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رحي��ل  عل��ى  كام��ٍل  ع��اٍم  مب��روٍر  		
تب��دو  م��ارع(  )حج��ي  الص��احل  الق��ادر  عب��د 
ال��دروس ال��ي اس��تفدناها م��ن مس��رة ه��ذا 
الرج��ل قليل��ًة ج��داً، رغ��م احملب��ة الظاه��رة ل��ه 
من الثّوار. مل نتعلم دروس البس��اطة ودماثة 
الوجه وسالمة القلب واإلخالص والتواضع، 
الفطري��ة  القي��ادة  دروس  نتعل��م  مل  كم��ا 
وإتق��ان التوازن��ات ب��ن الفرق��اء بيس��ٍر ودون 

خ��داع أح��د.
وحت��ى الذي��ن عاش��روا الرج��ل ع��ن  	
كث��ٍب مل ميك��ن هل��م أن يتمثل��وه، بق��در م��ا 
احتفظ��وا بذك��راه يف قلوبه��م، طيف��ًا رهيف��ًا 
مي��ّر كنس��مٍة حين��ًا، أو حزن��ًا ثقي��اًل يزع��زع 

حين��ًا. التماس��ك 
أن  نس������تطع  مل  ك�����نا  إذا  ولك��ن،  	
نقت��دي ب��ه؛ أال يفيدن��ا املخط��ط الع��ام ال��ذي 
رمس��ه الق��در حلي��اة ه��ذا الرج��ل واستش��هاده، 
وال��ذي يش��ر إلي��ه العن��وان هنا، يف ش��يء؟! وال 
سيما مع الرتف والتفكك والضياع واالرتهان 
الذي عانته املعارضة يف اخلارج، وخلّو كثٍر 
م��ن الس��احات م��ن مقاتليه��ا وناش��طيها يف 
لص��احل  جوانب��ه،  مبختل��ف  املدن��ّي  العم��ل 
التس��ّرب الن��ازف باجت��اه اخل��ارج، انطالقًا من 

تركي��ا ولبن��ان وانته��اًء بأملاني��ا والس��ويد.
أمل ي��أن الوق��ت ليك��ون دع��م املطل��ب  	
بإقامة املنطقة العازلة على جزٍء من األراضي 
الس��ورية ه��و هاجس��نا املل��ّح اآلن، حفاظ��ًا على 
م��ا تبق��ى م��ن أرواٍح يهّدده��ا القص��ف هن��اك، 

وعل��ى أخ��رى يهّدده��ا الفس��اد هن��ا؟
رح��م اهلل احلّج��ي، ال��ذي مل يتخ��ذ  	
بيت��ًا يف عنت��اب ال��ي م��ات يف أح��د مش������افيها، 
وُدف��ن يف قريت��ه ال��ي حّرره��ا بال��دم والع��رق، 
الطغ������اة احملدث��ون يقصفونه������ا! وه��ا ه��م 
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األمم��ّي  املبع��وث  جول��ة  تك��ن  مل  	
ستيفان دي مستورا يف سوريا، ولقاءاته املتعّددة 
مع ممثلن للنظام وللسكان احمللين يف بعض 
املناط��ق احملاص��رة ولفصائ��ل املعارض��ة، ه��ي 
ال��ي حّرض��ت القي��ادة األمريكي��ة عل��ى تك��رار 
الس��ورية.  باملس��ألة  يتعل��ق  فيم��ا  خطاباته��ا 
فالرئي��س األمريك��ّي أم��ام حت��دٍّ يوج��ب علي��ه 
الدول��ة  وبتنظي��م  األس��د  بأعم��ال  التندي��د 
كّل أس��بوٍع عل��ى أكث��ر تقدي��ر، وخاص��ًة م��ع 
الدول��ّي  التحال��ف  هجم��ات  أهمي��ة  تراج��ع 
تنظي��م  ملواق��ع  املتح��دة  الوالي��ات  بقي��ادة 
والش��مال  الش��رق  يف  اإلس��المية"  "الدول��ة 
الس��ورين، وال��ي بات��ت ذات تأث��ٍر ضعي��ٍف إن 
مل تك��ن عدمي��ة التأث��ر، إال يف زي��ادة املصاعب 
االقتصادي��ة واألمنية على الس��كان يف مناطق 
س��يطرة التنظي��م. ويس��اهم حض��ور الط��ران 
األس��دّي يف األج��واء ذاته��ا ال��ي حتل��ق فيه��ا 
طائ��رات التحالف يف بعض املناطق الس��ورية، 
املوق��ف  حقيق��ة  ح��ول  الش��كوك  زي��ادة  يف 
األمريك��ّي م��ن نظام األس��د. ش��كوٌك ميكن هلا، 
إن تصاع��دت، أن تؤث��ر لص��احل تنظيم الدولة، 
رغ��م التأكي��دات األمريكي��ة بنفيه��ا، وآخره��ا 
م��ا ص��ّرح ب��ه ب��اراك أوبام��ا من��ذ أي��ام: "رمب��ا لن 
يك��ون م��ن املمك��ن إن��زال اهلزمي��ة مبتش��ّددي 
الرئي��س  إزاح��ة  دون  م��ن  داع��ش  تنظي��م 

الس��ورّي بش��ار األس��د".
داخ��ل  م�����ستورا  دي  جول��ة  أن  إال  	
وخ��ارج س��وريا، وال��ي مل تتب��ّد نتائجه��ا بش��كٍل 
عمل��يٍّ بع��د، إال م��ن خ��الل دخ��ول مس��اعداٍت 
إنس��انيٍة إىل بع��ض املناط��ق احملاص��رة، كان 
هل��ا أن تعط��ي حتفي��زاً جدي��داً لل��دول الفاعل��ة 
يف املل��ف الس��ورّي لإلصرار عل��ى أهمية وجود 
مبع��وٍث دول��ّي، خاص��ًة وأن الف��رتة الس��ابقة 
كانت أقرب إىل غياب هذا الدور متامًا، كما 
التوّص��ل  اإلبراهيم��ّي س��ابقًا يف  كان فش��ل 
إىل نتيج��ٍة، مبثاب��ة فش��ل أّي دوٍر ميك��ن أن 
يقّدم��ه مبع��وٌث دول��يٌّ خبص��وص س��وريا. فم��ا 
وزي��ر  م��ع  اجتماع��ه  مس��تورا  دي  أنه��ى  إن 
اخلارجي��ة الروس��ّي، س��رجي الف��روف، حت��ى 
س��ّربت صح��ٌف ووكاالت أنب��اٍء أن الف��روف 

ع��ّر ع��ن موق��ٍف جدي��ٍد للقي��ادة الروس��ية، 
باملوافق��ة عل��ى ع��زل  تعّه��د روس��يا  مفاده��ا 
األس��د والدائ��رة احمليط��ة ب��ه، ش��رط اإلبق��اء 
عل��ى النظ��ام ومؤسس��ات الدول��ة، إضاف��ًة إىل 
اش��رتاط جت��اوب املعارض��ة الس��ورية املعتدلة. 
وه��و م��ا رّح��ب به املع��ارض الس��ورّي والرئيس 
الث��ورة  لق��وى  الوط��ّي  لالئت��الف  األس��بق 
ال��ذي  اخلطي��ب،  مع��اذ  الش��يخ  واملعارض��ة، 
فاج��أ مناصري��ه ومعارضي��ه ونش��طاء العم��ل 
إىل  بزي��ارٍة  الس��ورّي  والسياس��ّي  اإلعالم��يّ 
روس��يا، ق��ال بعده��ا إن االجتماع��ات كان��ت 
إجيابي��ًة، و"متح��ورت ح��ول فتح آف��اٍق جديدٍة 

للح��ّل السياس��ّي".
جتميد الصراع يف حلب

مل تل��َق مبادرة دي مس��تورا بتجميد  	
الص��راع يف حل��ب "مبدئي��ًا" معارض��ًة واضحة، 
إال أن ل��كّل ط��رفٍّ ش��روطه اخلاّص��ة عليه��ا، 
جذري��ًا.  املب��ادرة  فك��رة  تلغ��ي  ق��د  ش��روٌط 
فالث��ّوار يف مدين��ة حل��ب وافق��وا عل��ى املب��ادرة 
بش��روٍط هي، كما تقول اجلبهة اإلس��المية: 
"إيق��اف القص��ف املس��تمّر بكاف��ة أش��كاله عل��ى 
العناص��ر  الس��ورية، وس��حب  الق��رى وامل��دن 
األجنبي��ة منه��ا، واإلفراج عن كافة املعتقلن 
النظ��ام، إضاف��ًة إىل  واملعتق��الت يف س��جون 
حماكمة قيادة النظام األمنية والعس��كرية، 

