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جمل��ة نص��ف ش��هرية مس��تقلة

«صــار العدد داعشــي بامتياز!»
طيل��ة األشــــ��هر األخـــ�يرة ،مل ُ
خت��ل
نقاش��ات هيئ��ة حتري��ر اجملل��ة م��ن ه��ذه العب��ارة،
متذمراً من كثرة املواد اليت تتناول
يقوهلا أحدنا ّ
داع��ش ،عل��ى حس��اب تل��ك اليت تعنى بنظام بش��ار
األس��د ،وه��و الع��د ّو األ ّول للث��ورة وللس��وريني.
ٌ
ّ
جملل��ة
مقل��ق
واحل��ق أن ه��ذا األم��ر
ٍ
ثوري��ة ،ال س��يما بع��د أن دف��ع الع��داء لداع��ش
ٍ
�وع م��ن الرخ��اوة يف موقفه��م م��ن
�
ن
إىل
�ن
�
الكثريي
ٍ
النظ��ام ،بفع��ل الذه��ول مم��ا يرتكب��ه التنظيم من
وهوليوودية ،وغرابة ذلك لدى
�ية مبتكر ٍة
ٍ
وحش� ٍ
�كل ب��دت مع��ه ق� ّوات األس��د
عم��وم الس��وريني ،بش� ٍ
ً
"مألوف��ة" أكث��ر!
ولك��ن تربيــــ��رنا كان ينطل��ق عل��ى
ال��دوام م��ن نقطت�ين؛ األوىل ه��ي أن ه��ذه اجملّل��ة
تعن��ى بش��ؤون حمافظ��ة دي��ر ال��زور واملنطق��ة
الش��رقية أساس��اً ،حي��ث زعم��ت داع��ش إقام��ة
خالفتها ،مما جيعل من متابعة أحواهلا وأوضاع
الس��كان يف ظّله��ا أم��راً أكث��ر إحلاح�اً من متابعة
�وب قليل� ٍ�ة متبقي� ٍ�ة للنظ��ام ،مل نهمله��ا كلم��ا
جي� ٍ
اس��تلزم األم��ر.
األهم،
والنقط��ة الثانية ،ورمب��ا كانت ّ
ه��ي أن نظ��ام األس��د ب��ات يفتق��د على العم��وم إىل
ً
ً
طائفية جتثم
جيفة
أيّة "إثار ٍة" إعالمية ،وصار
عل��ى ص��دور الس��وريني ،ال تنتظ��ر إال اإلزال��ة
فق��ط .أم��ا داع��ش ،بغرابته��ا وارجتاهل��ا وع��دم
مركزيته��ا ،فحق� ٌ�ل في��ه الكث�ير مم��ا ينبغ��ي أن
ويّلل ويُرصد ،ال س ّيما مع قابلية اخنداع
يقال ُ
س��وريني بدعاويه��ا أو اجنذابه��م إليه��ا ،وه��و م��ا
يفتق��ر إلي��ه النظ��ام ال��ذي ي��زداد عري�اً.
تق��دّم داع��ش الكث�ير للصح��ا ّ
يف؛ م��ن
مهاجراته��ا األملاني��ات إىل خدماته��ا املزعوم��ة
والعاج��زة ،م��روراً مبناهجه��ا التعليمي��ة ،وحت��ى
ّ
"ك��ش" الطي��ور مؤخ��راً!
حترميه��ا
يطري احلمام...

من مخيم نزوح | ريف دير الزور الشرقي  -عدسة سقراط
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ً
الحل
ّ
جزءا من
دي ميستورا يرى األسد
وأمريكا تنفي التنسيق معه
هيئة التحرير

مل يك��ن مس��تغرباً م��ن مبع��وث األم��م املتح��دة إىل س��وريا،
س��تيفان دي ميس��تورا ،أن يص � ّرح عق��ب لقاءات��ه يف دمش��ق م��ع قي��ادة
النظ��ام ،ب��أن األس��د ج��ز ٌء م��ن احل� ّ�ل يف س��وريا ،التصري��ح ال��ذي خال��ف
وجهته��ا ال��دول الك�برى األعض��اء يف
مبوجب��ه جمم��ل الدع��وات ال�تي ّ
ّ
ً
األم��م املتح��دة ،وال�تي نف��ت أن يك��ون األس��د ج��زءا م��ن احل��ل ،عرب أربع
سنوات من األحداث يف سوريا ،بل وك ّررت معظم هذه الدول ،ومنها
ٍ
الوالي��ات املتح��دة ،ض��رورة اس��تبعاد األس��د م��ن ّ
أي ح� ٍّ�ل يف املس��تقبل.
وج��اءت تصرحي��ات دي ميس��تورا عق��ب لقائ��ه م��ع زي��ر
اخلارجي��ة النمس� ّ
�اوي ،سيباس��تيان كورت��س ،ال��ذي ق��ال م��ن جانب��ه
ً
ً
ً
إن األس��د ل��ن يصب��ح "يوم�ا صديق�ا وال ش��ريكا" .ومل خيتل��ف تصري��ح
دي ميس��تورا األخ�ير م��ع م��ا قال��ه قب��ل زيارت��ه لدمش��ق ،وعق��ب مؤمت��ر
ميون��خ لألم��ن ،عندما وجد أن س��عي األم��م املتحدة إىل جتميد القتال
أهمه��ا انع��دام الثق��ة ب�ين األط��راف
�ات كب�ير ًةّ ،
يف حل��ب يواج��ه صعوب� ٍ
الس��ورية املتنازع��ة ،لتك��ون مب��ادرات الس�لام يف البالد ،بذل��ك ،متوقفةً
عل��ى تأم�ين الثق��ة ب�ين األط��راف ،وف��ق املبع��وث الدول� ّ�ي .ومل يل� َ�ق م��ا
قاله دي ميتسورا رضاً أمريكياً ،فجاء رد اخلارجية األمريكية سريعاً
على لسان الناطقة بامسها جنيفر بساكي" :موقف الواليات املتحدة
يتغ�ير؛ األس��د فق��د الش��رعية وجي��ب أن يرح��ل ع��ن الس��لطة".
مل ّ

أملانيا ..خطاب التق ّرب من روس��يا

مل تق��ل املستش��ارة األملاني��ة أجني�لا م�يركل م��ا قال��ه دي
�كل مباش� ٍ�ر ،إال أنه��ا ّ
تعاون غري مباش� ٍ�ر
مل��ت إىل إمكاني��ة
ٍ
ميس��تورا بش� ٍ
مع األس��د ،وذلك عقب اجتماعها مع رئيس احلكومة العراقية حيدر
العب��ادي ،ح�ين وج��دت أن النظ��ر إىل تعقي��دات األم��ور يف س��وريا جيرب
على ضرورة التعاون مع روسيا وتفهّم وجهة نظرها ،نظراً للعمليات
اليت يقوم بها تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) .وقالت مريكل إنها
مل تقتن��ع يف الس��ابق أب��داً باحلدي��ث ح��ول إص�لاح نظ��ام األس��د ،لكنه��ا
تثم��ن املوق��ف الروس� ّ�ي والس��عي إىل ح� ّ�ل األزم��ة حالي �اً ،خاص��ة وأن
ّ

روس��يا أبل��ت ب�لا ًء حس��ناً يف قضي��ة تس��ليم الس�لاح الكيمي� ّ
�اوي من قبل
نظ��ام األس��د ،وف��ق املستش��ارة.
وق��د ال يك��ون موق��ف م�يركل املعل��ن ه��ذا مقتص��راً عليه��ا،
دول كان��ت س�� ّب ً
اقة يف
فم��ن املتوق��ع أن تتبع��ه مواق��ف أخ��رى م��ن ٍ
دولي إلزالة نظام األس��د ،ألن املخاوف الغربية تزداد
املطالبة
ٍ
بتدخل ٍّ
ً
�وم م��ن انتش��ار التط� ّرف يف س��وريا ،وال��ذي ال يقتص��ر على
يوم�ا بع��د ي� ٍ
ً
ذاتي بقيادة جبهة
حكم ٍّ
داعش ،إمنا بات الش��مال الس��وري مه ّيأ لقيام ٍ
غربية .كم��ا أن أعداد
إع�لام
النص��رة (تنظي��م القاع��دة) وف��ق وس��ائل
ٍ
ٍ
دول أوروبي� ٍ�ة يف تزاي � ٍد
اجلهادي�ين الذي��ن يتواف��دون إىل س��وريا م��ن ٍ
ً
ير ،وه��و م��ا ينب��ئ بازدي��اد ق � ّوة املتش �دّدين ،خاص��ة وأن التحال��ف
كب� ٍ
الدول� ّ�ي مل يس��تطع حت��ى اآلن تقدي��م م��ا كان مأم��و ً
ال من��ه غربي �اً.

خطاب الوهم

ً
مشـــــ��رقة بالنســـــ��بة إىل رئيـــــــ��س
وأم��ام صــــ��ور ٍة ب��دت
ً
الدول��ي
النظ��ام بش��ار األســـــــ��د ،ال��ذي جي��د نوع��ا م��ن االلتفـــ��اف
ّ
ّ
وغ��ض النظــــ��ر عم��ا يق��وم
ح��ول أولويـــــ��ة احلـــــ��رب ض��د داع��ش،
يع�بر ع��ن خياالت��ه يف لق��ا ٍء مع
ب��ه ه��و جت��اه بقي��ة املناط��ق ،كان ل��ه أن ّ
هيئ��ة اإلذاع��ة الربيطاني��ة  ،BBCنافي�اً جمم��ل احلقائ��ق ال�تي أثبتته��ا
دوري ،ف�لا برامي��ل
�كل ٍّ
الوثائ��ق والتقاري��ر األممي��ة ال�تي تص��در بش� ٍ
يس��تخدمها نظام��ه ،وال س�لاحاً كيمياوي �اً ّ
مت اس��تعماله يف الس��ابق،
كم��ا أن هن��اك تنس��يقاً بين��ه وب�ين التحال��ف الدول� ّ�ي ض� ّد داع��ش ع��ن
طري��ق الوس��يط العراق��ي.
إال أن املبالغ��ات ال�تي ق ّدمه��ا األســــــ��د مل تك��ن لتم�� ّر عل��ى
األط��راف الدولي��ة .والتغاض��ي الواض��ح ال��ذي ميارس��ه الغ��رب جت��اه
نظر
سياس��ته ال يع�ني أن يس��تفيض مب��ا يش��اء م��ن القول ،وف��ق وجهة ٍ
غربية ً
أكدها ر ّد اخلارجية األمريكية اليت نفت ّ
تنسيق مع نظام
أي
ٍ
ٍ
األس��د خبص��وص اهلجم��ات ض��د داع��ش ،يف ح�ين ر ّد وزي� ٌر بريطان� ٌّ�ي
بالق��ول إن األس��د واه� ٌ�م فيم��ا يق��ول.

وكالة AP
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ثوار درعا..
حملةٌ تقودها إيران
ويتصدى لها ّ
ّ
متجددة
ودوما مجزرةٌ
ّ
هيئة التحرير

مل تس��تطع احلمل��ة ال�تي ش�� ّنتها
ق � ّوات النظ��ام ،مدعوم� ً�ة مبيليش��يا ح��زب اهلل
اللبنان� ّ�ي والفصائ��ل اإليراني��ة ال�تي كانت هلا
األولوي��ة يف املعرك��ة ،التق�دّم أبع��د م��ن قرية
دي��ر الع��دس مش��ال حمافظ��ة درع��ا .فاحلملة
ال�تي أعل��ن عنه��ا النظ��ام وس�� ّوق ألهميته��ا
خ�لال أس��ابيع ،وأرس��ل بوزي��ر دفاع��ه للرف��ع
م��ن معنوي��ات اجلن��د فيه��ا ،بات��ت ش��به فاق��د ٍة
للتنس��يق ،كم��ا أن نتائجه��ا كان��ت غ�ير
متوقعة بالنسبة إىل القادة العسكريني الذين
ٍ
ّ
خطط��وا هل��ا .فعش��رات القتل��ى م��ن خمتل��ف
التش��كيالت املقاتل��ة يف ص� ّ
�ف النظ��ام ،إضاف� ً�ة
أيام
إىل مئات اجلرحى ،سقطوا يف أ ّول ثالثة ٍ
م��ن احلمل��ة.
ولك��ن الالف��ت يف هج��وم درع��ا
األخ�ير ه��و القي��ادة اإليراني��ة املباش��رة ل��ه،
�ريبات إن��ه ّ
ب��ل قال��ت تس� ٌ
�راف وقي��اد ٍة
مت بإش� ٍ
مباش��ر ٍة م��ن قاس��م س��ليماني ،قائ��د م��ا يس� ّ�مى
بفيل��ق الق��دس ،ذراع إي��ران اخلارجي��ة يف
اإلره��اب .ووف��ق األنب��اء املتوات��رة ع��ن ه��ذا
اهلج��وم أع��دم الضب��اط اإليراني��ون  12ضابط�اً
م��ن جيش األس��د بتهم��ة "اخليان��ة" والتواصل
م��ع الث�� ّوار.
وتعم��د الق� ّوات اإليراني��ة الي��وم إىل
توجي��ه نريانه��ا بالقص��ف البعي��د عل��ى مدين��ة
احل��راك والري��ف اجمل��اور ،بالتزام��ن م��ع
ّم ب ّري� ٍ�ة مرتبك� ٍ�ة عل��ى احمل��ور
حم��اوالت تق �د ٍ
اجلنوب� ّ�ي الغرب� ّ�ي لدمش��ق باجت��اه القنيط��رة،
فيم��ا تتص�دّى فصائ��ل خمتلف� ٌة م��ن اجلي��ش
احل�� ّر لتل��ك احمل��اوالت .وأم��ام ه��ذا املش��هد
أنش��أت إي��ران مؤخراً جس��راً ج ّوي�اً يصل مطار
بغ��داد مبط��ار الالذقي��ة ،لنق��ل مرتزق� ٍ�ة م��ن
الع��راق وإي��ران وأفغانس��تان للقت��ال يف ري��ف
درع��ا ،ليكاف��ئ َّ
�وري يف صف��وف
كل مقات� ٍ�ل س� ٍّ
النظ��ام أربع��ة مقاتل�ين أجان��ب.

دوما حتت النار

يف الوقت الذي انش��غلت فيه وس��ائل
اإلع�لام العاملي��ة ،ووزارات خارجي��ات ال��دول
الفاعل��ة يف الش��أن الس� ّ
�وري ،بتداعي��ات إح��راق
األردن��ي مع��اذ الكساس��بة ومقت��ل
الطي��ار
ّ

جرحى جراء القصف على دوما  -وكالة AFP

ناش��طة اإلغاث��ة األمريكي��ة بع��ده ،كان
ط�يران األس��د ومدفعيت��ه يتجه��ان إىل دوم��ا
�خص غالبيته��م من
ليقت�لا أكث��ر م��ن  200ش� ٍ
�ام
املدني�ين ،وجيرح��ا املئ��ات خ�لال أربع��ة أي� ٍ
�ار
م��ن قص� ٍ
�ف مل يتوق��ف ،مرتافق �اً م��ع حص� ٍ
مش� ّد ٍد عل��ى املنطقة ملن��ع دخول الغذاء والدواء
إليها .وا ّتس��مت احلملة اليت ُو ّجهت ضد دوما
وعربني وكفر بطنا بالعشوائية ،كما جرت
ع��ادة هجم��ات ق� ّوات األس��د.
ومقابل القصف الش��ديد على دوما،
رفض��ت جلن��ة التفاوض يف بل��دة ببيال جنوب
للتوصل إىل
دمش��ق اجلل��وس مع وف��د النظام
ّ
هدن� ٍ�ة جدي��د ٍة يف املنطقة ،بعد أن اتهم النظام
س��كان ببي�لا ويل��دا وبيت س��حم بع��دم االلتزام
تنص
باهلدنة اليت و ّقعت سابقاً ،واليت كانت ّ
مشرتكة بني ق ّوات األسد
على إنشاء حواجز
ٍ
وأهال��ي ه��ذه امل��دن .وإزاء ذل��ك ق��ام النظ��ام
بإغالق املم ّر الوحيد يف املنطقة ،الذي كانت
امل��واد الغذائي��ة والطبي��ة والبضائ��ع األخ��رى
مت� ّر م��ن خالله.

ٌ
الغربي
مواجهات يف ريف محاة
ّ

الغــــ��ربي
اســـ��تعاد ثـــــ��وار الــــ��ريف
ّ
حملافظ��ة مح��اة زم��ام املب��ادرة يف اس��تهداف
مواق��ع النظ��ام يف املنطقة ال�تي تع ّد من أكثر
ً
كثاف��ة لق��وى األس��د العس��كرية
املناط��ق
��جل مؤخ��راً
واألمني��ة يف احملافظ��ة .فق��د ُس ّ

ُ
عس��كرية م��ن جي��ش
جمموع��ة
اس��تهداف
ٍ
ٍ
النظ��ام ق��رب مدين��ة الس��قيلبية ،أدّى إىل
مقت��ل أكثر من مخس��ة جن��و ٍد بينهم ضابط.
�ات يف حميط
وتراف��ق االس��تهداف م��ع مواجه� ٍ
�ف
�ف عني� ٍ
بل��دة اللطامن��ة ال�تي تتع� ّرض لقص� ٍ
�لوك انتقام� ٍّ�ي م��ن
من��ذ أكث��ر م��ن ع��ام ،يف س� ٍ
قب��ل ق� ّوات النظ��ام خلروجه��ا ع��ن س��يطرته.

