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المنشّقون الجدد
م��ن املع��روف أن ق��ّوات األس��د بلغ��ت  	
درجًة من اهلزال دفعته إىل استقدام امليليشيات 
الطائفي��ة م��ن لبن��ان  والع������راق  وس������واهما،  
واستئجار املرتزقة     حتى من بني   صبية    األفغان.

ولك��ن اخلس��ائر البش��رية املتزاي��دة  	
ال��ي مني��ت به��ا ه��ذه امليليش��يات، وط��ول أم��د 
املعرك��ة أكث��ر مم��ا ق��ّدرت، وحاجته��ا إىل 
عناصره��ا يف مس��ائل داخلي��ٍة يف بلدانه��ا، أّدت 
البع��ض  وتقلي��ص  بعضه��ا،  انس��حاب  إىل 
اآلخ��ر ض��ّخ مقاتلي��ه إىل الس��احة الس��ورية.

ونتيج��ًة لذل��ك، كّث��ف النظ��ام يف  	
األشهر األخرية محالته للبحث عن املتخلفني 
عن خدمة العلم يف املناطق الي ما زال يسيطر 
عليه��ا. وإذا  اس��تثنينا حاضنت��ه البش��رية يف 
الس��احل، وال��ي اس��تنزفها حت��ى اإلنه��اك، فإن 
حديثن��ا ينص��ّب أساس��اً عل��ى دمش��ق وحل��ب 
ومح��اة. فف��ي ه��ذه املناط��ق يعي��ش املالي��ني 
حت��ت حك��م النظ��ام، دون أن يع��ي ذلك الرضا 
ب��ه حتم��اً. وب��ني ه��ؤالء عش��رات آالف الش��ّبان 
الذي��ن رفض��وا أن يكون��وا وق��وداً يف ح��رب بش��ار 
اجملنون��ة، فت��واروا يف البي��وت أو عن��د أق��ارب أو 
معارف تهّرباً من »السوق« إىل القتل أو املوت.

يق��ع ه��ؤالء الي��وم تباع��اً يف براث��ن  	
أجهزة األس��د األمنّية، ويوّزعون على جبهاته 
هنا وهناك، ليواجهوا أهلهم الثائرين، ويعانوا 
م��ن  اللصيق��ة  والرقاب��ة  الدائم��ة  الش��كوك 
قياداتهم الي تعرف كيف جاءوا، وال سيما بعد 
أن صارت اهلوية الطائفية للصراع شبه معلنة.

املعّق��دة  الظ��روف  ه��ذه  ظ��ّل  يف  	
والصعبة، جيب على الكيانات القيادية للعمل 
العس��كرّي للث��ورة وض��ع خّط��ٍة مت�����كاملٍة، 
وتكتي��كاٍت موضعي�����ة مناس��بٍة، الس�����تنقاذ 
ه��ؤالء م��ن ب��ني أي��دي عدّون��ا وعدّوه��م، وع��دم 
تركه��م أس��ارى ختّبطه�����م وم������حاوالتهم 
الفردي��ة الركيك��ة احملفوف����ة باملخاط���������ر.
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الش��أن  م��ن  السياس��ّي  الش��ّق  ع��اد  	
الس��ورّي إىل واجه��ة األح��داث من جديٍد خالل 
األيام املاضية، عقب ارتفاع وترية احلديث عن 
مب��ادرٍة روس��يٍة للح��ّل السياس��ّي يف س��ورية، 
ش��اء البع��ض تس��ميتها باألف��كار، إضاف��ًة إىل 
مبادرة املبعوث الدولّي إىل سورية "ستافان دي 
ميس��تورا"، املتعلق��ة بتجمي��د القت��ال يف حل��ب.

الفع��ل عل��ى مب��ادرة  تفاوت��ت ردود  	
)أف��كار( موس��كو، وم��ا طرح��ه دي ميس��تورا، 
ب��ني مؤي��ٍد ومع��ارٍض هلم��ا م��ن ط��رف النظ��ام 
ومعارضي��ه، ب��ل وص��ل ه��ذا التف��اوت إىل ح��ّد 
الغم��وض، ورمب��ا التناق��ض م��ن اجله��ة ذاته��ا.

ميس��تورا  دي  مب��ادرة  وتتمث��ل  	
القت��ال يف  يف خط��ة عم��ٍل تقض��ي بتجمي��د 
حل��ب، إح��دى كربي��ات احملافظ��ات الس��ورية، 
كمرحل��ٍة أوىل، لتعّم��م بع��د ذل��ك عل��ى بقي��ة 

ملناط��ق. ا
م��ا طرحت��ه موس��كو فيكتنف��ه  أم��ا  	
الكثري من الغموض، إال أنه يتمحور حول عقد 
لق��اٍء ب��ني النظ��ام واملعارض��ة يف موس��كو دون 
ش��روٍط مس��بقة. وج��اء رّد االئت��الف الس��ورّي 
عل��ى لس��ان رئيس��ه ه��ادي البح��رة، ال��ذي أك��د 
أن "احنياز روسيا لألسد يفقدها دور الوسيط"، 
مش��رياً يف ه��ذا اإلط��ار إىل اس��تمرار موس��كو يف 

تقدي��م الدع��م العس��كرّي للنظ��ام.
ب��ه  متّي��ز  ال��ذي  اآلخ��ر  احل��دث  	
الش��أن الس��ورّي يتعل��ق باجتماع��ات االئت��الف 
وانتخابات احلكومة املؤقتة، الي ش��ابها الكثري 
م��ن اللغ��ط، ج��ّراء اخلالف��ات ب��ني الكت��ل، ليت��ّم 
أخ��رياً إق��رار احلكوم��ة اجلدي��دة بع��د أخ��ٍذ وردٍّ 
استمر أيامًا عّدة. ويرئس هذه احلكومة أمحد 

طعم��ة. وه��ي مؤلف��ٌة م��ن 12 وزي��راً.
م��ن جانبه��ا، احتضن��ت مدين��ة غ��ازي  	
عنت��اب الرتكي��ة، قب��ل أي��اٍم، إع��الن تأس��يس 
"جمل��س قي��ادة الث��ورة الس��ورية"، املنبث��ق ع��ن 
مب��ادرة "واعتصم��وا" ال��ي أطلق��ت من��ذ ثالث��ة 
أشهر، وشارك فيها حنو مائة فصيٍل عسكريٍّ 
م��ن املعارض��ة الس��ورية. وانتخ��ب اجملتمع��ون، 
خ��الل اجتماعه��م التأسيس��ّي، املستش��ار قي��س 
الش��يخ رئيس��ًا للمجل��س، ال��ذي ج��اء اإلع��الن 
عن��ه بع��د مرحلٍة حتضريي��ٍة ش��هدت انتخاباٍت 
ملمثلي اهليئات السياسية والعسكرية واملدنية، 

ونّص��ت رؤيت��ه عل��ى توحي��د فصائ��ل الث��ورة 
وأركان��ه،  رم��وزه  بكاف��ة  النظ��ام  إلس��قاط 
والعمل على تنسيق وإدارة املرحلة االنتقالية، 
إىل حني تس��ليم الس��لطة للش��عب، وتبّي مبدأ 

س��يادة القان��ون.
الس��ورية  الس��احة  ش��هدت  كم��ا  	
املاضي��ة،  األي��ام  خ��الل  أيض��ًا  مهم��ًا  تط��وراً 
متث��ل يف إغ��الق حرك��ة املقاوم��ة اإلس��المية 
الفلسطينية "محاس" مجيع مكاتبها يف دمشق 
واحملافظات السورية ونق��لها إىل تركيا. فقد 
مّت إغ��الق املكات��ب القيادي��ة املتبقي��ة يف دمش��ق 
من��ذ أي��ام، ومل يب��ق أّي مكت��ٍب للحرك��ة يف 
س��ورية. وج��اء ذل��ك إث��ر ت��رّدي العالق��ة ب��ني 
النظ��ام الس��ورّي ومح��اس، بعد عمليات قصٍف 
نفذته��ا ق��ّوات النظ��ام عل��ى خمي��م الريم��وك 
لالجئ��ني الفلس��طينيني يف دمش��ق، وخمّيم��ْي 
س��بينة واحلس��ينية يف ري��ف دمش��ق، يف أواخ��ر 
ع��ام 2012 م، م��ا أّدى إىل مقت��ل وج��رح عش��رات 
الفلس��طينيني. وأدان��ت حرك��ة محاس بش��ّدٍة 
حتيي��د  "بض��رورة  وطالب��ت  القص��ف،  ه��ذا 

الفلس��طينية". املخيم��ات 
ختام ما ش��هدته س��ورية خالل األيام  	
املاضية محل الطابع السليّب للجانب اإلنسانّي 
خ��اصٍّ  بش��كٍل  وتعل��ق  الس��وريني،  حي��اة  يف 

بالالجئ��ني. وأه��م م��ا يف ه��ذا اجلان��ب إع��الن 
برنام��ج األغذي��ة العاملّي، التابع لألمم املتحدة، 
اضط��راره إىل تعلي��ق برنام��ج توف��ري قس��ائم 
الغذاء لنحو 1.7 مليون الجٍئ سوريٍّ يف البلدان 
اجمل��اورة، بس��بب م��ا وصفه��ا ب�"أزم��ة التموي��ل". 
"ب��دون قس��ائم  أن��ه  ل��ه، إىل  مش��رياً، يف بي��اٍن 
برنامج األغذية العاملّي، فإن العديد من األسر 
س��تجوع، وبالنس��بة لالجئ��ني الذي��ن يكافح��ون 
بالفع��ل م��ن أجل البقاء يف الش��تاء القارس، فإن 
العواق��ب م��ن جّراء وقف هذه املس��اعدة س��تكون 

مدم��رة"، حس��ب وصف��ه.
إع��الن  بأي��اٍم  الق��رار  ه��ذا  س��بق  	
احلكوم��ة األردني��ة إلغ��اء االمتي��ازات التأمينية 
ال��ي كان حيظ��ى به��ا الالجئ��ون الس��وريون 
يف كاف��ة مناط��ق اململك��ة، وإلغ��اء الق��رارات 
يف  الس��وريني  الالجئ��ني  مبعاجل��ة  املتعلق��ة 
املستش��فيات واملراكز الصحية التابعة لوزارة 
املعاجل��ة  أج��ور  اس��تيفاء  وبالتال��ي  الصح��ة، 
واملطالب��ات املالي��ة بش��كٍل مباش��ر. ومت تربي��ر 
ه��ذا الق��رار ب�"صعوبة حتصيل األموال املرتتبة 
على نفقات العالج الي قّدمت وتقّدم لالجئني 
السوريني، جّراء التملص من االلتزامات املالية 
املرتاكمة من قبل جهاٍت كانت تتكفل بعالج 

ه��ؤالء الس��وريني".

أفكاٌر روسيٌة للحّل، والبحرة يشّكك في جدواها
وجسٌم سياسيٌّ وعسكريٌّ جديٌد يرئسه قاٍض اعتذر عن الوزارة
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مل جت���ر األم��ور يف حل��ب مثلم��ا أراد  	
هل��ا بع��ض السياس��يني، بع��د دخ��ول مب��ادرة 
املبع��وث الدول��ّي دي ميس��تورا، وال��ي تتضّم��ن 
جتمي��د القت��ال يف حل��ب، ط��ور البح��ث ل��دى 
النظ��ام واالئت��الف الوطّي الس��ورّي، كلٍّ من 
جانبه. فقد ش��هدت احملافظة الش��مالية خالل 
األي��ام الس��ابقة تغ��رّياً يف خرائ��ط الس��يطرة، 
وتقّدم��ًا لفصائ��ل اجلي��ش احل��ّر عل��ى أكث��ر 
من جبهة. وكان التقّدم الرئيسّي يف حميط 
بل��دة حن��درات، إذ س��يطر مقاتل��و احل��ّر عل��ى 
املعام��ل احمليط��ة بالبل��دة، بع��د مع��ارك عنيفٍة 
م��ع ق��ّوات النظام والتش��كيالت املتحالفة معه.

كم��ا سي�������طرت كلٌّ م��ن جبه��ة  	
ق��وى اجلي��ش احل��ّر عل��ى  النص��رة وبع��ض 
مناط��ق حميط��ٍة ببل��دة الزه�����راء املوال�������ية 
كّب�������دوا  أن  بع��د  حل��ب،  مش��ال  للن�������ظام 
امليليش��يات الطائفي��ة املدافع��ة عنه��ا خس��ائر 
ملحوظ��ًا  تقدم��ًا  النص��رة  وحقق��ت  فادح��ة. 
بع��د تفجريه��ا لس��يارتني مفّخخت��ني مبواق��ع 
وحتصين��اٍت للجي��ش األس��دّي وللميليش��يات 
الطائفي��ة، مم��ا أّدى إىل مقت��ل العش��رات م��ن 

عناصره��ا.
وحّق��ق اجلي�������ش احل������ر تقّدم������ًا  	
ملحوظًا يف ريف إدلب، بالسيطرة على قرية 
محيم��ات الداي��ر وحمي��ط مط��ار أب��و الظه��ور 
العس��كرّي. كم��ا ب��دأت وحدات احل��ّر املرابطة 
يف حمي��ط املط��ار بقص��ف أه��داٍف داخل��ه، وهو 
م��ا رّد علي��ه النظ��ام بتجدي��د القص��ف عل��ى 
قرًى يف ريف إدلب، مثل سرمني وأبو الظهور 

ومع��ّرة النعم��ان وكفرنب��ل ومعرزيت��ا.

درعا.. حماوالت النظام الفاشلة
بع��د س��يطرة اجلي��ش احل��ّر وجبه��ة  	
النص��رة، قب��ل حوال��ي ش��هٍر، عل��ى كام��ل بل��دة 
ن��وى وحميطه��ا، وتقّدمه��ا يف ع��ّدة جبه��ات؛ 
حاول��ت ق��ّوات النظ��ام اس��تعادة م��ا خس��رته، إال 
ال��ي  فاحلمل��ة  بالنج��اح.  يكّل��ل  مل  ذل��ك  أن 
ش��ّنها ح��زب اهلل عل��ى بل��دة الش��يخ مس��كني أّدت 
إىل مقتل العش��رات من عناصر تلك امليليش��يا، 

وتراج��ع قّواته��ا بعي��داً ع��ن البل��دة.
وعل��ى جبه��ات درع��ا أيض��ًا، اس��تمّرت  	
مقات��الت النظ��ام بقص��ف م��دن إخن��ل ون��وى 
وبل��دات داع��ل ودي��ر الع��دس، م��ا أس��فر ع��ن 
س��قوط قتل��ى وجرح��ى مدني��ني، دون أّي تغ��رّيٍ 

الس��يطرة. خرائ��ط  يف 
وم��ن جان��ٍب آخ��ر، أطل��ق الث��وار يف  	
حمافظ��ة القنيط��رة معرك��ًة جدي��دًة باس��م 
"نصٌر من اهلل وفتٌح قريب"، تهدف إىل استكمال 
الس��يطرة عل��ى طري��ق القنيط��رة دمش��ق، بع��د 
أن س��يطروا خ��الل امل��ّدة الس��ابقة عل��ى معظ��م 
الق��رى الواقع��ة عل��ى ط��ريف الطري��ق. بينم��ا 
بقي��ت مدينتا البع��ث وخان أرنبة يف يد النظام، 

وتع��ّدان هدف��ًا حالي��ًا لق��ّوات املعارض��ة.
الرقة حتت مرمى الطائرات

ح��دوث  املاض��ي  األس��بوع  ش��هد  	
جم��ازر حب��ّق املدني��ني يف الرق��ة، بع��د غ��اراٍت 
املدين��ة. ويف  متك��ّررٍة لطائ��رات األس��د عل��ى 
 ، جم��زرٍة واح��دٍة قت��ل أكث��ر م��ن 200 مدن��يٍّ
بعد أن اس��تهدفت غارٌة جويٌة س��احاٍت وش��وارع 
مكتّظ��ة. يف ح��ني واصل��ت طائ��رات التحال��ف 

الدول��ّي هجماته��ا عل��ى مواق��ع تنظي��م "الدول��ة 
اإلس��المية"، وخاص��ًة يف حمي��ط مدين��ة ع��ني 
العرب/ كوباني، حيث جنحت هذه اهلجمات، 
تنظي��م  هج��وم  عرقل��ة  يف  كب��رٍي  ح��دٍّ  إىل 
"الدول��ة" املتواص��ل عليه��ا. ويف حوجي��ة صك��ر 
بدي��ر ال��زور م��ا زال��ت املناوش��ات مس��تمّرًة ب��ني 
مقاتلي "الدولة" وقّوات األس��د، الي اس��تطاعت 
التس��لل واحت��الل مواق��ع عل��ى أط��راف ه��ذه 
اجلزي��رة النهري��ة يف ح��وض الف��رات. كم��ا مل 
تتوق��ف غ��ارات ط��ريان األس��د عل��ى م��دن دي��ر 

ال��زور وبلداته��ا.
دمشق وريفها.. جتّدد املعارك

يف الوق��ت ال��ذي يرّك��ز في��ه النظ��ام  	
عل��ى ش��رق مح��ص حلماية آب��ار الغ��از والنفط 
هن��اك، وعل��ى ري��ف مح��اة الش��مالّي، وعل��ى 
حمي��ط نّب��ل والزه��راء يف حلب، وعلى الطريق 
الدولّي بني دمشق والقنيطرة؛ تتجّدد املعارك 
يف ري��ف دمش��ق، وخاص��ًة يف منطق��ة القلمون، 
م��ع اس��تمرار ق��ّوات املعارض��ة بتنفي��ذ هجم��ات 
كرٍّ وفرٍّ باتت مرهقًة لقّوات النظام وميليشيا 
ح��زب اهلل اللبنان��ّي يف املرحل��ة األخ��رية. وق��د 
ترّك��زت ه��ذه اهلجم��ات، خ��الل األس��بوعني 
املاضي��ني، عل��ى ج��رود قري��ة رأس املع��ّرة ويف 

حمي��ط بل��دة عس��ال ال��ورد.
م������صادر عس�������كريٌة  نقل��ت  كم��ا  	
معارضٌة عن وجود خالٍف بني قّوات حزب اهلل 
وقّوات النظام يف عّدة جبهاٍت من القلمون، ألن 
قّوات النظام ختّفف من وجودها هناك، مقابل 
أولويٍة تعطيها قّوات حزب اهلل لتلك اجلبهات، 
وخاص��ًة تل��ك القريب��ة م��ن احل��دود اللبناني��ة.
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 القتال في حلب لن يتوّقف.. 
ودرعــا تتصــّدر مشــهد التقّدم من جديد

هيئة التحرير

بعد غارة لطائرات االسد على مدينة الرقة

َ
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عنــد حاجز داعش على طريق الشــام؛

ينفصــل الــركاب إلــى كتلتيــن، ويصبــح المســافر الغريــب أخــًا أو زوجــًا، ونصبــح كلنــا كفارًا! 
عايدة عبد الكريم

"عالتياس��ري.. مّرات 16 س��اعة يطّول الطريق، ومّرات 14، ومّرات 12.. املهم نوصل خبري وس��المة"، بهذه اإلجابة غري املبّش��رة،  	
ال��ي تلقيته��ا م��ن امل��رأة جبان��يب، ب��دأت رحل��ي م��ن دي��ر ال��زور إىل دمش��ق.