بدم��اء  املتوّرط��ن  وكاف��ة  برأس��ه  ممثل��ًة 
الوط��ّي،  االئت��الف  ق��ال  بينم��ا  الس��ورين". 
ممث��الً برئيس��ه ه��ادي البح��رة، إن املبادرة غر 
واضح��ة، وإنه��ا مل "ُتع��َرض عل��ى املعارض��ة 
الس��ورية حتى اآلن". ومن جانبه أعلن النظام 
يف دمش��ق أن��ه م��ا زال ي��درس املب��ادرة، وه��و م��ا 
ش��ككت في��ه القي��ادة األمريكي��ة، ح��ن قال��ت 
جنيف��ر  اخلارجي��ة،  وزارة  باس��م  املتحدث��ة 
س��اكي، إن ع��ّدة ه��دٍن عق��دت م��ع النظ��ام 
كان��ت أق��رب إىل االستس��الم منه��ا إىل اتف��اٍق 

حقيق��يٍّ لوق��ف إط��الق الن��ار.
وأمام جهود املبعوث الدولّي للتوّصل  	
املخطط��ات  تس��تمّر  حل��ب،  يف  هدن��ٍة  إىل 
الدولية حلصار تنظيم الدولة اإلس��المية يف 
مناط��ق س��يطرته داخ��ل س��وريا والع��راق. فق��د 
قال متحّدٌث باسم اجليش الفرنسّي إن بالده 
س��تقّرر قريب��ًا م��ا إذا كان��ت سرتس��ل طائ��راٍت 
مقاتلًة إىل األردن لضرب التنظيم يف العراق، 
بينم��ا بّينت وس��ائل إع��الٍم تركيٌة أن اجليش 
الرتك��ّي ق��ام بإرس��ال دباب��اٍت إضافي��ة ب��ن 
مقاطع��ي ش��رناك ومردي��ن جن��وب ش��رق 
الب��الد عل��ى احل��دود م��ع س��وريا، كج��زٍء م��ن 
خط��ٍة تركي��ٍة لف��رض منطق��ة حظ��ٍر ج��ّويٍّ 
داخ��ل األراض��ي الس��ورية، إن لقي��ت موافق��ًة 

غربي��ًة عليه��ا.
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 دي مستورا يبحث تجميد القتال.. 
والمــعارضة تشترط محاكمة النظام.. والنظام يدرس المـبادرة

هيئة التحرير
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 انتصارات درعا تخطف األنظار من جديد.. 
وتعيد للكفاح العسكرّي حضوره

هيئة التحرير
الوق��ت  ويف  مس��بق،  إن��ذاٍر  دون  	
ال��ذي تتوج��ه في��ه األنظ��ار إىل جبه��اٍت أخ��رى، 
حق��ق الث��ّوار املنتم��ون إىل فصائ��ل عس��كريٍة 
ع��ّدٍة تقّدم��ًا كب��راً بالس��يطرة الكامل��ة عل��ى 
مدين��ة ن��وى بع��د أش��هٍر م��ن القت��ال حوهل��ا. 
فق��د انس��حبت ق��ّوات النظ��ام من املدينة بش��كٍل 
مفاج��ٍئ لتصب��ح نوى ومواقع عس��كرية داخلها 
ويف حميطه��ا حت��ت س��يطرة الث��وار، الذي��ن مل 
لطائ��رات  املكثف��ة  اجلّوي��ة  اهلجم��ات  تنج��ح 

األس��د يف وق��ف تقدمه��م.
احل��ّر  الس��ورّي  اجلي��ش  وليعل��ن  	
املدين��ة حم��ّررًة بالكام��ل، مذك��راً بإعالن��ات 
انتص��اٍر مش��ابهٍة افتقده��ا مجه��ور الث��ورة من��ذ 
النص��رة  جبه��ة  نش��رت  فيم��ا  طويل��ة،  م��ّدٍة 
ص��وراً ألعالمه��ا ترفرف ف��وق عّدة أبنيٍة قالت 
إنه��ا م��ن املدين��ة احمل��ّررة. أم��ا وكال��ة س��انا 
الناطقة باس��م نظام األس��د فقالت إن اجليش 
"نف��ذ من��اورًة إلع��ادة االنتش��ار والتموض��ع مب��ا 
يتناس��ب مع طبيع��ة األعمال القتالي��ة املقبلة" 
يف املنطق��ة. وبتحري��ر نوى حق��ق الثوار إجنازاً 
الفت��ًا ميّه��د لعملي��اٍت عس��كريٍة ق��د تق��رتب 
م��ن دمش��ق وتس��ّهل عملي��ات اإلم��داد والتنق��ل 
ب��ن البل��دات احمل��ّررة، باعتباره��ا نقط��ة وص��ٍل 
رئيس��يٍة بن الريف الش��مالّي الغربّي والريف 

اجلنوب��ّي الغرب��ّي م��ن ه��ذه احملافظ��ة.
وحلق��ت تلك العملي��ة عمليٌة أخرى  	
ق��ام به��ا مقاتل��ون م��ن "جبه��ة ث��وار س��وريا يف 
املنطق��ة اجلنوبي��ة" وجبه��ة النص��رة، س��يطروا 
فيه��ا عل��ى املنطق��ة الش��مالية الش��رقية م��ن 
مدين��ة الش��يخ مس��كن يف ري��ف درع��ا وص��واًل 
إىل ح��دود مف��رق إزرع. وُتقل��ص انتص��ارات 
الث��وار األخ��رة ع��دد امل��دن والبل��دات اخلاضع��ة 
لس��يطرة األس��د يف حمافظ��ة درع��ا إىل ح��دٍّ 

كب��ر.
معارك كرٍّ وفرٍّ يف القلمون وبادية 

محص وعن العرب
احل��ّر  اجلي��ش  تش��كيالت  حت��اول  	
والفصائ��ل اإلس��المية املقاتل��ة يف مناط��ق م��ن 
القلمون استنزاف قّوات النظام السورّي يف هذه 
املنطق��ة اجلبلي��ة الوعرة، واس��تنزاف ميليش��يا 
ح��زب اهلل اللبنان��ّي م��ن خ��الل اس��تدراجها إىل 
مع��ارك صغ��رٍة تتكّب��د فيه��ا خس��ائر بش��ريًة 

اخلاطف��ة.  والعملي��ات  بالكمائ��ن  مؤمل��ًة 
وش��هدت األي��ام الس��ابقة عّدة عملي��اٍت من هذا 
القبيل، منها إفشال عملية إنزاٍل جويٍّ لقّوات 
النظ��ام، مرتافق��ًا م��ع تق��ّدٍم بس��يٍط يف بع��ض 

قطاع��ات اجلبه��ة.
ويف البادي��ة القريب��ة م��ن مح��ص،  	
م��ن  االس��المية"  "الدول��ة  تنظي��م  متّك��ن 
الس��يطرة عل��ى حق��ل الش��اعر للغ��از وبع��ض 
املواق��ع النفطي��ة اجمل��اورة ل��ه، قب��ل أن تش��ّن 
ق��ّوات األس��د هجم��اٍت مض��اّدًة أبع��دت مقاتل��ي 
اهلج��وم  وأحبط��ت  "الش��اعر"  ع��ن  التنظي��م 
امل��وازي للتنظي��م عل��ى مط��ار ال��ي ف��ور ذي 
األهمي��ة الك��رى لق��وة األس��د اجلوي��ة. ويف 
مع��ارك  اس��تمّرت  الس��ورّي  الش��مال  أقص��ى 
ع��ن الع��رب/ كوبان��ي ب��ن مقاتل��ي "الدول��ة" 
واملقاتل��ن األك��راد، يف ح��ن مل تتوقف غارات 
التحال��ف الدولّي عل��ى مواقع التنظيم وطرق 