بعد كوباني ،خسائر أخرى لداعش

تتوج��ه الفصائ��ل الكردي��ة املقاتل��ة
ّ
يس��مى بوح��دات محاي��ة الش��عب،
ضم��ن م��ا ّ
ً
مدعومة بفصائل من اجليش الس� ّ
�وري احل ّر،
وبط�يران التحال��ف الدول� ّ�ي ،حنو ريف مدينة
ت� ّ�ل أبي��ض عل��ى احل��دود الس��ورية الرتكي��ة.
وذلك بعد إمتام السيطرة على غالبية القرى
احمليط��ة بع�ين الع��رب (كوبان��ي) ،وإجب��ار
تنظي��م الدول��ة اإلس�لامية (داع��ش) عل��ى
الرتاج��ع ش��رقاً وجنوب��اً.
وب��دأت املع��ارك يف ري��ف ت� ّ�ل أبي��ض
نط��اق حم��دو ٍد ،بينم��ا ينق��ل ناش��طون
عل��ى
ٍ
بتوجه قوات
مدني��ون م��ن املنطقة أخباراً تفيد ّ
دع� ٍ�م ،وكتائ��ب كردي� ٍ�ة ،إضاف� ً�ة إىل كتائب
�ات ض ّد مقاتلي
م��ن اجليش احل ّر ،لش� ّ�ن هجم� ٍ
خمتلف��ة ،حن��و جرابل��س
باجتاه��ات
داع��ش
ٍ
ٍ
ً
ّ
ً
�ات
غرب�اً وت��ل أبيض ش��رقا ،إضافة إىل مناوش� ٍ
مس��تم ّر ٍة يف القرى اليت تس��يطر عليها داعش
مش��ال حمافظ��ة الرق��ة.
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أزياء أفغانستان في الميادين
حنني سليمان

يف أس��واق مدين��ة امليادي��ن الي��وم؛ يتج� ّول ش�ّب ٌ
�تعراض ح� ٍّ�ي آلخ��ر
ان ومراهق��ون بلباس��هم األفغان� ّ�ي وش��عورهم الطويل��ة ،يف اس�
ٍ
صيح��ات املوض��ة الدارج��ة يف ّ
ّ
بعباءاته��ن الس��وداء.
مكس��يات
ظ��ل داع��ش ،بينم��ا متش��ي النس��وة
ٍ

املوضة املومسية

درج ارت��داء الب��دالت املم ّوه��ة
و"اليش��امر" ،أو أغطي��ة ال��رأس املل ّونة ،كجز ٍء
م��ن التأثر بهيئ��ة مقاتلي اجليش احل ّر الذين
موح�� ٌد بعين��ه .ث��م،
لب��اس ّ
مل يك��ن جيمعه��م ٌ
وم��ع ظه��ور جبه��ة النص��رة ،اس��تهوى ارت��داء
ال� ّ
�زي األس��ود قل� ً�ة من الش��بان ،دون أن يتح ّول
األم��ر إىل ظاه��ر ٍة كم��ا حص��ل يف مرحل��ة
اجلي��ش احل�� ّر .يق��ول أمح��د ( 20عام��اً) :يف
الس��ابق ،كن��ت أرت��دي بنط��ال جين� ٍ�ز ضيق �اً
واط��ئ وكن��زات  ،BODYوأض��ع
خص��ر
ذا
ٍ
ٍ
اجل��ل عل��ى رأس��ي و"أعمل س��بايكي" ،إىل حني
ِ
ظه��ر اجلي��ش احل � ّر فب� ُ
�دأت ورفاق��ي بارت��داء
"اليش��مر" أو "الش��ماخ" والبدل��ة العس��كرية
املم ّوه��ة ومح��ل الس�لاح أثن��اء التس�� ّوق أو
التج��وال .ومبج��يء جبه��ة النص��رة أصبحن��ا
رأس س��وداء كت��ب
نرت��دي أقنع� ً�ة وعصب��ات ٍ
عليه��ا بالل��ون األبي��ض ال إل��ه إال اهلل .وبع��د
س��يطرة "الدول��ة" عل��ى املدين��ة ظه��ر ّ
ال��زي
الرم��ادي والب�نيّ
ّ
األفغان��ي بألوان��ه الثالث��ة،
واألس��ود ،فقم��ت بارتدائ��ه .لك��ن التنظي��م
ق��ام مبص��ادرة األس��لحة ومعاقب��ة ّ
كل م��ن
يقتنيه��ا ،حت��ى أضح��ى الس�لاح حك��راً عليه��م
وعلى نس��ائهم .وعند س��ؤاله عن س��بب ارتدائه
املالب��س األفغاني��ة ،أج��اب أمح��د ضاح��كاً:
م��ن ب��اب التباه��ي والتفاخ��ر رمب��ا! وبذل��ك ،ال
ً
يعكس ارتداء هذا ّ
قناعة بأفكار التنظيم
الزي
بالض��رورة ،بق��در م��ا ميث��ل إح��دى تقليع��ات
املوض��ة الرائج��ة ال�تي تس��تقطب الباحثني عن
ً
وصرعة من صرعات التش�ّبه
�كلي،
التم ّيز الش� ّ
بالس��لطة.

يب
نرت��دي أح��دث األزي��اء الرائج��ة ،ونواك��ب عصر اخلياطني الذه ّ

املوض��ة ،حت��ى فرض��ت جبه��ة النص��رة علين��ا
احلج��اب والعب��اءة .وبع��د س��يطرة تنظي��م
�رعي ،وه��و
الدول��ة ُف��رض ارت��داء اللب��اس الش� ّ
عب��اء ٌة س��وداء عريض�� ٌة خالي�� ٌة م��ن التطري��ز
يوض��ع عل��ى ال��رأس ّ
أو األل��وان ،ودر ٌع َ
يغط��ي
األكت��اف والص��در واليدي��ن ،وه��و أقص��ر
�اب ّ
يغط��ي العين�ين،
بقلي� ٍ�ل م��ن العب��اءة ،ونق� ٌ
وكف� ٌ
�وف وج��وارب س��وداء .ويف ح��ال صادف��ت
ً
خمالفة يف الس��وق فقد
دورية احلس��بة امرأ ًة
تضربه��ا بالس��وط أو مب��ا يس� ّ�مى ّ
"العضاض��ة"،
وه��ي عص��اً مش��حون ٌة بالكهرب��اء يف رأس��ها
ف � ّكان أش��به بأس��نان اإلنس��ان .باإلضاف��ة إىل
دف��ع غرام� ٍ�ة ت�تراوح ب�ين  3000إىل  5000ل�ير ٍة،
ومص��ادرة لب��اس امل��رأة القدي��م وحرق��ه ،ث��م
�رعي الكامل منهم.
إلزامها بش��راء اللباس الش� ّ
علم��اً ّ
أن ه��ذا اللب��اس ال يتناس��ب وطبيع��ة
عمل��ي كمم ّرض��ة" :ش��لون أعّل��ق س�يروم
ملري��ض ،أو أع��اون األطب��اء يف غرف��ة العمليات
اجلراحية ،وأنا البسة عباية ودرع ونقاب؟ مو
معقول��ة!" .وتق��ول من��ى ،وه��ي طالب��ة هندس��ة
أسع
برتوكيمياء" :الوضع ما عاد ينطاق .من ّ
قام أفكر شلون أريد ألبس عباية ودرع ونقاب
وكف��وف وجراب��ات ثخين��ة بع�� ّز الصي��ف!
هاللب��اس خن��ق اجملتم��ع خن��ق".

يق��ول اخلي��اط أب��و أجم��د :قب��ل
الث��ورة ،ويف بدايته��ا ،كن��ت أش��كو قل��ة العم��ل.
أم��ا اآلن فق��د اضط��ررت إىل توس��يع حمّل��ي،
مشغل ،وزيادة عدد العاملني فيه،
وحتويله إىل
ٍ
نتيج��ة كث��رة الطل��ب .رغ��م أن عمل��ي اقتص��ر
األفغاني
عل��ى خياطة العيب وال��دروع واللباس
ّ
مرتاوحة ب�ين  1000و 1500لرية،
�عار
ٍ
فق��ط ،بأس� ٍ
تبع�اً لنوعي��ة القم��اش املختار من قب��ل الزبائن.
كم��ا ُ
ب��دأت خبياط��ة وبي��ع الع�بي وال��دروع،
ّ
احملال التجارية ،فضالً
بسعر اجلملة ،لبعض
عن مركز احلس��بة ،الذي يقوم بإلزام النس��اء
املخالف��ات بش��راء اللب��اس .وجت��در اإلش��ارة إىل
ّ
األفغاني صار يتطلب
أن احلصول على اللباس
ّ
انتظ��ار الزب��ون مل � ّد ٍة ق��د تص��ل إىل أس��بوعني.
يب��دي الكث�ير م��ن س��كان املدين��ة
ازدراءه��م واس��تنكارهم هل��ذه الظاه��رة ال�تي
ّ
الس��ن
يصفه��ا أحده��م بأنه��ا جت��ذب صغ��ار
واجلهل��ة فق��ط .بينم��ا يق��ول وائ��ل ،أس��تاذ
اللغ��ة العربي��ة" :أعتق��د ّ
أن الكثريي��ن م ّن��ا
يب األعم��ى .فالعدي��د
يعش��قون التقلي��د الس��ل ّ
م��ن ش��باب مدين�تي يرت��دون تل��ك األزي��اء
م��ن ب��اب التقلي��د والتش�� ّبه .إن��ه ألم�� ٌر يث�ير
حريت��ي .فق��د أصبح��ت أرى أش��كا ً
ومودي�لات
ال
ٍ
ً
غريب��ة مل أره��ا يف حيات��ي".

الشرعي
املرأة واللباس
ّ

يف ح�ين يرت��دي بع��ض الش�� ّبان
�كل طوع� ٍّ�ي؛ ي��كاد ف��رض
اللب��اس األفغان� ّ�ي بش� ٍ
�رعي" عل��ى النس��اء أن يك��ون أب��رز
"اللب��اس الش� ّ
املظاه��ر ال�تي حي��رص تنظي��م الدول��ة عل��ى
تطبيقه��ا بصرام��ة .تق��ول املم ّرض��ة أم لي��ث
�ات وغ�ير حمجب��ات-
( 30عام�اً) :كن��ا –حمجب� ٍ

األفغاني ّ
جمس ٌ
رؤوس تعرض ّ
لكل األعمار
الزي
مات بال
يف أراضي داعشّ ،
ّ
ٍ
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مشاهد من أبو حمام تحت االحتالل

يطلــق عناصــر داعــش النار على األبقــار الهائمة على وجوهها وعلى الدجاج
مالك موسى

"ببي��ت بأب��و مح��ام ،كان ب��ي جث��ة متفس��خة .ف ّتش��ها عنصر داعش وطّل��ع اهلوية .قرا منها االس��م وكان فيصل .رماها وصار
يدعس��ها برجل��ه ويق��ول :ال تواخذن��ي فيص��ل ،رحيت��ك طالع��ة"!
ه��ذه واح��د ٌة م��ن الص��ور القليل��ة
اليت ينقلها ش��هو ٌد من مدينة أبو محام ،إحدى
البل��دات الث�لاث ال�تي يس��كنها أبن��اء عش�يرة
�رقي .وه��ي
الش��عيطات يف ري��ف دي��ر ال��زور الش� ّ
لتوح��ش
البل��دة ال�تي دفع��ت الفات��ورة األك�بر ّ
مقاتل��ي داع��ش .وإىل الي��وم ،وبع��د أكث��ر م��ن
�هر عل��ى الن��زوح القس� ّ
�ري لس��كان أب��و
س��تة أش� ٍ
املهجري��ن
مح��ام ،يرف��ض ق��ادة داع��ش ع��ودة ّ
إىل بيوته��م .وإىل الي��وم كذلك يتع ّذر حتدي ٌد
دقي� ٌ�ق ألع��داد وأمس��اء الضحاي��ا م��ن املدني�ين
الذي��ن أعدم��وا داخ��ل البل��دة أو خارجه��ا .لك��ن
الش��هادات املتس�� ّربة م��ن هن��اك تتح��دّث ع��ن
جثث يف البيوت والش��وارع
إمكانية العثور على ٍ
الصح��ي ،ويف
والس��واقي وجم��اري الص��رف
ّ
ّ
�كان داخ��ل املدين��ة .ويب��دو ،حبس��ب ه��ذه
كل م� ٍ
الش��هادات ،أن عناص��ر داع��ش مل يبذل��وا جه��وداً
م��ة لدفنه��ا .يق��ول ٌ
ّ
منظ ً
رج��ل طل��ب إغف��ال
التعري��ف ب��ه ،أو ذك��ر الكيفية ال�تي دخل فيها
إىل أب��و مح��ام برفق��ة عناص��ر داع��ش" :م��ن
شّباك غرفة عالشارع ،شفتو ولد صغري حاشر
متغب على
حال��ه ب�ين خزان��ة واحلاي��ط .كان ّ
م��ا يب��دو لف�ترة طويل��ة ،وكان متك�� ّور عل��ى
متفس��خ" .حت��ى
حال��ه .وكان م ّي��ت وجس��مه ّ
قري��ب ،يضي��ف الش��اهد" :كان خن��دق
وق��ت
ٍ
ٍ
ال��ري ملي��ان باجلث��ث".
قل� ٌة م��ن البي��وت -ال�تي يزي��د عدده��ا
باألصل عن األربعة اآلالف ،حبس��ب تقديرات
�كان من أبو محام -حافظت على حمتوياتها
س� ٍ
وسلمت من النهب .إذ اعتربت مجيع املمتلكات
بأش��كاهلا املختلف��ة ،م��ن حمتوي��ات البي��وت إىل
املواش��ي واآللي��ات وامل��وا ّد والبضائ��ع املخزن��ة يف
ح��رب ،نقل��ت
احمل�لات واملس��تودعات ،غنيم��ة
ٍ
م��دن خمتلف��ة،
أج��زا ٌء منه��ا إىل مواق��ع وإىل ٍ
وبقي��ت أج��زا ٌء أخ��رى يف مكانه��ا عرض� ً�ة لعب��ث
وتس��لية احل� ّراس م��ن عناص��ر داع��ش .فيمك��ن
أن تش��اهد كؤوس �اً وأوان��ي ملق��ا ًة يف ع��رض
الطري��ق ،بع��د اس��تعماهلا م��ن قب��ل ه��ؤالء
احل� ّراس مل� ّر ٍة واح��دة .وميك��ن أن خت��رج أج��زا ٌء
م��ن غ��رف الن��وم إىل الش��ارع .وميك��ن الي��وم
ّ
عنص��ر يف داع��ش ،يري��د تأثي��ث منزل��ه،
ألي
ٍ

سلب أبناء عشرية "الشعيطات" بعد اعتقاهلم

خاص ً
ً
��ة مببل��غ  500دوالر،
أن يش�تري
بطاق��ة ّ
ليحم��ل م��ا يش��اء م��ن "غنائ��م األث��اث املنزل� ّ�ي"
املخ ّزنة يف مواقع ع ّد ٍة حتت سيطرة التنظيم،
يأت��ي حق��ل العم��ر النفط� ّ�ي يف مقدّمته��ا.
ورغ��م م��ا ن��ال الث��روة احليواني��ة يف
�رقة ّ
بتغطية
منظم� ٍ�ة ،وقع��ت
ٍ
أب��و مح��ام م��ن س� ٍ
من فتوى أطلقها شرعيو داعش بإباحة "أموال
املرتدّي��ن" م��ن س��كان ه��ذه املدين��ة ذات الطاب��ع
ً
الريفي ،ما تزال ٌ
هائمة
مئات من رؤوس البقر
ّ
عل��ى وجوهه��ا يف احلق��ول واألراض��ي الزراعية
القريب��ة .ونظ��راً لتفّلته��ا الطوي��ل خ��ارج
حظائرها ،بعيداً عن ّ
�ري للعناية
أي
تدخل بش� ٍّ
ٍ
�وع من
به��ا ،أصيب��ت ه��ذه احليوان��ات األليفة بن� ٍ
التوح��ش يُص ّع��ب قياده��ا أو االقرتاب منها ،مما
خل��ق تس� ً
�لية إضافي� ً�ة لعناص��ر داع��ش ،س��وا ًء
منهم احل ّراس املقيمني أم الزوار الباحثني عن
التمت��ع بإط�لاق الن��ار عل��ى أرج��ل ه��ذه األبق��ار
لتس��هيل اإلمس��اك بها قبل ذحبها .أما الدجاج،
ال��ذي ابتع��د ع��ن صفت��ه كدواج��ن منصاع� ٍ�ة
كطيور
ملربّيه��ا ،واق�ترب من صفات��ه األصلية
ٍ
ال تك� ّ
�ف ع��ن رفرف��ة أجنحته��ا م��ن ش��جر ٍة إىل
ّ
أخرى دون أن تنزل إىل األرض؛ فقد شكل هو
اآلخ��ر هدف�اً س��ه ً
ال لن�يران داع��ش.

قب��ل الث��ورة ،كان ع��دد س��كان أب��و
محام يقارب  40ألف نسمة .نقص هذا العدد
ألف �اً أو ألف�ين بع��د مذاب��ح الصي��ف الفائ��ت.
وقب��ل الث��ورة أيض �اً كان الس��كان حريص�ين
فخم��ة ،مس��تفيدين م��ن
عل��ى بن��اء من��ازل
ٍ
ّ
حببوح� ٍ�ة كان��ت توفره��ا حتوي�لات أقاربه��م
العامل�ين يف اخللي��ج .س��يفوق ع��دد الس��كان
وس�ترمم
الع��دد الس��ابق ع�بر املوالي��د اجل��دد،
ّ
احلج��ارة يف البي��وت" ،لكن األه��وال اليت م ّروا
�نوات طويلة"،
به��ا ل��ن ُتح��ى من األنف��س لس� ٍ
حبس��ب م��ا يق��ول كب��ار الس� ّ�ن النازح��ون يف
ق� ً
�رى بعي��د ٍة وقريب� ٍ�ة بانتظ��ار أن يُس��مح هل��م
�روط س��تفرضها داع��ش،
�
ش
�ة
�
ي
وبأ
�ودة،
بالع�
ّ
ٍ
كما فعلت يف البلدتني الش��قيقتني الكش��كية
وغراني��ج.
يف البادي��ة ،أو يف الق��رى اجمل��اورة،
ح�ين وآخ��ر ،قب��و ٌر مجاعي � ٌة أو
ُتكتش��ف ،ب�ين ٍ
عجل ،قتل��ى من أبناء
فردي� ٌة دُف��ن فيه��ا ،عل��ى ٍ
أبو محام .حتمل أخبار هذه املقابر مزيداً من
القه��ر وم��ن األمل لأله��ل ،إذ تن��كأ اجل��راح يف
كال احلالتني؛ إن كان االبن أو األخ أو األب
املفق��ود ب�ين م��ن يُعث��ر عليه��م يف املقابر ،أو أن
يبق��ى جمه��ول املص�ير.
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المرتدين
شرعيو داعش :لن نرفع الحصار عن
ّ
ّ
سكان الجورة والقصور وهرابش على حافة الجوع
أمحد الصاحل

منذ أس��بوعني أكمل تنظيم "الدولة اإلس�لامية" حصاره على األجزاء الواقعة حتت س��يطرة النظام من مدينة دير الزور،
كارثية على املدنيني القاطنني أو العالقني يف هذه األجزاء.
بإغالق مجيع املعابر ومنع حركة تن ّقل األفراد أو البضائع ،مما ينذر بنتائج
ٍ