عل��ى احلاج��ز األخ��ري للنظ��ام، يف املدخ��ل اجلنوب��ّي ملدين��ة دير  	
ال��زور، املس��ّمى ب�"البانورام��ا"؛ س��خر عنص��ر املخاب��رات من��ا، حن��ن النس��وة 
املتحّض��رات للم��رور يف أراض��ي داع��ش: "جهزت��و الع��ّدة؟ الل��ي م��ا عن��دا 
عباي��ة أو غط��ا وش أو كف��وف بتس��تعري م��ن زميلت��ا... داع��ش م��ا برتحم 
ه��ا". ينطل��ق الب��اص مغ��ادراً أراض��ي بش��ار، فبحس��ب ما مسع��ت: "ما تقدر 

دوري��ة أو ق��وة لبش��ار تبع��د أكث��ر م��ن كيلومرتي��ن ع��ن البانورام��ا".
قب��ل احل��رب كان��ت الرحل��ة ال تس��تغرق أكث��ر م��ن س��ت  	
س��اعات. والي��وم، وبع��د تغ��رّي اخلارط��ة، أصب��ح الزم��ن آخ��ر اعتب��ارات 
املس��افرين أم��ام اعتب��اراٍت جدي��دٍة تتلخص بالنجاة من امل��وت واالعتقال 
واإلهان��ة عل��ى حواج��ز القّوت��ني اللت��ني تتقامس��ان الس��يطرة عل��ى أجزاء 

الطري��ق؛ داع��ش والنظ��ام.
"فتنا مبناطق داعش؟"، أسأل املرأة الي بدت كخبرية أسفاٍر  	
وهي جتيبي: "ال ختافني، املعاون راح يعّلمكم شكون تعملون". وبالفعل، 

وق��ف املع��اون يف أول املم��ّر ليلق��ي تعليمات��ه:
- الزمل لقّدام والنسوان لَورا. 	

- أنتم خواتي، الكل تلبس وتتغطى، العباية.. الغطا.. الكفوف. 	
- غطا الوجه كامل وحتى العيون. 	

- وال وحدة تقّرب عالشباك أو ترفع الربداية. 	
وم��ا إن أنه��ى كلمت��ه حت��ى ب��دأ التنفي��ذ، لت��دّب احلرك��ة يف  	
��د اتفاقي��اٌت س��ابقة، يتب��ادل  الب��اص، وتعق��د اتفاقي��اٌت س��ريعة، وتؤكَّ
فيه��ا الرج��ال والنس��اء خدم��اٍت ع��ّدٍة يف ج��وٍّ م��ن التضام��ن والتكّي��ف 
أم��ام قوان��ني داع��ش وتهديداته��ا. "ال تنس��ى عم��وه، أن��ت خالن��ا، مث��ل م��ا 
قلتول��ك قب��ل م��ا نطل��ع، أن��ا امس��ي س��حر وأخ��ي ه��اي امسه��ا مه��ا وأمن��ا 
هدي��ة"، ُتذّك��ر فت��اٌة راكب��ًا كه��اًل، تعّرف��ت إلي��ه عرض��ًا قب��ل انط��الق 
الرحل��ة، بأن��ه احمل��رم املراف��ق هل��ا وألخته��ا يف الس��فر. ويؤّم��ن كث��رٌي من 
الرج��ال أش��ياءهم ل��دى نس��اء )عل��ب س��جائر؛ قداح��ات؛ جواالت؛ أكياس��ًا 
صغ��ريًة ووثائ��ق(. "خ��ذي هالكي��س وهاملوبايل باهلل حطيها بش��نطتك لو 
مسحي"، بادرني أحد الرجال وهو يبتسم ابتسامُة خائفة. "ال ختافني، 
أن��ا حمام��ي، وأني تعرفني". حّركُت رأس��ي مؤك��دًة املعرفة واملوافقة، 
لكن��ي مل أفه��م بالضب��ط مص��در اخلط��ورة يف مهن��ة الرج��ل. مل أفك��ر 
كثرياً فرايات داعش الس��وداء أخذت تلوح من مس��افٍة بعيدٍة الذ خالهلا 
اجلمي��ع بالصم��ت، واخنفض��ت س��رعة الب��اص تدرجييًا ليتوق��ف أخرياً. 
صع��د مس��لحان بلب��اٍس أفغان��ّي. وق��ف أحدهما عن��د الباب وتق��ّدم اآلخر 
يف املم��رّ يدق��ق يف هوي��ات الرج��ال، ويس��أل كاًل منهم عن امسه ومهنته 
وس��بب س��فره إىل دمش��ق. كان خيل��ط ب��ني عباراٍت بالفصح��ى وأخرى 
بلهج��ٍة مغاربي��ٍة مل أمّيزه��ا. وعندما فرغ من قس��م الذك��ور ووصل إىل 
اجل��زء النس��ائّي م��ن الب��اص أحن��ى رأس��ه وراح يس��أل كّل واح��دٍة م��ن 
النساء عن حمرمها ونوع الصلة به. "مني حمرمك يا أخي؟"، سأل فتاًة 
أمام��ي. "أب��وي.. خض��ر احلمد". صاح عنصر داعش باجتاه قس��م الرجال: 
"أي��ن خض��ر احلم��د؟"، فأجاب��ه رج��ٌل م��ن املقدمة: "نع��م، نعم، أنا". س��ألي 
	وأجبت��ه. وس��أل امل��رأة جبان��يب كذل��ك. "ج��وزي.. الش��وفري"، قال��ت امل��رأة، 

فبدا على عنصر داعش االس��تغراب قبل أن يتدخل الس��ائق من املقدمة: 
"نعم يا شيخ.. هدول أهلي".

تتال��ت األس��ئلة واألجوب��ة ورف��ع األي��دي م��ن األم��ام إىل أن  	
انته��ى التفتي��ش، وغادر عنصرا داع��ش، وحتّرك الباص من جديد. لكن 
امرأًة ما -حبسب ما عرفنا الحقًا- رفعت غطاء وجهها وأزاحت الستارة 
ونظ��رت ع��رب الزج��اج إىل عناص��ر داع��ش، لنق��ع كلن��ا يف م��أزٍق أدركنا 
خطورته مع املطاردة القصرية جداً لنا بعد انطالقتنا فوراً. إذ سرعان ما 
أحاطت بنا السيارات، وضغط سائقنا على املكابح ليصعد ثالثًة منهم، 
ثم آخرون، وهم يطلقون الش��تائم بأننا كفاٌر وعمالٌء وفاس��قون. انتزع 
أحده��م نق��اب امل��رأة ال��ي رفع��ت الس��تار وداس��ه عل��ى األرض وه��و يس��أل 
مس��عوراً: "من حمرمك؟ من حمرمك؟". ثم أنزل احملارم مجيعًا، ش��بانًا 
وشيوخًا، لُيضربوا بأعقاب البنادق وبالعصّي إىل أن هدأت ثائرة داعش. 

ومسح��وا لن��ا، بع��د توّس��ٍل ورج��اٍء، أن ننطلق م��ن جديد. 
خالل س��اعتني من الصمت بعد ذلك، مل ترفع أيٌّ مّنا نقابها،  	
ومل أسأل جارتي، الي بدت خائفًة مثلي، السؤال الذي راودني كفضوٍل 

يلج��أ إلي��ه املس��افرون ع��ادًة: "الش��وفري يك��ون ج��وزك فع��اًل؟".
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يــوٌم في البوكمال

في ساحة "الفيحا" تتسارع يومّيات المدينة
هادي الفيصل

"إن ش��رب الش��اي هواي��ة وه��ّم مجي��ع س��كان البوكم��ال، واملقاه��ي ع��دوى انتقل��ت إليه��م م��ن عاصمته��م دي��ر الزور- مس��تنقع  	
الش��اي"*

هكذا نّفس املؤرخ عبد القادر عياش عن غضبه من تعلق البوكماليني بشرب الشاي وقضائهم وقتًا طوياًل يف املقاهي. عقوٌد  	
طويلٌة مّرت على نقد عياش، مل يضطرب خالهلا ذلك التعلق، إال باحتالل تنظيم "الدولة اإلس��المية" للمدينة قبل أش��هر، وفرضه 

لقوان��ني جدي��دٍة وغريب��ٍة على الس��كان.
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أع��رق مقاه��ي  البلدي��ة،  يف مقه��ى  	
البوكمال، تلحظ آثار هذه القوانني يف تقلص 
عدد الزبائن وحتّول املقهى من هدٍف حبّد ذاته 
د حمط��ة انتظ��اٍر لعابري��ن يلبث��ون  إىل جم��رّ
قلي��اًل ث��م يذهب��ون. وُيلح��ظ كذل��ك فش��ل 
حم��اوالت م��ن تبقى م��ن الزبائ��ن األصليني يف 
التكّي��ف م��ع اجلل��وس يف املقهى بدون س��جائر، 
إذ ال يلب��ث ه��ؤالء أيض��ًا أن يغ��ادروا بع��د أن 
يقوم��وا بواج��ب الزي��ارة املعت��اد إىل امل��كان ال��ذي 
يتح��ّول ش��يئًا فش��يئًا إىل أط��الٍل ق��د ت��رى فيه��ا 
داعش ذات يوٍم جدرانًا ال معنى هلا فتستعملها 

لش��أٍن آخ��ر.
يف ساحة "الفيحا" املالصقة ل�"قهوة"  	
البلدي��ة تعط��ي عرب��ات اخلض��ار وصيح��ات 
الباع��ة انطباع��ًا خمتلف��ًا، فاحلي��اة مل تتوق��ف 
يف البوكم��ال ب��ل اس��تمّرت وإن عل��ى طريق��ة 
داع��ش وحت��ت س��يطرتها. هل��ذه الس��احة تاري��ٌخ 
ميت��ّد إىل الس��نوات األوىل م��ن عم��ر املدين��ة. 
وهل��ا أيض��ًا تقدي��ٌر خ��اصٌّ يف وج��دان أبنائه��ا 
املعاصرين، حني تظاهروا منها ضّد حكم بشار 
األسد. قبل أن تدّشن جبهة النصرة أّول عملية 
، يف حفلٍة  إعداٍم علنيٍة فيها حبّق متهٍم جنائيٍّ
اس��تعراضيٍة أري��د به��ا وقت��ذاك ف��رض اهليب��ة 
أكث��ر م��ن معاقب��ة جم��رم. وج��اءت "الفيح��ا" 
مطابق��ًة ملقايي��س داع��ش لُتج��ري فيه��ا، ه��ي 

األخ��رى، مهرجانات موتها وبأس��لوبها اخلاص 
الي��وم،  ال��رؤوس. وتعم��ل  الصل��ب وقط��ع  يف 
ووف��ق أس��لوبها اخل��اّص أيض��ًا، على اس��تقطاب 
مؤيدي��ن وأنص��ار هل��ا من الس��احة، حي��ث تقيم، 
، أمس��يات دعايٍة وترويٍج من  بش��كل ش��به يوميٍّ
خالل نقاطها اإلعالمية الثابتة واملتنقلة الي 
تث��ري فض��ول األطف��ال واملراهق��ني، وتل��يّب هل��م 
رغبة التسكع مساًء خارج املنزل. وعلى شاشاٍت 
كب��ريٍة تع��رض أفالم��ًا مع��ّدًة م��ن مش��اهد 
حقيقي��ٍة ملع��ارك أو عملي��ات إع��داٍم مجاع��يٍّ أو 
أس��واق وش��وارع م��ن امل��دن و"الوالي��ات" الواقع��ة 
حت��ت س��يطرتها. وإىل جان��ب األف��الم يق��ّدم 
"دعويون لطفاء" أحكامًا فقهيًة عرب منش��وراٍت 

ت��وّزع بأع��داٍد هائل��ٍة وعل��ى نط��اٍق واس��ع. 
حي��اول اآلب��اء جتني��ب أبنائه��م ه��ذا  	
الن��وع م��ن الدعاية، لكن هذه احملاوالت خترتق 
دوم��ًا بتم��ّرد األطف��ال، وخاص��ًة بع��د أن توّق��ف 
التعلي��م يف امل��دارس، ومن��ح الط��الب عطلًة إىل 
ح��ني اس��تكمال املناه��ج التعليمي��ة اجلدي��دة.

آلي��ات  بع��ض  تعم��ل  الش��وارع  يف  	
النظاف��ة واألش��غال العام��ة الي حتم��ل لوحاٍت 
عراقي��ة، فالبوكم��ال ج��زٌء م��ن والي��ة الف��رات 
ال��ي تض��ّم مناطق على جان��يب احلدود. وبينما 
يتباهى إعالميو هذه "الوالية" بإجنازات مكتب 
خدمات املس��لمني فيها، ال يبدو الس��كان يف وارد 

احلف��اوة مب��ا تق��وم ب��ه داع��ش يف ه��ذا اجلان��ب، 
وه��ي م��ن قتل��ت أكث��ر م��ن مئ��ٍة ومخس��ني 
م��ن أبن��اء املدين��ة يف هجماته��ا الدامي��ة قب��ل أن 

تس��يطر عليه��ا.
ومدّف��أٍة  واس��عٍة  غرف��ٍة  ويف  لي��اًل،  	
جي��داً يف ش��تاء البوكم��ال اجل��اف، نس��تمع إىل 
رج��ٍل مس��نٍّ عاص��ر س��لطات حك��ٍم متع��ّددة، يف 
ختّف��ٍف م��ن القيود الي تفرضه��ا داعش خالل 
النه��ار، ورغ��م وج��ود مؤي��ٍد هل��ا بينن��ا. الح��ظ 
الرج��ل أن أح��داً م��ن الرؤس��اء مل يق��م بزي��ارة 
املدين��ة، وأن إهم��ال حاف��ظ األس��د هل��ا دفعه��ا 
إىل حمب��ة ع��دّوه ص��دام حس��ني. وذك��ر مزاي��ا 
وعي��وب كّل حقب��ة م��ن احلق��ب: "بالوح��دة 
ب��دور  الن��اس ش��وي"، و"ش��فنا خ��ري  تفّتح��ت 
االنفص��ال"، و"البعثي��ني ب��دور حاف��ظ األس��د 
حرامي��ة وكذاب��ني"، و"بالث��ورة تأّملن��ا نص��ري 
مث��ل باق��ي الدني��ا لك��ن"... يتوق��ف الرج��ل قلياًل 
وه��و ينظ��ر إىل املؤّي��د ث��م يتاب��ع كالم��ه: "لكن 
ص��ارت فوض��ى واس��تغلوها ه��ذول الدواع��ش". 
يصم��ت املؤّي��د تأدب��ًا م��ع الرجل الكب��ري الذي مل 
يتح��ّدث كث��رياً ع��ن داع��ش ألن��ه مل يفهمه��ا، 
حبس��ب م��ا ظهر م��ن حديثه، ومل حي��اول ذلك. 
فف��ي ه��ذه الس��ّن ال يره��ق امل��رء نفس��ه بفه��م 

ظواه��ر غريب��ٍة وطارئ��ٍة مث��ل داع��ش.
*من كتاب حضارة وادي الفرات. 