إم��داده حن��و املدين��ة.
جوبر.. صموٌد مستمّر

اس��تمّرت ق��ّوات النظام، خ��الل األيام  	
املاضية، باستهداف حّي جوبر شرق العاصمة 
دمش��ق، ضمن عمليٍة عس��كريٍة مس��تمّرٍة منذ 
حوال��ي ع��اٍم للس��يطرة عل��ى احل��ّي وإخالئ��ه 
من كتائب اجليش احلّر. وقد ش��هد األس��بوع 

املاض��ي اس��تخدامًا للغ��ازات الس��اّمة يف احل��ّي 
للمرة الرابعة، وُسّجل وقوع ضحايا جراء هذا 
االس��تهداف، يف ح��ن مل تتمك��ن ق��ّوات النظ��ام 
م��ن التق��ّدم باجت��اه احل��ّي ال��ذي ُدّم��ر م��ا يزي��د 

عل��ى %80 م��ن أبنيت��ه حت��ى اآلن.
وبالق��رب م��ن جوب��ر اش��تدت املع��ارك  	
أهمي��ًة  حي��وز  ال��ذي  زمل��كا  جس��ر  ح��ول 
ال��ذي  الوق��ت  ويف  املنطق��ة.  يف  اس��رتاتيجيًة 
علي��ه  س��يطرتها  النظ��ام  ق��ّوات  في��ه  أعلن��ت 
نق��ل إعالمي��ون عس��كريون تس��جيل فيدي��و 
ف��وق  تتج��ّول  وه��ي  الث��ّوار  م��ن  جملموع��اٍت 

. جلس��ر ا
إدلب.. اشتب�����اكاٌت ب�����ن فص��������ائل 

معارضة
س��يطرت جبه��ة النص��رة عل��ى جب��ل  	
الزاوي��ة بع��د مع��ارك متنقل��ٍة م��ع جبه��ة ث��وار 
س��وريا بقي��ادة مج��ال مع��روف، املصنفة ضمن 
"فصائ��ل املعارض��ة املعتدل��ة". وطال��ت هجم��ات 
النص��رة أيض��ًا مواق��ع ومق��ّراٍت حلركة حزم. 
وعرض��ت النص��رة، يف مقاط��ع مص��ّورٍة بثته��ا 
عل��ى ش��بكة اإلنرتن��ت، كمي��اٍت هائل��ًة م��ن 
األس��لحة والذخ��رة قال��ت إنه��ا عث��رت عليه��ا 
يف مس��تودعات مع��روف، متهم��ًة إياه بتكديس 
الس��الح وع��دم اس��تخدامه لقت��ال ق��ّوات األس��د.
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ودقيق��ة،  خاّص��ٍة  مص��ادر  حبس��ب  	
ُقت��ل يف ي��وم 17/10/2014 مخس��ة أش��خاٍص 
بصواريخ طائرات التحالف بالقرب من معمل 
غاز كونيكو اجملاور لقرية خشام، وُجرح أحد 
عش��ر ش��خصًا آخر. ويف ذات اليوم ُقتل ش��خٌص 
لتجم��ٍع  الطائ��رات  ذات  اس��تهداف  إث��ر  آخ��ر 
ملص��ايف النف��ط البدائي��ة ق��رب بل��دة اجل��رذي، 
وج��رح اثن��ان آخ��ران. ويف ي��وم 7/11/2014 ُقت��ل 
ثالث��ة عش��ر ش��خصًا بالطريق��ة ذاته��ا، وُج��رح 
عش��رٌة آخ��رون، يف جتم��ٍع للصهاري��ج ق��رب 
أح��د آب��ار حقل التنك النفطّي. وقع��ت احلوادث 
الثالث يف الريف الش��رقّي حملافظة دير الزور. 
 8/11/2014 ي��وم  ُقت��ل يف  الغرب��ّي  ويف ريفه��ا 
أح��د  ق��رب  آخ��ران،  اثن��ان  وُج��رح  ش��خصان، 
اآلب��ار التابعة حلقل اخلراطة النفطي. لتكون 
احلصيل��ة النهائي��ة لع��دد الضحاي��ا املدني��ن 
الذي��ن س��قطوا، بع��د 125 غ��ارًة جّوي��ًة مس��ّجلًة 
لطائ��رات التحال��ف عل��ى مواق��ع يف حمافظ��ة 
دي��ر ال��زور، من��ذ ب��دء اهلجم��ات اجلوي��ة وحت��ى 
ي��وم 15/11/2014؛ ه��ي 21 قتي��اًل. كّل ه��ؤالء 
م��ن العامل��ن يف مه��ٍن تتعل��ق بالنف��ط اخل��ام 
وتكري��ره. وكله��م كذل��ك، وال ش��ك، كان��وا 
حيّبون احلياة. وكان ميكن لطياري التحالف 
الدولّي جتنب قتلهم، لكن هذا مل حيدث. فعلى 
م��ا يب��دو أن أرواح الس��ورين، ال��ي أزه��ق منه��ا 
بش��ار األس��د ثالث مئة ألٍف، ال تس��تحق مزيداً 
من احلذر والتمييز، وال تستحق كذلك حتى 
االعت��ذار م��ن قب��ل الناطق��ن الرمسي��ن، وال 

السؤال عنهم من قبل الصحفين والصحفيات 
املتلهف��ن لنق��ل أخب��ار ح��رب داع��ش. وداع��ش، 
ه��ي األخ��رى أيض��ًا، مل تل��ٍق ملقت��ل ه��ؤالء أّي 
اهتم��ام، ومل تس��تثمر مقتله��م حت��ى يف س��بيل 
الدعاية والتحريض يف حربها اإلعالمية ضد 
م��ا تس��ّميها ب�"احلمل��ة الصليبية". وم��ن جانبها 
مل تس��تنكر مؤسس��تا املعارض��ة الرئيس��يتان، 
االئت��الف واحلكوم��ة املؤقت��ة، ح��وادث مقت��ل 
املدني��ن يف دي��ر ال��زور. وه��و اس��تنكاٌر عدي��م 
، ميكن  األهمية حتمًا، لكنه شيٌء ما، ولو لفظيٌّ

هلم��ا أن تقوم��ا ب��ه عل��ى األق��ّل. 
عائل�������ٌة  جري�������ٍح  أو  قتي������ٍل  ل��كّل  	
ومل��ن  ه��ؤالء،  م��ن  ول��كلٍّ  وأصدق��اء.  وأق��ارب 
إىل  س��يميل  موق��ٌف  الضحاي��ا،  م��ع  تعاط��ف 
داع��ش بالتأكي��د. فأس��باب املي��ل إليه��ا ت��زداد 
ل��دى ال��رأي الع��ام رغ��م ممارس��اتها القمعي��ة 
حب��ق الس��كان؛ إذ مل تقّل��ص الغ��ارات اجلوي��ة 

للتحال��ف م��ن محاس��ة بش��ار 
األصل��ّي-  -عدّوه��م  األس��د 
هوايات����������ه  ممارس����������ة  يف 
املفض�������لة بقتله�������م، ول������م 
ُتنق��ص قدرته على ذلك ومل 
جُتب الدولة قائدة التحالف 

الدول��ّي عل��ى الس��ؤال األه��ّم: مت��ى اخل��الص؟ 
ب��ل مل تفك��ر حت��ى بصياغ��ة دعايٍة تس��تقطبهم 
إىل جان��ب ه��ذا التحال��ف. "لق��د اس��تكثر علين��ا 
الع��امل حت��ى الوع��ود الكاذبة، فال يأب��ه بنا أحد"، 
يق��ول الن��اس يف دي��ر ال��زور املدين��ة ويف امليادين 

والبوكم��ال والقوري��ة وموحس��ن والش��حيل 
والري��ف الغربّي، كما يقولون أش��ياء مش��ابهًة 
يف كّل احملافظ��ات الس��ورية ال��ي قاس��ت امل��وت 