طّبق��ت داع��ش حصاره��ا عل��ى األحي��اء الواقعة حتت س��يطرة
تدرجيي .اذ بدأت أو ً
الضوئي على طريق
ال بقطع الكابل
بشكل
ّ
النظام ٍ
ٍّ
دي��ر ال��زور  -دمش��ق ،مم��ا أدّى إىل توق��ف خدم��ات االتص��االت بأش��كاهلا
املختلف��ة .وعمل��ت عل��ى تقيي��د حرك��ة الدخ��ول إىل املدين��ة ،قب��ل أن
�هر ،مع الس��ماح باخل��روج ،إىل أن منعته قبل
متنعه��ا من��ذ أكث��ر من ش� ٍ
أس��بوعني .ومنع��ت كذل��ك الكمي��ات القليل��ة م��ن امل��واد الغذائي��ة ال�تي
كان��ت تس��مح بعبوره��ا إىل تل��ك األحي��اء ،لرتتف��ع األس��عار يف األج��زاء
�ية يس��تحيل معه��ا أن حتظ��ى معظ��م
احملاص��رة إىل مس� ٍ
�تويات قياس� ٍ
العائ�لات بوجب� ٍ�ة واح��د ٍة يف الي��وم.
حبس��ب إحص��اءات اهل�لال األمح��ر ،يبل��غ ع��دد العوائ��ل
عائل��ة ،يُضاف��ون إىل
النازح��ة إىل األحي��اء احملاص��رة الي��وم  62أل��ف
ٍ
املقيم�ين األصلي�ين الذي��ن يق�دّر عدده��م بأكث��ر م��ن  100أل��ف نس��مة.
ونتيج��ة احلص��ار وت��آكل خمزون��ات الطح�ين توقف��ت مجي��ع األفران
�رن واح��د .فيم��ا ُفق��دت بع��ض امل��واد األساس��ية
ع��ن العم��ل ،باس��تثناء ف� ٍ
نهائي��اً م��ن األس��واق ،وب��دت م��وا ّد أخ��رى يف طريقه��ا إىل ذل��ك.
ومل تنج��ح مناش��دات االس��تعطاف ودع��وات التخفي��ف م��ن
احلص��ار ،أو الس��ماح باخل��روج مل��ن يري��د م��ن الس��كان عل��ى األق� ّ�ل ،يف
ث�ني ق��ادة التنظيم عن قرارهم .وتبدو األس��باب ال�تي يعرضها املق ّربون
م��ن داع��ش للحص��ار غ�ير مقنع� ٍ�ة ألح ٍد ،س��وى من يص�دّق أن "ثالمثئة
�ف م��ن احملاصري��ن هناك هم مرتدّون عن اإلس�لام" ،كما يص ّنفهم
أل� ٍ
ّ
قطعي ،أنهم لن يف ّكوا احلصار.
وبشكل
دون،
يؤك
الذين
داعش
شرعيو
ٍ
ٍّ
ويتس��اءل الن��اس يف دي��ر ال��زور ع��ن املناف��ع ال�تي س��يجنيها التنظيم من
وراء ذل��ك ،أو ع��ن األض��رار ال�تي س��تلحق بق� ّوات األس��د ومبجموع��ات
تابعي��ه فيم��ا يس��مى بـ"الدف��اع الوط ّ
ين" وغريهم ،مم��ن حيرص النظام،
�ام
وع�بر طائ��رات الش��حن ،عل��ى تأم�ين احتياجاته��م كله��ا ،دون اهتم� ٍ
يذك��ر بأح��وال املدني�ين الذي��ن "س��يدفعون الثم��ن؛ مث��ن رعون��ة داعش

من صفحة "ملتيميديا اجلورة و القصور" على الفيسبوك

ٌ
مقاتل س� ٌ
�ابق يف اجلي��ش احل ّر ،وهم
ونذال��ة النظ��ام" ،حبس��ب م��ا يق��ول
متوحش�ين".
"ال ح��ول هل��م وال ق�� ّوة" حبس��ب املقات��ل ،ب�ين "عد ّوي��ن ّ
جامعي س� ٌ
�ابق ت��رزح عائلته حتت احلصار أن اخليارات
طالب
ويؤك��د ٌ
ٌّ
ً
وخاص� ً�ة املعارض�ين منه��م ،مؤمل� ُ�ة حق �ا" :يص�ير
املتاح��ة أم��ام الس��كان،
ّ
الواح��د يتم ّن��ى يق��در النظ��ام يفت��ح الطري��ق أو ينتص��ر مبعرك��ة!".
ويصف الطالب الواقع بأنه "غريب جداً؛ نكره النظام ونتمناه يس��قط،
ب��س الي��وم وبك��رة ،وعش��ان تنفت��ح املعاب��ر وم��ا مت��وت الناس م��ن اجلوع،
نتمناه ينتصر انتصار صغري وعلى ق ّد سيارة خضرة وسيارة طحني".
مفاوض��ات ب�ين
تتح��دّث ش��ائعات اجل��ورة والقص��ور ع��ن
ٍ
داعش والنظام ،تطلب فيها داعش مبالغ كبري ًة مقابل التخفيف من
احلص��ار .وتق��ول ش� ٌ
�االت
�ائعات أخ��رى إن النظ��ام سينش��ئ حمط��ة اتص� ٍ
فضائي� ٍ�ة يف مدين��ة تدم��ر اخلاضع��ة لس��لطته ،عل��ى بع��د  200ك��م م��ن
دي��ر ال��زور ،لتك��ون بدي� ً
لا ع��ن الكاب��ل الضوئ� ّ�ي ال��ذي قطعت��ه داع��ش.
�ب ورش��اوى
وتذه��ب حكاي��ات احملاصري��ن إىل اكتش��اف ط��رق تهري� ٍ
ُتدف��ع حلواج��ز داع��ش مقاب��ل ّ
غض النظ��ر .ومن جانبهم ،ينش��ط تابعو
النظام املباش��رون يف إثارة مش��اعر الكراهية حنو أبناء الريف احمليط،
إذ يقول جواسيس املخابرات إن ّ
"كل اللي على حواجز داعش من والد
الريف ،وحنن وأنتم حماصرين هون" .ووصلت إىل الدوائر احلكومية
ٌ
سن حمدّد ٍة لالحتياط ،بذريعة حشد
تعميمات بطلب املوظفني حتت ٍّ
الع��دد ال��كايف م��ن املقاتل�ين لفت��ح طري��ق دي��ر ال��زور  -دمش��ق.
ويف احمليط الواس��ع لألجزاء احملاصرة ،والذي ّ
يش��كل معظم
حمافظ��ة دير الزور ،تربز مش��كلة املوظف�ين احلكوميني املمنوعني من
دخ��ول اجل��ورة والقص��ور الس��تالم رواتبهم .ويقدّر عدد ه��ؤالء بأكثر
الرئيسي ملعظمهم.
من  15ألف موظف ،يش ّكل الراتب الشهري الدخل
ّ
ضخمة ،كانت
مالية
مما أس��هم يف حرمان أس��واق الريف من
ٍ
كتلة ٍ
ٍ
أح��د الرواف��د األساس��ية هلذه األس��واق.
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محطــات الميــاه بـ"الكلــور"
ّ
الهــال األحمــر يوقــف تزويــد
ـخص فــي ديــر الــزور لــن يجــدوا مياهـ ًـا صالحةً للشــرب
و 800ألــف شـ ٍ
خليل عبد اهلل
أُبل��غ موظف��و ّ
حمط��ات تصفي��ة مياه
الش��رب ،يف األج��زاء اخلارج��ة ع��ن س��يطرة
النظ��ام يف حمافظ��ة دي��ر الزور ،ع�بر نظرائهم
يف مؤسس��ة املي��اه ،أن منظم��ة اهل�لال األمح��ر
السوري أوقفت تزويد ّ
ّ
حمطات الريف
العربي
ّ
مب��ادة هيبوكلوري��ت الصودي��وم ،املعروف��ة
بالكل��ور الس��ائل ،والالزم��ة لتعقي��م املي��اه.
وس��يؤدّي ه��ذا إىل تو ّق��ف ه��ذه
ّ
ً
أيام إىل أسابيع ،بعد نفاد
احملطات تباعا ،خالل ٍ
خمزونه��ا م��ن "الكل��ور" ،مم��ا حي��رم أكث��ر م��ن
نسمة ،هم سكان ريف دير الزور ،من
 800ألف
ٍ
صحية
بكارثة
�ذر
�
وين
�رب،
�
للش
الصاحلة
املي��اه
ٍ
ٍ
وش��يكة يف احملافظ��ة ال�تي تعان��ي أص� ً
لا م��ن
ٍ
كث��رة األوبئ��ة واألم��راض.
موظف��ي ّ
ويفس��ر بع��ض ّ
قط��اع مي��اه
ّ
الش��رب س��لوك اهل�لال األمحر بالضغ��وط اليت
ميارس��ها النظ��ام عل��ى ه��ذه املنظم��ة ،وحت ّكم��ه
�رد
يف عمله��ا إىل ح� ٍّ�د كب�ير .إذ ج��اء الق��رار ك� ِّ
انتقام��ي عل��ى حص��ار تنظي��م "الدول��ة
فع��ل
ٍ
ٍّ
اإلس�لامية" داع��ش ألج��زاء مدين��ة دي��ر ال��زور
ً
ووس��يلة
اخلاضع��ة لس��يطرة نظ��ام األس��د،
ملس��اومة التنظي��م عل��ى ذل��ك.
�ابق نش��رته "عني
وحبس��ب تقري� ٍ�ر س� ٍ
املدين��ة" ع��ن مي��اه الش��رب يف حمافظ��ة دي��ر
ال��زور ،يبل��غ االحتي��اج الكل� ّ�ي حملط��ات تصفي��ة
لي�تر
مي��اه الش��رب يف ري��ف دي��ر ال��زور  80أل��ف ٍ
ش��هرياً م��ن "الكل��ور" يف احل� ّد األدنى ،وبتطبيق
برام��ج تقن�ين ،تو ّزع عل��ى ّ 100
حبجوم
حمط� ٍ�ة
ٍ
�اج خمتلفة .وه��ي كمي ٌة كبري ٌة
وغ��زارات إنت� ٍ
ج��داً ،س��يعجز تنظي��م "الدول��ة" ع��ن تأمينه��ا،
حبسب ما يقول ٌ
ناشط ٌ
سابق يف اهلالل األمحر.

7
داعش توزع مناهجها
التعليمية
ّ
هند عبد اللطيف

وستعجز عن تأمينها كذلك معظم املنظمات
اإلنس��انية ،أو م��ا تبق��ى منه��ا يف دي��ر ال��زور،
بإمكاناته��ا وطرائ��ق عمله��ا احلالي��ة .ويق�ترح
خمتص��ون يف تصفي��ة املي��اه ّ
خط��ة ط��وارئ
ّ
تب��دأ مبخاطب��ة اهليئ��ات واملنظم��ات اإلنس��انية
الدولي��ة حل ّثها عل��ى التدخل ،وتعويض الكلور
الس��ائل بالكل��ور اجل� ّ
�اف املع��روف بـ"الب��ودرة"،
وهي طريق ٌة بديل ٌة ميكن أن حتقق املستويات
املطلوب��ة م��ن ج��ودة املي��اه.
يتنص��ل مس��ؤولو
وم��ن جانبه��م،
ّ
"مكات��ب خدم��ات املس��لمني" يف داع��ش م��ن
ّ
وحيض املق ّربون
املسؤولية يف هذا اخلصوص.
منهم بعض ناش��طي املنظمات على الس��عي يف
تأمني هذه املادة ،بالرغم من القرارات األخرية
مبن��ع ه��ذه املنظم��ات ع��ن العمل .ويش�ير هؤالء
إىل أن التنظي��م س��يخ ّفف م��ن القي��ود ال�تي
منظم��ة ت��ز ّود ّ
حمط��ات
يفرضه��ا عل��ى أي��ة
ٍ
الش��رب مب��ادة الكل��ور.
قب��ل الث��ورة ،كان معم��ل ال��ورق يف
دي��ر ال��زور ينت��ج ،يف أح��د أجزائ��ه ،م��ادة الكلور،
وي��ز ّود به��ا معظ��م ّ
حمط��ات مي��اه الش��رب يف
حمافظ��ات املنطقت�ين الش��رقية والش��مالية.
تع � ّرض املعم��ل حلري� ٍ�ق هائ� ٍ�ل بفع��ل املع��ارك
يف حميط��ه ،صي��ف ع��ام  .2012ومن��ذ ذل��ك
الوق��ت عمل��ت منظم��ة اهل�لال األمح��ر عل��ى
اس��تجرار ه��ذه امل��ادة م��ن األردن ،ث��م توزيعه��ا
على احملافظات .ومن جانبه يز ّود نظام األس��د
حمط��ات التصفي��ة يف أجزاء مدين��ة دير الزور
حمط��ات -مب��ادة
اخلاضع��ة لس��يطرته -7
ٍ
الكل��ور اجل� ّ
�اف ،عن طريق نقلها ج ّواً إىل مطار
ّ
العسكري.
دير الزور

ب��دأ دي��وان التعلي��م ،وه��و اجله��از
�ص يف تنظي��م "الدول��ة اإلس�لامية"
املخت� ّ
داع��ش ،بتوزي��ع كت��ب املنه��اج التعليم� ّ�ي
اجلدي��د .وش��دّد التنظي��م عل��ى ض��رورة
متوعداً
تق ّي��د املعلمني الكامل به��ذا املنهاجّ ،
بعقوب��ات صارم��ة.
املخالف�ين
ٍ
ويذك��ر أن امل��واد التعويض ّي��ة
ال�تي فرضه��ا التنظي��م بدي� ً
لا ع��ن امل��واد
احملذوفة اش��تقت بكاملها من علوم الدين
وحذف��ت
اإلس�لامي ،ووف��ق تص� ّور داع��شُ .
ّ
م��ن امل��واد املتبقي��ة يف املنهاج اجلديد مجيع
الص��ور ال�تي ختالف فقه داعش وأحكامها.
كم��ا ُحذف��ت م��ن مناه��ج الرياضي��ات
األمثل��ة التوضيحي��ة ال�تي تش�ير إىل
مفاهي��م "الفوائ��د واملضاعف��ات الربوي��ة".
وحذف��ت م��ن مناه��ج اللغ��ة العربي��ة ّ
كل
ُ
األمثل��ة الس��ابقة ،واس��تبدلت به��ا آي��اتٌ
م��ن الق��رآن الكري��م .ويف مادت� ّ�ي الفيزي��اء
والكيمي��اء ُنّب��ه املد ّرس��ون إىل أن ّ
يذك��روا
دائ��م أن قوان�ين هذي��ن
طالبه��م
ٍ
بش��كل ٍ
ُ
ٌ
العلم�ين ه��ي قوان�ين إهلي��ة ،وأن تت��م
مجيع التجارب العملية بعبارة "بإذن اهلل"،
ختفيف�اً م��ن الوثوق حبتمي��ة النتائج اليت
تتوص��ل إليه��ا ه��ذه التج��ارب.
وحــــ��دّدت "مـــ��ديرية املناه��ج"
بدي��وان التعلي��م ،مبل��غ  2000ل.س مثن��اً
ّ
الص��ف الواح��د ،وفرض��ت
لكت��ب منه��اج
عل��ى مجي��ع املعلم�ين والط�لاب ش��راءها،
مما أثار اس��تيا ًء واس��عاً يف صفوف املعلمني
وذوي الطــــ�لاب امللتــــ��حقني بــــ��مدارس
داع��ش .يف ح�ين ت��ذ ّرع مس��ؤولو الدي��وان
بارتف��اع تكالي��ف الطباع��ة والنق��ل م��ن
"والي��ة املوص��ل" ،حي��ث طبع��ت الكت��ب ،إىل
"والية اخلري".
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داعش ترفع أسعار الخبز

ً
يوميا في دير الزور
دوالر
وأرباحها من الطحين  58ألف
ٍ
منذر إبراهيم

املؤسس��ة العام��ة للحب��وب (الصوام��ع) يف حمافظ��ة دي��ر ال��زور ع��ن مئ�تي أل��ف
مل تنق��ص كم ّي��ات القم��ح يف خم��ازن ّ
املؤسس��ة من��ذ صي��ف  ،2012بس��بب خ��روج
ط� ٍّ�ن ،خ�لال الس��نوات ال�تي تس��بق الث��ورة .ورغ��م توق��ف تغذي��ة ه��ذه املخ��ازن مبش�تريات ّ
معظ��م الصوام��ع ع��ن س��يطرة النظ��ام ،ورغ��م االس��تجرار بأش��كاله وكميات��ه املختلف��ة خ�لال الس��نتني التاليت�ين؛ يق �دّر عامل��ون
ط��ن،
س��ابقون يف ّ
املؤسس��ة كمي��ة القم��ح ال�تي آل��ت أخ�يراً إىل تنظي��م "الدول��ة اإلس�لامية" داع��ش بأكث��ر م��ن مخس�ين أل��ف ٍّ
دوالر وف��ق أس��عار الس��وق احمللي��ة (س��عر كيل��و القم��ح  0.2دوالر تقريب �اً يف أس��واق دي��ر ال��زور).
تزي��د قيمته��ا عل��ى  12.5ملي��ون ٍ

تس��يطر داع��ش عل��ى معظ��م إنت��اج الطح�ين يف احملافظ��ة.
وتق��ع حت��ت س��يطرتها جمموع� ٌة م��ن املطاح��ن ،عل��ى رأس��ها مطحن��ة
الف��رات احلكومي��ة املتوقف��ة ع��ن العم��ل نتيج��ة األض��رار ال�تي حلق��ت
خبطوط إنتاجها .واستوىل التنظيم كذلك على املطاحن غري العائدة
ألف��را ٍد ،مث��ل مطحن��ة جبه��ة النص��رة ومطحن�تي اجملل��س احملل� ّ�ي يف
كل م��ن امليادي��ن والبوكم��ال .وال يُعلم بالضبط مصري هذه املطاحن
ٍّ
وجهوزيتها احلالية للعمل ،إال أن التنظيم يعتمد يف إنتاجه للطحني
اخلاص��ة اليت يبلغ عدده��ا  ،30ترتاوح طاقاتها اإلنتاجية
عل��ى املطاح��ن
ّ
ً
ب�ين  5إىل  15ط� ٍّ�ن يومي�ا .إذ يتعاق��د التنظي��م م��ع بع��ض ه��ذه املطاح��ن
إمجالية تزيد
بقيمة
طن من الدقيق يومي�اً،
إلنت��اج م��ا يزي��د عل��ى ٍّ 200
ٍ
ٍ
ً
دوالر ،وف��ق س��عر  0.29دوالرا للك��غ الواحد من الدقيق يف
عل��ى  58أل��ف ٍ
األس��واق احمللي��ة.
يذه��ب ج��ز ٌء م��ن ه��ذه الكمي��ة إىل األف��ران اململوك��ة
للتنظي��م ،ال�تي حت ّق��ق بدوره��ا هام��ش رب� ٍ�ح إض��ايفٍّ .وج��اءت خط��وة
التنظي��م األخ�يرة ،برف��ع س��عر ربط��ة اخلب��ز م��ن  100إىل  125ل�ير ًة،