البوكمال - ساحة الفيحا
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مدارس الطوارئ في القصور والجورة
1300 معلمًا في مدرسٍة واحدة.. ومدرسة البلدية تطرد مدرسة المتفوقين بعد أن استقبلتها

نور أمحد

خارطة املدارس الثابتة واملتحّركة
كان ملدرس��ة س��امي اجلاس��م السبق  	
حس��ان  مدرس��تا  تلته��ا  ث��م  العم��ل،  ب��دء  يف 
العط��رة وعم��ر املخت��ار، ال��ي اقتطع��ت منه��ا 
مديري��ة الرتبية بن��اًء لالمتحانات وآخر ملدير 
الرتبي��ة وموظفي��ه. وع��ادت احلي��اة تدرجيي��ًا 
إىل مدرس��ة عدن��ان املالك��ي، بع��د أن ُقصف��ت 
بص��اروٍخ م��ن الط��ريان األس��دّي راح ضحيت��ه 
وافتتح��ت  واملعلم��ني.  التالمي��ذ  م��ن  ع��دٌد 
تابع��ًة  تعليمي��ًة  مراك��ز  ثالث��ة  الرتبي��ة 
ملراك��ز إي��واء النازح��ني ال��ي س��بق أن أقامته��ا 
احملافظة، وهي مركز جامع الفتح ومركز 
الس��كن اجلامع��ّي ومرك��ز جام��ع التوب��ة. أم��ا 
مدرسة املتفّوقني، رغم قلة عدد طالبها، فقد 
تعث��رت يف إجي��اد مقرٍّ خ��اصٍّ هلا بعد هجرتها 
م��ن مقّره��ا يف ح��ّي اجلبيلة، وبع��د أن طردتها 
مدرس��ة البلدي��ة لتضّخ��م ط��الب األخ��رية، 
ليس��تقّر به��ا احل��ال فوج��ًا ثاني��ًا يف مدرس��ة 

ع��ادل عل��وان االبتدائي��ة.
أكث��ر  الش��رعية  الثانوي��ة  وتع��ّد  	
امل��دارس خس��ارًة، فخ��الل عام��ني مل تس��تطع 
أن تفت��ح أبوابه��ا. وبع��د فقدانه��ا ملق��ّر املديري��ة 
ومق��ّرات ثانوي��ات الذك��ور واإلن��اث، اختف��ت 
الثانوي��ات الش��رعية متام��ًا. ومل تنطل��ق ول��و 
بشعبٍة صفيٍة واحدة، رغم املغريات الكثرية الي 
أطلقته��ا وزارة األوق��اف، بالتعاون مع مديرية 
الرتبي��ة، ورغ��م اس��تثناء ط��الب احملافظ��ة م��ن 
املعدل املطلوب للدخول إىل الثانوية الشرعية، 
والراتب املغري للطلبة، والقرطاسية اجملانية، 
واللب��اس الصيف��ّي والش��توّي، وخط��ب اجلم��ع 
ال��ي حث��ت على االخن��راط والتس��جيل يف هذه 
الثانوي��ة. فبقيت متعثرًة حت��ى اآلن، ومهاجرًة 
م��ن غرف��ٍة إداري��ٍة يف مدرس��ة رمض��ان ش��الش 
إىل غرف��ٍة ملحق��ٍة ب��اإلدارة اهلجين��ة الالجئ��ة 
وس��ط  يف  الواق��ع  التوب��ة  جبام��ع  ملح��ٍق  يف 
ح��ّي ال��وادي، خبمس��ة ط��الٍب وطالب��ٍة واح��دة. 

واحت��دت الثانوي��ات املهنية يف مق��رٍّ واحد، فيما 
انتقلت مدرسة احلاسوب إىل املعهد التجارّي، 

بدواٍم نصفيٍّ لكلٍّ منهما.
مدراء ومعلمون

أص��درت مديري��ة الرتبي��ة ق��راراٍت  	
الش��كلّي،  بال��دوام  املدّرس��ني واملعلم��ني  تل��زم 
وفرض��ت مباش��رًة ش��هريًة عل��ى كّل معل��ٍم 
موج��وٍد يف املدين��ة قب��ل تس��لمه لراتب��ه، وذل��ك 
عمله��م  رأس  عل��ى  ه��م  م��ن  ع��دد  حلص��ر 
ومعرف��ة اهلارب��ني واملتس��ّيبني واملتوف��ني. وق��د 
س��ّجلت لوائ��ح املعلم��ني املباش��رين يف امل��دارس 
أع��داداً كب��ريًة ال ميك��ن أن تك��ون منطقي��ة، 
م��ع بق��اء عش��رين مدرس��ًة فق��ط حت��ت إدارة 
مديري��ة الرتبي��ة. فق��د زادت لوائ��ح مدرس��ة 
س��امي اجلاس��م عن 600 معلمًا لفوٍج واحد. أما 
مدرسة حسان العطرة فقد جتاوزتها بعدٍد ربا 
عل��ى ال���800 معلم��ًا لفوجني. وحصلت مدرس��ة 
عدنان املالكي على أعلى عدٍد بتخطيها ال�1300 
معل��م. لك��ن هذا الرقم الكب��ري مل مينع مديرها 
م��ن البح��ث ع��ن اختصاص��يٍّ مل��ادة الرياضي��ات، 
بال��دوام، وي�������قوم فع��اًل  يل������تزم  بش��رط أن 
	بتدري��س ط��الب الص��ّف اخلام��س يف حلق��ة 

التعليم األساسّي!

وس��اقت االجته��ادات بع��ض م��دراء  	
امل��دارس إىل حماولة توزيع العمل والعدل يف 
التعام��ل م��ع املعلم��ني، مما حدا بهم إىل إس��ناد 
الش��عبة الصفي��ة الواح��دة إىل ع��دٍد ال ب��أس 
ب��ه م��ن املعلم��ني، بعي��داً ع��ن التنس��يق بينه��م. 
يتن��اوب  ملعب��ًا  الصفي��ة  القاع��ة  فأصبح��ت 
علي��ه الالعب��ون بإب��راز مواهبه��م وعضالته��م 
املعرفية حينًا والسلطوية حينًا آخر.. وضاعت 

الطاس��ة.
...وطالٌب بال كتب 

فقد الطالب استقراره الذهّي، الذي  	
يع��ّد أح��د الش��روط األساس��ية للتعل��م، نتيج��ة 
م��ا ب��ات معروف��ًا م��ن ظ��روف الن��زوح ومش��اهد 
امل��وت واخل��راب. وزاد الط��ني بل��ًة ش��ّح كت��ب 
املق��ّررات الدراس��ية، بع��د أن قام��ت داع��ش من��ذ 
م��ّدٍة بإحراق الش��احنات القادم��ة من العاصمة 
واحملّمل��ة بالكت��ب املدرس��ية. ولذلك ُح��رم عدٌد 
كب��رٌي م��ن الط��الب م��ن احلصول على نس��خٍة 
م��ن املق��ّرر املدرس��ّي. ونتيج��ة صعوب��ة ش��رائه 
ول��و خفي��ًة، ظ��ّل  إدخال��ه  أو  العاصم��ة،  م��ن 
	كث��رٌي م��ن الط��الب ب��ال وس��يلٍة معين��ٍة للفهم 

واالستيعاب الطبيعّي.

تركت احلرب تبعاتها على العملية التعليمية يف اجلزء اخلاضع لسيطرة النظام من مدينة دير الزور. فمع تضّخم أعداد  	
الط��الب، نتيج��ة ارتف��اع ع��دد الس��كان النازح��ني إىل حّي��ي القصور واجلورة، وتضّخ��م عدد املعلمني الذين س��ّجلوا أمساءهم على لوائح 
م��دارس احلّي��ني، بع��د تع��ّذر ال��دوام يف مدارس��هم األصلية يف األجزاء احملّررة من احملافظة؛ ص��ار من الصعب على مديرية الرتبية أن 

تس��يطر عل��ى العملي��ة التعليمية بأّي ش��كل.

مدرسة عادل علوان � دير الزور )صورة أرشيفية(
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وه��ذا م��ا ج��رى م��ع وال��ي امليادي��ن أبو  	
ذر العراق��ّي، ال��ذي ش��غل منصب��ه من��ذ م��ا قب��ل 
س��يطرة التنظيم املطلقة على املدينة يف ش��هر 
متوز املاضي وحتى نقله. ويرّجح بعض أهالي 
املنطق��ة أن سياس��ة "اللني" ال��ي انتهجها أبو ذر 
كانت وراء نقله وتولية أبو مودة املصرّي بداًل 

عنه.
ومل تكن شخصية أبو مودة معروفًة  	
من قبل إال عند تعيينه واليًا على امليادين، فيما 
كان��ت الس��مة األبرز للمصري��ني الذين دخلوا 
س��وريا ه��ي التش��ّدد، مم��ا جعله��م جي��دون يف 
تنظي��م الدول��ة ضالته��م. وه��ذا م��ا ظه��ر بش��كٍل 
جليٍّ يف "القوانني" احملدثة الي فرضها الوالي 

اجلدي��د.
أبو مودة وخنادق املدخنني

ب��دأ  م��ودة  أب��و  تعي��ني  بداي��ة  م��ع  	
التنظي��م بتطبي��ق عقوب��ٍة جدي��دٍة عل��ى م��ن 
تتمث��ل يف حف��ر خن��ادق  بالتدخ��ني،  جياه��ر 
"الرب��اط"، مل��ّدة ثالث��ة أي��اٍم، يف حوجي��ة صك��ر، 
عناص��ر  ب��ني  املباش��ر  التم��اس  خ��ط  خل��ف 
التنظي��م وق��ّوات النظ��ام يف دي��ر ال��زور. خال��د، 
حبف��ر  املعاقب��ني  وأح��د  العش��ريّي،  الش��اب 
اخلن��ادق؛ حت��دث ع��ن مقت��ل ش��ابني أحدهم��ا 
يعان��ي م��ن خل��ٍل عقل��ّي، وه��و من بلدة العش��ارة 
بري��ف دي��ر الزور الش��رقّي، قضيا حنبهما أثناء 
تنفي��ذ العقوب��ة بس��قوط قذيف��ة ه��اون قادم��ٍة 
م��ن جه��ة مط��ار دير ال��زور الذي تس��يطر عليه 
"ألق��ي  النظ��ام األس��دّي. يق��ول خال��د:  ق��ّوات 
القب��ض علّي متلبس��ًا جبرم التدخ��ني أمام باب 

منزل��ي. وأمضي��ت عقوب��ي أحف��ر اخلن��ادق، 
م��ع جمموع��ٍة م��ن "اجملرم��ني" أمثال��ي. وكان 
عناص��ر الدول��ة يأتون��ا يف أوق��اٍت متقطع��ٍة م��ن 
النه��ار، مم��ا أت��اح لن��ا فرص��ة التدخ��ني حبّري��ة، 

احلف��ر". إىل  باإلضاف��ة 
الوضع األمّي والضرائب اجلديدة

م��ن  تغي��رٍي  أّي  امليادي��ن  تش��هد  مل  	
الناحي��ة اخلدمي��ة، فيم��ا ب��دأ التنظي��م جبباي��ة 
ضريب��ٍة عل��ى اهلوات��ف األرضي��ة بقيم��ة 400 
لريٍة س��وريٍة ش��هريًا، وعلى كّل حملٍّ جتاريٍّ 
3000 ل��ريٍة، جتمعه��ا هيئ��ة خدم��ات املس��لمني 
وتس��ّميها ضريب��ة "أمٍن ونظاف��ة". كما ُفرض 
عل��ى اجلزاري��ن دفع مبل��غ 1000 لريٍة لقاء كّل 
عج��ٍل يت��ّم ذحب��ه. فيم��ا ظه��ر يف املدين��ة ش��يٌء 
م��ن االنف��الت األم��ّي مع تولي الوال��ي اجلديد، 
فُس��ّجلت يف األس��بوع املاض��ي حادث��ة س��رقٍة 
"ب��زّي احلس��بة"، عندم��ا أوقف��ت س��يارٌة م��ن نوع 
ف��ان بيض��اء ثالث��ة ش��باٍب يف س��وق امليادي��ن، 
ون��زل منه��ا عناص��ر مس��لحون اعتقل��وا الش��بان 
مّدعني أنهم دوريٌة تتبع للحس��بة، فأفرغوا ما 
يف جيوبه��م وص��ادروا جّواالته��م ث��م تركوه��م 

عل��ى أط��راف املدين��ة دون إيذائه��م.
كم��ا لوحظ��ت يف اآلون��ة األخ��رية،  	
أب��و م��ودة املص��رّي، هج��رة ع��دٍد  بع��د تول��ي 
م��ن ش��باب امليادي��ن غ��ري املطلوب��ني للتنظي��م، 
تركي��ا،  باجت��اه  وصيادل��ة،  أطب��اء  بينه��م 
وراء  م��ا  إىل  طريق��ه  أكم��ل  م��ن  ومنه��م 
	البح��ر املتوس��ط، اس��تياًء م��ن تصرف��ات تنظي��م 

"الدولة اإلسالمية".

والــي المياديــن الجديــد وقوانينــه
فراس العمري

م��ع مطل��ع ش��هر تش��رين الثان��ي احلال��ّي أج��رى تنظي��م الدول��ة اإلس��المية  	
سلسلة تنقالٍت لوالة وعسكرّيي "الواليات" السورية من العراقيني. إذ مّت نقل معظمهم 
إىل الع��راق، كم��ا ه��و ح��ال أب��و أس��امة العراق��ي وال��ي احلس��كة األس��بق، وأب��و أمي��ن 
العراق��ّي ال��ذي كان ل��ه ال��دور األب��رز يف الس��يطرة عل��ى دي��ر ال��زور ث��م ع��نّي والي��ًا عليه��ا.

أبو ذر العراقي

"داعش" تشّدد 
عقوباتهــا في القورّية

إبراهيم احلمادة

يف الش��هر األخ��ري، ش��ّدد تنظي��م  	
"الدول��ة اإلس��المية" م��ن إجراءات��ه األمني��ة 
والعقابي��ة حبق الس��كان يف مدين��ة القورية 
ش��رق دي��ر ال��زور. إذ اعتق��ل قب��ل أي��اٍم، ويف 
عملي��ٍة أمني��ٍة تذّك��ر بطريق��ة خماب��رات 
األس��د العس��كرية، س��تًة م��ن أعض��اء جبه��ة 
النص��رة الس��ابقني، ث��م مثاني��ة عش��ر م��ن 
مقاتل��ي اجلي��ش احل��ّر أيض��ًا. وكل ه��ؤالء 
كان��وا ق��د أعلنوا ختليهم عن القتال خالل 
األيام األوىل لسيطرة التنظيم على املدينة، 
وُس��ّلموا ش��هادات "توب��ٍة" تعفيه��م م��ن أي��ة 
مس��اءلٍة الحق��ة. وه��ي الورق��ة الي مينحها 
مس��ؤولو داع��ش ل��كّل م��ن يس��ّلم نفس��ه م��ن 
املنتم��ني إىل التش��كيالت املس��لحة األخ��رى 
ال��ي تع��ّد، وف��ق عقي��دة داع��ش اخلاص��ة، 
كذل��ك  واعُتق��ل  اإلس��الم.  ع��ن  مرت��ّدًة 
رئيس بلدية املدينة وعضٌو س��ابٌق يف نقابة 
املعلمني، دون أن تعرف أسباب االعتقال يف 

كّل ه��ذه احل��االت.
مع��ّدل  ارتف��ع  م��واٍز  س��ياٍق  ويف  	
االعتق��االت اليوم��ّي حب��ق املخالفني ألوامر 
التنظيم وقراراته، من مدخنني وم�تأخرين 
ع��ن ص��الة اجلماع��ة وبائع��ني ملس��تلزمات 
)النارجيل��ة(، وغ��ري ذل��ك م��ن األفع��ال ال��ي 
حيّرمها التنظيم. وزادت أيضًا شّدة العقوبة 
وأخذت شكاًل جديداً، بعد أن كانت ترتاوح 
ب��ني اجلل��د والغرامة املالي��ة والتقريع، فقد 
س��يق عش��رات املدخن��ني حلف��ر خن��ادق يف 
ظ��روٍف ش��ديدة اخلط��ورة عل��ى حياته��م 
عل��ى جبه��ات القت��ال م��ع ق��ّوات األس��د، وُأمر 
أح��د املدخن��ني بتنظي��ف الش��وارع وهو حايف 

القدم��ني.
ويتح��دث املعتقل��ون املف��رج عنه��م  	
ع��ن أن��واٍع خمتلف��ٍة من التعذيب اجلس��دّي، 
مث��ل "الش��بح" أو التعلي��ق م��ن الذراع��ني، 
والصع��ق بالكهرب��اء، والتع��ّرض للض��رب 
م��ن  وجالدي��ن  حمقق��ني  أي��دي  عل��ى 
جنس��ياٍت عراقي��ٍة ومصري��ٍة وتونس��يٍة، يف 

احل��االت. معظ��م 
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بعد اعتقاله يف سجون النظام، ثم يف سجون تنظيم "داعش"، حياول معلم املدرسة )أ( أن يتفّرغ فقط لتأمني طعام ألوالده  	
كم��ا يق��ول، متذك��راً أحيان��ًا اخنراط��ه احلماس��ّي يف جمري��ات الث��ورة، ومقيم��ًا دائم��ًا يف حال��ٍة م��ن الي��أس.

مــن ســجون األســد إلــى ســجون داعــش إلــى اليأس
علي خطاب

يف ع��ّز نش��اطه، ويف ذروة آمال��ه وثقت��ه  	
ع��ن  منش��قني  بتأم��ني  انش��غاله  وأثن��اء  بالث��ّوار، 
اجليش األسدّي، ثم رعايتهم ونقلهم إىل األجزاء 
رة لينضم��وا إىل أح��د فصائ��ل اجلي��ش احل��ّر  احمل��رّ
الش��هرية واحملبوب��ة، كم��ا يق��ول؛ تلق��ى صدمت��ه 
األوىل باكتش��افه حلقيق��ة قائ��د ه��ذا التش��كيل. 
"كان صديقي. ومّرة كنت طالع معاه بالسيارة 
ووّقف هو يشرتي غرض. وملا فتحتو التابلوه أدّور 
على قداحة لقيتو ش��ي آخر". يصمت )أ( للحظاٍت 
يؤك��د خالهل��ا أن��ه ش��خٌص س��اذج، فق��د عث��ر عل��ى 
ورق��ة تكلي��ٍف م��ن احملافظ لصديقه قائ��د الكتيبة 
بتش��كيل جلن��ٍة ش��عبيٍة، وترخيٍص حبمل الس��الح 
وتس��هيل احلصول على الذخرية. "انصدمتو فعاًل. 
مس��تحيل، م��ا صدقت��و عيون��ي. م��ا فاحتت��وه لك��ي 
حكيت��و لواح��د آخ��ر م��ن املقّرب��ني ل��ه. وبع��د ف��رتة، 
مل��ا مريت��و عل��ى حاج��ز م��ن حواج��ز النظ��ام، مث��ل 
م��ا كنت��و أعم��ل م��ن قب��ل وأع��ّدي منه��م ب��دون م��ا 
يش��ّكون ب��ي؛ ص��اح العس��كري: ليك��و )أ( س��يدي، إجا 

حلال��ه".
)أ(  يس��ّجل  هك��ذا  فع��اًل"،  س��اذٌج  "أن��ا  	
صدمت��ه الثاني��ة. ليقض��ي ثالث��ة أش��هٍر يف س��جن 
املخابرات العسكرية يف دير الزور، ثم ينال حريته 
فجأًة أثناء نقله إىل دمش��ق، عندما هاجم اجليش 
احل��ّر رت��ل ق��ّوات األس��د ال��ذي ينق��ل املعتقل��ني. 
ويع��رض علي��ه حم��ّرروه أن يعم��ل معه��م فيوافق، 

وينتق��ل إىل مقّراته��م يف مدين��ة العش��ارة ويبق��ى 
هن��اك إىل أن س��يطرت داع��ش عل��ى احملافظ��ة.

