��وره، أي املفاوض��ات الس��ورية األمريكي��ة 
اإلس��رائيلية م��ن أج��ل الس��ام، ق��د ص��ار ج��زءاً 
م��ن التاري��خ، بع��د تغ��رّي احل��ال الس��ورية إث��ر 
الث��ورة، واخت��اف ص��ورة املنطق��ة عم��ا كانت 
يف التس��عينيات؛ ف��إن أم��ارات عب��ادة الدكتورة 
شعبان لرئيسها هي أطرف ما يتبقى من هذه 
املذك��رات، بع��د جتاه��ل الصفح��ات الطويل��ة 
»الثقاف��ة  مق��ّرر  م��ن  تتناس��ل  ال��ي  واململ��ة 
القومي��ة االش��رتاكية« ال��ذي كان مفروض��ًا 

األس��د. س��وريا  يف جامع��ات 
ومن ذلك أن نعلم أن عاقة ش��عبان  	
ببطلها تعود إىل العام 1971، عندما كانت قد 
ح��ازت للت��ّو عل��ى الش��هادة الثانوي��ة، حمقق��ًة 
الدرجة الرابعة على مستوى القطر يف الفرع 
األدب��ّي، وكان األس��د ق��د أق��ّر منح��ًا للط��اب 
ملتابع��ة  العلم��ّي  الف��رع  يف  األوائ��ل  العش��رة 
دراس��تهم اجلامعي��ة، بينم��ا اكتف��ى بالثاث��ة 
األوائ��ل م��ن الف��رع األدب��ّي، مما حي��رم طالبتنا 
الطموح��ة، ابن��ة قري��ة »املس��عودية« يف ري��ف 
مح��ص، م��ن احلص��ول عل��ى املنح��ة. فق��ّررت 
رئي��س اجلمهوري��ة!  لق��اء  الصغ��رية  الش��ابة 
فاقتحم��ت الكلي��ة العس��كرية حبم��ص، أثن��اء 
زي��ارة األس��د هل��ا، واس��تطاعت إيص��ال ش��كواها 
رغ��م احل��رس وعناص��ر األم��ن، لتتلق��ى دع��وًة 

إىل القص��ر اجلمه��ورّي بع��د أي��ام. وس��افرت 
الشابة الريفية بثياٍب »ذات لون أمحر صارخ« 
إىل عاصم��ة الب��اد لتقاب��ل رئيس��ها، ولتفاج��أ 
عندم��ا أجابه��ا: »مع��ك ح��ق«! وتب��دأ م��ع ه��ذا 
اللق��اء قص��ة الس��حر ال��ي جعل��ت ش��عبان ترى 
يف حافظ األسد معاداًل موضوعيًا ال لتشرشل 
وأتاتورك وعبد الناصر فحس��ب، بل لنيلس��ون 

مانديا!
ع��دم  س��بب  كان  وق��د  ال  كي��ف  	
حص��ول األس��د عل��ى إس��عاٍف مباش��ٍر، عندم��ا 
وافت��ه املنّي��ة، ه��و انش��غال زوجت��ه بع��ّد »بع��ض 
النق��ود م��ن أم��وال ال��زكاة ال��ي تنوي إرس��اهلا 
والق��رى  امل��دن  يف  مس��تورٍة  عائ��اٍت  إىل 
الس��ورية. ومل تتوق��ف عن ع��ّد النقود، إذ ظنت 
أن زوجه��ا يناديه��ا لتس��اعده عل��ى تذّك��ر أحد 
األمساء أو التواريخ«، وفق ما تنقل شعبان عن 

»الس��يدة أنيس��ة خمل��وف«.
تعّرض��ت ش��عبان لصدم��ٍة ش��ديدٍة  	
إث��ر وف��اة األس��د، مل خيّف��ف عنه��ا إال زيارت��ه 
هل��ا يف احلل��م بع��د ع��اٍم ليق��ول: »ي��ا بثين��ة، مل��اذا 
مل تكت��ي حت��ى اآلن ع��ن املرحل��ة ال��ي عمل��ِت 
فيها معي؟ أجبُت بقولي: »ألني مل أعرف أين 
أبدأ وما نوع الكتاب الذي جيب أن أكتبه. هل 
ينبغ��ي ل��ي أن أكت��ب ع��ن طفولت��ك وش��بابك 