لرتف��ع م��ن ه��ذا اهلام��ش إىل ح� ٍّ�د كبري .وحبس��ب أق� ّ�ل التقدي��رات اليت
يعرضه��ا ناش��طون م��ن احملافظ��ة ،تنت��ج األف��ران العام��ة ال�تي اس��توىل
عليه��ا التنظي��م أكث��ر م��ن  20أل��ف ربط��ة خب� ٍ�ز يف الي��وم ،ه��ي أق� ّ�ل م��ن
ُخ��س الطاق��ة اإلنتاجي��ة هل��ذه األف��ران قب��ل الث��ورة .وتس��هم الزي��ادة
ً
وخاصة
األخرية يف أسعار اخلبز يف مضاعفة املعاناة اليومية للسكان،
مع ارتفاع أس��عار الس��لع األساس��ية األخرى ،مما جيعل تأمني معيش��ة
ّ
الشهري  50ألف لري ٍة أمراً شاقاً ،علماً أن هذا الدخل
عائلة يبلغ دخلها
ٍ
ّ
ويفسر البعض
متوسط الدخل
الشهري العامّّ .
يع ّد عالياً باملقارنة مع ّ
رف��ع أس��عار اخلب��ز بتناق��ص كمي��ات القم��ح املخ ّزن��ة يف مس��تودعات
التنظي��م ،بس��بب االس��تجرار اليوم� ّ�ي الكبري.
ورغ��م إنش��ائه ملكت��ب احلب��وب التاب��ع لدي��وان الزراع��ة ،ال
يس��عى تنظي��م "الدول��ة اإلس�لامية" ،حبس��ب س��لوكه خ�لال موس��م
�اص به��ذا القط��اع احلي� ّ
�وي،
�از خ� ٍّ
احلب��وب يف الع��ام الفائ��ت ،إىل بن��اء جه� ٍ
املؤسس��ة العام��ة للحبوب اليت كانت تش�تري حماصيل القمح
يناظ��ر ّ
وتت��وىل ختزينه��ا وتوريده��ا إىل املطاح��ن .كم��ا ال يس��عى التنظيم إىل
تقديم ّ
دعم ملادّة اخلبز ،بل يأخذ دور املس��تثمر الكبري الذي ينافس
أي ٍ
ً
مس��تثمرين صغ��ارا يعج��زون ع��ن منافس��ته ألن��ه ال ينف��ق أي��ة تكالي��ف
عم��ال املخاب��ز ،لتك��ون معظ��م مبيعات��ه
س��وى أج��ور الطح��ن وروات��ب ّ
للخب��ز أو للطح�ين أرباح�اً .ونتيج��ة امتن��اع التنظي��م ع��ن ش��راء القم��ح
م��ن الفالح�ين ،س��يتع ّرض املخ��زون الواق��ع يف حوزت��ه –يف دي��ر ال��زور-
إىل النف��اد خ�لال م� ّد ٍة ال تزي��د عل��ى الع��ام.
ً
خ�لال األع��وام الس��ابقة ،ش��كل اخلب��ز واح��دا م��ن القضاي��ا
الرئيس��ية يف حي��اة س��كان املناط��ق احمل� ّررة يف احملافظ��ة ،وكان حم� ّ�ل
�ار لعم��ل اجملال��س احمللي��ة الناش��ئة بُعي��د التحري��ر .وفيم��ا ع��دا
اختب� ٍ
جمل��س البوكم��ال احملل� ّ�ي ،مل ينج��ح ّ
�س آخ��ر يف وض��ع ي��ده
أي جمل� ٍ
على صوامع احلبوب اليت وقعت حتت سيطرة ً
خمتلفة
عسكرية
قوى
ٍ
ٍ
حبس��ب متوضعه��ا اجلغ��رايف .وكان جلبه��ة النص��رة النصي��ب األب��رز
وخاص ًة
من "غنائم القمح" ،باستيالئها على معظم صوامع التخزين،
ّ
يف املوق��ع الرئيس� ّ�ي عل��ى بع��د  10ك��م مش��ال مدينة دير ال��زور ،إضافةً
إىل اس��تيالئها عل��ى مطحن��ة الف��رات احلكومي��ة ،ال�تي تزي��د طاقته��ا
بشكل
اإلنتاجية على ٍّ 400
طن من القمح يومياً ،واليت استم ّرت بالعمل ٍ
خاص� ٍ�ة م��ع النظ��ام يف ذلك الوق��ت ،ما أتاح
�ات ّ
�رب نتيج��ة تفاهم� ٍ
مضط� ٍ
للجبه��ة التح ّك��م يف اخلب��ز والطح�ين .وبع��د س��يطرته عل��ى احملافظ��ة،
أهمه��ا الربح
اس��تأنف تنظي��م "الدول��ة" ه��ذا الس��لوك حت��ت دواف��ع ع� ّد ٍة ّ
�ار حلاج��ات الس��كان وإمكاناته��م املادي��ة.
وف��رض الس��يطرة ،دون اعتب� ٍ
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تجــار الرقــة يهربــون مــن الكســاد ،وازدهــار ســوق األثــاث واألدوات المســتعملة
ّ
مرفت أمني

"ليس��ت ه��ذه الش��وارع ال�تي ألفناه��ا ..لق��د ع��ادت الرق��ة عق��وداً إىل ال��وراء" ،به��ذه الكلم��ات يص��ف حس��ن ،أح��د أبن��اء الرق��ة ،حال
حمافظات خمتلفة ،إال أن س��يطرة تنظيم
�طة نتيجة اس��تقباهلا ألعدا ٍد كبري ٍة من النازحني من
ٍ
�واق نش� ٍ
مدينته اليت كانت ذات أس� ٍ
ً
أسواق مثل القوتلي و 23شباط،
فادحة باقتصادها .فلم تعد احلركة كما كانت يف
"الدولة اإلسالمية" على املدينة أحلقت خسائر
ٍ
كبري يف الس��لع وامل��وا ّد املعروضة.
ير
ٍ
ال�تي فق��دت الكث�ير م��ن زبائنه��ا ،بالتزام��ن م��ع تغ� ّ ٍ
أس��باب ع�� ّد ٌة دفـــــ��عت الســــــ�� ّكان
ٌ
إىل االبتع��اد ع��ن األس��واق ،وأهمه��ا انهي��ار
الق��درة الشـ��رائية نتيج��ة تآكــــ��ل قيم��ة
الل�يرة الســــــ��ورية ،لرتتف��ع األسعـــ��ار إىل
احل�� ّد ال��ذي يف��وق إمكان��ات معـــــــ��ظم
الس��كان .وعل��ى اعتب��ار أن رق��م  500ل.س
متوس��ط الدخ��ل
– 2دوالر تقريب��اً -ه��و
ّ
اليوم��ي للعام��ل أو للموظ��ف ،ال ميك��ن
ّ
لغالبي��ة العائ�لات حتقي��ق احل � ّد األدن��ى م��ن
احتياجاته��ا املعيش��ية .فق��د وصل س��عر ربطة
اخلب��ز ،ال�تي حت��وي  20رغيف�اً ،إىل  200ل.س
يف الرق��ة .وجت��اوز س��عر لي�تر امل��ازوت ،جبود ٍة
حتت متوس��طة 100 ،لرية .وارتفع س��عر ليرت
البنزي��ن املك� ّرر إىل  170ل�يرة .وتباع أس��طوانة
الغ��از املنزل� ّ�ي حبوال��ي  5000ل�يرة ،وليرت وقود
الطّباخ��ات القدمي��ة (ال��كاز) ب��ـ 85ل�يرة.

الكس��اد يضرب بعض القطاعات

أمت��ار م��ن مدرس��ة
عل��ى بع��د
ٍ
بلقي��س يق��ع س��وق "الس��بورات" أو (س��احة
ّ
مشاس) ،أحد أهم أسواق الثياب وأشهرها يف
الرقة .يقول أبو حسن ،أحد أصحاب احملالت
يف الس��وق" :أغل��ب أصح��اب احمل�لات أغلقوها.
وم��ن بق��ي يعان��ي كس��اد البضاع��ة" .كان
ه��ذا الس��وق أح��د واجه��ات املوض��ة يف الرق��ة.
وكان��ت حما ّل��ه م��ن أغل��ى احمل�لات ،بيع��اً
وإجي��اراً ،بس��بب حرك��ة الزبائ��ن الكثيف��ة.
ّ
احل��ال تغ�ير ،إذ مل َ
تب��ق في��ه س��وى
لك��ن
حم�لات تبي��ع "العب��اءات اإلس�لامية
بض��ع
ٍ
والكالبي��ات ،بينم��ا هاج��رت الس��بورات
مبتع��د ًة ع��ن لي��ل الرع��ب الداعش� ّ�ي" ،حس��ب
أب��و حس��ن ال��ذي يضي��ف" :مل يب� َ�ق لن��ا خب� ٌز يف
هذه البالدّ .
كل ش��ي ٍء هنا يرجع حنو الوراء،
لتحس��ن الوض��ع" .فيم��ا تش��هد
وال مالم��ح
ّ
العدي��د م��ن امله��ن القدمي��ة انتعاش �اً بع��د أن
كادت تنق��رض ،ومنه��ا اخلياط��ة ال�تي ع��اد
األهال��ي إىل االعتم��اد عليه��ا يف ّ
ظ��ل غ�لاء
أس��عار املالب��س اجلاه��زة.

ٌ
تباين يف حركة األس��واق

يق��ول أب��و خل��ف ،صاح��ب أح��د
احمل�لات يف ش��ارع  23ش��باط" :الس��وق واق��ف،
واحلرك��ة قليل��ة ،وأن��واع الزباي��ن اختلف��ت".
التج��ار
ر م��ن ّ
تقيي��م جيم��ع علي��ه كث�ي ٌ
ٌ
الذي��ن آث��ر العدي��د منه��م تصفي��ة أعمال��ه أو
برراً
جتميده��ا والرحي��ل .يضي��ف أب��و خل��ف م� ّ
أس��باب ارتف��اع األس��عار" :هن��اك مصاري��ف
كث�ير ٌة ،إىل جان��ب التكالي��ف األساس��ية يف
مث��ن امل��واد وأج��ور الش��حن وأتع��اب العم��ال".
وبعك��س الرك��ود ال��ذي تعان��ي من��ه جت��ارة
املالب��س اجلاه��زة التقليدي��ة ،ي��زداد الطل��ب
عل��ى املالب��س واإلكسس��وارات العس��كرية
حص ًة ال يس��تهان بها من الس��وق،
ال�تي أخ��ذت ّ
"موض��ة"
تغ�يرت البيئ��ة لتخل��ق من��ط
فق��د ّ
ٍ
جدي� ٍد جي��اري اهليئ��ة ال�تي يتم ّي��ز به��ا مقاتل��و
التنظي��م.
ورغ��م دخ��ول ظاه��رة الن��زوح عامها
الراب��ع ،م��ا زال��ت أس��واق األدوات املنزلي��ة
تس��جل نش��اطاً الفت��اً ،إذ ال ي��كاد
املس��تعملة ّ
خيل��و ش��ار ٌع يف الرق��ة م��ن حم� ٍّ�ل لبي��ع ه��ذه

األدوات .ترى أم رامي ،وهي نازح ٌة من مدينة
دي��ر ال��زور اس��تق ّر به��ا املق��ام يف ح� ّ�ي الدرعية،
إجيابي
�كل
أن مثل هذه األس��واق انعكس��ت بش� ٍ
ٍّ
عل��ى الفق��راء والنازح�ين" :أس��واق األدوات
املس��تعملة و ّف��رت لن��ا م��واد جي��دة وبأس��عار
مقبول��ة" .مث��ل هذه الس��يدة ،ال�تي خرجت مع
عائلته��ا دون أن حتم��ل ش��يئاً م��ن أثاث منزهلا
أو ثيابه��ا ،اس��تطاعت ،رغ��م ظروفه��ا الصعبة،
غسالة وب ّراداً وتلفازاً
ً
ومستلزمات
أن تشرتي
ٍ
أخ��رى لتأثي��ث من��زل الن��زوح.
يُرج��ع بع��ض الناش��طني وف��رة
املع��روض م��ن قط��ع األث��اث إىل حرك��ة
وخاص ً
��ة
الن��زوح والتنق��ل م��ن وإىل الرق��ة،
ّ
بع��د وقوعه��ا حت��ت س��يطرة تنظي��م "الدول��ة
اإلسالمية" ،وكذلك تكرار اهلجمات اجل ّوية
لطائ��رات األس��د وطائ��رات التحال��ف الدول� ّ�ي،
على األحياء الس��كنية بالنس��بة لألوىل ،وعلى
�داف منتق��ا ٍة للثاني��ة ،يف ج� ٍّ�و م��ن الرع��ب
أه� ٍ
املتواص��ل املنبع��ث من مس��اء املدينة ،مما جيرب
البع��ض عل��ى بي��ع ّ
كل حمتوي��ات املن��زل ،أو
التخل��ص منه��ا ب� ّ
�كل ،قب��ل الن��زوح.
�أي ش� ٍ
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الجريمة والعقاب عند داعش
وعقوبات ارتجالية
ٌ
مزاجي
قانون
ٌّ
ٌ
علي خطاب

ال خيل��و تنظي��م الدول��ة م��ن "تنظي� ٍ�م" يف أجهزت��ه ،وإن كان مش��وباً بالكثري من املزاجية واملغاالة واملزاي��دة .وذلك ملا يتم ّتع به
صارمة خيضع
�ات مادي� ٍ�ة هائل� ٍ�ة ،وتراتبي� ٍ�ة
التنظي��م -قياس�اً بالتنظيم��ات األخ��رى عل��ى األرض -م��ن مركزي� ٍ�ة يف الق��رارات ،وإمكاني� ٍ
ٍ
هل��ا عناص��ره قب��ل األهال��ي الذي��ن يعيش��ون يف مناطق س��يطرته .ورغم تداخ��ل اختصاصات تلك األجهزة ،والتعتي��م على نظمها ،وعدم
وض��وح قوانينه��ا وع��دم نش��رها ،ف��إن املراق��ب يس��تطيع متييز الكثري مم��ا يفرضه التنظيم ،وم��ا يالحق عليه من خمالف��ات ،والعقوبات
ال�تي تقاطع��ت يف ش��هادات الكثريي��ن مم��ن خاض��وا جترب��ة الول��وج إىل أح��د تل��ك األجه��زة العقابي��ة.
يالح��ظ أح��د حمام ّي��ي مدين��ة دي��ر
ال��زور أن التنظي��م يعتم��د أس��لوب األجه��زة
املندجم��ة ،مم��ا يس � ّرع ب� ّ
�ت وتنفي��ذ األح��كام.
إذ ختتل��ط األجه��زة القضائي��ة بالتنفيذي��ة
وأحيان �اً التش��ريعية ،وه��و م��ا جع��ل أحكامه��ا
عرض� ً�ة لأله��واء واالرجت��ال ،لع��دم رس��وخ تلك
األجه��زة ،وعمله��ا يف الظ� ّ�ل ،وجه��ل العامل�ين
املؤسس��اتي .لكن��ه ،يف الف�ترة
فيه��ا بالعم��ل ّ
األخرية ،صار يعتمد على ما تراكم لديه من
�ات ،ك ّون��ت نوع�اً م��ن األح��كام العرفي��ة،
عقوب� ٍ
يلج��أ إليه��ا ش��رعيو التنظي��م يف القضاي��ا
ال�تي يتولونه��ا .كم��ا الح��ظ احملام��ي أن تل��ك
األجهزة تتقاس��م العمل حبس��ب درجة التهمة
ته��م م��ن الدرج��ة
ال�تي تنظ��ر فيه��ا؛ فهن��اك ٌ
وته��م م��ن الدرج��ة الثاني��ة ،وته� ٌ�م م��ن
األوىلٌ ،
الدرجة الثالثة ،تتو ّزع بني احلسبة والشرطة

واألم��ن الع��ام .ويض� ّ�م ٌّ
كل م��ن ه��ذه األجه��زة
عناص��ر لالعتق��ال ولتنفي��ذ احلك��م ،وش��رعياً
خاصاً.
(قاضي�اً) إلص��دار ذل��ك احلك��م ،وس��جناً ّ
وي��رى أح��د الناش��طني أن احلس��بة تت��وىل
القوانني الشخصية ،والشرطة تتوىل القوانني
اجملتمعية ،واألمن يتوىل القوانني "السيادية".

احلسبة

استم ّد التنظيم تسمية احلسبة من
اإلس�لامي .يقول احملامي" :يف
العربي
التاري��خ
ّ
ّ
املاض��ي ،كان��ت احلس��بة تعم��ل عم��ل البلدي��ة،
يف متابع��ة أم��ور األس��واق وتنظيمه��ا ،وإزال��ة
خمالف��ات احمل�لات ،ومنح أصح��اب املهن -بعد
الفح��ص -الرخ��ص الالزمة ملزاول��ة املهنة .أما
حس��بة التنظي��م (وه��ي تق��وم مق��ام حمكم��ة
�ات م��ن قبي��ل
صل��ح اجل��زاء) فتالح��ق خمالف� ٍ
تعاط��ي التب��غ وبيع��ه؛ عدم دخول املس��جد وقت

�ص الش��عر؛ حل��ق الذق��ن؛
الص�لاة؛ طريق��ة ق� ّ
لب��اس امل��رأة (والرجل أحياناً)؛ ممارس��ة إحدى
الش��عائر بطريق� ٍ�ة مغاي��رة لطرقه��م ."...
وق��د أصبح��ت ه��ذه املخالف��ات،
ً
معروفة لألهالي ،وعقوباتها حمدّد ًة
وغريها،
مب��ا يش��به الع��رف .فالش��خص ال��ذي تضبط��ه
احلس��بة وهو ّ
يدخن ،أو معه علبة س��جائر بعد
يوم حتى ثالثة
التفتيش ،يعاقب باحلبس من ٍ
أيام
ثالثة
من
أيام .أما بائع السجائر ف ُيحبس
ٍ
حت��ى أس��بوعني ،ويُغ � ّرم بأل��ف ل�ير ٍة ع��ن ّ
كل
"كروز" سجائر (عشر علب)ُ .
وتنح املخا ِلفة
للباس التنظيم عباء ًة جديد ًة ،ويُصادر لباسها
املخال��ف ،و ُتغ� ّرم بثالث��ة آالف ل�ير ٍة ،باحتج��از
أح��د أقاربه��ا حت��ى الدف��ع .والغرام��ات املالي��ة
قابل ٌة للتفاوض ،بينما ُيلد الس��جني يف حال
تك��رار املخالف��ة.
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لك��ن تفتي��ش امل��ا ّرة واعتقاهل��م
�ارات أخ��رى غ�ير تل��ك القوانني؛
خيض��ع العتب� ٍ
"يعتقلوني ألني كنت باجليش احل ّر" ،يقول
هان��ي ال��ذي اعتقلت��ه احلس��بة أرب��ع م�� ّرات.
"أحيان �اً يفتش��وني م��ا يليق��ون عن��دي دخ��ان
حج��ة تايعتقلون��ي"" .م�� ّرة
في��د ّورون عل��ى ّ
س��ألين رئي��س الدوري��ة م��ا هو الناق��ض الرابع
م��ن نواق��ض االس�لام؟! -حبس��ب كت ّيباته��م–
فاعتقلون��ي ألن��ي م��ا عرف��ت"" .وأن��ا بالس��جن
اعتقل��و واح��د ألن��و ش��افوه ميس��ح رقبت��و
بالوض��وء!".
ّ
يوظ��ف التنظي��م يف جه��از احلس��بة
عناص��ر جت��وب الش��وارع الرئيس��ية داخ��ل
راكب��ة عل��ى
راجل��ة أو
دوري��ات
املدين��ة ،يف
ٍ
ٍ
ٍ
م��دار الس��اعة ،جتم��ع املعتقل�ين يف حافل��ة
يض��م
(ف��ان) ،وتس��وقهم إىل املق�� ّر ال��ذي
ّ
الس��جن .كم��ا يض� ّ�م اجله��از ش��رعياً (قاضي�ا)ً
يت��وىل التحقي��ق وإصدار احلك��م ،دون إبالغه
للمتهم .وفيما عدا اإلهانات عند االعتقال ،ال
يتع� ّرض املته��م للض��رب إال يف ح��ال اعرتاضه
عل��ى توقي��ف العناص��ر ل��ه أو عل��ى حك��م
الشرعي" .يضربون اللي يعيندهم" ،يقول أبو
ّ
�ام لديه��م بتهم��ة
�
أي
�ة
�
ثالث
�ى
�
قض
�ذي
�
ماه��ر ال
ٍ
التدخ�ين" .يضرب��ون باألخض��ر اإلبراهيم��ي"
�تيكي لتمدي��د املي��اه) .ويف بع��ض
(أنب� ٌ
�وب بالس� ٌ
األحي��ان يش�� ّغلون الس��جناء حبف��ر اخلن��ادق
عل��ى اجلبه��ات ،مم��ا تس� ّبب بقت��ل أكث��ر م��ن
�جني بن�يران ق ّوات األس��د .كما يس��تعملون
س� ٍ
ّ
االنف��رادي ،يف بع��ض احل��االت.
الس��جن
يع��رض تلف��از الس��جن اإلص��دارات
املرئي��ة للتنظي��م .و ُت��و ّزع عل��ى الس��جناء
كتيبات��ه حلفظه��ا ،وليس��تظهرونها أم��ام
�رعي .ويف ح��ال احلف��ظ خي��رج الس��جني
الش� ّ
قب��ل انقض��اء م��دّة حبس��ه.