يف س��جن املخاب��رات العس��كرية طّب��ق  	
)أ(، حبس��ب م��ا يق��ول، قاع��دة "اع��رتف ب��كل ش��ي، 
اإلن��كار م��ا ينف��ع". فاعرتف أنه ينتم��ي إىل اجليش 
احل��ّر، وبأن��ه قت��ل العدي��د م��ن جن��ود األس��د. لك��ن 
أن  من��ه  احملق��ق  طل��ب  إذ  يتوق��ف،  مل  التعذي��ب 
يع��رتف بأن��ه يقاتل مع القاعدة، ففعل. ويف س��جن 
داع��ش مبدين��ة مع��دان س��أله احملق��ق: "مرت��د أم 
مفس��د يف األرض؟". مل يفه��م )أ( الس��ؤال جي��داً 
فاع��رتف م��ّرًة أخ��رى بأنه من اجلي��ش احلّر، ليقع 
حت��ت جولة تعذيٍب جدي��دٍة صاح احملقق الغاضب 
خالهل��ا: "مفس��د يف األرض.. مفس��د يف األرض".

حيل��و ل���)أ( أّن يتلّم��س أوج��ه التش��ابه  	
واالخت��الف يف أس��لوبي تعذي��ب داع��ش والنظ��ام: 
تركي��ز.  وب��دون  بهب��ال  يضرب��ون  "الدواع��ش 
ويهجم��ون كله��م بنف��س الوق��ت عاملعتق��ل، مث��ل 
عس��اكر اجلي��ش العادي��ني مل��ا يدّك��ون واحد على 
حواجزه��م". أم��ا عناصر املخابرات فلهم باٌع طويٌل 
م��ع فن��ون التعذي��ب وأصوله: "يرّك��زون بالضرب 
بالس��قف.  الواح��د ويعلقون��ه  يش��بحون  م��ا  بع��د 
الكماش��ة.  ويس��تعملون  بالكهرب��ا  يصعق��ون 
ويرتك��ون الواح��د م��ّرات أس��بوع كام��ل ب��دون م��ا 
حيك��ون مع��اه". ويالح��ظ )أ( أن ج��الدي النظ��ام 
ميك��ن أن يتحادث��وا بني بعضه��م أحيانًا يف حفالت 

التعذي��ب: "مث��ل أي مهن��ة، مث��ل احل��الق يس��ولف 
وه��و يش��تغل أو س��ت البي��ت حتك��ي بالتلف��ون وه��ي 
تطب��خ، اجلالدي��ن م��ّرات يفتح��ون مواضي��ع ب��ني 
بع��ض. م��ّرة تراهن��و عل��ى س��عر موباي��ل، وم��ّرة 
واح��د س��أل الثاني ش��كون رأيك باحل��ب". ويالحظ 
)أ(: "أكل الدواع��ش أحس��ن، ه��ّم حيب��ون بطونه��م 
ويطعم��ون املس��اجني م��ن بقاي��ا أكله��م. وبالف��رع 
كن��ا م��ا ن��اكل أي��ام، لدرج��ة مل��ا يطلعون��ا ب��ّرى 
ويرش��ون علين��ا م��ّي وملح تا يقتل��ون القمل نصري 

نلح��س جلودن��ا عش��ان نع��ّوض نق��ص املل��ح".
لك��ن، حي��ّدد )أ( نقط��ة التش��ابه األب��رز  	
ب��ني الطرف��ني، وه��ي ح��رص كليهم��ا عل��ى إذالل 
املعتق��ل. فكم��ا ُحش��ر م��ع عش��رات املعتقل��ني يف 
زنزان��ٍة للمخاب��رات العس��كرية ال تتس��ع ألكث��ر 
م��ن ش��خصني، ُحش��ر م��ع مخس��ة معتقل��ني ل��دى 

مرح��اض.  يف  داع��ش 
م��ن  املؤمل��ة  التقاطات��ه  )أ(  وخيت��م  	
ذاكرت��ه القريب��ة والبعي��دة خ��الل الث��ورة، بي��وم 
فّج��رت ق��ّوات األس��د اجلس��ر اليوغس��اليّف الواص��ل 
ب��ني ضف��ي نه��ر الف��رات مؤخ��راً، وكي��ف أح��ّس 
خب��وٍف كب��رٍي عل��ى مص��ري عائلت��ه م��ن اقتح��ام 
اجليش األس��دّي للمدينة: "نزلتو عالش��وارع أسأل 
ع��ن األخب��ار. كانت س��يارة لداعش ت��دور وتطّمن 
الن��اس أن��ه م��ا خياف��ون. ومل��ا قّرب��ت الس��يارة م��ي 

صّيحت��و: باقي��ة باقي��ة"!

للفنان عبد الرحيم سامل
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 تفاقم أزمة مياه الشرب
 في دير الزور

تكش��ف مش��اكل انقط��اع التي��ار الكهربائ��ّي يف حمافظ��ة الرق��ة عجزاً كب��رياً لتنظيم  	
"الدول��ة اإلس��المية" ع��ن توف��ري اخلدم��ات، وتش��ري إىل بني��ٍة إداري��ٍة وفني��ٍة يعوزه��ا الكث��ري م��ن 

التأهي��ل والنض��ج واخل��ربة.

تنظيــم "الدولــة" يعجــز عــن صيانــة الشــبكات
رغــم توافــر الطاقــة الكهربائيــة المنَتجــة مــن ســدود الفــرات، تتعثــر عمليــات النقــل

فؤاد عيسىمنذر إبراهيم

رغ��م س��يطرة التنظي��م عل��ى ثالث��ة س��دوٍد، ه��ي الف��رات وتش��رين والبع��ث، ورغ��م أن عم��ل  	
حمط��ات التولي��د الكهرمائي��ة يف ه��ذه الس��دود مل يتوق��ف أب��داً خالل األش��هر األخ��رية؛ مل تتمكن اهليئة 
املختّصة التابعة لتنظيم الدولة، املسّماة مبكاتب خدمات املسلمني، من تقليص املعدل اليومّي لساعات 
تقنني التيار الكهربائّي. ففي الطبقة، وهي املدينة املالصقة لسّد الفرات، ينقطع التيار ألكثر من 18 
ساعًة كّل يوم. ويستغرب سكانها من هذا الواقع املرتّدي هلذه اخلدمة، فمحطة توليد الكهرباء يف سّد 
الفرات ال تبعد عن بيوتهم س��وى بضعة كيلو مرتات. وكذلك يفعل س��كان القرى القريبة من س��ّدي 

تش��رين والبعث. 
يق��ول )م(، وه��و موظ��ٌف س��ابٌق يف س��ّد الف��رات: "تعم��ل الي��وم مخ��س عنف��اٍت أو جمموع��ات  	
تولي��ٍد م��ن أص��ل مثاني��ٍة يف احملط��ة، وتنت��ج اس��تطاعًة كهربائي��ًة مبق��دار )550 )ميغ��ا واط-س��اعي. 
وه��ي اس��تطاعٌة تكف��ي حمافظت��ني كاملت��ني حبجم الرقة". ويرى )م( أن املش��كلة الرئيس��ية هي عجز 
"داع��ش" ع��ن القي��ام بعملي��ات الصيان��ة الدوري��ة والروتيني��ة لش��بكات الكهرب��اء يف احملافظ��ة. ويع��رتف 
املقّرب��ون م��ن التنظي��م به��ذا العج��ز، لكنهم يضيفون عاماًل آخر يس��هم يف تعقيد املش��كلة وهو اخنفاض 
منسوب املياه احملجوزة خلف سّد الفرات، أو مياه البحرية كما يقولون. إال أن الواقع يكشف غري ذلك؛ 
فقد عادت، ومع بداية فصل األمطار، الغزارة املاّرة يف حوض نهر الفرات، عند نقطة دخوله األراضي 
الس��ورية، إىل معّدالته��ا الطبيعي��ة يف الس��نوات الس��ابقة. مم��ا يع��ي توف��ري الضاغ��ط املائ��ّي ال��الزم لعمل 

عنف��ات التولي��د يف احملط��ات الكهرمائي��ة عل��ى س��دود نه��ر الف��رات.
ويصع��ب حتدي��د قائم��ة التجهي��زات وامل��واد الالزم��ة ألعم��ال صيان��ة الش��بكة الكهربائي��ة،  	
بع��د توقفه��ا خ��الل األع��وام الس��ابقة. لك��ن احمل��ّوالت واألس��الك والقواط��ع تأت��ي، ب��ال ش��ك، يف مقدمتها. 
ويغم��ز البع��ض م��ن قن��اة تنظي��م "الدول��ة"، أو "داعش" كما يقولون، لعجزها ع��ن "تأمني حمّولٍة هنا أو 
س��لك كهرباٍء هناك"، وهي "الدولة" الي اس��تولت على مس��تودعات قطع تبديٍل وصيانٍة ضخمٍة تعود 

ملكياته��ا للش��ركات وللمؤّسس��ات احلكومي��ة الس��ابقة.
، بالش��ؤون  ويتحّدث الس��كان عن جهل "أمري الس��ّد"، املعروف ب���أبي معاذ، وهو مهاجٌر مغربيٌّ 	
الفني��ة. ويؤك��دون أن حال��ة جه��ل األم��راء الفنيني ظاه��رٌة ملحوظٌة يف عامل "الدولة". ويتس��اءلون عن 
كيفية تشغيل السّد يف حال رحيل املوظفني والعمال السوريني الذين تابعوا العمل يف وظائفهم رغم 

قط��ع نظ��ام األس��د لروات��ب الكثريي��ن منهم.
أرقام

قب��ل الث��ورة، يف عام��ي 2009 و2010، كان��ت مس��اهمة حمط��ات التولي��د الكهرمائية يف س��دود  	
تش��رين والبعث والفرات ترتاوح بني 10 إىل 12 باملئة من إمجالّي االس��تطاعة الكهربائية املس��تهلكة يف 
س��وريا. وحت��وي حمط��ة س��د الف��رات مثان��ي جمموع��ات تولي��ٍد تنت��ج م��ا مق��داره 880 ميغ��ا واط-س��اعي. 
وحت��وي حمط��ة س��ّد تش��رين س��ت جمموع��اٍت تنتج م��ا مقداره 630 ميغا واط-س��ا. وحتوي حمطة س��ّد 

البع��ث ث��الث جمموع��اٍت تنت��ج م��ا مق��داره 75 ميغ��ا واط-س��ا.

ج��اء انقط��اع املي��اه املس��تجّرة ع��رب  	
حمط��ة  تغذيه��ا  ال��ي  املش��رتكة  الش��بكة 
حت��ت  الواق��ع  اجل��ورة،  ح��ّي  يف  التصفي��ة 
س��يطرة ق��ّوات األس��د، ليفاق��م م��ن أزم��ة مياه 
الش��رب يف األحي��اء احمل��ّررة م��ن املدين��ة. فق��د 
انقط��ع املص��در األخ��ري ال��ذي كان خيّف��ف، 
ول��و بق��دٍر ضئي��ٍل، م��ن ش��ّح املي��اه. ويب��دو أن 
ه��ذه املش��كلة ل��ن جت��د طريقه��ا إىل احل��ّل يف 
وق��ٍت قري��ب، بس��بب وق��وع األج��زاء املتض��ّررة 
م��ن الش��بكة عل��ى خط��وط التم��اّس م��ع قّوات 
األس��د. ومل تثم��ر احمل��اوالت الس��ابقة ملنظمة 
آم��ٍن  طري��ٍق  تأم��ني  يف  األمح��ر  اهل��الل 
لورش��ات الصيان��ة، وال يب��دو أنه��ا س��تنجح يف 

ذل��ك الي��وم.
من��ذ صيف ع��ام 2012 وقعت مدينة  	
دي��ر ال��زور يف أزم��ٍة ملي��اه الش��رب، ال��ي كان 
تأمينه��ا إح��دى القضايا الرئيس��ية املطروحة 
للمدين��ة.  املتعاقب��ة  عل��ى اجملال��س احمللي��ة 
تتمث��ل  اجملال��س  ه��ذه  اس��تجابات  وكان��ت 
يف وص��ل بع��ض مقاط��ع الش��بكة ببعضه��ا، 
أو إص��الح بع��ض األنابي��ب. ث��م، وبع��د تفاق��م 
األزمة، جلأت إىل نقل مياه الش��رب اخلامّية 
بالصهاري��ج  مباش��رًة  الف��رات  نه��ر  م��ن 
البي��وت،  عل��ى  لت��وّزع  رة  احمل��رّ األحي��اء  إىل 
ش��ربها،  إىل  الس��كان  م��ن  الكث��ري  ويضط��ّر 
بع��د معاجل��ٍة بدائي��ٍة ال تقل��ص م��ن مع��ّدل 
أخط��ار اإلصاب��ات املَرضية احملتمل. وحاولت 
ه��ذه اجملال��س كذل��ك، بعد ف��ّك احلصار عن 
املدين��ة، أن تصل��ح حمطات التصفية يف كلٍّ 
م��ن حوجي��ة صك��ر وحطل��ة واحلويق��ة، م��ن 
دون ج��دوى. إىل أن قام��ت إح��دى املنظم��ات 
مؤخ��رًا بإع��ادة تأهيل حمط��ة حوجية صكر، 
ومل تتمك��ن بع��د م��ن تش��غيلها، بالرغ��م م��ن 

الكامل��ة. جهوزيته��ا 
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شراكة غاز جديدة بين داعش والنظام 
وصديــق األســد يدفــع المالييــن لداعــش كل شــهر فــي مشــروع غــاز "توينان"

تقرير خاص

تكس��ب داع��ش م��ن اتفاقه��ا م��ع النظ��ام يف مش��روع "توين��ان" الغ��ازّي 3.6 ملي��ون دوالٍر أمريك��يٍّ ش��هريًا كعائ��داٍت م��ن "البنزين  	
األمح��ر"، و15 ملي��ون ل��ريٍة س��وريٍة كأتع��اب محاي��ة، و60 ميغ��ا واط س��ا كهرب��اء م��ن حمط��ة تولي��د حل��ب بع��د تش��غيلها قريب��ًا.

قب��ل أس��بوٍع، ب��دأ مش��روع غ��از مشال  	
املنطق��ة الوس��طى، املع��روف بتوين��ان، اإلنت��اج 
وف��ق م��ا أتاحت��ه نس��ب األعم��ال املنف��ذة، بع��د 
اضط��راب عملي��ة اإلنش��اء والتأس��يس خ��الل 
امل��ّدة الواقع��ة ب��ني خ��روج احلق��ل ع��ن س��يطرة 
النظ��ام يف مطلع 2013 ووقوعه حتت س��يطرة 
داعش مطلع العام احلالّي. لتستأنف العملية 
بع��د ذل��ك ب��إرادٍة وتفاه��ٍم ب��ني تنظي��م داع��ش 
توين��ان  غ��از  معم��ل  ويقل��ع  األس��د،  ونظ��ام 
غ��ري  الش��راكة  هل��ذه  كح�������صيلٍة  أخ��رياً 
املعل������نة ب��ني اجلانب��ني. ويف ظ��ّل رغبته�������ما 
ع��دم  رغ��م  اإلنت�������اج،  مبباش��رة  اإلس��راع  	يف 
اكتم��ال بع��ض التجهيزات الفنية يف حمطة 
معاجل��ة الغ��از الرئيس��ية واحملط��ات الثانوي��ة 
يف بع��ض احلق��ول. مم��ا أدى إىل اخنف��اض 
كمي��ات الغ��از املس��تخرجة يف الوق��ت احلال��ي 
ع��ن مع��دل 3 ملي��ون م��رت مكع��ب املخط��ط ل��ه 
وفق الدراسة الفنية واالستثمارية، لكن دون 
أن تنق��ص ع��ن نص��ف ه��ذا املع��دل، وف��ق أق��ّل 

التقدي��رات.
وحبس��ب معلوماٍت دقيقٍة ومؤّكدٍة  	
حصلت عليها "عني املدينة" من مصادر موثوقة، 
يأت��ي تش��غيل معم��ل الغ��از يف إط��ار اتفاقي��ٍة 
ممثل��ًة  للغ��از،  الس��ورية  الش��ركة  عقدته��ا 
	مبدي��ر عملي��ات املش��روع املهن��دس ط��ه العل��ي 

–إذ يقيم مدير املشروع، املهندس أمني داغري، 
يف مح��ص حرص��ًا عل��ى س��المته- وتنظي��م 
داع��ش ممث��اًل بأبي بكر األردن��ّي أمري احلقل –

طالب هندس��ة برتول س��ابق-. وبدأت عمليات 
ض��ّخ الغ��از إىل حمط��ة حل��ب لتولي��د الطاق��ة 
الكهربائي��ة، ع��رب أنب��وب النق��ل ال��ذي أنش��ئ 
يف وق��ٍت س��ابٍق كج��زٍء م��ن أعم��ال املش��روع. 
ويقض��ي االتف��اق أن تضم��ن داع��ش اس��تمرار 
املش��روع،  م��ن  املتبقي��ة  املراح��ل  يف  العم��ل 
وتس��ّهل عملي��ة التش��غيل يف مرحلته��ا األوىل 
واملراح��ل الالحق��ة، من ناحية اس��تخراج الغاز 
خ��ط  يف  ضّخ��ه  قب��ل  املعم��ل  يف  ومعاجلت��ه 
النق��ل، وتضم��ن س��المة املوظف��ني والعم��ال 
عل��ى  حتص��ل  أن  مقاب��ل  تنقله��م،  وحّرّي��ة 
ألف��ي برمي��ٍل يومي��ًا م��ن املت������كاثفات الغازي��ة 
)الكوندينس��ات( املعروف��ة بالبنزي��ن األمح��ر، 
باس��تطاعة  الكهربائي��ة  الطاق��ة  وتس��تجّر 
60 ميغ��ا واط س��ا م��ن حمط��ة حل��ب، إضاف��ًة 

ل��ريٍة  15 ملي��ون  اس��تمرار تلقيه��ا مبل��غ  إىل 
س��وريٍة كّل ش��هٍر من شركة هيسكو املنفذة 
للمشروع لقاء محاية معّدات وجتهيزات هذه 
الشركة الي تعّد الذراع التنفيذية لشركة  
Stroy Trans Gasالروس��ية، وه��ي الش�������ركة 

املنف��ذة الرئيس��ية مبوج��ب العق��د املوق��ع م��ع 
وزارة النف��ط الس��ورية ع��ام 2007.