وعائلت��ك وحيات��ك املهني��ة؟« ق��ال: »ال، ال! ليس 
تل��ك األم��ور. يكف��ي  الكتاب��ة يف كل  علي��ك 
كت��اب م��ن أربع��ة فص��ول«. وأوض��ح أن ه��ذه 
الفصول جيب أن ترّكز على سورية والغرب، 
وعاقت��ه بالغ��رب، ودوره يف عملي��ة الس��ام، 

وأخ��رياً: »حاف��ظ األس��د وبي��ل كلينتون«.
ه��ذا ه��و األس��د األب إذاً! ال حيك��م  	
الباد والعباد من قره فقط، بل يتكّرم بزيارة 
مس��اعديه يف املن��ام ليوّج��ه أكادميي��ًة إىل م��ا 
تكتب وحيّدد هلا فصوله، كمش��رٍف من عامل 
الغيب. وليأتي مثقٌف عربيٌّ معروٌف، هو عبد 
اإلل��ه بلقزي��ر، ويق��ّدم مذكرات ه��ذه املوظفة 
ال��ي  »الش��هادة  املبه��ورة بقول��ه إن  الصغ��رية 
تقّدمه��ا أس��تاذٌة جامعي��ٌة وكاتب��ٌة متمّرس��ٌة 
غرُي الرواية الي يقّدمها أّي راٍو آخر لألحداث 
وإن كان ذا كع��ٍب ع��اٍل يف مش��هد األح��داث«.

الع��رب  القومي��ن  »كع��ب«  ه��و  	
الش��مولية،  األنظم��ة  حلف��اء  التقليدي��ن، 
واحلّري��ات  اإلنس��ان  حق��وق  ع��ن  املتغاض��ن 
وكرام��ة املواطن��ن، إذ يتناغ��م م��ع بس��طار 
الطائفي��ة  وميليش��ياتهم  إي��ران  مال��ي 
املتعّصبة، ومع بقايا الرأس املاركسّي املتعّنت 
ال��ذي ورث��ه احلك��م الروس��ّي الفاس��د؛ ليتش��ّكل 
األس��د. الداع��م إلج��رام  املمت��ّد  ه��ذا احلل��ف 

حافظ األســد... بقلم عاشــقته
حممد عثمان

ص��در كت��اب »عش��رة أع��وام م��ع حافظ األس��د 2000-1990« بقلم بثينة ش��عبان عن مركز دراس��ات الوح��دة العربية ببريوت،  	
مطل��ع ه��ذا الع��ام، وأعي��دت طباعت��ه أكث��ر م��ن م��ّرٍة من��ذ ذل��ك الوق��ت.
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 هل تنظيم الدولة اإلســالمية ذروة الشــّر؟ 
هــذا مــا يريدون مّنا أن نعتقده

أوين جونز/ الغارديان/ 3 آذار
ترمجة مأمون حلي

)القنبل��ة  تع�����بري  يف  ش������يٌء  مث�����ة  	
الرميلي��ة( ال يس��تطيع تصوي��ر الرع��ب ال��ذي 
يبث��ه ه��ذا الس��اح. ق��د يك��ون الس��بب تش��ابه 
 BARREL BOMB األح��رف األوىل للكلمت��ن
ألنن��ا  رمب��ا  أو  مرح��ة،  خاّصي��ٌة  ل��ه  ال��ذي 
نرب��ط الرامي��ل بالب��رية والنبي��ذ، لك��ن القنابل 
الرميلي��ة مص��در رع��ٍب ووحش��يٍة ال ميك��ن 
ختيلهم��ا. فباإلضافة إىل املواد املتفجرة، غالبًا 
ما حتوي ش��ظايا معدنيًة تزيد يف عملية قتل 
البش��ر. ه��ذه الرامي��ل، ال��ي يت��ّم إس��قاطها من 
ارتفاع��اٍت جتع��ل اإلصاب��ة الدقيق��ة لله��دف 
مس��تحيلة، يس��تخدمها نظ��ام بش��ار األس��د، 
حليفن��ا الفعل��ّي -لنك��ّف ع��ن التظاه��ر عك��س 
ذلك- وحتى وقٍت قريٍب استخدمتها احلكومة 
العراقي��ة أيض��ًا. يف عاٍم واحٍد فقط، قتلت هذه 
الرامي��ل أكثر من 6000 
شخ�����ٍص يف س��وريا، 
ثلثه�����م تقريب�������ًا 
األط�������فال.  م��ن 
لكن نظام األس��د 
يس������تعرض  ال 
هي�������������ًا  م����تبا
 ، حش����يته بو
وال ينتج 