مي ّي��ز التنظي��م جه��از ش��رطته
بتس��ميته "الش��رطة اإلس�لامية" ،لك��ن نظ��رة
تتغي عما
األهال��ي إىل عناص��ر ه��ذا اجله��از مل ّ
كانت أيام النظام؛ فهم "دراويش" ،ليست هلم
س��طوة األمني�ين وال حش��رية احلس��بة" .مث��ل
الشرطة أ ّولي ،تا ختلص الكونة –املشاجرة -تا
جي��ون" ،كم��ا يق��ول أب��و ص��احل ال��ذي اعتقل��وه
وه��و حي��اول "حج��ز" املتش��اجرين" .وياخ��ذون
ّ
كل املوجودي��ن قب��ل م��ا يعرف��ون ش��كون
�رعي
الس��الفة" .ويف ه��ذه احل��االت يس��تمع الش� ّ
إىل أق��وال املعتقل�ين ،ث��م يدف��ع باجت��اه الصل��ح
وتبوي��س الش��وارب ،بالتهدي��د .فبمق��دوره أن
خيرتع املخالفات ّ
شخص ،ولكنه يتغاضى
ألي
ٍ
عنه��ا مقاب��ل "الرض��وة" .وكذل��ك حتب��س
واملتجمع�ين يف
الش��رطة املخّل�ين بالطواب�ير
ّ
لس��اعات ،دون اته��ام .أم��ا
األماك��ن العام��ة،
ٍ
يف ح��االت الس��رقة واملنازع��ات املالي��ة ،فع��دا
حماوالت العناصر ابتزاز املس��روقات واألموال
جله��ات
املتن��ازع عليه��ا (بدع��وى عائديته��ا
ٍ
معادي��ة للتنظي��م) ،فه��م حييل��ون األط��راف
ٍ
إىل حماك��م خ��ارج املدين��ة ،بع��د التحقي��ق
املصحوب بالضرب املضاعف ،حبسب القضية.

الشرطة

ٌ
كثيـــــــ��ف
ليــــ��س هل��ا حضـــــ��و ٌر
دوري��ات جتـــــ��وب
يف املدين��ة ،رغ��م أن هل��ا
ٍ
�صر،
الش��وارع .عناصـــ��رها أغلبه��م م��ن القــــــ� ّ
وش��رع ّيوها يتول��ون التحقي��ق وإصـــــ��دار
األح��كام .وهل��ا س� ٌ
�اص يهت� ّ�م التنظي��م
�جن خ� ٌّ
بنظافت��ه وطع��ام نزالئ��ه كش��أن الس��جون
األخ��رى يف املدين��ة .وال ي��كاد جه��از الش��رطة
اليومي؛
خاص ٍة يف عمل��ه
يف��رض أي��ة قوان�ين ّ
ّ
أم��ور مث��ل
فه��و يســـــ��تقبل البالغـــــ��ات ع��ن ٍ
(املش��اجرات؛ الس��رقة؛ النزاع��ات التجاري��ة
واملالي��ة ،)...ويقض��ي فيـــــ��ها كمـــــــ��حكمة
اجلن��ح .كم��ا ّ
يتدخ��ل يف تنظيــــ��م الطواب�ير
�جن إىل آخر.
ونقل املتهمني من س� ٍ

األمن العا ّم

عناص��ره غ�ير معروف�ين ،حلرصه��م
ويس��مون
لث��ام عل��ى وجوهه��م،
َّ
عل��ى وض��ع ٍ
باألمني�ين .وق��د م ّي��ز العدي��د م��ن الس��جناء
عناص��ر س� ً
�ابقة يف جبه��ة النص��رة بينه��م .ويف
ح�ين تس��تعمل احلس��بة والش��رطة الفان��ات
يف دورياته��م ،يس��تعمل األمني��ون البي��ك آب ذا
الدف��ع الرباع� ّ�ي .وي��رى األهال��ي يف ذلك تقليداً
صالحيات
ألفرع أمن النظام .واملالحظ أن هلم
ٍ
ً
واس��عة ،باإلضاف��ة إىل حمكم��ة اجلناي��ات
ال�تي ي��رى احملام��ي أنه��م يقوم��ون بعمله��ا .أم��ا
القوانني اليت يفرضونها ويالحقون خمالفاتها
فأش��هرها (حي��ازة الس�لاح؛ العم��ل يف اإلع�لام؛
التواص��ل م��ع املنظم��ات؛ العم��ل يف الش��أن العام
أفكار ختالف األفكار اليت
خارج التنظيم؛ تبين ٍ
�تتابة" يف
ي��ر ّوج هل��ا؛ ع��دم احلص��ول عل��ى "اس� ٍ
حالة من كانوا يف الفصائل املسلحة .)...كما
يالحق��ون خمالف��ات عناص��ر التنظي��م (رفض
األوام��ر؛ الرش��وة؛ االخت�لاس.)...
ّ
كل م��ن يعي��ش حت��ت س��لطة
التنظي��م م ّته� ٌ�م يف نظ��ر األمني�ين ،كخالي��ا
صحوات ،حتى يثبت العكس .وجيري
نائمة أو
ٍ
ٍ
االعتق��ال بأي��ة قرين� ٍ�ة (كاإلش��اعة؛ الوش��اية؛
الش��ك؛ اضطراب الش��خص عند أحد احلواجز؛
ً
مصادف��ة يف م��كان تنفي��ذ االعتق��ال؛
الوج��ود
ذك��ر أح��د املتهم�ين ّ
ألي اس��م جيع��ل م��ن
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�بهة ،كم��ا يص ّرح
صاحب��ه متهم�اً ،)...وبأي��ة ش� ٍ
العناصر أنفسهم .ويسوق هؤالء املتهم إىل أحد
مق� ّرات األمن معصوب العينني ،وخيربونه أن
ّ
وبغض النظر عن تهمته،
قضيته (أمن دولة).
فعن��د وصول��ه ُتم��ع ي��داه إىل رجلي��ه بالقي��د،
يزج به -بعد
ويُضرب باألنابيب والكابالت ،ثم ّ
خاص��اً -يف إح��دى الزنازي��ن،
إعطائ��ه لباس��اً ّ
وه��ي إم��ا مجاعي � ٌة أو رباعي � ٌة أو فردي��ة ،مل � ّد ٍة
تط��ول أو تقص��ر إىل ح�ين االس��تجواب .وق��د
اتفق��ت رواي��ات الذي��ن خرج��وا م��ن هن��اك عل��ى
أن الض��رب مل يع��د ردّة فع� ٍ�ل غاضب��ة ،ب��ل ص��ار
يتج��ه حنو التقن�ين والتنظي��م؛ "رفعوني فلقة
وخّلون��ي أه��رول مبكان��ي" ،يق��ول أح��د الذي��ن
قض��وا أس��بوعني لديه��م" ،وأحيان �اً يضربون��ي
وبعده��ا ين ّزلون��ي ضغ��ط –متري��ن رياض��ي–
والش��رعي قاع��د يق��رش ب��زر" .كم��ا أك��د
ّ
اعتق��ال "أن الض��رب
ناش��طون هل��م جت��ارب
ٍ
أثن��اء االس��تجواب ه��و النت��زاع االعرتاف��ات ،أم��ا
خارج��ه فه��و إلن��زال اإلهان��ة أو االنتق��ام أو
مبهمة
إلظه��ار الس��لطة" .يقوم ش��رع ّيو األمن ّ
وأليام
التحقيق ،وميارسون ،قبل االستجواب،
ٍ
ع� ّد ٍة ،الضغ��وط النفس��ية عل��ى املته��م ،بتك��رار
مج� ٍ�ل موهم� ٍ�ة مثل "اعرتفوا علي��ك" ،أو "وجدنا
حمادث��ات الوات��س أب تبع��ك".
يُس��تجوب املته��م وه��و معص��وب
العين�ين ،حبض��ور كات��ب احملض��ر واجل�لاد.
ويُص� ّور يف نهاي��ة التحقي��ق من أج��ل "الفيش".
ويف احل��االت البس��يطة يُع��رض امل ّتهم��ون ،وقد
�ام ،عل��ى القاض��ي،
قض��وا م��ا يق��ارب العش��رة أي� ٍ
ً ّ
�بوع ،ليطابق ب�ين احملضر وأقوال
م� ّرة كل أس� ٍ
املته��م ،ويص��در حكم��ه ،األم��ر ال��ذي يدع��و
�مع
الش��رعيني إىل اخل�لاف والتن��ازع عل��ى مس� ٍ
م��ن الس��جناء .أم��ا يف ح��االت اإلعالمي�ين
والناش��طني وق��ادة الكتائ��ب ف ُيحال��ون إىل
�ب
حماك��م خ��ارج املدين��ة (بع��د عملي��ات تعذي� ٍ
ش��نيعة) ث��م يُلحق��ون بال��دورات الش��رعية
( ُت��د ّرس فيه��ا منطلق��ات التنظي��م النظري��ة).
أما السياس ّيون فمجهولو املصري ،لكن اإلشاعة
يرحل��ون إىل س��جن املوص��ل.
تق��ول إنه��م ّ
ت��زور "جلن��ة ف� ّ
�ض املظامل" الس��جون
دوري �اً .وتق��وم بعم��ل حمكم��ة التميي��ز .وإىل
جان��ب التفتي��ش القضائ� ّ�ي تنظ��ر يف ش��كاوى
الس��جناء ،وإن كان��وا ق��د تع ّرض��وا للض��رب،
�وع م��ن خ��داع ال��ذات .فاملع�ترض لي��س إال
يف ن� ٍ
رافض �اً حلك��م اإلس�لام ،يف نظ��ر ّ
كل م��ن ل��ه
عالق� ٌة بالتنظي��م .كم��ا أن االع�تراض يُدخ��ل
�هور
صاحب��ه يف د ّوام��ة اإلح��االت اليت متت ّد لش� ٍ
ال ألي��ام.
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قصــص زواج الســوريات مــن "مهاجــري" داعــش
سوزان موسى

�وريات م��ن "مهاجري��ن" م��ن عناص��ر تنظي��م الدول��ة يف املناط��ق ال�تي يس��يطر
أس��همت ع�دّة عوام��ل يف عش��رات ح��االت زواج س� ٍ
إحصائيات دقيق� ٍ�ة حول أعداد هذه احلاالت؛ فإنه يصعب احلديث عن حت ّوهلا إىل ظاهر ٍة ،نظراً
عليه��ا .لك��ن ،وبالرغ��م م��ن ع��دم وجود
ٍ
�ات اجتماعي� ٍ�ة معين� ٍ�ة ،م��ن جه� ٍ�ة أخ��رى.
للظ��روف االس��تثنائية ال�تي حتي��ط به��ا م��ن جه� ٍ�ة ،ولبقائه��ا حمص��ور ًة ضم��ن فئ� ٍ

ٌ
ٌ
قاصرات ومهو ٌر عالية
فتيات

لطامل��ا تالزم��ت ظ��روف الفاق��ة
املادي��ة وقل��ة التعلي��م م��ع إق��دام األس��ر عل��ى
تزوي��ج بناته��ا القاص��رات يف املاض��ي .أم��ا الي��وم،
ويف خض� ّ�م الكارث��ة الس��ورية ،فق��د ُع��رف ع��ن
العناص��ر املهاجري��ن غناه��م ،يف الوق��ت ال��ذي
يستخدم بعضهم اآلخر الرتغيب بالتق ّرب من
�ان أخ��رى،
س��لطة التنظي��م ،والرتهي��ب ،يف أحي� ٍ
إلجب��ار األهال��ي على تزوجيه��م .تقول أم عمر،
م��ن أهال��ي مدينة الطبقة :ق��ام التنظيم بإنذار
جريان��ي بإخ�لاء ش��قتهم خ�لال  48س� ً
�اعة ،م��ن
أج��ل االس��تيالء عليه��ا وجعله��ا مل��كاً للتنظي��م،
حبج��ة ع��دم وج��ود عق� ٍد يثب��ت ملكيته��ا .وبع��د
ّ
م � ّد ٍة فوجئ��ت ب� ّ
�أن اجل��ارة أم أمح��د مل ُتط��رد
م��ن الش��قة ،وألعل��م بعده��ا أنه��ا ز ّوج��ت ابنته��ا
ذات ال��ـ 10أع��وام ألح��د عناص��ر داع��ش مقاب��ل
البق��اء .قال��ت وه��ي تبك��ي" :م��ا كان عن��دي ّ
حل
ثان��ي .وي��ن نريد نروح؟ نصفى بالش��ارع يعين؟
علي مهاجر لييب
ما عندنا مكان يأوينا .عرض ّ
أن��ه أز ّوج��ه وح��دة م��ن بنات��ي مقاب��ل أنه خيلينا
بالبيت ،ووافقت .لكن صوت س��ارة ما يفارقين.
وق��ت أخذوه��ا م�ني كانت تص��رخ وتبكي :ماما
م��ا ري��د .خّلون��ي معك��م .أري��د أظ� ّ�ل م��ع أخواتي.
قص��ة أخ��رى
اهلل خيليك��ي قوليله��م ال" .ويف
ٍ
تتح �دّث إح��دى الش��اهدات م��ن مدين��ة منب��ج

ع��ن امله��ور ال�تي يدفعه��ا العناص��ر لأله��ل:
ث�لاث م��ن بنات��ه ملهاجري��ن
ق��ام جارن��ا بتزوي��ج ٍ
مه��ر ق��دره ملي��ون ونص��ف
أت��راك ،مقاب��ل ٍ
�كل م��ن بنات��ه اللوات��ي مل
�ورية ل� ٍّ
ملي��ون ل�ير ٍة س� ٍ
يبلغ��ن ال��ـ 15س��نة .كم��ا يق��ول أب��و س��امر ،م��ن
عم��ي
�رقي لدي��ر ال��زور :ز ّوج ّ
س��كان الري��ف الش� ّ
ابنت��ه ،البالغ��ة م��ن العم��ر  16عام�اً ،م��ن مهاج� ٍ�ر
مهر قدره مليوني لرية سورية.
ٍّ
تونسي مقابل ٍ

زواج ٌ
مؤقت وعقو ٌد شكلية
ٌ

يستس��هل عناص��ر التنظي��م الطالق.
ويرج��ع ذلك ،على األغل��ب ،إىل افتقادهم لنية
االس��تقرار واالستمرار يف زجياتهم ،باإلضافة
إىل ّ
أن التق��رب م��ن اجملتمع��ات احمللي��ة يع�� ّد
أح��د أس��باب ال��زواج .ويت��م الط�لاق غالب�اً ل��دى
تغي�ير العناص��ر ألماك��ن إقاماته��م ،أو يف
أوق��ات اهلزائ��م واالنس��حابات .وه��ذا م��ا ج��رى
يف الزجي��ات ال�تي عق��دت م��ع بنات قري��ة الدانا،
ال�تي كان��ت معق��ل التنظي��م يف إدل��ب ،إذ أق��دم
العناصر على تطليق زوجاتهم قبل أن يف ّروا يف
بداي��ة الع��ام املاض��ي .ويف ح�ين ال يبدي عناصر
التنظي��م ّ
�زام أخالق� ٍّ�ي جت��اه زوجاته��م؛
أي الت� ٍ
ّ
عليهن ع��دم احلمل .تقول
يش�ترط املهاج��رون
ش��قيقة ن��دى ( 17عام �اً .م��ن أهال��ي ري��ف دي��ر
�هر على
الزور الش� ّ
�رقي) :بعد مرور مخس��ة أش� ٍ
التونسي بتطليقها ألنها
زواج أخيت قام زوجها
ّ

محلت .فقد أثار موضوع احلمل غضب املهاجر
ربح�اً حبج��ة
ال��ذي أق��دم عل��ى ضربه��ا ضرب�اً م ّ
أنه��ا خالفت الش��رط املتفق علي��ه بعدم احلمل.
كم��ا ُعرف��ت ح� ٌ
�االت مماثل� ٌة ولنفس األس��باب
يف مناط��ق أخ��رى .تق��ول أم عائش��ة ،البالغ��ة
م��ن العم��ر ثالث��ة عش��ر عام�اً ،م��ن إدل��ب ،واليت
ً
مهاجر من كازاخس��تان:
متزوجة من
كانت
ٍ
كان س��بب طالق��ي ه��و إخالل��ي بش��روط
�ام
االتف��اق بي�ني وب�ين زوج��ي .فبع��د م��رور ع� ٍ
عل��ى زواج��ي حدث احلمل .وعندما علم غضب
كث�يراً وهجرن��ي .ث��م رم��ى عل� ّ�ي اليم�ين و ّ
مت
الطالق .وتشري أم عائشة إىل أنه قد ّ
مت تزويج
قراب��ة املئ��ة من البن��ات ملهاجرين أجان��ب وعرباً
يف مناط��ق إدل��ب ،لكنه��ا مل تش��اهد أو تس��مع
ع��ن أي��ة حال��ة مح� ٍ�ل أو إجناب ،على ح� ّد قوهلا.
تفتق��ر عق��ود ال��زواج بعناص��ر
التنظي��م إىل الصف��ة الرمسي��ة ،إذ تنعق��د
باإلجي��اب والقب��ول ،حبض��ور أح��د ش��يوخ
التنظي��م والش��هود ،لت��ودع الورق��ة يف احملكم��ة
الش��رعية .وه��ذا ال يضم��ن ش��يئاً م��ن حق��وق
الزوج��ة ،س��وى امله��ر املق �دّم ألبيه��ا وال��ذي ّ
مت
دفع��ه .وإذا كان��ت األوض��اع الكارثي��ة ال�تي مت ّر
بها البالد قد ساعدت على ظهور هذه احلاالت؛
ف� ّ
�إن اآلث��ار الس��لبية ال�تي تنت��ج ع��ن مث��ل ه��ذه
الزجي��ات ب��دأت تتكش��ف بالرغ��م م��ن اجله��ل.