	وصف املشروع:	
يق��ع مش��روع غ��از مش��ال املنطق��ة الوس��طى يف بادي��ة الش��ام، عل��ى بع��د 80 ك��م جن��وب مدين��ة الطبق��ة. وبوش��ر العم��ل  	
بتنفيذه يف بداية العام 2008. ويتألف من أربع حمطاٍت تقوم مبعاجلة الغاز وحتسني مواصفاته، وتفصل الغاز املنزلّي عن الغاز 
النظيف الذي يستخدم كوقود تشغيٍل حملطات توليد الطاقة الكهربائية. وُيتوقع، حبسب الدراسة الفنية، أن تتجاوز كمية 
الغاز النظيف املنتجة يوميًا 3.2 مليون مرٍت مكعب، فيما تبلغ كمية الغاز املنزلّي 60 طنًا يوميًا. وتتبع للمش��روع تس��عة حقوٍل 
يبدأ استثمار مخسٍة منها يف كّل من )احلريث، شرق األكرم، التوينان، غرب التوينان، الغور( يف املرحلة األوىل من املشروع.

وجت��اوز ع��دد املوظف��ني يف موق��ع املش��روع 450 موظف��ًا، مخس��ني منه��م ميثل��ون الش��ركة الس��ورية للغ��از، فيم��ا  	
يتب��ع األربعمئ��ة الباق��ون لش��ركة هيس��كو. وم��ع انط��الق عملي��ة التش��غيل واإلنت��اج س��يزداد ع��دد موظف��ي الس��ورية للغ��از.

جورج حسواني
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وتكش��ف ه��ذه االتفاقي��ة ع��ن تب��ادٍل  	
منوذج��يٍّ للمناف��ع ب��ني نظ��ام األس��د وتنظي��م 
داع��ش، إذ حيص��ل النظام عل��ى اجلزء األكرب 
حمط��ة  يف  الكهربائي��ة  الطاق��ة  انت��اج  م��ن 
التولي��د –ميك��ن للمحط��ة أن تنت��ج 1730 ميغ��ا 
واط س��ا يف ظ��روف العم��ل الطبيعي��ة- بينم��ا 
م��ن  برمي��ٍل   2000 عل��ى  التنظي��م  حيص��ل 
يف  منه��ا  الواح��د  س��عر  يزي��د  الكوندينس��ات، 
األس��واق احمللي��ة عل��ى 60 دوالراً أمريكي��ًا، أي 
أن داع��ش حتص��ل عل��ى 120 أل��ف دوالٍر كّل 
ي��وٍم م��ن املش��روع، باإلضاف��ة إىل م��ا تدفع��ه 
هيس��كو كأتعاب محايٍة ش��هريٍة لداعش منذ 
س��يطرتها عل��ى املنطق��ة قب��ل 11 ش��هراً تقريبًا. 
وال ميك��ن أن تق��دم ش��ركٌة مقّرب��ٌة م��ن نظام 
األسد مثل هيسكو على دفع أّي مبالغ لداعش 
الش��خصيات  م��ن  مباش��رٍة  بتوجيه��اٍت  إال 
املس��ؤولة ع��ن مل��ف النف��ط والغ��از يف عائل��ة 
األس��د، فقراٌر مثل هذا ال جترؤ وزارة النفط، 
أو حت��ى رئاس��ة جمل��س ال��وزراء، عل��ى اخت��اذه.

دفع��ت هي������سكو ألب��ي بك�������ر  	
اجل���������زية  احل���������قل"  "أم��ري  األردن��ّي 
مس��يحيًا،  موظف��ًا   20 عل��ى  املفروض��ة 
بقيم��ة 21 غ��رام ذه��ٍب ع��ن كلٍّ منه��م، 
يف الع��ام املاض��ي، مقاب��ل الس��ماح هل��م 
تع��ّرض  أن  إىل  عمله��م.  مبواص�����������لة 
املهن��دس ج��ورج كن��وزي، مدي��ر املوق��ع 
عناص��ر  أح��د  م��ن  لتهدي��ٍد  الس��ابق، 
داع��ش، فتوق��ف املوظف��ون املس��يحيون 
ع��ن ال��دوام يف احلقل، ونقلوا إىل مواقع 

النظ��ام. مناط��ق  أخ��رى يف  عم��ٍل 

من هي هيسكو؟
تع��ود ملكي��ة هيس��كو لرج��ل األعم��ال  	
املتحّدر من مدينة يربود، جورج حسواني، الذي 
ب��رز امس��ه يف م��ّراٍت ع��ّدٍة أبرزه��ا كوس��يٍط يف 
صفق��ة إط��الق الراهب��ات يف ش��هر آذار املاض��ي. 
ويرتبط حسواني بصداقٍة وطيدٍة مع بشار األسد 
	وآخرين من عائلته، مما أتاح له قدراً كبرياً من 
يف  كب��ريٍة  بعق��وٍد  للف��وز  اس��تعمله  النف��وذ 
مش��اريع النف��ط والغ��از، مث��ل مش�������روع غ��از 
ومش����������روع  الوس������������طى،  املنطق��ة  مش��ال 
	إن�����شاء خ��ط الغ�����������از ال����������عربّي، وغ������������ريها.

بص��الٍت  أيض��اً  حس��واني  ويتمت��ع  	
وثيق��ٍة م��ع األوس��اط االقتصادي��ة والسياس��ية 
العلي��ا يف روس��يا، جعل��ت من��ه حب��ّق رجل روس��يا

النفط��ّي املفّض��ل يف س��وريا، كم��ا ي��ردد بع��ض 
املقّرب��ني من��ه. ودخل��ت هيس��كو يف ش��راكات 
عم��ٍل الفت��ٍة م��ع Stroy Trans Gas الروس�����ية يف 
ك���لٍّ من العراق واجلزائر واإلمارات والسودان. 
ويتباه��ى حس��واني ب��دوره الكبي������ر يف إقن��اع 
الش��ركة الروس��ية مبواصل��ة مش��اريعها بع��د 
ص��دور قرار العقوبات الغربّي حبق الش��ركات 
األجنبية العاملة يف س��وريا. وحتى اليوم يعمل 
	أكث��ر م��ن مخس��ني موظف��اً روس��ياً يف مكات��ب 

الشركة يف دمشق. 
وال جتي��ب املعلوم��ات املتواف��رة ع��ن  	
الس��رية الذاتي��ة حلس��واني ع��ن س��ّر ثروت��ه. 
ف��كّل م��ا ه��و مع��روٌف عن��ه أن��ه ح��از على ش��هادة 
الدكت��وراه م��ن االحت��اد الس��وفياتّي الس��ابق، 
م��ن منح��ٍة ل��وزارة التعلي��م العال��ي الس��ورية، 
كلي��ة  يف  أس��تاذاً  لصاحله��ا  عم��ل  ال��ي 
أن  قب��ل  والكهربائي��ة،  امليكانيكي��ة  اهلندس��ة 
مل��ّدٍة وجي��زٍة،  باني��اس  ملصف��اة  يع��نّي مدي��راً 
ليغ��ادر املنص��ب ويؤّس��س هيس��كو. ث��م ليصع��د، 
 ،2000 ع��ام  للب��الد  األس��د  بش��ار  ت��رؤس  م��ع 
كواح��ٍد م��ن جن��وم النف��ط والغ��از يف س��وريا.

متك��ن  لألس��د،  صداقت��ه  وبفض��ل  	
حس��واني م��ن احلص��ول على مبل��غ 120 مليون 
النف��ط، كتعويض��اٍت ع��ن  ي��ورو م��ن وزارة 
التجهي��زات واآللي��ات واملع��ّدات ال��ي تعّرض��ت 
للنه��ب والتخري��ب، دفعته��ا ال��وزارة مبوج��ب 
بن��د التأمين��ات يف العق��د املوق��ع ب��ني الطرفني، 
بعد خروج موقع املش��روع عن س��يطرة النظام 

.2013 مطل��ع 

امل�������ّرات،  بع��ض  يف  ت������حدث،  	
عمليات تفتيٍش يقوم بها عناصر داعش 
يف مس��اكن املوظف��ني. ويعاق��ب صاح��ب 
الغرف��ة ال��ي يعثر فيه��ا على آثار تدخنٍي 
ب���)75( جل��دًة، وإن تك��ّرر الفع��ل يط��رد 
املوظ��ف نهائي��ًا م��ن احلق��ل. وكذل��ك 
األم��ر بالنس��بة إىل أداء ص��الة اجلماع��ة. 
إال أن التنظ�������يم قّل��ص م��ن تدخل��ه يف 
الشؤون الشخصية للموظفني، وخاّصًة 

بع��د تش��غيل املعم��ل.

صور أرشيفية من احلقل
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مبب��ادرٍة لتخفي��ف معان��اة جرح��ى احل��رب م��ن النازح��ني الس��وريني، أّسس��ت جمموع��ٌة م��ن املتطّوع��ني مرك��زاً للمعاجل��ة  	
الفيزيائي��ة يف خمي��م س��ليمان ش��اه للنازح��ني يف والي��ة أورف��ا الرتكي��ة، مبس��اعدة بع��ض اجلمعيات ال��ي قدمت التجهي��زات الالزمة.

تق��ع قري��ة الكف��رة –التابعة ملدينة إعزاز- مشال حلب. ويبلغ عدد س��كانها س��تة  	
آالف نس��مة. ويقي��م فيه��ا أيض��ًا أل��ف ن��ازٍح، معظمه��م م��ن مدين��ة حل��ب.

 ممّرضو مركز العالج الفيزيائّي في مخيم سليمان شاه 
يطالبون الحكومة المؤقتة بمساعدتهم

مشكالٌت من قرية الكفرة..

خليل عبد اهلل

عمر الشمالي

واس��تقبل املرك��ز، من��ذ تاري��خ افتتاح��ه قب��ل ع��اٍم ونص��ف، أكث��ر  	
م��ن أل��ف حال��ٍة، كما يقول مدي��ره صدام عالوي، ترتاوح درجة اإلصابة فيها 
ب��ني املؤقت��ة ال��ي حتت��اج إىل برنام��ٍج عالج��يٍّ يتأل��ف م��ن عش��رين إىل ثالثني 
جلس��ة، وإصاب��اٍت طويل��ة األم��د أو دائم��ٍة مث��ل أذي��ات النخ��اع الش��وكّي ال��ي 
تس��بب الش��لل الكام��ل. ويضي��ف ع��الوي أن مبادرته��م بتأس��يس املرك��ز ب��دأت 
ح��ني الحظ��وا معان��اة اجلرحى واملصابني احملتاجني إىل العالج الفيزيائّي مع 
كّل جلس��ٍة تتطل��ب منه��م الس��فر إىل مدين��ة أورف��ا، حي��ث مرك��ز املعاجل��ة 
الوحي��د، ث��م الع��ودة يف الي��وم نفس��ه، وم��ا يراف��ق ذل��ك م��ن إج��راءات اخل��روج 
والدخول إىل املخيم، مما ينهك املريض ويبّدد االستجابة املرجّوة من العالج. 
يف ح��ني ال يس��تغرق الوص��ول إىل املرك��ز -من أبعد أحي��اء املخيم- أكثر من 
ربع ساعة، وال يدفع املصاب أّي مقابٍل ماليٍّ لقاء تلقيه العالج، إذ يعمل كادر 
املركز كمتطّوعني رغم ظروفهم املعيش��ية الصعبة. ويش��ري عالوي إىل أن 
سبعًة من زمالئه اضطّروا إىل ترك العمل يف املركز نتيجة حاجتهم وحاجة 

عوائله��م املاّس��ة إىل م��ورٍد مال��ّي، ميك��ن أن يتحّص��ل م��ن أّي عم��ٍل آخ��ر. 
يف  يعاجل��ون  مم��ن  واملصاب��ني،  اجلرح��ى  م��ن  كث��رٌي  وخيش��ى  	
املركز، من إغالقه يف حال اضطّر العاملون التسعة املتبقون إىل التوقف عن 
العمل فيه. ويبدي هؤالء غضبهم من احلكومة املؤقتة الي تنفق أموااًل طائلًة 
على موظفيها يف مكاتب عنتاب "من دون أية فائدٍة تذكر" حبس��ب ما يقول 
اجلرح��ى، يف ح��ني مل ُتدخ��ل كادر مرك��ز املعاجل��ة يف خمي��م س��ليمان ش��اه 
يف مالكه��ا حت��ى اآلن، وه��م األوىل م��ن غريهم ألنهم يقّدمون عماًل حقيقيًا 

خبدمته��م لعش��رات املصاب��ني كّل ي��وم.

خرج��ت القرية عن س��يطرة النظام مع  	
حتري��ر الري��ف احلل��يّب ع��ام 2012. وانتس��ب كث��رٌي 
م��ن ش��بابها إىل فصائ��ل اجلي��ش احل��ّر الناش��ئة 
آنذاك، ثم ما لبثوا، بعد تراجع دور احلّر وقّوته، أن 
تفّرقوا. لينصرف معظمهم إىل شؤونهم اخلاّصة، 
وينض��ّم الباق��ون إىل تش��كيالٍت عس��كريٍة أخ��رى 
مث��ل جبه��ة النص��رة وتنظي��م "الدولة اإلس��المية". 
ولتبق��ى الكف��رة م��ن دون ق��ّوٍة عس��كريٍة خاّص��ٍة 
بأبنائه��ا، مم��ا جعله��ا يف وض��ٍع أم��يٍّ ه��شٍّ وعرض��ًة 
لتدخ��ل الفصائ��ل العس��كرية م��ن خ��ارج القري��ة يف 
شؤونها. فقبل أياٍم قليلٍة، حبسب ما يروي السكان، 
أعلنت قّواٌت تابعٌة لكتائب نور الدين الزنكي حظر 
جت��ّوٍل فجائ��يٍّ ع��رب مك��ربات الص��وت م��ن اجلوامع، 
ث��م طلب��ت من س��كان القرية إخالءه��ا خالل أربعة 

أيام. إال أن قرار الزنكي مل ينفذ، بعد وساطاٍت من 
فصائ��ل أخ��رى.

وختض��ع الكف��رة لتهدي��داٍت أمني��ٍة عّدٍة  	
ميث��ل تنظي��م "الدول��ة اإلس��المية"، ال��ذي يس��يطر 
عل��ى الري��ف القري��ب، أبرزه��ا. دون إعف��اء الق��وى 
األخ��رى ع��ن دوره��ا يف زي��ادة درج��ة ه��ذا التهدي��د 
نتيج��ة بع��ض تصرفاته��ا الطائش��ة، الي تس��ّخرها 
"الدول��ة" كأدل��ٍة على فس��اد خصومها، كما يقول 

ناش��طون م��ن القري��ة.
وإىل جانب املخاوف األمنية الي تعاني  	
منها الكفرة، تأتي املشاكل اخلدمية واالقتصادية 
واجلغرافي��ة، حبس��ب م��ا يق��ول رئي��س اجملل��س 
احملل��يّ للقري��ة. مش��رياً إىل موقع الكفرة املتوس��ط 
لث��الث بل��داٍت كربى هي إع��زاز وتل رفعت ومارع،  

مم��ا خي��رج القري��ة م��ن دائ��رة اهتم��ام املؤسس��ات 
واملنظمات اإلنس��انية،  ف�"تس��قط مطالباتها س��هواً 
م��ن برام��ج ه��ذه املؤسس��ات"، كم��ا يق��ول رئي��س 
اجمللس، وحُيرم السكان من خدماتها، وتتضاعف 
ال  ال��ذي  اجملل��س  كاه��ل  عل��ى  امللق��اة  األعب��اء 
يس��تطيع ح��ّل املش��كالت ال��ي تعان��ي منه��ا القرية، 
فيعجز -على سبيل املثال- عن تشغيل البئر، وهو 
مص��در م��اء الش��رب الرئيس��ّي املغ��ّذي للقري��ة، إذ 
ي��ؤّدي االنقط��اع ش��به الدائم للتي��ار الكهربائّي إىل 
توق��ف مضخ��ات البئ��ر، مم��ا يكل��ف األهال��ي مبال��غ 
ف��وق طاقاتهم لش��راء امل��اء من الصهاري��ج اجلّوالة. 
كم��ا يعج��ز اجملل��س ع��ن فع��ل أّي ش��يٍء ملس��اعدة 
الفالحني أمام ارتفاع تكاليف الزراعة، مما يسهم 

يف إخ��راج أراٍض زراعي��ٍة جدي��دٍة ع��ن العم��ل.