فيديوه��اٍت هل��ا تأث��رياٌت هوليوودي��ة. عوض��ًا 
ع��ن ه��ذا، يتبن��ى النظ��ام نف��س الن��رة اآلس��فة 
ح��دث  كم��ا  الغربي��ة،  الق��وى  تتبناه��ا  ال��ي 
عندم��ا ألق��ت الواليات املتحدة مادة الفوس��فور 
األبيض، احلارقة للحم البش��ر، فوق الفلوجة. 
حنن نأسف ألية إصابٍة يف صفوف املدنين )أو 
"أضراٍر جانبيٍة"، كما يفّضل الغرب(. حنن ال 
خصومن��ا.  عك��س  عل��ى  املدني��ن،  نس��تهدف 
حص��اد امل��وت قد يكون أكر بكثري، لكن النوايا 
املزعومة خمتلفة: على عكس خصومنا، حنن 
ال نه��دف إىل قت��ل املدني��ن، ل��ذا حن��ن حنتفظ 
بتفوقنا األخاقي. واألهّم من هذا، نظام األسد 
ال يعدم الغربين البيض ويصّورهم سينمائيًا. 
تنظي��م الدول��ة هو اآلن رمٌز للش��يطان، ومنبٌع 
للكوابيس. يف زمن احلرب، جيري التعامل مع 
عدم مشاركتك حبماسٍة كافيٍة يف التشهري 
بع��دّو الش��عب احلال��ّي رق��م واح��د )أي تنظي��م 
الدولة( كتريٍر للش��ّر، أو حتى كأمٍر قريٍب 
من اخليانة. انطبق هذا األمر على نظام األسد 
يف صي��ف 2013 بع��د أن مّت االّدع��اء بقتل��ه مئات 
املدني��ن األبري��اء بالغ��ازات الس��امة. اآلن ح��ّل 

تنظي��م الدول��ة حمّل نظام األس��د.
جي��ب أن ال يك��ون ل��دى أّي ش��خٍص  	
أي��ة أوه��اٍم ح��ول أن مس��لحي تنظي��م الدول��ة 
ليس��وا قتل��ًة براب��رًة جيب أن ُيهزم��وا، حتى ولو 
كن��ا خنتل��ف ح��ول الكيفي��ة ال��ي س��ُتنجز به��ا 
هزميتهم. لكن جرت املوضة أن ُتضفى عليهم 
كابوس��يٌة  وغرائبي��ٌة  املتف��ّرد،  الش��ّر  صف��ة 
هل��م  يس��مح  ذل��ك  ألن  أواًل،  إليه��ا:  يتوق��ون 
بس��حق أعدائه��م الذي��ن ميتلئ��ون رعب��ًا لدرجة 

	عوض������ًا ع��نأنه�������م ي������هربون 

 

أن يقاتل��وا، وثاني��ًا، ألن ذل��ك حيّس��ن مسعته��م 
كس��ب  عل��ى  ويس��اعدهم  املتعاطف��ن  ب��ن 
املتطّوع��ن. ه��ا هن��ا مث��اٌل م��ن عم��وٍد حدي��ٍث يف 
جري�������دة بريطاني��ة: "ناح��ظ ل��دى تنظي��م 
الوحش��ية  م��ن  مس��توًى  اإلس��امية  الدول��ة 
كنا نأمل أننا لن نشهده أبداً يف حقبة ما بعد 
النازي��ة". أحق��ًا؟ وماذا عن ب��ول بوت وجمازره؟ 
وعمليات القتل اجلماعية ملاين الش��يوعين 
يف إندونيسيا يف ستينيات القرن املاضي؟ وماذا 
ع��ن القص��ف املكث��ف ال��ذي مارس��ته الوالي��ات 