عين المدينة | العدد ( 16 | )43شباط 2015

رادار المدينة

13

"الحمامجية" قادمة
كتائب
ّ
مروان خلف

تغيريات مؤثر ٍة يف منط حياة حمكوميه،
إىل جان��ب الق��رارات الك�برى ال�تي يصدره��ا تنظي��م الدولة ،واليت تهدف إىل إحداث
ٍ
التدخ��ل يف ّ
حبج��ة النه��ج الصحي��ح؛ يعم��د التنظي��م إىل ّ
كل ع��ادات الس��كان .فق��د أص��در دي��وان احلس��بة التابع لداع��ش يف البوكمال
ّ
ً
�بوع للتخل��ص م��ن طيوره��م.
ق��رارا يقض��ي مبن��ع تربي��ة احلم��ام ف��وق أس��طح أبني��ة املدين��ة ،وميه��ل املربّ�ين م�دّة أس� ٍ
وطال��ب البي��ان "ع��وامّ" املس��لمني
بإبالغ احلسبة عن ّ
أي شخص تس ّول له نفسه
االس��تمرار عل��ى ه��ذا العم��ل ،قطع �اً للمفس��دة
املرتجحة من إيذاء املربّني جلريانهم املسلمني
ّ
يتوعد
وهدر لألوقات .فيما ّ
وكش� ٍ
�ف للعورات ٍ
الق��رار خمالفي��ه بالعقوب��ة "التعزيري��ة" ،م��ن
�جن وجل��د .وبذل��ك تنض� ّ�م أقلي��ة
غرام� ٍ�ة وس� ٍ
احلماجمي��ة املس��كينة إىل باق��ي "الفئ��ات"
االجتماعية املقموعة من قبل الدواعش ،مثلها
مثل مستمعي األغاني والعيب الورق وأصحاب
قصات الش��عر والذقون غري املتناس��بة مع هيئة
ّ
"الع��وام" ال�تي يرض��ى عنها التنظي��م ومتملقوه
احملليونّ .
ليش��كلوا ،مع م�تن األغلبية الصامتة
ّ
(املدخن�ين) ،تي��اراً اجتماعي��اً عريض��اً حيرم��ه
ّ
داعش من تسلياته ،دون أن يوفر له بدائل عنها
س��وى العقوب��ات.
لك��ن ،يف الوق��ت ال��ذي يس��تطيع
في��ه ّ
املدخن��ون حتدي الضي��م الداعش� ّ�ي ،وتدبّر
ً
خفي��ة وبصعوب��ة؛ يس��تحيل
أم��ر س��كائرهم
عل��ى احلماجمي��ة إخف��اء هوايته��م أو مهنته��م
ترتصده��ا أع�ين
بعي��داً ع��ن مس��اء املدين��ة ال�تي ّ
و"عوامه��م" .ويف ه��ذه احلال لن جيد
الدواع��ش
ّ
خيار س��وى التوق��ف عن ولعه،
ّ
احلماجم��ي من ٍ
دون أن يع��رف مص�ير طي��وره اليت دفع ألجلها
قليلة ،وبضع
ٍ
سنوات من الصبابة ،ومبالغ غري ٍ
معارك مع زمالء الكار على الطيور اليت أغوتها
�راب أخ��رى.
أس� ٌ
ّ
ال ش��ك يف أن تربي��ة احلم��ام ليس��ت
م��ن اهلواي��ات احمل ّب��ذة اجتماعي��اً .وق��د س��بق
أن ح��ازت ،يف الكث�ير م��ن املناط��ق ،عل��ى لق��ب
"السوسة" اليت تسيطر وتتحكم بأصحابها مل ّد ٍة
طويل� ٍ�ة من الزم��ن .وغالباً ما تلصق بأصحابها
الكث�ير م��ن الصف��ات اجلاه��زة ال�تي ال مت� ّ
�ت إىل
احملاس��ن بصل� ٍ�ة ،مم��ا يدخله��ا ،بطريق� ٍ�ة م��ا ،يف
إط��ار الع��ادات ال�تي تص ّن��ف ضم��ن (الظواه��ر
الس��لبية) املض � ّرة أو غ�ير املس��تح ّبة اجتماعي �اً.
وبه��ذا يراه��ن داع��ش عل��ى ال��رأي احملاف��ظ
الكام��ن يف اجملتم��ع ،وال��ذي ل��ن يس��تطيع إب��داء
�رارات كه��ذه ق��د جيده��ا
معارض� ٍ�ة علني� ٍ�ة لق� ٍ

الكث�يرون جي��د ًة نظري�اً ،بع��د أن ّ
يغض��وا النظر
ع��ن م��ا س��يحدث للمتض ّرري��ن املباش��رين م��ن
الداعش��ي ،ودون أن يدرك��وا
ه��ذا اهل��وس
ّ
األس��باب العميق��ة ال�تي تق��ف خل��ف ه��ذا الن��وع
من القرارات اليت ال ميكن عزهلا عن السياس��ة
اليت يتبعها التنظيم يف تغيري اجملتمع وقولبته
بالش��كل ال��ذي ي��راه مناس��باً ،مس��تخدماً يف
�جن
ذل��ك بالطب��ع ق � ّوة التعزي��ر ،م��ن جل � ٍد وس� ٍ
�ات ،إلخض��اع اجملتم��ع وإرهاب��ه ،فض� ً
لا
وغرام� ٍ
عن التشهري بـ"املخالفني" الذين كان ذنبهم أن
اعتادوا على التدخني ،أو على حنجرة ذقونهم،
طيوا احلمام قبل أن ّ
حتل يف ديارهم "دولة
أو ّ
اإلس�لام" العظيمة اليت س��يهت ّز نظامها بس��بب
سيكارة!
وإذ تس��تهدف ه��ذه الق��رارات
مبجمله��ا فئ��ة الش��باب يف املناط��ق اخلاضع��ة
لداع��ش ،فرمب��ا كان��ت الغاي��ة منه��ا يف النهاية
ه��ي إغ�لاق طري��ق احلي��اة الطبيعي��ة عليه��م

التوج��ه حن��و س��احات القت��ال يف
لدفعه��م إىل ّ
املس��تقبل .وه��و م��ا يبدو بعي��داً عن تفكري الذين
ً
طواعية ،ومل
مل ينخرطوا يف صفوف التنظيم
يط�يروا م��ن الف��رح بقدوم��ه إليه��م .لكنه��ا ،يف
املقابل ،ستزيد االحتقان الذي بات من الصعب
حصر أس��بابه ضد داعش ،خصوصاً يف أوس��اط
تغره��م دعاي��ة اجلربوت.
الش��باب الذي��ن مل ِ
ق��د خي ّي��ل للدواع��ش أنه��م يقوم��ون
شاملة للمجتمع الفاسد الذي
إصالح
بعملية
ٍ
ٍ
وعوام�اً خطائني،
ينظ��رون إلي��ه بصفت��ه رعي� ً�ة
ّ
بينما يقوم رجال احلسبة مبها ّم تقويم الناس
الذي��ن أعماه��م الش��رك والكف��ر لس��نوات .لك��ن،
يف مقاب��ل ذل��ك ،يصع��ب عل��ى صاحب الس��لطة
أن خيف��ي هوس��ه بس��لطته طوي� ً
لا ،مهما غّلفها
بثي��اب القوان�ين الش��رعية ال�تي ستتس��اقط مع
�عة ل��ن
�ون ووج��و ٍه بش� ٍ
األي��ام لتكش��ف ع��ن جن� ٍ
حتمله��ا .ويف
عل��ى
تق��وى احلي��اة الطبيعي��ة
ّ
النهاي��ة ،توج��د ه��ذه القوان�ين لك��ي خت�ترق.
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ـي أكبر؟
ـل دولـ ٍّ
هــل تدريــب قـ ّـوات الثــورة مقدمــةٌ لتدخـ ٍ
ناصر عنتابي

يق� ّدر أن يبل��غ  5400مقات� ٍ�ل يف الس��نة األوىل،
ليص��ل يف اإلمج��ال إىل  16000ألفاً على ثالث
وح��دّدت امله��ا ّم الث�لاث األساس��ية
س��نواتُ .
�ات هجومي� ٍ�ة ض��د
املنوط��ة به��ا بتنفي��ذ عملي� ٍ
تنظي��م الدول��ة ،والدف��اع ع��ن املدني�ين ،ودع��م
املعارض��ة السياس��ية الس��ورية .وبالرغ��م م��ن
ع��دم وج��ود ّ
أي ذك� ٍ�ر مله��ا ّم معلن� ٍ�ة ملواجه��ة
فسر بعض احملللني واجيب دعم
ق ّوات األسد؛ ّ
ّ
كأسباب
السوري ومحاية املدنيني
االئتالف
ٍ
مة مع ق ّوات األسد ملنعه
نظرية
ملواجهة حم ّت ٍ
ٍ
ٍ
م��ن حتقي��ق مكاس��ب عل��ى األرض ،وإلبق��اء
الضغ��ط عل��ى النظ��ام للوص��ول يف النهاي��ة
سياس��ية ،وف��ق تص�� ّور اإلدارة
تس��وية
إىل
ٍ
ٍ
األمريكي��ة للح� ّ�ل يف س��وريا .لك��ن ،م��ع ذل��ك،
يبق��ى من غري املعلوم بع ُد طبيعة التش��كيالت
العس��كرية ،ون��وع األس��لحة والعت��اد ال��ذي
س��تجهّز ب��ه ،ومل��ن س��تعود مس��ؤولية وض��ع
إس�تراتيجيتها وإدارة عملياته��ا أو مناط��ق
انتش��ارها.

تشيـــ��ر تصريــــ��حات املســـــ��ؤولني
األمريكي�ين اآلن إىل اق�تراب موع��د الب��دء
بتطبي��ق برنام��ج اختي��ار وتدري��ب ق�� ّوات
"املعارض��ة الس��ورية املعتدل��ة"؛ فق��د أعلن��ت
وزارة الدف��اع األمريكي��ة ع��ن نش��ر 400
�كري وعش��رات الطواق��م س��واهم
م� ِّ
�درب عس� ٍّ
كل
يف
التدريب
�كرات
�
معس
�ز
�
وجتهي
لتأم�ين
ٍّ
خص��ص
م��ن الس��عودية وتركي��ا ،بع��د أن ّ
دوالر لدع��م
الكوجن��رس مبل��غ  500ملي��ون
ٍ
ه��ذا الربنام��ج يف أيل��ول املاض��ي.
ويف ذات الوق��ت ،مل يو ّف��ر الرئي��س
ً
مناسبة إال ونفى فيها
األمريكي باراك أوباما
ّ
ّ
فك��رة تدخ��ل الق ّوات األمريكي��ة على األرض،
وه��و م��ا أع��اد التأكي��د علي��ه ح�ين طل��ب
مؤخ��راً تفوي��ض الكونغ��رس حملارب��ة تنظي��م
ضم��ن "إس�تراتيجيته" احلربية
الدول��ة .لكن��ه ّ
ات أمريكي� ٍ�ة
ض��د التنظي��م احتم��ال قي��ام "ق � ّو ٍ
��ة" ببع��ض العملي��ات "عن��د احلاج��ة".
ّ
خاص ٍ
ً
لتط��رح هذه اإلجراءات مجلة من التس��اؤالت
ع��ن فاعلي��ة وفائ��دة برنامج التدري��ب وآفاقه ،احتياج��ات الق ّوات واملخاطر
امليدان��ي وترتي��ب
يف ظ��ل تعقي��دات الوض��ع
ّ
ال شـــــ��ك ّ
أن تأمــــــــ�ين اإلمـــــ��داد
ال��ذي
األمريكي��ة،
س��لم أولوي��ات اإلدارة
اللوجس ّ
وطعام وغري ذلك ،يع ّد
يت ،من ذخري ٍة
ٍ
تتص��دّره مكافح��ة داع��ش.
أب��رز االحتياج��ات ال�تي س��تواجه اجملموع��ات
ع��دد الق ّوات ووظيفتها
املدرب��ة .تض��اف إلي��ه احلاج��ة إىل
العس��كرية َّ
حت� ّدث الناطق باس��م البنتاغون عن املعلوم��ات االس��تخبارية واإلس��ناد اجل� ّ
�وي يف
حجم الق ّوات السورية املزمع تدريبها ،والذي بع��ض احل��االت .وتع� ّد العالقة م��ع اجملتمعات

 - CNNصورة أرشيفية لتدريب جنود عراقيني

احمللية وباقي الفصائل الثورية غري املنضوية
األمريك��ي ،وال�تي تق��وم بقت��ال
يف الربنام��ج
ّ
ً
ق� ّوات األس��د أو داع��ش ،واح��دة م��ن املعض�لات
ال�تي س��تواجه ه��ذه الق�� ّوة؛ إذ ّ
إن الفصائ��ل
الثوري��ة األخ��رى ل��ن تنظ��ر بع�ين الراح��ة إىل
هذه الق ّوة رمبا ،يف حال مل تكن لألخرية أدوا ٌر
قتالي� ٌة ظاه��ر ٌة ضد جيش األس��د وامليليش��يات
املتحالف��ة مع��ه ،إذ ّ
إن "نش��ر الق� ّوات اجلدي��دة
تدرجيي �اً وتوكيله��ا مبه��ام فائق��ة الطم��وح،
متن��ازع
معرك��ة
و /أو نش��رها يف أراض��ي
ٍ
ٍ
عليه��ا بش� ّد ٍة ق��د ي��ؤدّي إىل فش��لها أو تفككه��ا"،
تقرير أعدّه معهد واشنطن
حبسب ما جاء يف
ٍ
لدراس��ات الش��رق األدنى ،والذي س�ّلط الضوء
عل��ى أهمي��ة أن ال تتع � ّرض ه��ذه التش��كيالت
متوقع��ة م��ن تنظي��م الدول��ة،
هجم��ات
إىل
ٍ
ٍ
أو م��ن ط�يران النظ��ام وميليش��ياته عل��ى أق��لّ
تقدير ،قد تؤدّي إىل إنهاكها ،ليصبح اإللقاء
ٍ
در ٍب" ضرباً
�ل
�
مقات
آالف
5000
ب��ـ
"معتدل" ُ
و"م َّ
ٍ
ٍ
م��ن العب��ث.
وبن��ا ًء عل��ى ه��ذه املعطي��ات يصب��ح
الس��يناريو األكث��ر ترجيح�اً لتذلي��ل العقب��ات
ال�تي س��تواجه جن��اح ه��ذه الق � ّوة ،ولتخفي��ف
رقع��ة
املخاط��ر احملدق��ة به��ا؛ ه��و إجي��اد
ٍ
جغرافي� ٍ�ة آمن� ٍ�ة وحمم ّي� ٍ�ة يف الداخ��ل الس� ّ
�وري
– منطق��ة عازل��ة رمب��ا؟ -تضمن جاهزية هذه
الق � ّوات وجت ّنبه��ا هج��وم أعدائه��ا احملتمل�ين،
لتش � ّكل فك��رة إنش��اء املنطق��ة العازل��ة حتدي �اً
آخر للقرارات السياسية األمريكية والدولية.
وق��د قدّم��ت جترب��ة املع��ارك يف
كوباني ،ويف بعض املناطق العراقية ،منوذجاً
ج ّي��داً عل��ى ق��درة الق � ّوات احمللي��ة ،بالتع��اون
م��ع التغطي��ة اجلوي��ة لق� ّوات التحال��ف ،عل��ى
�جع
التص�دّي لتنظي��م الدول��ة .وه��ذا م��ا سيش� ّ
املض��ي قدم��اً يف برنام��ج
إدارة أوبام��ا عل��ى
ّ
التدري��ب .لك��ن األم��ر ال يب��دو "بهذه الس��هولة"
يف املناطق األخرى األكثر حساس� ً
خاص ًة
�يةّ ،
إذا مل يؤخذ بعني االعتبار عامل تأمني الدعم
ري
يب للربنامج ،والذي يتح ّقق جز ٌء كب ٌ
الش��ع ّ
من��ه بإثب��ات حس��ن الني��ة جت��اه الث��ورة وعكس
ذل��ك جت��اه نظ��ام األس��د ،وه��ذا ال تق ّدم��ه
سياس��ة النف��س الطوي��ل البلي��د ال�تي ينتهجها
أوبام��ا وإدارت��ه.
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«شباب الثورة»
األجنبية الداعمة
ـيقية إلــى المنظمــات
ّ
مــن التنسـ ّ
عمر الباشا