خالل إحدى جلسات املعاجلة يف املخيم
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القتــل بهــدف الســرقة، في دولة األمن واألمان

شــّبيحة آل عاصــي في مصياف

أليمار إمساعيل
ما أن اندلعت ثورة الكرامة، وانطلقت آمال الش��عب بالتحّرر من نري نظام االس��تبداد، حتى بدأ هذا األخري بضّخ الس��الح بني  	
موالي��ه ومرتزقت��ه. وم��ا ه��ي إال ش��هوٌر قليل��ٌة حت��ى أصبح املتش��ّردون وش��ّذاذ األفق رجااًل أنيقني ببدالٍت عس��كرية، اندفع��وا حتت غايٍة 

واح��دة... االنتق��ام م��ن املدنّي��ة.
ورغ��م انتش��ار الس��الح وثقاف��ة امليليش��يا يف مناط��ق املوال��ني،  	
مل ت��ربز أّول األم��ر ح��وادث تتعل��ق بانع��دام األم��ن أو تقّلص��ه. لك��ن ه��ؤالء 
املتطّوعني تعّودوا على السرقة، واستسهلوا القتل، فبدأت إشارات انفالت 
األمن بالظهور شيئًا فشيئًا، لتصبح ظاهرًة تقلق اجلميع وجتعلهم يف 

ضي��ٍق م��ن كّل ه��ذا اجلن��ون.
ب��دأ األم��ر يف ري��ف جبل��ة. فق��د ص��ار معروف��ًا، من��ذ أكث��ر من  	
عام، أّن هذه املنطقة خطرٌة على اجلميع، مدنيني وعسكريني، خصوصًا 
يف الليل. وكانت أخبار س��رقات الس��يارات والدّراجات واس��تدراج الناس 
تتوارد من هناك يومًا بعد يوم. ثم رحنا نسمع عن أحداث قتٍل متفّرقة، 
بس��بب خالف��اٍت ش��خصّيٍة س��اعد وج��ود الس��الح وتواف��ره عل��ى أن تصبح 
دموي��ة، وانته��ت إىل ح��وادث قت��ٍل به��دف الس��رقة، انتش��رت يف معظ��م 
مناطق املواالة والعلويني. وأخطر ما يف األمر أنها ليست أحداثًا فردّيًة، 
ب��ل مجاعّي��ة إىل ح��دٍّ كب��ري. فف��ي حادث��ٍة غريب��ٍة م��ن نوعها قتل عش��رة 
ش��ّباٍن م��ن قري��ٍة واح��دٍة رج��اًل يف اخلمس��ني م��ن أج��ل بضع��ة آالف لرية. 
ويف حادثٍة أخرى لقي شابٌّ مصرعه بعد أن استوقفه أربعة شّباٍن قاموا 

بضرب��ه عل��ى رأس��ه م��ن أجل بضع��ة آالف ل��ريٍة أيضًا.
ه��ؤالء الذي��ن بات��وا يعيش��ون على القت��ل والنهب أصبح��وا عبئًا  	
عل��ى العلوي��ني، بع��د أن كان��وا س��يفًا مس��لطًا عل��ى رقب��ة كّل س��وريٍّ 
آخ��ر. فيم��ا يتعام��ل معه��م نظ��ام األس��د مبنته��ى الل��ني، ب��ل يق��ّدم هل��ؤالء 
	اجملرم��ني عروض��ًا بالقت��ال يف مناط��ق س��اخنٍة ب��دل زّجه��م يف الس��جن. 

وهن��اك العدي��د م��ن األمثل��ة، فقد صّرح ل��ي أحد أقرب��اء إحدى الضحايا 
ب��أّن القات��ل يق��ود جمموع��ًة يف املنطق��ة ال��ي حي��ارب فيها، وأنه س��يقتله 

بي��ده م��ا مل ُيقتل أثن��اء احلرب.
نظ��ام األس��د، ال��ذي تبّج��ح لس��نواٍت ط��واٍل بدول��ة "األم��ن  	
واألم��ان"، ال ينج��ح اآلن يف محاي��ة موالي��ه م��ن س��طوة املرتزق��ة الذي��ن 

أص��اًل. يدي��ه  عل��ى  نش��أوا 

من��ذ أش��هٍر، تق��وم هذه العائل��ة، وهي  	
أقوى عائالت الشّبيحة يف مصياف، ألّن صالح 
عاص��ي ه��و أحد أهّم املتنفذين يف جيش الدفاع 
الوطّي، بأعمال اخلطف بقصد احلصول على 
الفدي��ة. ورغ��م تكاث��ر ه��ذه احل��وادث ومعرف��ة 
فاعليها، الذين ال يتلثمون يف معظم احلاالت، 
إال أن تس��اهل مؤسس��ات النظ��ام األمني��ة ب��ات 

واضح��ًا ه��و اآلخ��ر.
أشهر عمليات االختطاف

غس���ان ن����عوف: ميلك حماًل جتاريًا  	
األماك��ن  أكث��ر  أح��د  املس��اكن،  ش��ارع  يف 
ازدحام��ًا يف مصي��اف. مّت اختطافه عندما كان 
يهّم بإقفال حمّله. احتفظ به اخلاطفون عّدة 
أي��اٍم، تع��ّرض خالهل��ا لتعذي��ٍب ش��ديٍد ومه��ني. 
قايض��ه اخلاطف��ون يف النهاي��ة مقاب��ل ملي��وٍن 
وثالمثائ��ة أل��ف ل��رية، بعد أن طلب��وا يف البداية 

مخس��ة مالي��ني.

فت��اٌة م��ن عائل��ة ض��ّوا: يف املرحل��ة  	
اإلعدادي��ة. كان��ت يف طريقه��ا إىل املعهد الذي 
ت��درس في��ه عندما اعرتضتها س��يارٌة نزل منها 
جمموع��ٌة م��ن الش��ّبان وحاول��وا إدخاهل��ا إىل 
الس��يارة عن��وًة. وص��ودف وج��ود بع��ض امل��اّرة 
الذي��ن هّب��وا لنج��دة الفت��اة ف��الذ اخلاطف��ون 
بالف��رار، بع��د أن ق��ام أحده��م بطعنه��ا طعن��ًة 

املش��فى. إىل  إدخاهل��ا  إىل  أّدت  ح��اّدًة 
ش��ابٌّ م��ن عائل��ة زرّي��ق: لدي��ه حم��لٌّ  	
جت��اريٌّ على ش��ارٍع رئيس��يٍّ يف ح��ّي الوّراقة. مّت 
اختطاف��ه م��ن داخ��ل احمل��ّل. وطل��ب اخلاطف��ون 
فدي��ًة ب��دأت ب���خمسة مالي��ني ل��ريٍة لتصل إىل 

ملي��وٍن ونص��ف يف نهاي��ة األم��ر.
م�������حّل  لدي��ه  ش�������حادة:  س�����عيد  	
حلوي��اٍت يف ش��ارع الوّراق��ة. ج��رت م�������حاولة 
خطفه من أمام احملّل، لكن ص����راخه ومقاومته 

اهل��رب. إىل  اخلاطف��ني  دفعت��ا 

ح���������ماة:  م����������دينة  م������ن  تاج������ٌر  		
مت اختطاف��ه يف املنطق��ة الواقع��ة ب��ني قري��ي 
 – مصي��اف  طري��ق  عل��ى  وحيل��ني  الزين��ة 
القدم��وس. طل�������ب اخلاطف������ون فدي��ًة قدره��ا 

أربع��ون ملي��ون ل��رية.
مدين��ة  م��ن  كوافي������ر  ش��بلي:  	
أس��بوعيًا  مرت��ني  مصي��اف  إىل  يأت��ي  مح��اة، 
الرتباطه بالعمل يف أحد الصالونات. على أحد 
احلواج��ز رك��ب معه ش��ابٌّ طالب��ًا منه توصيله 
ش��بلي  قت��ل  مّت  الطري��ق  ويف  مصي��اف.  إىل 
واالس��تيالء عل��ى ما معه من نق��ود. أّدى ارتباك 
اجلاني إىل سرعة القبض عليه، ولكن سرعان 
ما ُأطِلَق سراحه بعد أياٍم قليلة، ألنه متطوٌع يف 
جي��ش الدف��اع الوط��ّي ويعم��ل ل��دى آل عاصي.

حماول������ة   15-20 حوال������ي  وهن��اك  	
	خط��ٍف مل يت��ّم التأك��د منه��ا ألنه��ا متداول��ٌة 

على نطاٍق ضّيق.

خاص
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والمواالة تســخر مــن مبّرراتها... أيضًا
يوسف عبد األحد

يلحظ املرء، خالل الس��نة األخرية، ظهور عدٍد كبرٍي من الصفحات واجملموعات واملناس��بات على موقع الفايس��بوك، تراجع  	
مسرية الثورة ورموزها بطريقٍة ساخرٍة مفتوحٍة للمشاركة أمام اجلميع. ولكن جمموعة »شو أبيخ مجلة مسعتها باألزمة..« تأتي 

م��ن الط��رف املقاب��ل، فق��د أّسس��ها ش��باٌن علوي��ون موال��ون للنظ��ام، م��ن مح��ص أساس��ًا، وتبادل��وا فيه��ا مراجعاته��م وخيباته��م الس��اخرة.

ش��عارات  م��ن  قلي��اًل  ق��دراً  أن  ورغ��م  	
الث��ورة ومألوف��ات خطابه��ا اإلعالم��ّي ي��ِرد يف ه��ذه 
اجملموع��ة، بوصف��ه »أبي��خ اجُلم��ل«، إال أن تركيز 
رفعه��ا  ال��ي  املق��والت  عل��ى  األساس��ّي  أعضائه��ا 

وموال��وه. إعالمي��وه  وتداوهل��ا  النظ��ام 
أعض������اء  منش�������ورات  وباس�������تعراض  	
عل��ى  حيازته��ا  أو  تكراره��ا  ودرج��ة  اجملموع��ة، 
ع��دٍد الف��ٍت م��ن اإلعجاب��ات، ميكن تقس��يم احملاور 
الرئيس��ية للموضوع��ات ال��ي مّت تناوهل��ا إىل م��ا 

يل��ي:
النظ��ام:  شع�������ارات  م��ن  السخ�������رية  	-1
وأبرزه��ا الش��عار الش��هري »خلص��ت«، ال��ذي كان 
ق��اب  »األزم��ة« ص��ار  انته��اء  ب��أن  املوال��ني  يبّش��ر 

 . س��ني قو
الس��خرية م��ن رم��وز احلك��م: وجت��ري  	-2
اهل��زء  عن��د  تلميح��ًا،  األس��د  بش��ار  إىل  اإلش��ارة 
بش��عار »س��ورية عيون��ا خض��رة«، ال��ذي مياه��ي بني 
جنم��ي العل��م وعي��ي القائ��د »الدميقراط��ّي زيادة 
ع��ن الل��زوم، مع هيك ش��عب بّده دع��س«. وكذلك 
الس��خرية م��ن مجل��ة: »ه��ّوه كويس وم��ا بيعرف، 

ب��س احلوالي��ه كالب م��ا بوصلول��و ش��ي«. بينم��ا 
يت��ّم تن��اول ش��قيقه ماه��ر، ال��ذي كان��ت اآلم��ال 
تعق��د علي��ه يف البداي��ة، بس��خريٍة صرحي��ة. وال 
س��يما م��ن اجلمل��ة ال��ي اش��تهرت بأن��ه مل يرت��ِد 
البدلة العس��كرية بعد، يف إش��ارٍة إىل االستخفاف 
مب��ا جي��ري وعدم االحتي��اج إىل حش��د كّل القّوة. 
فيقول منشوٌر حاز عدداً ملحوظًا من اإلعجابات: 
»املعل��م ماه��ر اس��اتو بالبيجام��ا... ااااه ي��ا .... أن��ت! 
حتليالتك ترعبهم يا ملك األديداس«. كما يربز 
منش��ور »رج��ل األعم��ال الس��وري رام��ي خمل��وف 

يتن��ازل ع��ن ثروت��ه للش��عب«.
اإلعالم��ّي  اخلط��اب  م��ن  الس��خرية  	-3
للنظ��ام: وه��ي س��خريٌة ثأري��ة، تقت��ّص مم��ا وق��ع 
املؤي��دون حت��ت تأث��ريه م��ن خ��داع، ولذل��ك فه��ي 
تغ��ادر  ت��كاد  وال  الصفح��ة.  يف  تك��راراً  األكث��ر 
وهم��ًا م��ن ال��ي أش��اعها إع��الم النظ��ام، وال��ي ب��ّح 
ص��وت ناش��طي الث��ورة يف إنكاره��ا، إال وتذك��ره. 
جم��ّرد  واملتظاه��رون  طبيعي��ة»،  »احلي��اة  مث��ل 
»جتمع��اٍت حم��دودٍة انفض��ت م��ن تلق��اء نفس��ها«، 
و»مبظاه��رات امليدان قال اإلعالم الس��وري: أهالي 

عل��ى  اهلل  ليش��كروا  للش��وارع  ينزل��ون  املي��دان 
نعم��ه املط��ر!!!!!!!«، و»عم يعملو جمّس��مات لس��احة 
االموي��ني وس��احة العباس��يني بالدوح��ة بقط��ر.. 
ورح جييب��و هن��ود يتظاه��رو فيه��ا مش��ان يص��ورو 
فيل��م ان��و س��قطت دمش��ق وخيدعون��ا«. كم��ا تت��ّم 
الس��خرية م��ن الربام��ج ال��ي خّصصته��ا قن��وات 
»الغرب��ال  كربنام��ج  دعايت��ه،  لتس��ويق  النظ��ام 
لكش��ف التضلي��ل اإلعالم��ي«، وضيوفه الش��هريين 
الذي��ن طامل��ا باعوا مجهور النظ��ام الوهم؛ كناصر 
دقاي��ق  و10  س��اعة  و15  ي��وم   200 »بع��د  قندي��ل 
ومخس��ني ثاني��ة بتخل��ص األزم��ة. وأن��ا مس��ؤول 
ع��ن كالم��ي«، وعل��ي الش��عييب »يف ه��ذه الفالش��ة 
3 دقائ��ق و20 ثاني��ة تفض��ح فيه��ا عرعور اللوطي«، 
يف  إم  إف  ش��ام  إذاع��ة  مراس��ل  رزوق،  وحي��در 
مح��ص: »مح��ص س��تعلن حمافظ��ة خالي��ة م��ن 
اإلرهاب خالل 72 س��اعة»، وش��ادي حلوة، مراس��ل 

التلفزي��ون الس��ورّي يف حل��ب.
كم��ا جت��ري الس��خرية م��ن ف��ربكات  	
النظ��ام نفس��ه؛ »بيص��ري التفج��ري ي��وم اجلمع��ة 
وبصريوا يطالعوا عاإلعالم: اهلل ال يوفئون طالب
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راحي��ني عل��ى مدراس��ون )طبع��ًا م��ا يف م��دراس( 
وبش��لحولون س��طل لنب وكم صندويش��ة فالفل 
عل اجلوانب مش��ان حيمس��وا الش��عب أكرت«، ومن 
»بني كل 5 مواطنني يف 9 منهن عكمريا اإلخبارية 
بيقول��وا مجل��ة :أن��و م��ا بع��رف! ه��ي احلرّي��ة يلل��ي 
بده��ن ياه��ا؟«، أو »هي احلري��ة اللي بدن ياها.. هي 
حريتو حلمد!«، أو »بس بدي أفهم شو هي احلرية 
يل��ي ب��دن ياها؟ احلرية أنو يقتلو وخيطفو يعي؟ 
احلري��ة أن��ن خيرب��و هالبل��د؟ ل��ك اهلل ال يوفق��ن 
واهلل كن��ا كل مجع��ة نطل��ع س��يارين وم��ا كان 
يف أحلى من هالبلد بس خربوه هالكالب ]مقابلة 

لتلفزي��ون الدني��ا مع واحد ش��امي[«.
وال  الس��لطة:  إنش��اء  م��ن  الس��خرية  	-4
م��ن  الس��ورية«  »الفسيفس��اء  خل��ّو  اّدع��اء  س��يما 
التميي��ز الطائف��ّي، ف�»أن��ا كل رفقات��ي كان��وا م��ن 
غ��ري طائف��ي. حبياتن��ا م��ا كن��ا نف��ّرق«، و»واهلل ي��ا 
خال��ي ج��اري صرل��و 30 س��نة حيط��ي ع حيط��و م��ا 
بع��رف طائفت��و. رفيق��ي ضلي��ت عش��ر س��نني ع��م 
ن��درس أن��ا وياه وقاعدين بنفس الدرج وما بعرف 
دينو«. أما من يقوم بالقتل والتفجري ف�»هدول مو 
س��وريني.. الس��وري م��ا بيعم��ل هي��ك«، و»ل��وال وعي 
الش��عب الس��وري وصم��وده كان راح البل��د«. بينم��ا 
يس��أل »احملّلل السياس��ي واالسرتاتيجي« مضيفته 
اإلعالمية: »بس قليلي مني اجليش سيدتي؟ أخي 
وأخوك��ي، اب��ن عم��ي واب��ن عمك، ج��ارك وجاري، 

اب��ي وابن��ك«!
الس��خرية م��ن املعلوم��ات »اخلاّص��ة«:  	-5
يف  اجملموع��ة  تتح��ّرك  ال��ي  البيئ��ة  أن  باعتب��ار 
أوس��اط  ه��ي  واالجتم������اعّي  الذه��ّي  فضائه��ا 
دائم��ٌة  وِص��الٌت  قراب��اٌت  وهل��ؤالء  العلوي��ني، 
م��ع بع��ٍض م��ن مقاتل��ي النظ��ام »قراي��يب باألم��ن 
مرتع��ًا  البيئ��ة  ه��ذه  ص��ارت  فق��د  العس��كري«، 
خصب��ًا للش��ائعات ال��ي يّدعي قائله��ا حصوله على 
املعلوم��ات بش��كلٍّ خ��اصٍّ م��ن أح��د ه��ذه املص��ادر. 
وغالب��ًا م��ا ته��دف هذه الس��رديات إىل ب��ّث التفاؤل؛ 
»باقي بداريا بنائني، بس اجليش تاركن لألخري. 
فيهن روس كبار«، أو »لس��ا ما اس��تخدمو 3 باملية 
م��ن ق��وة اجلي��ش، واألس��لحة الكب��رية واجلدي��دة 
لس��ا م��ا اس��تخدموها«، ف�»الدول��ة عرفان��ة ش��و ع��م 
تش��تغل«، أو حت��ى »يف تس��ريح أول الش��هر«. وق��د 
تهدف إىل تفسري غموٍض ما؛ ف�»هي املنطقة فيها 
ضب��اط إس��رائيلية وس��عودية، والدول��ة ب��دا ياه��ن 
عايش��ني، هلي��ك م��ا ع��م تقصف��ن«. وداع��ش »ش��غل 
باجلوي��ة«،  أوائ��ل  مس��اعدين  وقيادات��ا  الدول��ة، 
جيش��نا  بيقاتل��و  م��ا  ش��فت  م��ا  علوي��ة.  »كل��ون 
وبيص��ريو يس��اعدوه«، »هلك��ت جبه��ة النص��رة«.