املتح��دة حب��ّق فيتن��ام والوس وكمبودي��ا؟
هوي��ة  عل��ى  التع��ّرف  مؤخ��راً  مت  	
حمم��د األم��وازي، لكن��ه م��ا زال معروف��ًا عل��ى 
وه��و  ج��ون"،  "اجله��ادي  باس��م  واس��ٍع  نط��اٍق 
ب��ن  أس��امة  ش��هرة  مس��توى  إىل  يص��ل  اآلن 
الدن. ال ب��دّ أن األم��وازي يس��تمتع بتحويل��ه 
إىل رم��ٍز ش��يطانيٍّ ل��دى الغ��رب، وه��و صي��ٌت 
م��رذوٌل، يقابل��ه تقدي��ٌس يف صف��وف املؤمن��ن 
احلقيقي��ن م��ن تنظي��م الدول��ة. يف أج��واٍء م��ن 
هذا النوع، يعاَمل أّي مستوًى من الفهم يذهب 
أبع��د م��ن "أصيب��وا بع��دوى إيديولوجي��ا س��امة" 
عل��ى أن��ه تري��ٌر للتنظي��م. أن��ا ال أع��رف كي��ف 
أصب��ح األم��وازي متطّرف��ًا، وأّي ش��خٍص يق��ول 
��اب،  بش��كٍل قاط��ٍع إن��ه يع��رف ه��و أمح��ق أو نصَّ
لكن من املؤكد أن دراسة كّل عامٍل حمتمٍل 
هي أمٌر معقول. حنن غري قادرين على القيام 
بهذا، ألن هكذا مش��روع يضع املرء حتت خطر 
أن ُيص��وَّر عل��ى أن��ه يس��اعد تنظي��م الدولة! هل 
دراس��ة، لنق��ل، دور معاه��دة فرس��اي واألزم��ة 
االقتصادي��ة يف صع��ود النازي��ة يع��ي تقدي��م 

تري��راٍت هل��ا؟
إن حديثًا عقانيًا عن األسباب وعن  	
احللول املمكنة يكاد يكون مستحيًا. ببساطة، 
مطل��وٌب من��ا أن نق��ول إن تنظي��م الدول��ة ه��و 
الش��ّر يف ش��كله األكث��ر بدائي��ًة، ولن��دع األم��ر 
عن��د ه��ذا احلّد. القنابل والس��جون هي اإلجابة 
املش��روعة الوحي��دة، وأّي ش��خٍص يق��ول غ��ري 
ذل��ك ه��و إم��ا تري��ريٌّ أو خائ��ٌن أو كاهم��ا. 
وبه��ذه الطريقة، تس��تمّر عاق��ة التعايش بن 

الق��وى الغربي��ة والنزع��ة اجلهادي��ة.
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- ال تعرب املقاالت املنشورة عن رأي املجلة بالضرورة.
- ترحب املجلة بمساهماتكم غري املنشورة سابقًا.
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كيف سقطت إدلب؟
تحليالت الشّبيحة العسكرية قبل الهزيمة وبعدها

بصدم��ٍة وذه��وٍل تلق��ى الش��ّبيحة،  	
عل��ى صفح��ات الفيس��بوك، أنب��اء تق��ّدم الث��ّوار 
يف مدين��ة إدل��ب، قب��ل أن ُيعل��ن ع��ن حتريره��ا 
بع��د أي��اٍم، يف غي��اب أّي تعلي��ٍق رمس��يٍّ م��ن قبل 
النظ��ام عل��ى املع��ارك. ويف ه��ذه األثن��اء انقس��م 
املؤي��دون املفجوع��ون إىل فئت��ن يف طريق��ة 

تلقيه��م لألخب��ار ال��واردة م��ن املدين��ة.
جل��أت الفئ��ة األوىل -كم��ا ج��رت  	
الع��ادة- إىل اإلن��كار وع��دم التصدي��ق، يف ح��ن 
انهي��ار معنوياته��ا  األخ��رى  الفئ��ة  مل خت��فِ 
وإب��داء حريته��ا مم��ا جي��ري، مس��تذكرًة م��ا 
س��بق وحدث يف الرقة ومناطق أخرى. ليفتح 
ب��اب التحلي��ل العس��كرّي، واملعلوم��ات الس��ّرية 
القادم��ة م��ن األق��ارب املزعوم��ن املوجودي��ن 
نفي��ًا  مصراعي��ه،  عل��ى  املعرك��ة،  أرض  يف 