يشيـــ��ع القـــــ��ول إن الشــــ��باب ه��م
"وق��ود الث��ورة" عموم�اً ،أي��ة ث��ور ٍة ويف ّ
�كان
أي م� ٍ
وزم��ان .ويس��تند ه��ذا الق��ول إىل م��ا ت ّتس��م ب��ه
ه��ذه الش��رحية العمري��ة ،ع��اد ًة ،م��ن احلم��اس
واجل��رأة والرف��ض ،فض� ً
لا ع��ن طزاج��ة القي��م
والرغب��ة يف احلي��اة اإلنس��انية احل� ّرة الكرمية،
قب��ل أن تنهكه��م املصاحل��ات والتوافق��ات ال�تي
ترتاك��م عل��ى روح امل��رء م��ع التق�دّم يف العم��ر.
صحة هذه القاعدة،
وقد أثبتت ثورات البشرية ّ
العربي ،وصوالً
كما فعلت ذلك ثورات الربيع
ّ
إىل الث��ورة الس��ورية ال�تي ب��دأت مظاهراته��ا
املتحم��س،
�ات م��ن الش��باب املخل��ص
ّ
مبجموع� ٍ
كصاع� ٍ�ق أهل��ب مح��اس الس��كان الذي��ن بات��وا
�ات إىل س��احات االحتج��اج
خيرج��ون جمموع� ٍ
احلاش��دة ،خ�لال الس��نة األوىل.
ولك��ن ط��ول أم��د الث��ورة –م�� ّر ًة
أخ��رى ،ودائم�اً -والقمع املتزايد وغري املتناس��ب
م��ع طبيع��ة االحتج��اج ،نق��ل ه��ؤالء الش��باب
م��ن الصيغ��ة األوىل البس��يطة لالع�تراض
�كال أعق��د وأش� ّد خط��ور ًة.
عل��ى النظ��ام إىل أش� ٍ
ً
ُ
مس��الك م��ا ب��دا س��هال يف البداي��ة
وتف ّرع��ت
ٌ
باملنص��ات
حتري��ر س��ورية حتف��ل
(س��احة
ّ
ٍ
واألغان��ي والف��رح احل�� ّر ،م��ع بع��ض القناب��ل
املس��يلة للدم��وع )...إىل غاب� ٍ�ة م��ن ال��دروب ال�تي
ال ّ
تتض��ح هل��ا نهاي��ة؛ م��ن اجملموع��ات املس��لحة
وألوي��ة و"جي��وش"،
املرجتل��ة إىل كتائ��ب
ٍ
وم��ن املس��اعدات ش��به الش��خصية للمطلوب�ين
�ات يصع��ب حصره��ا ،وم��ن كام�يرا
إىل منظم� ٍ
املوباي��ل إىل دورات تأهي��ل "اإلعالمي�ين"
وانتظامهم يف ش��بكات مراس��لني برواتب ،ومن
الش��وارع الرئيس��ية يف امل��دن إىل زواريبه��ا،
وصو ً
ال إىل عنتاب واسطنبول وبريوت وسواها،
وم��ن التنس��يقيات إىل داع��ش.
ال ش� ّ
�ك أن��ه مش��ه ٌد م��د ّو ٌخ ،وال س��يما
ش��باب يف
عندم��ا يلق��ي ثقل��ه عل��ى كواه��ل
ٍ
العش��رين ّيات م��ن العم��ر ،دخل��وا ه��ذه الد ّوام��ة
تأهيل يذكر ،وباتوا يرقبون سنني العمر
دون
ٍ
"احلامس��ة" متض��ي وه��م دون ش��هاد ٍة جامعي� ٍ�ة،
إذ اضط� ّر معظمه��م إىل ت��رك الدراس��ة بس��بب
املالحق��ة أو خوف�اً منه��ا ،ودون مهن� ٍ�ة واضح��ة،
ومطمئ��ن للس��نوات
مقب��ول
خمط��ط
ودون
ٍ
ٍ
ٍ
التالي��ة .وإذا كان��ت األش��هر األوىل ق��د محل��ت

جناح��ي موج��ة النب��ل
الواح��د منه��م عل��ى
ّ
اجلماع��ي ال�تي اجتاح��ت مجه��ور الث��ورة،
ّ
وأزاح��ت التفك�ير يف ّ
كل القضاي��ا الش��خصية؛
ف��إن الن��وازع ص��ارت تط� ّ�ل برأس��ها ،وتق��وى م��ع
م��رور األي��ام وبُع��د املس��افة ع��ن أرض الث��ورة
اخل��اص .وإذ
وجمرياته��ا اليومي��ة ومزاجه��ا
ّ
بالش��اب (والش��ابة ،متاش��ياً م��ع النس��ويني)
ّ
"الطبيع��ي" إىل االس��تعراض،
يع��اوده ميل��ه
ّ
(احلقيق��ي
كي��ف ال وق��د أت��اح ل��ه "دوره"
ّ
أو املزع��وم) يف الث��ورة ،وع��دد أصدقائ��ه
ً
فرصة فسيحة.
الفايس��بوكيني من الش��هداء،
وإذ ب��ه ،ح�ين يعم��ل يف اإلغاث��ة أو اإلع�لام،
بعناي��ة عل��ى أن يفص��ل نفس��ه ع��ن
حي��رص
ٍ
ً
ً
تواصلية
وجتهيزات
ا
هندام
البشر،
من
"مادته"
ٍ
املنفي.
وسوى ذلك من "إكسسوارات" الناشط ّ
�ب والبح��ث ع��ن الزواج،
وإذ ب��ه حباج� ٍ�ة إىل احل� ّ
إىل جان��ب نص��ف دزين� ٍ�ة من العالق��ات أتاحتها
ظ��روف العم��ل للث��ورة ووس��ائل التواص��ل
والفوض��ى االجتماعي��ة .كم��ا أن��ه حباج� ٍ�ة إىل
حيصلها مبج ّرد
الشهادة اجلامعية ،اليت صار ّ
االدعاء الش� ّ
�فوي املباش��ر ،أو بالشراء من السوق
املفتوحة الناش��ئة لتزوير الوثائق الس��ورية ،أو
بتعويضه��ا ع�بر جمموع� ٍ�ة كب�ير ٍة م��ن وثائ��ق
حض��ور "دورات التدري��ب" ،مت�لأ س�ير ًة ذاتي� ً�ة
باه��ر ًة وأكث��ر.
وعل��ى الطـــــ��رف اآلخـــــ��ر جـــــ��اءت
املنظم��ات األجنبي��ة .ودون الدخ��ول يف ال��كالم
يهتم منها بتجنيد
الغامض
والعشوائي عن ما ّ
ّ
املتعامل�ين ،فق��د قدّم��ت ه��ذه املنظم��ات ،بأدائها

�ط ال متتل��ك
املرتب��ك ّ
وتلمس��ها الطري��ق يف وس� ٍ
ً
املنف��ي الي��وم/
للناش��ط
س��ابقة،
خريط��ة
ل��ه
ّ
الثائ��ر حقيق� ً�ة أو زعم �اً باألم��س ،دون قص � ٍد،
ّ
كل م��ا ق��د حيتاج��ه لك��ي تفس��د روح��ه؛
العالق��ات م��ع املنظم��ات الدولي��ة ومس��ؤولي
اخلارجي��ات وموفديه��ا ،والتقدي��ر واالح�ترام
والندّي��ة ال�تي مل تك��ن ضم��ن أحالم��ه حت��ى،
وجمموع� ً�ة كامل� ً�ة م��ن اإلكسس��وارات ،م��ع
القابلي��ة الدائم��ة للتطوي��ر ،س��وا ًء م��ن املنظم��ة
نفس��ها أم ع�بر التن ّق��ل ب�ين املنظم��ات ،وه��و
األش��يع ،وأخ�يراً ...امل��ال ال�لازم ّ
ليغط��ي كل م��ا
ً
احتياجات ،ولينفصل ش��عوريا عن ما
س��بق من
ٍ
ب��ات يس� ّ�ميه "الداخل" .وما الذي يبغيه ناش��طنا
"سرقت ثورته" وهام يف
أكثر من هذا؟ بعد أن ُ
الش��تات اإلقليم� ّ�ي القري��ب وعي ُن��ه عل��ى املهجر
األوروب� ّ�ي البعيد ،لريّت��ب أوضاعه هناك ويعود
إىل "ب��اب رزق��ه اجلمي��ل".
ولك��ن ،ه��ل ه��ؤالء فق��ط ه��م "ش��باب
الث��ورة"؟ بالتأكي��د ال .فنظ��ر ٌة واح��د ٌة إىل
فيديوه��ات انتص��ارات الث� ّوار عل��ى ق� ّوات األس��د
متع�دّدة اجلنس��يات كفيل� ٌة بإبع��اد ّ
كل ص��ور
الس��خف هذه ،وبتجديد الثقة بعزائم عش��رات
آالف املقاتل�ين الش��بان .وجلس�� ٌة واح��د ٌة يف
عام��ة الس��وريني يف اس��طنبول،
إح��دى مقاه��ي ّ
وس��ط ع��د ٍد ال ينته��ي من الش�ّبان الباحثني عن
�كن ب��أردأ الظ��روف،
عم� ٍ�ل بأخب��س األج��ور وس� ٍ
كفيل� ُ�ة بالق��ول إن مئ��ات اآلالف م��ن ه��ؤالء
ل��ن يس��كتوا طوي� ً
لا ع��ن غ� ّ�ي الناش��ط الناط��ق
املزعوم بامسهم.
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السوري*

حممد عثمان

جي�ترح ه��ذا الكت��اب جترب� ً�ة غ�ير مألوف� ٍ�ة ،جبم��ع «املصطلح��ات» ال�تي ج��رى تداوهل��ا يف الس��جون الس��ورية يف عه��د األس��دين،
رواي��ات منش��ور ٍة ملعتقل�ين س��ابقني.
��ب أجبدي��اً ،باالعتم��اد عل��ى
بش��كل
وتبويبه��ا
ٍ
ٍ
ٍّ
قاموس��ي مر ّت ٍ
ضم��ن جه��ود مرك��ز أم��م للتوثي��ق واألحب��اث ،ال��ذي يول��ي
خاص� ً�ة مبل� ّ
�ف الس��جناء اللبناني�ين يف س��ورية ،الح��ظ فري��ق أم��م
عناي� ً�ة ّ
خاص� ٍ�ة اكتس��بها املعتقلون الس��ابقون يف هذه الس��جون.
�ردات ّ
تك��رار مف� ٍ
عمل تعني على فهم الش��هادات
ب��دأت فك��رة تدوي��ن ه��ذه الكلمات كأداة ٍ
الشفوية اليت كان الفريق جيمعها .ومبقدار ما كان البحث والتوثيق
يتقدّمان ،كانت مالمح هذا الفهرس تتبلور وتتكامل .حتى أتى نشره
�جانيهم يف منع التواصل املعتاد
يف إطار «حترير» الس��جناء من رغبة س� ّ
�وع م��ن البلبل��ة تبقيه��م مش� ّتتني.
فيم��ا بينه��م ،وإحالته��م إىل ن� ٍ

من القاموس:

فض� ً
لا ع��ن املصطلح��ات ال�تي ص��ارت «مألوف� ً�ة» ،كال��دوالب
األملاني والبالنكو وبساط الريح ،من أدوات التعذيب ،واملفردات
والكرسي
ّ
ّ
ً
ّ
ترد يف
والقاووش؛
خرة
والس
د
ق
والتف
املهجع
كرئيس
،
ة
مباشر
املفهومة
ّ
ِ
ً
ّ
ٌ
دالالت بالغة الغنى والتصوير ،تش�كل معا مناظري
الكت��اب كلم��ات ذات
ٍ
متع�دّد ًة ّ
ات خمتلف��ة.
و
�
ك
�ن
�
م
�ة
�
املريع
�ة
�
التجرب
�ذه
�
ه
�ى
�
عل
لالط�لاع
ٍّ
س� ّيارات اللحم��ة :ه��ي اآلليات املغلقة اليت ُتس��تعمل لنقل
م��كان آخ��ر.
الس��جناء إىل
ٍ
التش��ريفة (الرتويض��ة) :جول��ة التعذي��ب األوىل ال�تي
س��جن م��ا.
يتع�� ّرض هل��ا الس��جني عن��د وصول��ه إىل
ٍ
س��جني متهي��داً لتعذيب��ه.
التعلي��م :وه��و التأش�ير عل��ى
ٍ
ِّ
واملؤش��رون هم احلرس املناوبون الذين يراقبون الس��جناء من الش� ّراقة،
بداللة مالبسهم (أبو البيجاما اخلضرة) ،أو موضعهم (صاحب الفرشة
الثالث��ة) .وه��و م��ن مصطلح��ات س��جن تدم��ر.
الش � ّراقة :فتح � ٌة يف منتص��ف س��طح ّ
أي مهج� ٍ�ع يف س��جن
�جانون
بقضبان
تدمرُ ،م َش�ّبك ٌة
حديدية .من خالل الش� ّراقة يراقب الس� ّ
ٍ
ٍ
ّ
الس��جناء م��ن أعل��ى ويُعلم��ون م��ن حيل��و هل��م منه��م.
برع س��ج ٌ
التب� ّ
�اب ،أو ق� ّ
�وي البني��ة ،حبم��ل
ني ش� ٌّ
ني :ه��و أن يت� ّ
�جني آخ��ر ،كبري الس� ّ�ن أو ضعيف البني��ة ،جرى تعليمه
العقوب��ة ع��ن س� ٍ
يف الليل��ة الس��ابقة.
الفدائي��ون :وه��م املتط ّوع��ون م��ن املس��اجني للقي��ام مق��ام
زمالئه��م يف امله��ا ّم اخلط��رة ،مث��ل إدخ��ال الطع��ام إىل املهج��ع ،أو عن��د
التعلي��م ،لين��وب الفدائ� ّ�ي ع��ن الضعيف أو املريض يف تل ّقي اخلمس��مائة
جل��د ٍة.
ْ
أمر يراد منه ّ
حض أحد السجناء على االستلقاء
َس ِّيف :فعل ٍ
عل��ى جنب��ه ،إفس��احاً يف اجمل��ال أم��ام اآلخرين لالس��تلقاء بدوره��م ،نظراً
الكتظ��اظ املهج��ع.
بطريقة يبدو
االس��تحباس :هو التأقلم مع الس��جن وفيه.
ٍ
�ار دائ� ٍ�م
معه��ا الس��جني وكأن��ه ُول��د يف الس��جن ،دون أن يعي��ش يف انتظ� ٍ
إلط�لاق س��راحه.
* ص��در الكت��اب يف ب�يروت ،ع��ام  ،2012من إع��داد حممود محادي،
وإش��راف موني��كا بورغمان ولقمان س��ليم.

الرتوس��ت :ه��و نظ��ا ٌم اس��تحدثه بع��ض الس��جناء ،ومبوجب��ه
�وال ل ُيص��ار إىل توزيعه��ا يف م��ا بينه��م مب��ا
يو ِدع��ون م��ا لديه��م م��ن أم� ٍ
كل منه��م .وق��د راج ه��ذا النظ��ام بني الس��جناء اليس��اريني
يف��ي حباج��ة ٍّ
�اص .واألص��ل الالتي�ن ّ
ي للكلم��ة  Trustيع�ني اندم��اج ع��د ٍد
عل��ى حن� ٍ�و خ� ّ
�كل تفق��د في��ه ه��ذه الش��ركات
م��ن الش��ركات يف ّ
مؤسس� ٍ�ة واح��د ٍة بش� ٍ
اس��تقالليتها.
التن ّف��س :م�� ّد ٌة حم��دّد ٌة خي��رج خالهل��ا الس��جناء م��ن
مهاجعهم وزنازينهم إىل س��احة الس��جن .ويف تدمر يكون عاد ًة مناس� ً
�بة
للتعذي��ب واإلهان��ة .فأطل��ق علي��ه بع��ض الس��جناء اس��م ّ
تفط��س.
ختصه��م ،ب��ل بس��بب
الرهائ��ن :ه��م املعتقل��ون ال
لتهم��ة ّ
ٍ
ت��واري أح��د أف��راد عائلته��م ع��ن األجه��زة األمني��ة.
مهجع يف س��جن تدم��ر ،يودَع فيه من
مهج��ع ال�براءة :وهو
ٌ
أبرئ��ت س��احتهم ولك��ن مل يُف��رج عنه��م.
�جان إىل الس��جني لي ّتخ��ذ
يوجه��ه الس� ّ
اعت� ّز بنفس��ك :أم� ٌر ّ
ّ
األخري وضع ّية «وقفة الع ّز» مرفوع الرأس ،مما ميكن األول من ضربه
ً
ضربة تؤدي إىل كسر العنق ،وقد تسّبب املوت يف احلال.
على زلعومه
�جني
َو َق��ع يف ّ
احلم��ام :التفس�ير الرمس� ّ�ي األش��يع لوف��اة س� ٍ
م��ا نتيج��ة التعذي��ب والض��رب.
جمموع��ة َ
ً
إضافة إىل
احلف َظة :وهي جمموع� ُ�ة حتفظ،
القرآن واحلديث ،ما متكن تس��ميته بس� ّ
�جل س��جن تدمر ،أي أمساء من
دخل��ه م��ن اإلس�لاميني ومصائره��م.
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فتيــات الجهــاد

فاطمــة األلمانيــة في داعش
ترمجة مأمون حليب عن اإلنكليزية *
كانـــــ��ت فاطمــــ��ة .ب تعيـــــــ��ش
أوكيزب�يرغ م��ع والديه��ا وثالث� ٍ�ة م��ن أخوته��ا
�قة تق��ع يف الطاب��ق الراب��ع م��ن
وأخواته��ا ،يف ش� ٍ
أح��د املبان��ي .يفتح وال��د فاطمة الب��اب ،محدي.
ب" :م��اذا تري��دون؟ لق��د رحل� ْ�ت" .ش��عره مس� ّر ٌح
بعناي��ة .لي��س م��ن الصع��ب خت ّي��ل مح��دي48 ،
كرجل ودو ٍد ،بل ح ّتى مرح .لكن ال شيء
عاماً،
ٍ
مي�لأ عيني��ه اآلن س��وى احل��زن .قبل ذلك س��بق
لرج��ال الش��رطة زي��ارة منزل العائلة ليس��ألوه
عن اختفاء فاطمة ،وقد ُحدّد له موع ٌد ملراجعة
قصري بصفته ش��اهداً" .لقد
وقت
احملكم��ة بع��د ٍ
ٍ
قلت ّ
ُ
كل ما ّ
بإصرار ،كما
لدي" ،يقول محدي
ٍ
إضافية.
أسئلة
لو أن ذلك ميكن أن حيميه من
ٍ
ٍ
إنه��ا أس��ئل ٌة ال جواب لديه عنه��ا .لقد ألقوا على
كاهله تفسري ما ال ميكن تفسريه :حقيقة أن
ابنت��ه إحدى املس��لمات الش��ابات اللوات��ي ابتعدن
ع��ن الع��امل الغرب� ّ�ي ليب��دأن حيا ًة جدي��د ًة خلف
�امل ال وج��ود
النق��اب يف س��ورية والع��راق؛ يف ع� ٍ
فيه حلقوق النساء ،وال للمياه النظيفة ،وحيث
ال أح��د ق��د مس��ع بالتأم�ين الصح� ّ�ي.
وحس��ب مس��ؤولني أمن ّي�ين أمل��ان،
ّ
اجته��ت حوال��ي  100ام��رأ ٍة إىل منطق��ة احلرب.
ّ
ّ
أزواجه��ن ،لك��ن
منه��ن س��افرن م��ع
الكث�يرات
كثرياً
عازبات
ة
�و
�
كنس
�افرن
�
س
األخريات
من
ٍ
ٍ
يبحث��ن ع��ن أزواج ،وبعضه� ّ�ن أردن أن يقاتل��ن
ّ
بأنفس��هن .ال يري��د
عل��ى خط��وط اجلبه��ات
مح��دي أن يس��مع ّ
أي ش��ي ٍء م��ن ه��ذا .إن��ه يقول
ري من
إن ابنت��ه يف تركي��ا ،وه��و م��ا يدّعي��ه كث ٌ
آباء وأمهات األبناء املفقودين ليحموا أنفس��هم.
يقول��ون للج�يران أو للش��رطة إن أبناءه��م
مكان ما خ��ارج البالد .يف ّ
أي
يقض��ون عطل� ً�ة يف ٍ
�كان ،لك��ن لي��س يف س��ورية .إال أن املس��ؤولني
م� ٍ
ّ
انضم��ت إىل اجلهاديني
متأك��دون أن فاطم��ة ّ
يف س��ورية.
معظ��م النس��وة اللوات��ي غ��ادرن أملاني��ا
لالنضم��ام إىل تنظي��م الدول��ة اإلس�لامية
أعماره� ّ�ن ب�ين ( 16و )27عام �اً ،وه� ّ�ن م��ن ّ
كل
�لفي يف
أحن��اء الب�لاد .لنع�ترف أن املش��هد الس� ّ
ر وال يُعتق��د أن��ه م ّي� ٌ
�ال إىل
أوكيزب�يرغ صغ�ي ٌ
العن��ف ،لك��ن حت��ى هن��ا ،يوج��د أولئ��ك الذي��ن
ينش��رون الدع��وة إىل االلت��زام بالش��ريعة.