كيــف ضاع الجوالن؟
حممد عثمان

م��ن املع��روف أن الكثريي��ن حيّمل��ون حاف��ظ األس��د، بوصف��ه وزي��راً للدف��اع  	
وقائداً لسالح الطريان وقتها، املسؤولية عن سقوط اجلوالن بيد القّوات اإلسرائيلية، 
عام 1967. ويف هذا السياق يأتي كتاب »كيف ضاعت اجلوالن؟؟ جرميٌة ال تغتفر«، 
ال��ذي ص��در ع��ام 2007، بتوقي��ع احملام��ي جري��س اهلام��س، ال��ذي كان رئيس��ًا لش��عبة 

الدف��اع املدن��ّي يف مدين��ة القنيط��رة.
ع��ن  خبلفي��ٍة  املؤل��ف  ويق��ّدم  	
وض��ع اجلي��ش الس��ورّي قبي��ل احل��رب، بع��د 
أن مت تس��ريح املئ��ات م��ن أكف��أ ضباط��ه، إثر 
انق��الب البع��ث ع��ام 1963، واس��تعيض عنه��م 
بضب��اٍط احتي��اٍط ال جيي��دون س��وى تردي��د 
شعارات احلزب وإظهار الوالء لقادته. وكان 
معظ��م ه��ؤالء الضب��اط م��ن معّلمي امل��دارس 
وموظف��ي الدول��ة الس��ابقني. فعل��ى س��بيل 
املث��ال، كان مس��اعد رئي��س جبه��ة اجل��والن 
حمامي��ًا ال يتق��ن ق��راءة خارط��ٍة عس��كرية.

وفض��اًل ع��ن ذل��ك، كان خط��اب  	
األنظمة الثورية يف مصر وسورية وسواهما 
ح��اّد النربة، مس��تفزاً لألع��داء وحمّرضًا هلم، 
وخمادع��ًا حب��ّق ش��عبه ال��ذي تص��ّور أن ه��ذه 
أّي  يف  تفل��ح  مل  إن  العس��كرية،  األنظم��ة 
ش��يٍء آخ��ر، ف��ال ب��ّد أنه��ا س��تفلح يف احل��رب! 
فف��ي تصري��ٍح حلاف��ظ األس��د، قب��ل الع��دوان 
اإلسرائيلّي بأسبوعني، يقول: »لقد أصبحت 
اس��تعداداتنا ملواجه��ة الع��دوان كامل��ة. وق��د 
أخذنا بعني االعتبار احتمال تدّخل األسطول 

األمريك��ّي...«! الس��ادس 
الت����صرحي����ات  ه��ذه  وك������انت  	
الدونكيش��وتية، وأمثاهل��ا الص��ادرة ع��ن إذاعة 
ص��وت الع��رب م��ن القاه��رة ومذيعها الش��هري 
إلس��رائيل  س��احنًة  فرص��ًة  س��عيد،  أمح��د 
لكس��ب التعاط��ف العامل��ّي، فش��ّنت عدوانه��ا 
اخلاط��ف ال��ذي قص��م ظه��ر خصومه��ا يف 
ثالث��ة دوٍل ه��ي مص��ر وس��ورية واألردن يف 

وق��ٍت واح��د.
س�����قوط  ع��ن  ُأعل��ن  كي��ف  أم��ا  	
القنيط��رة قب��ل حدوث��ه فينق��ل املؤل��ف رواية 
حمم��د الزع��يب، وزي��ر اإلع��الم وقته��ا، ال��ذي 
طل��ب من��ه حاف��ظ األس��د إذاع��ة البي��ان 66 
معلن��ًا ع��ن س��قوط املدين��ة، صبيح��ة التاس��ع 
م��ن حزي��ران. ليع��اود وزي��ر الدف��اع االتص��ال 
بع��د س��اعة، معرتف��ًا أن البي��ان خاط��ئ، وأن��ه 
اس��تقى معلومات��ه م��ن أح��د املالزم��ني، رغ��م 
وج��ود رئي��س أركان اجلي��ش ومس��اعده يف 

غرف��ة عملي��ات اجلبه��ة، وع��دم مغادرتهم��ا 
هل��ا إال بع��د أكث��ر م��ن عش��ر س��اعاٍت عل��ى 
البي��ان، وكانت القّوات اإلس��رائيلية ما تزال 

عل��ى بع��د كيلوم��رتاٍت منه��ا.
ويف ح��ني اع��رتف الرئيس املصرّي  	
مج��ال عب��د الناص��ر باهلزمي��ة، وأعل��ن- ول��و 
ش��كليًا حتّمل��ه للمس��ؤولية عنه��ا- أعلن��ت 
مل  الع��دوان  ألن  انتصاره��ا،  ع��ن  دمش��ق 
يس��تطع إسقاط النظام التقدمّي فيها. فيما 
اعتك��ف األس��د يف مط��ار امل��ّزة لش��هٍر كام��ل، 
حتت محاية سرايا الدفاع الي كان يقودها 
ش��قيقه رفع��ت، ال��ذي ي��رى املؤل��ف، معتم��داً 
عل��ى م��ا قال��ه أن��ور الس��ادات لطبيب��ه اخل��اّص 
حمم��ود جام��ع، أن��ه ه��و م��ن س��ّلم القنيط��رة، 
بالتنس��يق م��ع املوس��اد اإلس��رائيلّي، مقاب��ل 
حماكم��ة  تت��ّم  ومل  ال��دوالرات.  مالي��ني 
وزي��ر الدف��اع لس��ببني، فيم��ا ي��رى املؤل��ف، 
وثانيهم��ا  احلزبي��ة،  العصبي��ة  ه��و  	أوهلم��ا 

العصبية الطائفية.
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وبعي��داً ع��ن األس��باب العقائدي��ة للتس��مية، وال��ي ح��رص  	
الع��دد األّول الص��ادر يف رمض��ان املاض��ي عل��ى ش��رحها، أث��ار ظه��ور 
اجملل��ة الكث��ري م��ن التس��اؤالت ح��ول املضم��ون "الفك��رّي" هل��ا والغاي��ة 
منه��ا. خصوص��ًا إذا عرفن��ا أنه��ا موّجه��ٌة لغ��ري الناطق��ني بالعربي��ة، فهي 
ُتنشر -إلكرتونيًا فقط- باإلنكليزية، وترتجم إىل الفرنسية واألملانية 

والروس��ية.
وال يلح��ظ املتاب��ع ألع��داد اجملل��ة أّي اخت��الٍف ع��ن اخلط��اب  	
اإلعالم��يّ املت��داول لداع��ش. ولكن ميكن تقس��يم عناوينه��ا حتت أربعة 

عريض��ة: خط��وٍط 
اجلانب الدعوّي والتعبوّي:

إىل  تطّرق��ت  ال��ي  املوضوع��ات  اخل��ط  ه��ذا  حت��ت  تن��درج  	
ض��رورة اهلج��رة واجله��اد ومبايع��ة اخلليف��ة، م��ع اإلس��تدالل عل��ى 
ذل��ك باآلي��ات واألحادي��ث النبوي��ة واآلراء الفقهي��ة. وال ختف��ي اجملل��ة 
هدفه��ا باس��تقدام املزي��د من "املهاجري��ن" من أرجاء العامل، كما جاء يف 
رس��الٍة وّجهه��ا البغ��دادّي نفس��ه ونش��رتها اجملل��ة يف عدده��ا األّول، ث��م 
ع��ادت م��راراً وتك��راراً للحدي��ث ع��ن واج��ب اهلج��رة. كم��ا ربطت بعض 
العناوي��ن ب��ني "الدول��ة" وب��ني النج��اة م��ن الطوف��ان األعظ��م. باإلضاف��ة 
إىل التذك��ري الدائ��م باق��رتاب الس��اعة، وح��دوث امللحم��ة الك��ربى عل��ى 

أرض الش��ام، وظه��ور املس��يح الدج��ال، وهزمي��ة الصليبي��ني. 
اجلانب الدعائّي:

يركز هذا اجلانب على بزوغ عصر القّوة والكرامة اجلديد  	
للمسلمني، حبسب أحد العناوين. وتظهر يف العناوين األخرى "فرحة" 
الن��اس يف ظ��ّل اخلالف��ة، وص��وٌر م��ن التهاف��ت املزع��وم للجم��وع ملبايع��ة 
اخلليف��ة. وال ب��ّد بالطب��ع من تكرار الش��عار التس��ويقّي للتنظيم )باقية 
وتتم��دد(، واالحتف��ال بآخر منجزاته التوس��عية. وتنش��ر اجمللة يف كّل 
ع��دٍد جمموع��ًة م��ن التقارير ع��ن أعمال "الدولة اإلس��المية" اخلدمية 
والصحي��ة، يف دع��وٍة صرحي��ٍة إىل اهلج��رة اىل أرض امليع��اد ال��ي ُتق��ام 
فيه��ا احل��دود وُتتلف الس��جائر وُتهدم أضرحة وتكايا الش��رك، حبس��ب 

وص��ف اجمللة.
اجلانب احلربّي:

ويس��تعرض أب��رز املع��ارك و"اإلجن��ازات" العس��كرية لداع��ش،  	
واألس��لحة والغنائ��م ال��ي ميلكه��ا، مغطي��ًا املع��ارك بالص��ور والتحلي��ل، 
مث��ل مع��ارك تلعف��ر وع��ني الع��رب وغريه��ا، ومظه��راً ص��ور قتل��ى م��ن 
تس��ّميهم اجملل��ة بالرواف��ض أو النصريي��ة عل��ى أي��دي "اجملاهدي��ن"، 
باإلضاف��ة إىل ص��ور "الش��هداء الس��ّنة الذي��ن قتلوا على أيدي اجليش��ني 
الصف��وّي والنص��ريّي"، وأخ��رى "الستش��هاديي" التنظي��م وعملياته��م. 
ويف ه��ذا اإلط��ار مل جت��د اجملل��ة غضاضُة من احلديث عن س��يب النس��اء 
اليزيدي��ات وبيعه��ّن، أو عنون��ة مقال��ٍة مص��ّورٍة ب�"عق��اب الش��عيطات 
التنظي��م حب��ق عش��رية  ارتكبه��ا  ال��ي  اجمل��زرة  م��ع ش��رح  اخلون��ة"، 

الش��عيطات، يف ري��ف دي��ر ال��زور، يف ش��هر آب املنص��رم. 

جانب اإلعالم املضاد:
تتناول موضوعاته أعداء "الدولة"؛ فتنشر صور قادة اجليش  	
احلّر وما تسّميه اجمللة بالصحوات، وتستشهد املقاالت هنا مبقتطفاٍت 
التنظي��م وس��طوته.  ق��ّوة  وأق��واٍل لش��خصياٍت غربي��ٍة حتدث��ت ع��ن 
وتق��ول إح��دى املق��االت إن ب��اراك أوبام��ا س��يقود الوالي��ات املتح��دة إىل 
االنهي��ار، وحتّم��ل احلكوم��ة األمريكي��ة -ب��كّل ب��راءٍة!- مس��ؤولية مقتل 

الصحفي��ني الغربي��ني الذي��ن مت إعدامه��م، م��ع نش��ر رس��ائلهم.
***

اتف��ق معظ��م املراقب��ني الغربي��ني والع��رب عل��ى اإلعج��اب  	
باإلخ��راج الف��ّي للمجل��ة، وعل��ى مالحظ��ة احل��رص الش��ديد ال��ذي 
أب��داه تنظي��م الدول��ة يف إيص��ال الرس��الة البصري��ة، م��ن خ��الل الص��ور 
واخلط��وط والتصمي��م. وه��ذا م��ا دف��ع الكث��ري م��ن ه��ؤالء املراقب��ني إىل 
التس��اؤل اجل��دّي ع��ن الق��درات والكف��اءات واإلمكاني��ات املادي��ة ال��ي 
ميتلكه��ا التنظي��م، وال��ي تق��ف خل��ف ه��ذه "الوس��يلة اإلعالمي��ة". وهذا 
بالضب��ط م��ا دف��ع التنظي��م إىل اختي��ار اإلنكليزي��ة ال العربي��ة لغ��ًة 
ل�"مطبوعت��ه"، متوّجه��ًا اىل املراق��ب الغرب��ّي ال إىل مجه��ور الرازح��ني 
حت��ت س��لطته. فبه��ذه الطريق��ة ميتل��ك الش��بح لس��انًا يتح��دث ب��ه بلغة 
م��ن يش��عر بالنق��ص جتاهه��م، ليوح��ي باتس��اع قدرات��ه وإمكانيات��ه، 
ويرهبهم بالتفّوه مبا يشاء من عقده دون أن يستطيعوا رؤيته. أما من 

يعرفون��ه وينطق��ون بلغت��ه... ف��ال حاج��ة –مبدئي��ًا- جملل��ٍة لرتهبه��م.

مجلة دابق..
عندمــا يتحّدث داعــش اإلنكليزية

ناصر عنتابي
»الش��رارة ال��ي اش��تعلت هن��ا يف الع��راق، سيش��تّد وهجه��ا -ب��إذن اهلل- حت��ى حت��رق جي��وش الصليبي��ني يف داب��ق«. بعب��ارة أب��ي مصع��ب  	
الزرق��اوّي ه��ذه يفتت��ح تنظي��م داع��ش األع��داد اخلمس��ة ال��ي ص��درت حت��ى اآلن م��ن جملته، الي محلت اس��م البل��دة الواقعة مش��ال مدينة حلب.
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اس��تطاع التنظيم اإلرهابّي املس��ّمى "داعش" أن حيتّل وس��ائل اإلعالم بواس��طة إعداماته املصّورة على أش��رطة فيديو، بقطع  	
رؤوس أسراه ورهائنه. رقميًا، ال تساوي هذه اإلعدامات نقطًة يف حبر تاريخ قطع الرؤوس يف خمتلف أرجاء العامل. يف هذه العجالة 

س��رٌد لبع��ض الوقائ��ع املتصل��ة يف ع��دٍد م��ن الدول.

تاريــٌخ موجٌز لقطع الرؤوس
عائشة حر*/ جريدة راديكال
ترمجة بتصّرف: بكر صدقي

خاصٌّ بالنبالء
كان قط��ع الرؤوس وس��يلًة ش��ائعًة  	
للمعاقبة منذ العصور القدمية. كان السلت، 
مث��اًل، يقطع��ون ال��رؤوس بكث��رٍة إىل درج��ة 
ح��ني  ثقافي��ًة  صدم��ًة  عاش��وا  الروم��ان  أن 
احتل��وا أراض��ي الس��لتيني، فمنع��وا عليهم قطع 
ال��رؤوس. لي��س ألنه��م رأوا يف قط��ع ال��رؤوس 
عم��اًل همجي��ًا، ب��ل ألن الروم��ان اعت��ادوا عل��ى 
تلي��ق  ال  اإلع��دام  يف  الطريق��ة  ه��ذه  اعتب��ار 
اإلمرباطوري��ة  ويف  واألش��راف.  بالنب��الء  إال 
الروماني��ة اقتص��ر تطبي��ق ه��ذا العق��اب عل��ى 
الذي��ن  أولئ��ك  وخاص��ًة  وحده��م،  الروم��ان 
عارضوا احلكام، كالسياسي بوميب واخلطيب 
شيش��ريون. أم��ا عام��ة الش��عب فكان��وا يقتل��ون 
بالس��يف أو تبق��ر بطونه��م بس��كني أو يصلبون.

أو  س��يٍف  بواس��طة  ال��رأس  فقط��ع  	
فأٍس كان مينح الشخص ميتًة كرمية. ألن 
هات��ني األدات��ني، إذا كان هلم��ا نصالن رهيفان 
واستخدمهما جالدان ماهران، كانتا متنحان 
الضحي��ة ميت��ة ب��ال أمٍل بالقي��اس إىل وس��ائل 
القت��ل األخ��رى. وكان النب��الء، أو احملارب��ون 
ال��رأس،  بقط��ع  باإلع��دام  عليه��م  احملك��وم 
يدفعون مبالغ كبريًة للشخص املكلف بقطع 
رؤوس��هم، لك��ي ينج��ز عمل��ه بضرب��ة واح��دة. 
م��ع ذل��ك تطل��ب األم��ر ث��الث حم��اوالٍت حت��ى 
مت قط��ع رأَس��ي كلٍّ م��ن النبي��ل الربيطان��ي 
ديفريو وملكة إسكتلندا ماري. بل كان هناك 
من هم أسوأ حظًا: مل يتمكن اجلالد من إمتام 
قط��ع رأس كونتيس��ة س��الزبوري مارغري��ت 

إال بعش��ر ضرب��ات.

املقصلة الفرنسية
 ،1789 يف  الفرنس��ية  الث��ورة  قب��ل  	
بقط��ع  فرنس��ا  يف  النب��الء  إع��دام  يت��م  كان 
ال��رأس، والعام��ة ش��نقًا. أم��ا ق��ادة الث��ورة فق��د 
امل��وت م��ع  املس��اواة يف  الش��عب  منح��وا عام��ة 
طبق��ة النبالء، فكانت املقصلة الش��هرية عنوان 
هذه املس��اواة. محلت هذه اآللة اس��م خمرتعها 
ميت��ًة  الضحي��ة  متن��ح  وكان��ت  "غيوت��ني"، 
س��ريعة وب��ال أمل، خالي��ًة م��ن اخلط��أ البش��ري. 
غري أن املقصلة استهدفت أكثر ما استهدفت 
أبن��اء الث��ورة أنفس��هم. يف عه��د اإلره��اب )أي��ار 
-1793 متوز 1794( مّت إعدام أكثر من أربعني 
ألف شخص، مخسة عشر ألفًا منهم بواسطة 
املقصلة. أما البقية فقد أعدموا شنقًا. وكانت 
اإلعدامات تنّفذ يف ساحاٍت كبريٍة أمام أنظار 
آالف األش��خاص يف استعراضاٍت رعب رهيبة.