واجل��وع وامل��رض والتش��ّرد.
إن الره��ان عل��ى نف��ور الس��ورين من  	
مقاتل��ي داع��ش ه��و ره��اٌن خاط��ئ، إن ُترك��وا 
واقعه��م،  مث��ل  كارث��يٍّ  واق��ٍع  يف  لوحده��م 
أو إن بق��ي بش��ار األس��د وأعي��د إنتاج��ه. فق��د 
ينقل��ب ه��ذا النف��ور إىل تعاي��ٍش م��ع داع��ش 
أواًل، ث��م إىل قناع��ٍة جزئي��ٍة أو كامل��ٍة به��ا، ث��م 
إىل والء. وحين��ذاك ل��ن يتذك��ر الس��وريون 
-أو أكثريته��م- كلم��ات احلري��ة والكرام��ة 
واملس��اواة ال��ي أطلقوه��ا مطل��ع ثورته��م، ول��ن 

يك��ون للعق��ل حم��لٌّ يف االس��تعمال الع��ام.
يف ي��وٍم م��ن أي��ام ع��ام 2007، زار بش��ار  	
األس��د دي��ر ال��زور، فخ��رج عش��رات اآلالف م��ن 
أهله��ا لس��ماع كلمت��ه الي ألقاه��ا يومذاك من 
ش��رفة دار املعلم��ن، وهتف��وا 
لالقت�������راب  وتزامح��وا  ل��ه، 
من��ه، ومب��لء ارادته��م. لي��س 
ألن��ه  ب��ل  حيّبون��ه  ألنه������م 
اخلي��ار الوح��������يد، وال ب������ّد 
أن  م��ن  البش�������رّي  للكائ��ن 
يرض��ى خبي��اره الوحيد، ولو بعد س��خٍط عليه. 
وُيش��ى أن يأت��ي ي��وٌم مثل��ه إن بق��ي احل��ال 
عل��ى م��ا ه��و علي��ه اآلن، ي��رج الن��اس في��ه 
	احتف��ااًل بالبغ��دادي، ال ألنه��م حيبون��ه ب��ل ألن��ه 

اخليار الوحيد.

ماذا فعل التحالف الدولّي في دير الزور؟
قتل واحدًا وعشرين مدنيًا، وجرح خمسًة وعشرين آخرين، ولم يعتذر

معاوية محاد

دير الزور | حراقة نفط قبل وبعد غارات التخالف

قتلت طائ��رات التحالف الدولّي، 
من��ذ ب��دء هجماته��ا عل��ى مواق��ع 
داع��ش، 21 مدني��ًا يف حمافظ��ة 
دي��ر ال��زور. وقت��ل بش��ار األس��د 
خ��الل امل��ّدة نفس��ها 19 مدني��ًا.
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ال جي��د )س(، وه��و ناش��ٌط إغاث��يٌّ  	
يف إح��دى بل��دات ري��ف دي��ر ال��زور الش��رقّي، 
م��ا يقول��ه ح��ن يس��أله بع��ض م��ن اعت��اد أن 
يساعدهم عن موعد السلة اإلغاثية القادمة. 
وحي��اول أن يته��ّرب م��ن ق��ول أّي ش��يٍء يف 
ه��ذا اخلص��وص، ألن��ه يش��ى أن يت��وّرط يف 
احلدي��ث إىل نقط��ٍة ق��د تودي به إىل املس��اءلة 
يق��ول  "الدول��ة".  تنظي��م  قب��ل عناص��ر  م��ن 
أح��داً  يس��اعد  إن��ه مل  املدين��ة"  ل�"ع��ن  )س( 
من��ذ ش��هرين، وال يتوق��ع أن يفع��ل ذل��ك يف 
وق��ٍت قري��ب. و"داع��ش ه��ي الس��بب، ال رمح��ت 
الن��اس وال خّل��ت رمح��ة رب العامل��ن تن��زل". 
يصم��ت قلي��اًل ليتأك��د أن ال أح��د يس��معه 
ويتاب��ع: "وم��ا يهتّم��ون بفق��ر وال جري��ح وال 
حمت��اج. وم��و ش��اطرين إال بتخوي��ف الناس". 
يش��رح )س( طريق��ة عمل��ه الس��ابقة، ضم��ن 
جمموع��ٍة م��ن الناش��طن: "دائم��ا كن��ا جن��ّدد 
بقوائمن��ا، ونس��أل ع��ن النازح��ن واجلرح��ى 
وع��ن األيت��ام. وم��ا نعط��ي إال احملت��اج والل��ي 
يس��تحق املس��اعدة". ويب��دي رض��اه ع��ن عمل��ه 
الس��ابق، فق��د بذل��وا كّل م��ا يس��تطيعون م��ن 
جه��ٍد يف خدم��ة الن��اس، حبس��ب م��ا يق��ول.

بش��كٍل  األهل����ّي  النش������اط  تراج��ع  	
ش������هر  م��ن  ابت��داًء  ال��زور  دي��ر  يف  كب��ٍر 
حزي��ران الفائ��ت، وه��و الش��هر ال��ذي أكمل��ت 
في��ه "الدول��ة اإلس��المية" سي������طرتها عل��ى 
أعم��ال  يف  املش�����تغلون  وخض��ع  احملافظ��ة. 
اإلغاث��ة واخلدم��ات لتحقيق��اٍت ح��ول عملهم 
الس��ابق، وألق��ي ببعضه��م يف س��جون التنظيم 
بته��ٍم خمتلف��ة. ومل تتض��ح حقيق��ة موق��ف 
النش������اطات إال  "الدول��ة" م��ن ه��ذه  تنظي��م 
مؤخ��رًا، إذ مل يع��د األم��ر جم��ّرد ح��رٍص على 
م��ن  املقّرب��ون  زع��م س��ابقًا  –كم��ا  النزاه��ة 
التنظي��م- ب��ل تأك��دت رغبت��ه يف االس��تحواذ 
والس��يطرة عل��ى كّل مفص��ٍل م��ن مفاص��ل 
ي��درك  ال��ي  النواح��ي  يف  إال  الع��ام،  الش��أن 
وراف��ق  به��ا.  القي��ام  ع��ن  عاج��ٌز  أن��ه  متام��ًا 
إيق��اٌف ش��به كام��ٍل  ه��ذا  "الدول��ة"  س��لوك 

ألعم��ال املنظم��ات ذات الطبيع��ة اإلنس��انية 
العامل��ة يف احملافظ��ة، مبوج��ب  واخلدمي��ة 
تعميم��اٍت أصدرته��ا ال��دول املاحن��ة هل��ا، ال��ي 
ختش��ى اس��تفادة تنظي��م "الدول��ة" م��ن ه��ذه 
يف  اخل��رّي  بالعم��ل  يدف��ع  مم��ا  األعم��ال. 
واخلدم��ّي،  املختلف��ة،  بأنواع��ه  ال��زور،  دي��ر 
إىل اهلاوي��ة، وخاص��ًة م��ع إحج��ام منظم��اٍت 
العم��ل  ع��ن  األمح��ر  اهل��الل  مث��ل  أخ��رى 
هن��اك. ويتس��اءل معل��م مدرس��ٍة م��ن مدين��ة 
البوكم��ال ع��ن احلكم��ة يف موق��ف املنظم��ات 
الدولي��ة ه��ذا وع��ن املتض��ّرر احلقيق��ّي من��ه، 
ف�"عناص��ر داع��ش ياكل��ون أحس��ن أكل وم��ا 
تأث��روا أب��دًا بهالق��رارات، لكن الن��ازح والفقر 
جي��وع".  راح  الل��ي  ه��و  واجلري��ح  	واليتي��م 
أن  يؤك��د  الق��رار  ه��ذا  أن  املعل��م  ويضي��ف 
ال��دول ال��ي أصدرت��ه إمن��ا تعام��ل "داع��ش" 
عل��ى أس��اس أنه��ا دول��ة، وأصدرت��ه كش��كٍل 
ال��ي تس��لكها بع��ض  م��ن أش��كال العقوب��ات 
األزم��ات.  أوض��اع  يف  بعضه��ا  حن��و  ال��دول 
إن عل��ى  يق��ول  ال��ذي  ال��رأي  أن  وينّب��ه إىل 
"داع��ش" أن تتحم��ل مس�����ؤولية الن��اس ه��و 
يف  املس��ؤولية  يف��رتض  ألن��ه  خاط��ئ،  رأٌي 
ج�������ماعٍة تفتق��د إليه��ا، حبس��ب م��ا يق��ول.