وتري��راً. وتأكي��داً 
أثن��اء اق��رتاب الثّوار من إدلب نش��رت  	
أك��ر  اإلخباري��ة"،  دمش��ق  "ش��بكة  صفح��ة 
الفيس��بوك،  عل��ى  النظ��ام  تأيي��د  صفح��ات 
خ��راً ع��ن ب��دء وص��ول الدع��م لق��ّوات النظ��ام 
يف املدين��ة. يف ح��ن مت��ادت صفح��اٌت مؤي��دٌة 
أخ��رى يف ثقته��ا بامل��ؤازرة وبس��هيل احلس��ن 
ال��ذي س��يأتي إلنق��اذ املدين��ة: "قلناه��ا لكم ألف 
م��رة إدل��ب عصي��ة عليك��م. مهم��ا أتاك��م م��ن 
ولوجس��ي  وعس��كري  مال��ي  خارج��ي  دع��م 
كم��ا  ستس��حقون  مقرتك��م...  س��تكون 
س��حقتم يف مناط��ق أخ��رى. ابتلعت��م الطع��م 
وظننتم أنكم أجنزمت املهمة الي كلفكم بها 
س��لطانكم العثمان��ي لكنك��م مل تدرك��وا بأنكم 
دخلت��م مس��تنقعًا ل��ن خترج��وا منه أحي��اء أبداً. 
النس��ر حيل��ق فوقك��م ليض��رب مرتزقتك��م وها 
هو النمر قادم ليكمل املهمة بالقضاء على من 

تبق��ى م��ن فلولك��م، فأين املف��ر؟". وهنا اكتفى 
املعلق��ون م��ن الش��بيحة بالدعاء ومت��ّي النصر 
الق��ادم ال حمال��ة. فيم��ا أورد بع��ض رافع��ي 
املعنوي��ات م��ن املعلقن أخباره��م اخلاصة الي 
تؤكد انتصارات جيش األسد الوهمية، يقول 
جمد: "يا شباب تواصلت مع ابن عمي وهو عم 
خي��دم باألم��ن العس��كري وقال��ي ان��و جن��ود اهلل 
دم��روا دبابت��ن وبي��ك أب واملعنويات للس��ما..".

لك��ن األم��ر مل يطل كثرياً حتى بدأ  	
الثوار بنش��ر الصور واملقاطع من على أطراف 
إدلب، فيما نقلت الصفحات ما أعلنته وكالة 
س��انا، عل��ى لس��ان مصدرها العس��كرّي اخلفّي، 
م��ن أن "وح��داٍت من اجليش والقوات املس��لحة 
نف��ذت عملي��ة إع��ادة جتمي��ع جن��وب مدين��ة 
اإلرهابي��ن  آالف  ملواجه��ة  اس��تعداداً  إدل��ب 
املتدفق��ن م��ن تركي��ا". وهن��ا أدىل "الفن��ان" 
ع��ارف الطوي��ل بدل��وه اإلس��رتاتيجي: "خط��ة 
س��حب القوات وإعادة جتميعها اختذها القادة 
امليداني��ون بن��اء عل��ى م��ا تفرض��ه ه��ذه اجلولة، 
أم��ا املعرك��ة بالنس��بة جليش��نا مل تنته��ي ومل 

تنحس��م بع��د. أرج��و ع��دم التكه��ن وب��ث روح 
االنكس��ار واالستس��ام .للميدان رجاله وقادته 
وحن��ن عل��ى ثق��ة تام��ة جبيش��نا الباس��ل" .لريّد 
علي��ه أح��د املعلق��ن: "اخل��وف يك��ون التجمي��ع 
مت��ل مط��ار الطبق��ة والفرق��ة 17.. اهلل يس��رت". 
ويف الوق��ت ذات��ه أبدى الكثري من املعلقن عدم 
قناعته��م بتفس��ري م��ا حص��ل، مطالب��ن بع��دم 
التضحية ب�"أوالدهم" يف سبيل مناطق أخرى 
م��ن س��وريا، كم��ا كت��ب ذو الفقار يف صفحة 
"دائم��ًا  مدرع��ات":  عش��ر  احلادي��ة  "الفرق��ة 
منق��ول  عمنطق��ة  بيس��يطروا  املس��لحن  إذا 
اجلي��ش أذك��ى م��ي ومن��ك. ي��ا أخ��ي والدن��ا 
متموت بقرى وحمافظات ال إلنا فيها ال ناقة 
وال مج��ل.. حاج��ي نك��ذب عبع��ض.. أه��ل إدل��ب 

كل��ن خون��ة".
س��احة  يف  ذل��ك  بع��د  الث��وار  ظه��ر  	
الش��بيحة  ل��ريّد  إدل��ب،  وس��ط  يف  احملافظ��ة 
بإنش��اء صفح��ة "ثقتن��ا م��ا هل��ا ح��دود"، لرف��ع 
معنوي��ات اجلي��ش امله��زوم، متوّعدي��ن بالكث��ري 

حت��دث.  ل��ن  ال��ي  املفاج��آت  م��ن 
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