أم��ا املس��تعمرون األوروبي��ون فق��د اس��تخدموا 
املس��تعمرات،  يف  ال��رؤوس،  بقط��ع  اإلع��دام 
بطريق��ٍة مهين��ٍة ج��داً. فق��د كان��وا يعلق��ون 
الرؤوس فوق عصيٍّ ويش��هرونها أمام األنظار 

لتحق��ري املهزوم��ني إىل أقص��ى ح��د.
ظ������ّل قط��ع ال������رؤوس الوس�������يلة  	
الرمسي��ة املعتم��دة لإلع��دام يف بريطاني��ا إىل 
الع��ام 1747، ويف فنلن��دا إىل 1825، ويف الن��روج 
وبقي��ت   .1892 إىل  الدامن��رك  ويف   ،1905 إىل 
املقصل��ة يف االس��تخدام يف اجلزائ��ر وبلجي��كا 
ويف  1875؛  الع��ام  إىل  وإيطالي��ا  واليون��ان 
لوكس��مبورغ وموناك��و وسويس��را إىل الع��ام 
1940؛ ويف الس��ويد وتون��س وفييتن��ام إىل 1960. 
أم��ا يف موطنه��ا األصل��ّي فرنس��ا، فق��د ظل��ت 

املقصلة مس��تخدمًة قانونًا إىل العام 1977. أما 
يف أملاني��ا فق��د اس��تخدموا "الفأس الس��اقط" يف 
قط��ع ال��رؤوس منذ القرن الس��ابع عش��ر، وهي 
16500 ش��خص يف  ال��ي قطع��ت رأس  اآلل��ة 
العه��د الن��ازّي. اس��تخدم الف��أس الس��اقط ه��ذا 
للمّرة األخرية يف أملانيا الغربية يف العام 1949، 

ويف أملاني��ا الش��رقية يف الع��ام 1967.

وسائل خمتلفة يف الصني واليابان
الص��ني  يف  ال��رؤوس  قط��ع  كان  	
يع��ّد وس��يلًة أق��ّل كرام��ًة م��ن الش��نق أو القتل 
العقائ��د  يف  اجلس��د،  ألن  الس��ّم.  بواس��طة 
الكونفشيوس��ية، هب��ٌة م��ن األبوي��ن ال جي��وز 
انتقال��ه إىل الع��امل اآلخ��ر بع��د ختريب وحدته 
وكمال��ه، فه��ذا مم��ا يعت��رب م��ن قل��ة االح��رتام 
ُيس��تخدم قط��ع  الس��بب مل  لألس��الف. هل��ذا 
ال��رأس إال ح��ني يتعل��ق األمر جبرائم فظيعة. 
بوصول الشيوعيني إىل احلكم، يف العام 1949، 
مت إلغ��اء مجي��ع أش��كال اإلعدام ملصلحة ش��كٍل 

وحي��ٍد ه��و الرم��ي بالرص��اص.
باملقاب��ل، كان قط��ع ال��رأس وس��يلًة  	
ش��ائعًة ج��داً يف الياب��ان حت��ى الق��رن التاس��ع 
عش��ر. كان النبالء اإلقطاعيون )الس��اموراي( 
يقطع��ون رؤوس اجلن��ود الفاّري��ن من احلرب. 
إضاف��ًة إىل ذل��ك، كان قط��ع ال��رؤوس ج��زءاً 

م��ن الطق��س املع��روف باس��م هاراك��ريي.

منحوت��ة حجري��ة آش��ورية تع��ود إىل الق��رن الس��ادس قب��ل 
املي��الد تص��ّور قط��ع رأس

* مؤّرخة تركية.جنوٌد يابانيون يقطعون رؤوس أسرى منشوريني، وزمالؤهم يشاهدون هذا االحتفال الدموي )1894(
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أراجيح األطفال والموت في حلب
كريستوف روتر/ جملة دير شبيغل
ترمج��ة مأم��ون حل��يب ع��ن اإلنكليزي��ة

يلتق��ي بع��ض أطف��ال ح��ّي ص��الح الدي��ن يومي��ًا يف أح��د مالع��ب احلّي ويلعب��ون لعبة احلرب، بينما تس��تعر احل��رب احلقيقية  	
عل��ى بع��د أمت��اٍر منه��م، وتبتل��ع القب��ور امل��كان بب��طء.

م��اذا تفع��ل ي��ا ماج��د؟ "إن��ي أس��قي  	
أم��ي". جي��رُّ ماج��د س��طاًل ممتلئ��ًا ف��وق العش��ب 
الذاب��ل. لك��ن مل��اذا تس��قي أم��ك؟ يب��دو الفت��ى 
الصغ��ري حائ��راً. "ألنه��ا هنا"، جيي��ب ويصّب املاء 
عل��ى كوم��ٍة ترابي��ٍة حماط��ٍة حبج��ارٍة اهلدُف 
منه��ا تعلي��م امل��كان كق��رب. مات��ت أم ماج��د يف 
الصي��ف، لك��ن مل يك��ن أحٌد يف العائلة ميلك ما 
يكف��ي م��ن النقود لش��اهدة قرٍب مناس��بة. "ماتت 
مبرض القلب وعمرها 35 عامًا"، يقول ماجد. 
ال ميك��ن ل��ه أن يكون أكث��ر دقًة من هذا، ففي 
حل��ب مل يع��د أح��ٌد يس��أل مل��اذا مي��وت امل��رء. بع��د 
أن جي��َر ماج��د س��طاًل ثالث��ًا إىل الق��رب، يع��ود 
إىل األطف��ال اآلخري��ن الذي��ن يلعبون بالرمل. 
حي��وي امللع��ب أجه��زة لع��ٍب لألطف��ال وكومة 
رم��ٍل صغ��رية. وه��و آخ��ر ملع��ٍب بق��ي يف ح��ّي 

ص��الح الدي��ن.
يأت��ي أطف��ال احل��ّي إىل امللع��ب كّل  	
ي��وم. الصغ��ار منه��م ميل��ؤون علب��ًا بالس��تيكيًة 
اب��ن  جوج��و  يق��ول  نطب��خ"،  "إنن��ا  بالرم��ل. 
اخلمس��ة أع��وام. األطف��ال األكرب س��نًا يلعبون 
ميك��ن  منه��م  مقرب��ٍة  وعل��ى  احل��رب،  لعب��ة 
مس��اع طلق��اٍت نارية، متفّرقًة أحيانًا ورش��قاٍت 
ته��ّز  املتك��ّررة  االنفج��ارات  أحيان��ًا.  كامل��ًة 
املبان��ي اجملاورة. لكن ماج��د وجوجو واألطفال 
اآلخري��ن ال يع��ريون األم��ر أّي انتب��اه، ال ألنهم 
يس��تهينون باخلط��ر، ب��ل ألنه��م يعرفون��ه ح��ّق 
املعرف��ة. "ه��اون"، يق��ول عماد تعليق��ًا على دويٍّ 
مكت��وم. "قذائ��ف الدباب��ات هلا ص��وٌت خمتلف". 
ألطف��ال حل��ب آذاٌن مدّرب��ٌة عل��ى األصوات الي 
ترافق املوت، ال سيما أطفال حّي صالح الدين. 
فملعبه��م يق��ع عل��ى اجلبه��ة مباش��رة. الش��ارع 
ن��ار  اآلخ��ر يف مرم��ى  الط��رف  عل��ى  التال��ي 
قّناصي النظام، وهو ما يفّسر إقامة ساتٍر عند 
التقاط��ع اجمل��اور للملع��ب. ج��دار امللع��ب ال��ذي 
يواج��ه ذل��ك اجل��زء م��ن املدين��ة ه��و مث��ل خ��طٍّ 

فاص��ٍل ب��ني احلي��اة وامل��وت.
خاّص��ٍة  قواع��د  ترس��يخ  مّت  لق��د  	
وغريب��ٍة للبق��اء حي��ًا يف س��وريا، وإح��دى ه��ذه 
القواع��د ه��ي أن��ه كلم��ا ازداد قرب��ك م��ن خ��ّط 

اجلبه��ة كلم��ا ق��َل خط��ر برامي��ل امل��وت، ألن 
الطائ��رات تتجن��ب األماك��ن ال��ي يفصل فيها 
بني القّوات احلكومية واملقاتلني الثوار 100 مرٍت 
فق��ط. يف كّل م��كاٍن آخ��ر يف النص��ف الش��رقّي 
من هذه املدينة، الي كان يس��كنها أكثر من 
2 مليون نسمة، ينهمر املوت من السماء أكثر 
م��ن أّي وق��ٍت مض��ى. تضاع��ف ع��دد الربامي��ل 
من��ذ تش��رين األول، إال أن الوض��ع يف امللع��ب 
طبيع��يٌّ بش��كٍل غري��ب. ضم��ن نط��اق احل��رب 
وإح��دى  ويتزحلق��ون،  األطف��ال  يتمرج��ح 
"ع��ادي".  ألس��نتهم:  عل��ى  املتك��ّررة  الكلم��ات 
حقيقة أنهم يلعبون جماورين مباشرًة خلّط 
ن��ار القناص��ني: "ع��ادي". حقيق��ة أن كثرياً من 
آبائهم وإخوتهم وأبناء عمومتهم قد اختفوا أو 
ُقتلوا: "عادي"، وأنهم أنفس��هم ش��اهدوا املوت يف 

كث��رٍي م��ن األحي��ان: "ع��ادي".
أمح��د  وصديقه��م  وماج��د  عم��اد  	
م��ا ع��ادوا يلعب��ون بالرم��ل. لع��ب الرم��ل يلي��ق 
بالرّض��ع حس��ب قوهل��م. "حن��ن نلع��ب لعب��ة 
ال��ذي  جي��ش األس��د والث��ّوار"، يق��ول أمح��د، 
مل يص��ل س��ّن البل��وغ بع��د. ويتاب��ع قائ��اًل إن��ه 
وأصدق��اءه يلعب��ون بنزاه��ة: "أحيان��ًا يرب��ح ه��ذا 

الفري��ق وأحيان��ًا يرب��ح ذاك". طفٌل واحٌد فقط 
يف اجملموع��ة ميتل��ك بندقي��ة كالش��ينكوف 
بالستيكية، أما اآلخرون فيجمعون أسلحتهم 

من العص��ّي واألغصان.
آالف األش��خاص يف حل��ب، وكث��رٌي  	
منه��م أطف��اٌل، قض��وا يف االنفج��ارات ون��ريان 
بيوته��م  ركام  حت��ت  ُس��حقوا  أو  األس��لحة 
الذي��ن  أولئ��ك  إىل  بالنس��بة  لك��ن،  املنه��ارة. 
األطف��ال  إىل  وبالنس��بة  النج��اة،  اس��تطاعوا 
الذي��ن مل يعايش��وا س��وى احل��رب لقس��ٍم كبرٍي 
ال��ذي  اجلحي��م  أصب��ح  فق��د  حياته��م،  م��ن 
حيي��ط به��م حقيق��ًة حياتي��ًة عادي��ًة ورتيب��ة. 
إنه��م يس��تمّرون يف اللعب. غ��ري أن احلّيز املتاح 
أللعابه��م يصب��ح أصغ��ر بقلي��ٍل كّل أس��بوع. 
فاملوتى جيب أن ُيدفنوا يف مكاٍن ما، وها هم قد 
وج��دوا مس��تقّراً أخرياً هل��م هنا. عندما ال يكون 
أمحد ورفاقه يف غمار اللعب، يقومون بسقاية 
القبور، والي ال اسم على كثرٍي منها. الشهداء 
م��ن الث��ّوار وس��كان املنطق��ة موج��ودون ق��رب 
املدخ��ل. ويف اخلل��ف ُيدف��ن قتل��ى جن��ود النظام 
و"ش��ّبيحته"، وه��ي ميليش��يا مت جتنيده��ا م��ن 

جمرم��ي احل��ّي الوضيع��ني.

من موقع نون بوست
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- ال تعرب املقاالت املنشورة عن رأي املجلة بالضرورة.
- ترحب املجلة بمساهماتكم غري املنشورة سابقًا.

تويتر

19صّياد المدينة
عمــار إســماعيل ينّفذ ألف غــارٍة جويٍة.. وهمية

العس������������كرية  اهلزائ����م  تنف��ع  مل  	
املمانع��ة،  بنظ��ام  حلق��ت  ال��ي  والسياس��ية 
من��ذ ب��دء الث��ورة، يف جل��م ك�����ذب ش��ّبيحته. 
صفح��ة  صاح��ب  إمساعي��ل،  عم��ار  ه��و  فه��ا 
)دمش��ق اإلخباري��ة( أك��رب صفح��ات النظ��ام، 
الس�������ورّي  م��ا يدع��ى باجلي�������ش  ومؤّس��س 
، يع��ود م��ن جدي��ٍد ليبّش��ر مجه��ور  اإللكرتون��يّ
الش��بيحة ب���أن "قواعدن��ا اجلّوي��ة م��ع رج��ال 
الفيني��ق نف��ذت أكث��ر م��ن أل��ف طلع��ٍة خالل 
النه��ار.  يف  كان  وأغلبه��ا  س��اعة،   24 آخ��ر 
وترّك��زت يف حل��ب وإدل��ب وأري��اف اجلزيرة 
	ومح������اة ودم������شق ودرع�����ا والقنيط��رة....(. 

أي م��ا يع��ادل م��ا قام��ت ب��ه ق��ّوات 62 دول��ًة، عل��ى 
أم��ريكا وبريطاني��ا وفرنس��ا، خ��الل  رأس��ها 

ش��هرين!
ومل ي�������كتِف اخلب��������ري الس��������ياسّي  	
واإلعالم��يّ والعس��كرّي عم��ار إمساعي��ل به��ذا 
اخل��رب، ب��ل كان ال ب��ّد من "ملس��ٍة فكريٍة" يرفع 
بها معنويات متابعيه الباحثني عن االنتصارات 
الوهمي��ة ال��ي طامل��ا وع��د النظ��ام به��ا، فق��ال: 
"س��وريا ق��ادرة عل��ى رف��ع راي��ة النص��ر... ول��ن 
ننس��ى م��ا قال��ه رب البي��ت الس��وري: "املؤام��رات 
تتكاث��ر كاجلراثي��م". يعّلق أح��د املعجبني: "ما 

منرح��م الكب��ري والصغ��ري.. إب��ادة".

بشــار يريد دخــول كتاب غينيس
احتفل��ت وس��ائل إع��الم النظ��ام الس��ورّي مب��ا أمست��ه دخ��ول  	
قن��اة تالق��ي كت��اب غيني��س لألرق��ام القياس��ية ألط��ول برنامٍج ح��واريٍّ 
يف الع��امل. وج��اء ذل��ك بع��د ب��ّث احملط��ة، املمّول��ة م��ن رام��ي خمل��وف، 
لربنامٍج مّدته سبعون ساعًة متواصلة، استضافت فيها مذيعتان ضيوفًا 
عرف��وا مبواقفه��م املعادي��ة للث��ورة، م��ن وزن مصطف��ي اخلان��ي، وس��الف 
فواخرج��ي، وعم��ران الزع��يب وزي��ر إع��الم النظ��ام، ال��ذي ق��ال: "أن��ا جاهز 
ب��أّي حلظ��ة أللب��س البدل��ة العس��كرية وأداف��ع ع��ن س��وريا بالس��الح"، ثم 
ليصف برنامج اللغو والثرثرة املتواصلة هذا باإلجناز الوطّي وبالدليل 

عل��ى إمج��اع الس��وريني.
كم��ا اس��تضاف الربنام��ج وزي��ر الكهرب��اء يف حكوم��ة األس��د،  	
عم��اد مخي��س، ال��ذي أث��ار الكث��ري م��ن التهك��م م��ن قب��ل موال��ي النظ��ام 
أنفسهم على صفحات مواقع التواصل االجتماعّي. فقد كتب أحدهم 
عل��ى صفحت��ه عل��ى الفاي��س ب��وك: "ي��ا أخ��ي مل��ني عامل��ني هالربنام��ج إذا 
" آخر:  الكهربا أجت بس 10 ساعات بالسبعني ساعة؟". وتساءل شبيٌح "مرٌّ
"إجناز عظيم؟؟ بدل ما يضلو 70 س��اعة بث مباش��ر يروحو يبثو معارك 

اجلي��ش مت��ل املن��ار؟"، يف إش��ارٍة إىل قن��اة املن��ار احل��زب الالهي��ة.
وبعد االنتهاء من هذا "املاراثون الوطّي" اس��تقبل بش��ار األس��د  	
طاق��م الربنام��ج لتهنئته��م عل��ى "إجنازه��م"، يف خط��وٍة تكش��ف تفاه��ة 
	رأس النظ��ام م��ن جه��ة، والرغب��ة والغاي��ة الفعليت��ني م��ن هك��ذا فقاع��اٍت 

إعالميٍة، من جهٍة ثانية.

ومل تك��ن ه��ذه أوىل حم��اوالت النظ��ام للوص��ول إىل كت��اب  	
غينيس، فقد سبقتها بسنواٍت حماولة صنع أكرب صحن فتة، وأكرب 
ق��رص فالف��ل، وأك��رب طب��ق بق��الوة! ويق��ول بع��ض املراقب��ني إن الغاية 
من هذه احملاوالت هي إيصال رسالٍة لإلعالم العاملّي أن ال شيء حيدث 
يف س��وريا، يف الوق��ت ال��ذي تنه��ال في��ه صوراي��خ النظ��ام وبراميل��ه عل��ى 
أحياء املدن السورية، وتعاني قّواته املنهكة من ازدياد أعداد قتالها، فيما 

يلع��ب ط��ريان ق��ّوات التحال��ف ف��وق رأس الس��يادة الوطني��ة.
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