وحبس��ب ناش��طن، تتحم��ل "داع��ش"  	
ولك��ن  احلرم��ان،  ه��ذا  ع��ن  األوىل  املس��ؤولية 
الداعم��ة  واجله��ات  املؤسس��ات  عل��ى  جي��ب 
مراجع��ة مواقفه��ا، ألنه��ا حتم��اً ال ترغ��ب يف 
معاقب��ة الطرف األضعف م��ن املعادلة، وهي لن 
تلح��ق أّي ض��رٍر مب��وارد "داع��ش" ال��ي ل��ن تنف��ق 
عل��ى األعم��ال اإلغاثي��ة ش��يئاً. فف��ي البوكمال، 
عل��ى س��بيل املث��ال، وبع��د إغ��الق مجعي��ة أه��ل 
احلدي��ث اخلري��ة املختّص��ة برعاية األيت��ام؛ مل 
ُيب��ِد أم��راء "داع��ش" أّي اهتم��اٍم يذك��ر ب���)500( 
يتي��ٍم كان��ت ترعاه��م ه��ذه اجلمعي��ة، ول��ن 
يقّدم��وا هل��م -يف ح��ال اهتّم��وا مبصره��م- م��ا 
كان��ت تقّدم��ه هل��م "أه��ل احلدي��ث" أو غره��ا 
م��ن اجلمعي��ات اخلري��ة املتوقف��ة ع��ن العم��ل.
تنظي��م  ش��روط  أم��ام  تصم��د  مل  	
املنظم��ات  عل��ى  الش��ديد  وتضييق��ه  "الدول��ة" 
قص��ٍر،  ولوق��ٍت  منه��ا،  القلي��ل  إال  اإلنس��انية 
حبس��ب م��ا ح��دث يف م��دن احملافظ��ة املختلف��ة. 
فف��ي مدين��ة دي��ر ال��زور توق��ف مطب��خ منظم��ة 
رواف��د اخلري��ة ع��ن العم��ل، وه��ي يف طريقه��ا 
إىل إيق��اف باق��ي أعماهل��ا. وكذل��ك توقف��ت 
األعم��ال اإلغاثي��ة يف ك�������لٍّ م��ن م��دن امليادي��ن 
والبوك��مال وموحس���ن والق���ورية والع����شارة.

دير الزور | من موقع أورينت نت

توقف األعمال اإلنسانية في دير الزور..
عشرات آالف المحتاجين لن يجدوا بعد اليوم من يساعدهم

منذر إبراهيم

منذ س��يطرة تنظيم "الدولة اإلس��المية" على دير الزور، أوقفت معظم املؤسس��ات واملنظمات مش��اريعها اإلنس��انية، خوفًا من  	
اس��تفادة عناص��ر التنظي��م م��ن ه��ذه املش��اريع، مم��ا ح��رم عش��رات آالف احملتاج��ن م��ن املس��اعدة.
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أمام سجن داعش في مدينة الباب
آباٌء وأمهاٌت يسألون عن مصير أبنائهم

كمال الفواز

صدف��ًة يلتق��ي أش��خاٌص م��ن م��دٍن وبلداٍت خمتلفٍة على باب احملكمة، ليب��وح كلٌّ منهم لآلخر بآالمه وخماوفه على ابٍن أو  	
أٍخ أو قري��ٍب ألق��ي ب��ه يف س��جٍن م��ن س��جون تنظي��م الدول��ة.

يق��ول كه��ٌل أبي��ض الش��عر إن��ه ال  	
يع��رف س��ببًا العتق��ال ابن��ه، مع ثالث��ن آخرين 
م��ن بل��دة ت��ادف. فه��م جم��ّرد أش��خاٍص عادين 
ليست هلم عالقٌة بأّي شيء: "قال موظفن عند 
بش��ار ق��ال.. اب��ي عام��ل فرن مس��كن عم يدم 
الن��اس م��ا ع��م ي��دم بش��ار بهالف��رن.. وكل 
راتب��ه 15 أل��ف. وإذا م��ا بده��ن ياه يش��تغل لبش��ار 
يعط��وه عاألق��ل 10 آالف وأنا ما خبليه يروح لو 
خت��رب الدنيا". يعلق ش��ابٌّ م��ن مدينة الباب أن 
والده مسجوٌن بالتهمة نفسها، وأنه قد اعتقل 
م��ع مئ��ٍة ش��خٍص آخ��ر ألنه��م موظف��ون: "أب��وي 
مري��ض قل��ب. ول��و م��ا هالرات��ب م��ا كان س��افر 
حلل��ب أول كل ش��هر وحتم��ل كل هالع��ذاب. 
ولو يعطوه بدل هالراتب أنا بضمنه ما يتحّرك 

خط��وة هلني��ك".
بالتنق��ل ب��ن أج��زاء حل��ب اخلاضع��ة  	
املوظف��ون  يصب��ح  خمتلف��ٍة  ق��وًى  لس��يطرة 
احلكومي��ون موض��ع اش��تباٍه م��ن اجلمي��ع؛ ف��ال 
توف��ر خماب��رات األس��د وش��بيحته أح��داً م��ن 
ه��ؤالء املوظف��ن م��ن تهم��ة العمال��ة ومس��اعدة 
"اإلره��اب"، وكذل��ك يفع��ل عناص��ر التنظي��م 
الس��تالم  وعودته��م  ذهابه��م  ح��ن  معه��م 
الرات��ب أّول كل ش��هر. إال أن قضاي��ا املوظف��ن 
أه��ون  م��ن  تع��ّد  التنظي��م  ل��دى  املس��جونن 
القضاي��ا، إذ ال يتأخ��ر إط��الق س��راحهم ع��ادًة. 
كم��ا ينص��ح رج��ٌل مس��ع احلدي��ث الس��ابق: 
"امح��دوا ربك��م ش��غلتكن س��هلة". ث��م يهم��س 

بص��وٍت أخف��ض أن تهم��ة ابن��ه، املعتق��ل من��ذ 
مخس��ة ش��هور، خط��رة، فه��و "إعالم��ي". لكن��ه، 
كم��ا يق��ول الرج��ل: "كان إعالم��ي. ب��س واهلل 
اعتزل كلش��ي ملا بلش��ت املش��اكل بينهن وبن 
اجلي��ش احل��ّر.. م��ن مخ��س ش��هور مس��جون 
ولس��ا ما حتاكم وما خلوني أش��وفه.. عش��رين 
م��رة رح��ت وجيت وما ش��فته". ويضيف الرجل 
بن��رٍة يائس��ٍة أنه بدأ يفقد األم��ل، وليس له إال 
اهلل ليأخذ حقه: "حمكمة املظامل قالوا ملا يطلع 
ابنك من السجن خليه جيي هو يشتكي.. ليش 
أن��ا أع��رف اب��ي عاي��ش وإال مي��ت.. حس��ي اهلل 

. " عليه��م
لي��س  النظ��ام،  حماك��م  يف  كم��ا  	
للوقت أو لكرامة الناس أية قيمٍة لدى عناصر 
التنظيم وقادته، فقد ُيلقى بأّي شخٍص ألشهٍر 
يف الس��جن، وبتهم��ٍة تافه��ٍة، بانتظ��ار أن ينظ��ر 
القاضي فيها. وال يكفي ثالثة قضاٍة فقط، هنا 
يف الب��اب، للنظ��ر يف الع��دد اهلائ��ل م��ن القضاي��ا 
وح��االت االعتق��ال. وحبس��ب رواي��اٍت كث��رٍة 
القض��اة  ه��ؤالء  الس��كان، ال حي��رتم  يتناقله��ا 
وعودهم الش��فهية للمراجعن بتس��ريع النظر 
يف القضاي��ا. وكث��راً م��ا مس��ع املراجعون منهم 
مجل��ة: "روح وتع��ال بع��د 15 ي��وم"، ث��م يتك��رر 
املعان��اَة  الطل��ب ذات��ه ع��ّدة م��رات. وتضاع��ف 

ح��االُت غي��اب القاض��ي أو تأخ��ره. 
االس��تعالمات  ش��باك  م��ن  قريب��ًا  	
تتوّس��ل عج��وٌز بصوٍت ع��اٍل: "اهلل يوفق��ك.. واهلل 