ً
جمموع��ة
اس��تطاع أح��د ه��ؤالء أن يكس��ب
كامل� ً�ة م��ن النس��وة الش��ابات يف أوكيزب�يرغ
الراديكال��ي .فاطم��ة وأخته��ا
لص��احل التوج��ه
ّ
ً
ً
أمين��ة ،األك�بر س��نا ،كانت��ا ج��زءا م��ن تل��ك
اجملموع��ة.
تتغيان ،ال سّ��يما
رأى محدي ابنتيه ّ
عندم��ا بدأت��ا بتغطي��ة وجهيهم��ا .لكن��ه يس��أل
م��اذا كان بإمكان��ه أن يفع��ل؟ "لي��س ممنوع �اً
أب أن
ارت��داء النق��اب" .ع��دا ع��ن ذل��ك ،م��اذا عل��ى ٍ
يفع��ل عندم��ا ختتار بناته الفضيل��ة عوضاً عن
حي��ا ٍة ممتلئ� ٍ�ة بالفتي��ان والكح��ول؟ لك��ن ،بع��د
ذل��ك ،ح��اول مح��دي أن يتدخ��ل بع��د أن قابل��ت
فاطم��ة رج� ً
لا من املغرب ع��ن طريق اإلنرتنت.
ً
خمطوبة .كان والداها
كانت تريد أن تصبح
َ
�كل قاط� ٍ�ع ،لك��ن األوان كان ق��د
معارض�ين بش� ٍ
ف��ات .اختف��ت فاطم��ة يف كان��ون األول ،2013
وذه��ب والده��ا إىل الش��رطة ليبّل��غ ع��ن فق��ده
هل��ا .لك��ن مل يك��ن بوس��عهم أن يفعل��وا س��وى
القلي��ل ليس��اعدوه ،وحالي �اً يعتق��د مح��دي أن
املسؤولني عن تطبيق القانون يستحقون اللوم
جزئي �اً ع��ن مص�ير ابنت��هّ .
"أي بل � ٍد ه��ذا ،ال��ذي
يس��مح لفت��ا ٍة دون ّ
الس��ن القانوني��ة أن تغ��ادر
دون إذن؟".

* النس��خة اإلنكليزي��ة م��ن جمل��ة دي��ر ش��بيغل األملانية ( 14ش��باط .)2015

�هر م��ن اختف��اء فاطم��ة س��افر والده��ا
بع��د ش� ٍ
إىل تركي��ا ودخ��ل س��ورية م��ع ابنت��ه أمين��ة،
جبلي��ة
قري��ة
واس��تطاعا ت ّتب��ع فاطم��ة إىل
ٍ
ٍ
ليس��ت بعي��د ًة ع��ن مدين��ة الالذقي��ة .القري��ة
يس��ميه احملقق��ون األمل��ان (البي��ت
مق��ر مل��ا
ّ
ٌّ
ٌ
األملانـــ��ي) ،وه��و م��كان يذه��ب إلي��ه يف البداي��ة
ّ
ر م��ن اجلهادي�ين األمل��ان ليتك ّيف��وا م��ع
كث�ي ٌ
س��ورية .اس��تطاع مح��دي وأمين��ة أن يُقنع��ا
فاطم��ة بالع��ودة إىل أوكيزب�يرغ ،واتص�لا
بالش��رطة األملاني��ة لإلب�لاغ ع��ن وصوهل��م
الوش��يك لك��ي يتجنب��وا املتاع��ب عن��د احل��دود.
لكنهم��ا مل خي�برا احملقق�ين ع��ن الرحل��ة ال�تي
س��بقت مغادرته��م.
كان ميك��ن للعائل��ة أن تس��تأنف
حياته��ا العاديـــــ��ة يف أوكيزب�يرغ ،وكان
م��ن املمك��ن البن�تي مح��دي أن تبتع��دا ع��ن
النزعــــ��ة اإلســــ�لاموية الراديكاليـــــ��ة .لك��ن
جت��ر عل��ى ه��ذا املن��وال .أمينــــ��ة،
األم��ور مل ِ
ً
أك�بر األخت�ين ،تز ّوج��ت ش��ابا وانتقل��ت مع��ه
إىل إقلي��م ويس��تفاليا .أم��ا فاطم��ة ،فيق��ول
املس��ؤولون إنه��ا مل تنج��ح فق��ط بالع��ودة إىل
س��ورية ،ب��ل أيضاً حقق��ت أمنيتها بالزواج؛ من
�ادي بالطبع.
جه� ٍّ
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ـاوي
مصير كايال مولر المأسـ ّ
وضاح بيطار (عن تقارير صحفية)

ح�ين أعدم��ت داع��ش الطي��ار األردن� ّ�ي مع��اذ الكساس��بة حرق�اً ،ونش��رت فيدي��و ه��ذا العم��ل الوحش� ّ�ي ،ردّت احلكوم��ة األردني��ة
�نوات ،وش� ّنت سلس� ً
�لة من الغارات اجل ّوية
ثأرية ،فأعدمت س��جينني لديها من منظمة القاعدة،
بإجراءات
َ
حمكومني باإلعدام منذ س� ٍ
ٍ
ٍ
على مواقع لداعش يف مدينة الرقة وجوارها .يف إحدى هذه الغارات ُقتلت كايال مولر ،األس�يرة لدى داعش منذ س��بعة عش��ر ش��هراً،
كم��ا أعل��ن التنظي��م .ث��م ّ
أك��د الرئي��س األمريك� ّ�ي ب��اراك أوبام��ا خ�بر مص��رع مواطنت��ه البالغ��ة م��ن العم��ر  26عام�اً.
من��ذ خت ّرجه��ا ،ع��ام  ،2009يف جامع��ة أريزون��ا ،ك ّرس��ت مول��ر
حياتها خلدمة الناس .فانهمكت يف شؤون اإلغاثة يف دارفور ملدّة ثالث
�نوات ،وأس��همت يف أعم��ال ع��د ٍد م��ن اجلمعي��ات اإلنس��انية إلغاث��ة
س� ٍ
احملتاج�ين يف مناط��ق ع� ّد ٍة ع�بر الع��امل .كم��ا عملت يف تعلي��م األطفال
اليتام��ى يف اهلن��د .وبع��د عودته��ا إىل الوالي��ات املتح��دة ،م��ن أس��فارها
ط�بي ملعاجل��ة
العدي��دة ،عمل��ت يف مرك� ٍ�ز إلي��واء النس��اء ،ويف مرك� ٍ�ز ّ ٍّ
مرض��ى اآلي��دز.
م��ع ان��دالع ث��ورات الربي��ع العرب� ّ�ي ،س��افرت مول��ر إىل مص��ر
لتعل��م اللغ��ة العربي��ة به��دف املس��اهمة يف أعم��ال اإلغاث��ة يف البل��دان
العربية ،حيث تعرفت إىل الناش��ط الس� ّ
�اب عمر اخلاني ،الذي
�وري الش� ّ
�ب س��تدوم حت��ى نهاي��ة حياته��ا املأس��وية.
س�تربطها ب��ه عالق��ة ح� ٍّ
عم��ر اخلان��ي ،مثل��ه مث��ل كاي�لا ،كان يعم��ل يف ش��ؤون
اإلغاث��ة ويف التصوي��ر الفوتوغ��را ّ
يف .اخلان��ي ،ال��ذي ُع��رف مبعارضت��ه
للنظ��ام الس� ّ
�وري ،ع��اد بع��د م� ّد ٍة إىل دمش��ق ليواص��ل عمل��ه اإلغاث� ّ�ي يف
الداخل ،ويتواصل مع كايال عرب الس��كايب .يف أواخر عام  2012اجتمع
العاشقان جمدّداً يف اسطنبول ،حيث سكنا إحدى شقق املدينة ،وطرقا
أب��واب املنظم��ات اإلغاثي��ة واجلمعي��ات اخلريي��ة لتأم�ين املس��اعدات
لالجئ�ين الس��وريني .وعّلم��ت كاي�لا أطف��ال خمي��م كل��س الرس��م.
كان��ت كاي�لا وصديقه��ا الس� ّ
�وري عل��ى تواص� ٍ�ل م��ع منظمة
�باني .ويف آب م��ن ع��ام  ،2013اجت��ازا
أطب��اء ب�لا ح��دود ،ع�بر فرعه��ا اإلس� ّ
�االت يف مرك��ز
احل��دود باجت��اه حل��ب للمس��اعدة يف ح� ّ�ل مش��كلة اتص� ٍ
املنظم��ة يف املدين��ة .أمضي��ا ليل� ً�ة يف حل��ب ،ث��م ركب��ا س��يار ًة يف الصب��اح

قاصدي��ن مع�بر ب��اب اهل��وى .لك��ن جمموع� ً�ة مس� ً
�لحة تابع� ً�ة لتنظي��م
الدول��ة أوقفتهم��ا عل��ى الطري��ق واحتجزتهم��ا.
مت إط�لاق س��راح عم��ر بع��د حن��و ش��هرين ،يف ح�ين احتف��ظ
ونصف إىل حني مقتلها.
سنة
ٍ
التنظيم بكايال اليت أمضت يف األسر حنو ٍ
يف غضون ذلك أرسل التنظيم فيديو مص ّوراً لكايال إىل أهلها ،وطالبهم
�هر
فدية
ٍ
بدفع ٍ
ضخمة ( 6ماليني وس��تمئة ألف دوالر) .بعد انقضاء ش� ٍ
نتيجة ،انقطعت أخبار كايال متاماً،
تفض إىل
ٍ
م��ن املفاوض��ات ال�تي مل ِ
ومل يع��د التنظي��م ي��ر ّد عل��ى اتص��االت أهلها.
��ة
خاص
ات
و
ق��
قي��ام
إىل
الصحفي��ة
تش�ير بع��ض املعلوم��ات
ٍّ ّ ٍ
�لة لتحري��ر كاي�لا .ح�ين وصل��وا
أمريكي� ٍ�ة بعملي� ٍ�ة اس�
�تخباراتية فاش� ٍ
ٍ
مكان آخر،
إىل امل��كان وج��دوه فارغ�اً ،م��ن احملتمل أن التنظيم نقله��ا إىل ٍ
بالنظ��ر إىل بقاي��ا م��ن ش��عرها عث��روا عليه��ا هن��اك.
بع��د إط�لاق س��راحه مب � ّد ٍة قص�ير ٍة ،ع��اد عم��ر اخلان��ي إىل
الداخ��ل عل��ى أم��ل إقن��اع التنظي��م بإط�لاق س��راح حبيبت��ه .وق��د قال هلم
إنه��ا زوجت��ه ،ظن�اً من��ه أن مقاتل��ي داع��ش ق��د يتس��اهلون م��ع ام��رأ ٍة غ�ير
متزوجة من مس��لم .قام املس��ؤول الداعش��ي باس��تجواب كايال
�لمة
ٍ
مس� ٍ
بش��أن عالقته��ا م��ع عم��ر ،فخافت أن يصيبه مك��رو ٌه وقالت إنه خطيبها
�بق بينهم��ا عل��ى التظاه��ر بأنهم��ا
ولي��س زوجه��ا ،رغ��م وج��ود اتف� ٍ
�اق مس� ٍ
�ف م��ن ه��ذا الن��وع.
متز ّوج��ان ،إذا وقع��ا يف موق� ٍ
وهك��ذا ُر ّد عم��ر عل��ى أعقاب��ه ،وبقي��ت كاي�لا يف األس��ر
إىل ح�ين أعلن��ت داع��ش ع��ن مقتله��ا يف غ��ار ٍة للط�يران األردن� ّ�ي عل��ى
مدينة الرقة.
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صياد المدينة
ّ

شــبيحة األســد ...فــي أحــد معاقلهــم
حيــن يقتتــل
ّ
م��ا زال��ت قري��ة الربيع��ة تش��هد ج��د ً
ال ح��ا ّداً بس��بب منش��ورات
يسمي نفسه "صقر الفساد ،الربيعة ،كشف احلقائق"
ناشط
فضائحي ّ
ٍ
ٍّ
هجوم
إىل
اجلدل
ر
و
وتط
املدينة").
"عني
من
السابق
العدد
يف
له
(عرضنا
ّ
ٍ
�اب اش��تبه أن��ه من يقف
�لح ،ش� ّنه م��ن ّ
اتهمه��م مكافح الفس��اد ،على ش� ٍّ
مس� ٍ
وراء الفضائ��ح وإس��اءات الفيس��بوك يف حقه��م .وأعل��ن أح��د أبن��اء القري��ة
على صفحته الفايس��بوكية انكش��اف ش��خصية مكافح الفس��اد" :صقر
الفس��اد ه��وي حمم��د الش��مالي ابن محد ،بع��د املراقبة والتح��ري" ،وأنهم
ألق��وا القب��ض علي��ه يف "املقص��ف الغرب��ي .وم��ا رض��ي يعطيه��م موبايل��و،
وه��رب بالس��يارة ،ودع��س رج��ل واح��د ،وعلق��ت الدني��ا" .ولوح��ق املش��تبه
ب��ه إىل منزل��ه وأُطلق��ت علي��ه الن��ار فأصيبت والدت��ه ،كما كتب بعض
معبين عن غضبهم
املستائني من احلادثة على صفحة "صقر الفساد"ّ ،
ضعيف وعائل� ٍ�ة فقري ٍة
�خص
ٍ
م��ن س��لوك املهامجني الذين اس��تفردوا بش� ٍ
مث��ل عائل��ة حمم��د مشال��يّ .
وذكر آخ��رون مطلقي النار بأن املش��تبه به
أمي يستحيل أن ّ
ً
بلحظة وقت الشجار
وحلظة
"يفك احلرف".
ٌ
شخص ٌّ
ٍ
ً
متعاقبة:
كان��ت تفاصي��ل م��ا حي��دث ُتنقل عل��ى صفحة مكافح الفس��اد
لس��ا متخيب بالبيت" ،و"هللق ما رضي يعطي موبايله"،
"ق ّوس��وا أمه وهو ّ
و"أخ��دوه املش��ايخ عل��ى بيت ض��رار باكري ،ما كان يرض��ى حيلف" .ويف
منزل ضرار باكري س ّويت املسألة وتأكد "كبار الضيعة انه مو هو اللي
مينش��ر هاحلك��ي الفاض��ي" ،حبس��ب ما ورد إىل الصفح��ة .قبل أن يظهر
"صق��ر الفس��اد" س��اخراً م��ن محاق��ة خصوم��ه وذاكرته��م الضعيف��ة ،إذ
كان الشخص الذي اتهموه هو بطل إحدى حلقاته يف مسلسل كشف
احلقائق عن فاسدي الربيعة وخونتها .ومت ّنى "صقر الفساد" من "خونة
الربيع��ة" أن يقتل��وا "حمم��د مشال��ي" ألن��ه "حرام��ي وخائن وب ّي��اع ذخرية
متل��ه متله��ن" .وأس��ف ألن الرص��اص ال��ذي أطل��ق يف الربيع��ة الي��وم مل
يقت��ل ّ
�ص من لص��وص الضيعة.
أي ل� ٍّ
وبالتزام��ن م��ع األخب��ار املتتالي��ة والتهدي��دات "بالتقوي��س
ري م��ن املعلقني تهدئة املوق��ف ،وتذكري
والش��حط والش��بح" ،ح��اول كث ٌ
األخ��وة املتقاتل�ين عل��ى الفيس��بوك ويف الضيع��ة أن "مسع��ة الربيع��ة
وع�بر بع��ض ه��ؤالء ع��ن غضب��ه مم��ا حي��دث باللع��ن
ص��ارت ب��األرض"ّ .
ً
والتجدي��ف وش��تم الفيس��بوك ال��ذي جيع��ل م��ن الكلم��ة ن��ارا ق��د حت��رق
آن واح� ٍد ،طولب "صقر الفس��اد"
اجلمي��ع .وبالكف��ر
وبالتوس��ل بال� ّ
ّ
�رب ،يف ٍ
من قبل بعض أبناء الضيعة املغرتبني يف دمش��ق ،أو على جبهات القتال
يف حلب ودير الزور ودرعا ،أن يتوقف عن "إشعال الفتنة" ،وترك قضية

مجلة عين المدينة |

الفاس��دين للدول��ة وللجه��ات األمنية غري الغافلة عنه��م" :يعين يا صقر
تؤج��ل احلس��اب العس�ير
مف ّك��ر الدول��ة نس��يانتهن هالك��م فاس��د؟" ،لكنه��ا ّ
إىل الوق��ت املناس��ب بع��د أن تس��حق اإلرهابي�ين ،حبس��ب م��ا ق��ال عق�لاء
األهلي.
الفيس��بوك الغي��ارى عل��ى س��لم ضيع��ة الربيع��ة
ّ
توس��لوا لـ"صق��ر الفس��اد" أن يوق��ف
وأم��ام الع��دد الكب�ير مم��ن ّ
حلقات مسلسله ،حبسب ما كتب ،أعلن أنه ،و"كرامة للشهدا ولعيون
الس��يد الرئي��س" ،س� ّ
متوع��داً إياهم
�يكف مؤقت�اً ع��ن مالحقة اللص��وصّ ،
بع��ود ٍة قريب� ٍ�ة م��ع مزي � ٍد م��ن حلق��ات كش��ف الفس��اد.

صور لقتلى اجليش األسدي من قرية الربيعة

نصف شهرية سياسية متنوعة مستقلة

 ال تعرب املقاالت املنشورة عن رأي املجلة بالضرورة. -ترحب املجلة بمساهماتكم غري املنشورة سابق ًا.

فيس بوك
facebook.com/3aynAlmadina
تويتر
twiter.com/3aynAlmadina
www.3ayn-almadina.com | info@3ayn-almadina.com
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ومنسية
مدمرةٌ
المريعية ...قريةٌ
ّ
ّ
ّ

عدسة ربيع محيدي  -خاص عني املدينة