أن��ا جاي��ة م��ن دي��ر ال��زور.. خلي��ي أش��وفه.. واهلل 
م��ا أق��در أمش��ي فش��لون أروح وأرج��ع بعدي��ن". 
جييبه��ا عنص��ر االس��تعالمات بأنه ال يس��تطيع 
مس��اعدتها يف وقت التحقي��ق فتصرخ العجوز: 
"واهلل خايف��ة أم��وت وم��ا أش��وفه.. كان راي��ح 
يش��تغل برتكيا وس��جنتوه... ليش ساجنينه؟". 
يزجره��ا العنص��ر: "ابن��ك جي��ش ح��ّر، ولقين��ا 
جبّوال��ه ص��ور جي��ش ح��ّر. وم��ا راح تش��وفيه إال 
يلص التحقيق". تشهق العجوز "جيش حّر؟ 
ابي واهلل مو جيش حّر. كان يشتغل باملازوت. 
والص��ور م��و إل��ه، ه��اي لقرايب��ه وربع��ه.. خلي��ي 

أش��وفه واهلل م��ا ل��ي غ��ره".
يض��ع الش��بان امل��اّرون ع��ر حواج��ز  	
التنظيم لتفتيٍش جسديٍّ دقيق. ويعتر العثور 
يف جّواالته��م عل��ى صوٍر ملقاتل��ي اجليش احلّر، 
أو لش��عارات الث��ورة أو لعلمه��ا، تهم��ًة كب��رة. 
وال تفل��ح يف بع��ض احل��االت عملي��ات ح��ذف 
الصور، فقد يستعيد عناصر التنظيم العناصر 
احملذوف��ة م��ن اهلات��ف. إضاف��ًة إىل اس��تعراض 
احملادثات للبحث عن مجلٍة تنتقد التنظيم أو 

تش��ر إىل موق��ٍف م��ا ض��ّده. 
عل��ى أب��واب س��جون التنظي��م يق��ف  	
كل ي��وم عش��رات اآلب��اء واألمه��ات واألخ��وة 
حي������ظوا  أن  أم��ل  عل��ى  طوي�������لة،  س�������اعاٍت 
عب��ارٍة  أو  زي��ارٍة  فرص��ة  أو  باإلف��راج  بوع��ٍد 
	تطمئنه��م إىل أن م��ن يس��ألون عن��ه م��ا زال 

على قيد احلياة.

من إصدارات التنظيم
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من إصدارات التنظيم

يف اليوم األول لسيطرة تنظيم "الدولة اإلسالمية" على مدينة العشارة يف ريف دير الزور الشرقّي، اعتقل مقاتلو التنظيم  	
الشيخ عّمان النجرس بتهمة ممارسة السحر. لتختفي آثاره بعد ذلك، وملدة ثالثة أشهر، إىل أن أبلغ ذووه بنبأ وفاته يف وقٍت سابق.

مرافعٌة عن الشيخ الشهيد عّمان النجرس
ضحيــٌة أخــرى مــن ضحايــا التنظيــم، بعــد ثالثــة أشــهٍر مــن االختطــاف

املستشار أمحد توفيق

وتضارب��ت األخب��ار ال��ي حتّدث  	
به��ا عناص��ر التنظي��م ح��ول طريق��ة 
الوف��اة، ب��ن من يق��ول بأنه قتل أثناء 
اش��تباٍك وق��ع قرب مدينة الش��ّدادي، 
وم��ن يّته��م ش��خصًا م��ن بل��دٍة أخرى 
بقت��ل الش��يخ، وم��ن دون أّي س��ياٍق 
منطق���������يٍّ يف كلت��ا الروايتي��������ن. 
وتس�������لمت عائل��ة الش������يخ ش��هادًة    
براءت��ه م��ن تهم��ة ممارس��ة الس��حر 

املنس��وبة إلي��ه، م��ن احملكم��ة اإلس��المية يف امليادي��ن.
يف ه��ذه القضي��ة –وغره��ا- ُيط��رح الس��ؤال ح��ول ش��رعية  	
حماكم التنظيم، وعن األساس الشرعّي والقانونّي الذي أنشئت عليه. 
وباملوافق��ة ج��داًل عل��ى حك��م التغل��ب والس��يطرة، ال��ذي يس��وقه البع��ض 
دفاع��ًا ع��ن ش��رعية ه��ذه احملاك��م، ُتطرح أس��ئلٌة أخرى تش��ر إىل مجلٍة 
م��ن األخط��اء الفادح��ة ال��ي وق��ع فيه��ا اجله��از الش��رعّي أو القضائ��ّي 
للتنظي��م خبص��وص قضي��ة الش��يخ عمان. ميك��ن حتديده��ا انطالقًا من 

االش��رتاطات التالي��ة:
- أن تك��ون هن��اك ش��كوى أو اّدع��اٌء او إب��الٌغ م��ن ش��خٍص معل��وٍم  	
ذي مصلحٍة حقيقيٍة يف هذه الشكوى. ويف حال اعتبار القضية مصلحًة 

عام��ًة جي��ب أن يك��ون اجل��رم مش��هوداً.
- أن يتّم القبض على املتهم بصورٍة رمسية، ودون االنتقاص  	

كرامت��ه. م��ن 
- أن يكون مكان االحتجاز معروفًا، لكي يتمكن ذوو املتهم من  	

زيارت��ه واالطمئن��ان علي��ه. وأن يتواف��ر ل��ه ح��ّق الدف��اع ع��ن نفس��ه.
- أن تك��ون احملكم��ة ذات مق��رٍّ مع��روٍف، وأن يك��ون القاض��ي  	

معلوم��ًا. ش��خصًا 
- أن جتري احملاكمة علنًا، ويصدر احلكم بالراءة أو اإلدانة  	

علني��ة.  يف جلس��ٍة 
ومل يتحقق أيٌّ من هذه الشروط؛ فقد اعتقل الشيخ بطريقٍة  	
تعس��فيٍة وبش��كٍل مهٍن لش��خصه ولعائلته. ثم سيق إىل جهٍة جمهولة، 
ومل ُيع��رف م��كان احتج��ازه، وال اس��م القاضي ال��ذي نظر يف قضيته. ومل 
حت��ّدد كذل��ك احملكم��ة صاحب��ة االختص��اص، وال مكانه��ا. ومل ُيعلم أيٌّ 
م��ن حيثي��ات الدع��وى. فكي��ف تب��ّن للمحكم��ة اإلس��المية أن��ه مذن��ٌب أو 
بريء؟ وكيف ُيعرف أيضًا إن كان قد خضع حملاكمٍة أم ال؟ ثم ماذا 
تعي شهادة الراءة الي قّدمتها احملكمة لذويه يف اليوم الذي أبلغوا فيه 

نبأ وفاته؟
وقعت مظلمة الشيخ منذ حلظة مداهمة منزله ثم اعتقاله،  	
وبتهم��ٍة تس��بق س��يطرة التنظي��م عل��ى البل��د ال��ذي حكم التنظيم نفس��ه 
على أهله بالرّدة واجلهل بأصول الدين قبل االستيالء عليه، مما يعفي 
املته��م م��ن تبع��ات التهم��ة. ويس��تحيل أن يقع اجل��رم يف الس��اعات األوىل 

لس��يطرة التنظي��م. ومل ُي��راَع، يف ح��ال وقع��ت ه��ذه االس��تحالة، مبدأ درء 
احل��دود بالش��بهات.

امليادي��ن  حمكم��ة  ع��ن  الص��ادرة  ال��راءة،  ش��هادة  وتكش��ف  	
اإلس��المية، جه��اًل فاضح��ًا باألح��كام واملصطلحات. فعب��ارة "ثبتت براءة 
ذّمته" مصطلٌح مدنيٌّ ال يالئم الطبيعة اجلزائية للتهمة. كأن نقول: 
ين"، والصواب يف سياق احلال هو: "ثبتت براءته  "ثبتت براءة ذّمته من الدَّ
م��ن اجل��رم املنس��وب إلي��ه". إذ إن العقوب��ة تتعل��ق بش��خص املته��م ولي��س 
بذمت��ه املالي��ة. وتكش��ف ورق��ة الراءة أيضًا عن خطأ إمالئ��يٍّ ال جيوز أن 
يص��در ع��ن ق��اٍض. وتوج��ب ه��ذه الش��هادة عل��ى التنظي��م العائ��دة إليه أن 
ينفذ القصاص من القاتل واملسؤول عن القتل واملشارك فيه واملسهل له، 
وهذا ما لن يتحقق يف سلطٍة أو من قضاٍء تتغلب خصال اجلرمية فيه 
عل��ى أّي��ة خص��اٍل أخ��رى. وال حتتاج الس��رة احلس��نة لرجٍل مثل الش��يخ 
عمان ألية شهادٍة من قبل قاتليه. وهو الرجل احملرتم يف بيئته، واملشهود 

ل��ه بالص��الح والتق��وى والس��رة احملم��ودة م��ن كّل عارفي��ه.
الش��يخ عّم��ان النج��رس م��ن موالي��د العش��ارة 1947. مت��زّوٌج  	
وله 11 ولداً. حائٌز على دبلوم الدراسات العليا يف احلديث والدراسات 

اإلس��المية م��ن جامع��ات اململك��ة املغربي��ة من��ذ الع��ام 1986.

الشهيد عّمان النجرس   
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تجنيد األطفال في صفوف داعش
الكفر والرّدة أّول األحكام التي يطلقها الفتية المتخّرجون من معسكرات التنظيم على عائالتهم

أمحد الصاحل

يف الش��وارع الرئيس��ية ويف احلارات، ينشط أصحاب الوجوه  	
املبتس��مة، كم��ا يصفه��م أح��د ناش��طي مدين��ة امليادي��ن، قاص��دًا بذل��ك 
عناص��ر الدع��وة التابع��ن للتنظي��م أثن��اء عملهم امليدان��ّي املركز على 
األطف��ال واليافع��ن قب��ل أّية ش��رحيٍة عمريٍة أخرى. فمقابل القس��وة 
واخلش��ونة ال��ي يبدونه��ا للرج��ال والنس��اء م��ن خمتل��ف األعم��ار، 
ُيظه��ر عناص��ر التنظي��م لطف��ًا وليون��ًة بالغت��ن حن��و األطف��ال، بغاي��ة 

اكتس��اب حمبته��م وإعجابه��م.
يرن��ا حس��ان، وه��و بائ��ع أجه��زٍة كهربائي��ٍة م��ن امليادي��ن،  	
قص��ة "أج��ره" الص��ّي ال��ذي ت��رك العم��ل والتح��ق بالتنظي��م: "كان 
يزورن��ا مهاج��ر عاحمل��ل، ويت��وّدد للول��د، ويق��ل ل��ه إن��ه إذا ص��ار معاه��م 
راح ياخ��ذ رات��ب ش��هري أضع��اف م��ا ياخ��ذه م��ن الش��غل باحمل��ل، وأن��ه 
راح يس��اعد أهل��ه بهالرات��ب، وأن��ه راح يرض��ي رب العامل��ن ملا يصر مع 
الدولة". ويذكر أبو حممد طريقًة أخرى من طرق اجتذاب األطفال 
واهتماماته��م  يراقب��ون ميوهل��م  إذ  التنظي��م،  يّتبعه��ا عناص��ر  ال��ي 
وياطبونه��م انطالق��ًا منه��ا. وه��ذا م��ا فعل��وه م��ع ابن��ه املعج��ب بأن��واع 
األس��لحة، إذ وع��ده أح��د املهاجري��ن ب��أن يق��ّدم له مسدس��ًا كهديٍة إن 
التحق مبعسكرات التدريب الي أنشأها التنظيم يف مناطق خمتلفٍة 

م��ن حمافظ��ة دي��ر ال��زور.
ومراهق��ون  أطف��اٌل  يش��ارك  املعس��كرات  ه��ذه  كّل  ويف  	
كث��ر، يضعون لتدريباٍت عس��كريٍة ش��اقٍة ودروٍس يف فق��ه التنظيم 
وعقيدت��ه. وتك��ون األس��ابيع الثالث��ة ال��ي يقضيه��ا الطف��ل أو املراه��ق 
–وه��ي امل��ّدة ال��ي تس��تغرقها معس��كرات التنظي��م يف املرحل��ة األوىل- 
كافي��ًة لعملي��ة غس��يل الدم��اغ أو إع��ادة التش��كيل. يق��ول عب��د اهلل، 
وه��و ش��ابٌّ يف أول الثالثين��ات، خض��ع ملعس��كٍر تدري��يٍّ قب��ل أن ي��رتك 
التنظي��م: "كان معن��ا أطف��اٌل ومراهق��ون، يتدّرب��ون مثلن��ا ويعاَمل��ون 
كم��ا نعاَم��ل م��ن حي��ث صرام��ة التدري��ب والقس��وة فيه، مم��ا جيعلهم 
يش��عرون بالثق��ة بالنف��س واإلحس��اس باملس��ؤولية". وحبس��ب قول��ه، 
يع��رض املدّرب��ون مقاط��ع فيدي��و لعملي��ات ذب��ٍح حقيقي��ٍة "للكف��رة 
واملرتّدي��ن"، يف دروٍس خاّص��ٍة تعّل��م طريق��ة "الذب��ح الس��ليم". ويك��ّرر 
املدّرب��ون دوم��ًا عل��ى أمس��اع األطف��ال قص��ة الصحاب��ّي أس��امة بن زيد، 
ال��ذي ق��اد جيش��ًا م��ن جي��وش املس��لمن وه��و يف س��ّن الس��ابعة عش��رة. 
ويالح��ظ عب��د اهلل أن ختري��ب عالق��ة األطف��ال بذويه��م ومتّرده��م 
عليه��م ه��و واح��ٌد م��ن أه��داف التدري��ب. إذ يعتق��د املدّرب��ون بض��رورة 
تربي��ة متطّوعيه��م م��ن جدي��ٍد وف��ق م��ا يري��د التنظي��م، ومب��ا يال��ف 
تربي��ة األه��ل، ال��ي ينظ��ر إليه��ا املدّرب��ون عل��ى أنه��ا س��بٌب م��ن أس��باب 
الفس��اد املستش��ري يف اجملتمع. ويش��كو آباء وأمهات الفتية املتخّرجن 
واكتس��ابهم  أوالده��م،  طب��اع  تغ��ّر  م��ن  التنظي��م  معس��كرات  م��ن 
م��ا  ول��كّل  الس��ابقة،  وبيئاته��م  عائالته��م  جت��اه  عدوان��يٍّ  لس��لوٍك 

ن��وه خ��الل التدري��ب. فتق��ول إح��دى األمهات  يال��ف م��ا تعّلم��وه أو ُلقِّ
إن ابنها املراهق وصفها ب�"الكافرة"، وهّددها أنه ميكن أن يقتلها، بعد 
مش��اجرٍة م��ع أخت��ه ال��ي حت��ب مساع األغان��ي. ويروي أب��و خالد قصًة 
ش��بيهًة مع ابنه الذي متّرد ومل يعد يطيعه أبدًا، قبل أن يهجر املنزل 
نهائي��ًا، ألن��ه مل��يٌء باملعاص��ي حس��ب م��ا يق��ول الفت��ى. وبتتب��ع معظ��م 
قصص األطفال املعجبن بالتنظيم أو املنتس��بن إليه ميكن الوصول 

إىل ذات النتائ��ج.
تق��ول اختصاصي��ة النفس��ية آي��ة مهن��ا إن التش��ّرد وامل��وت  	
اللذي��ن أفرزتهم��ا احل��رب أفق��دا املراهق��ن واألطفال الش��عور باألمان 
ال��ذي كان��ت متنح��ه العائل��ة يف م��ا مض��ى، وه��ذا ما جيعله��م يف حالٍة 
م��ن الضي��اع النفس��ّي والفك��رّي، وخاص��ًة املراهق��ن يف املرحل��ة ال��ي 
ُتط��رح فيه��ا ل��دى اإلنس��ان أس��ئلٌة كث��رٌة ع��ن كّل القي��م واملعتقدات 
ال��ي اكتس��بها يف املراح��ل الس��ابقة، وه��و م��ا س��ّهل عل��ى التنظي��م 
عملي��ة غس��يل األدمغ��ة، فه��و ميل��ك إجاب��اٍت "دقيق��ًة" يف كّل الش��ؤون 
االجتماعي��ة والديني��ة، ال جيده��ا املراه��ق ل��دى األه��ل أو األصدقاء أو 
احمليط الس��ابق، حبس��ب ما تقول مهنا. وتضيف أيضا عاماًل آخر من 
عوام��ل اإلغ��واء ه��و الش��عور باحلماي��ة والرعاي��ة والق��ّوة ال��ذي مينحه 

التنظي��م، ف�"الدول��ة" حتم��ي أنصاره��ا وتداف��ع عنه��م.

يف دي��ر ال��زور، ويف احملافظ��ات األخ��رى اخلاضع��ة لس��يطرته، يعم��ل تنظي��م "الدول��ة اإلس��المية" عل��ى جتني��د األطف��ال  	
واملراهقن، ويولي اهتمامًا بالغًا بهذه العملية، مسّخراً هلا جزءاً كبراً من نشاطه الدعوّي. فهي أحد األساليب الرئيسية الي يّتبعها 

إلع��ادة بن��اء اجملتم��ع م��ن جدي��د.

رادار المدينة8

من أحد معسكرات األطفال يف تنظيم الدولة
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"فوبيا" القصف لدى األطفال:
 اضطرابات ضغط الدم وسلس البول 

وفقدان القدرة على النطق أبرز األعراض

تنظيم "الدولة" 
 يغلق مدارس 

دير الزور
عبود احملمدسقراط علي

ال توج��د أرق��اٌم ع��ن ع��دد األطف��ال املصاب��ن بأع��راٍض مَرضي��ٍة ذات منش��ٍأ  	
نفس��يٍّ نتيج��ة أعم��ال احل��رب يف حمافظ��ة دي��ر ال��زور. ولك��ن، وحبس��ب م��ا يالح��ظ 
مهتم��ون ب�"فوبي��ا" القص��ف، ف��إن واح��داً م��ن بن كّل مخس��ة أطفاٍل يصاب بآث��اٍر مؤقتٍة 
أو دائم��ٍة نتيج��ة تعّرض��ه ملواق��ف مرعب��ٍة أثن��اء عملي��ات القص��ف بأش��كاهلا املختلف��ة.

CNN من موقع

يف مدين��ة موحس��ن –ش��رق دي��ر ال��زور- يذك��ر أح��د األطب��اء ل�"ع��ن املدينة" أنه وّث��ق لوحده  	
)37( حال��ًة مَرضي��ًة ل��دى األطف��ال، تس��ّببت به��ا عمليات القصف اجلوي واملدفعي لطائرات األس��د على 

املدين��ة. ويق��در الطبي��ب أن الع��دد الكل��ّي لإلصاب��ات يف��وق ه��ذا الرق��م بكث��ر.
أمح��د )6 س��نوات( أح��د ضحاي��ا الغ��ارات اجلوي��ة. وتق��ول عائلت��ه إن��ه كان نائم��ًا ح��ن دّم��رت  	
طائ��رٌة أس��ديٌة من��زاًل جم��اوراً هل��م، حمدث��ًة انفج��اراً هائ��اًل دف��ع ب��ه إىل الرك��ض والص��راخ بش��كٍل 
هستريٍّ مل يتوقف عنه إال بإسعافه إىل املشفى امليدانّي حيث أعطي املهدئات، ليفقد بعد ذلك بساعاٍت 
قدرت��ه عل��ى ال��كالم. يق��ول أب��وه: "باملش��فى مل��ا ف��اق م��ن الن��وم، ص��ار يبك��ي ويأش��ر عل��ى إمث��ه أنه م��ا يقدر 
حيكي". ولعائش��ة )7 س��نوات( قصٌة أخرى مع التبول الالإرادّي الذي أصيبت به جّراء الغارات اجلوية، 
مم��ا أصابه��ا حب��رٍج ش��ديٍد، فتوقف��ت ع��ن اللع��ب من أقرانه��ا وأخذت متي��ل إىل العزلة والبق��اء يف البيت. 
ومل يّف��ف اهل��رب بعي��داً عن موحس��ن من حالة حممود )10 س��نوات(، الذي أصي��ب بانهياٍر عصيٍّ بعد 
أن س��قطت قذيف��ٌة قريب��ٌة أّدت إىل ب��رت ق��دم ش��قيقه. فما زال حممود، ورغم ن��زوح عائلته إىل األراضي 
الرتكي��ة، يعان��ي م��ن كوابي��س ليلي��ٍة وح��االت هل��ٍع مفاج��ٍئ ل��دى مساع��ه أّي ص��وٍت مرتفع. وس��جلت 
أيض��ًا حال��ة بل��وٍغ مبك��ٍر لطفل��ٍة مل تتج��اوز السادس��ة، نتيج��ة تعّرضه��ا ملوق��ٍف مرع��ٍب صاح��ب إح��دى 

الغارات. 
وأثن��اء الغ��ارات أو القص��ف املدفع��ّي حت��اول معظ��م العائ��الت صرف انتباه ابنائه��ا عن أصوات  	
االنفج��ارات املخيف��ة، برف��ع ص��وت التلف��از مث��اًل، أو إدخ��ال األطف��ال إىل غ��رٍف مغلق��ة، أو نقله��م إىل 
أماكن بعيدٍة إن توافرت وسائط نقٍل يف نوبات القصف الي متتّد لوقٍت طويل. إال أن هذه احملاوالت 

ال جت��دي ب��أّي نف��ٍع يف امل��ّرات ال��ي تس��تهدف فيه��ا مناط��ق قريب��ة.
يذك��ر األطب��اء ع��دداً م��ن احل��االت املرضية ذات املنش��أ النفس��ّي لدى األطف��ال بفعل احلرب،  	
منه��ا فق��دان الق��درة عل��ى النط��ق واخل��وف املتواص��ل واالنفع��ال الش��ديد والنوب��ات االكتئابي��ة احل��ادة، 
ويرتاف��ق ذل��ك م��ع أع��راض س��لس الب��ول واضطراب��ات ضغ��ط ال��دم واإلقي��اء والغثي��ان وغ��ر ذل��ك م��ن 
األع��راض والع��ادات الطارئ��ة يف س��لوك الطف��ل وصحت��ه. وال تلق��ى ه��ذه القضي��ة الق��در ال��كايف م��ن 
االهتم��ام، إذ تع��ّد أم��راً ثانوي��ًا يف ظ��ّل الظ��روف الصعب��ة ال��ي مي��ّر به��ا الس��كان. وال ميك��ن معاجل��ة ه��ذه 
الظاه��رة إال بتطبي��ق برام��ج رعاي��ٍة تنفذه��ا مؤسس��اٌت خمتّص��ٌة تب��دأ م��ن إبع��اد األطف��ال ع��ن العوام��ل 
والظ��روف املس��ّببة. واجلدي��ر بالذك��ر هن��ا ه��و توق��ف كّل املنظم��ات احمللي��ة املهتم��ة باألطف��ال ع��ن 

العم��ل بع��د س��يطرة تنظي��م "الدول��ة اإلس��المية" عل��ى حمافظ��ة دي��ر ال��زور.

األهال�����ي،  اعرتاض������ات  تث��ِن  مل  	
الدول��ة  تنظي��م  ال��زور،  دي��ر  حمافظ��ة  يف 
اإلسالمية عن قراره األخر بإغالق املدارس 
إىل أج��ٍل غ��ر مس��ّمى. وحبس��ب مقّرب��ن من 
التنظي��م، ل��ن ُيع��اد افتتاحه��ا حت��ى تكتم��ل 
املناه��ج التعليمي��ة اجلدي��دة ولكاف��ة املراحل، 
مم��ا يع��ي انهي��اراً كام��اًل لعملي��ة التعلي��م 
مبجمله��ا، وضياع��ًا حقيقي��ًا ملس��تقبل آالف 

الط��الب م��ن أبن��اء احملافظ��ة. 
الغاضب��ن  اآلب��اء  بع��ض  يق��ول  	
س��يطرة  ع��ن  بعي��داً  س��يهاجرون  إنه��م 
التنظي��م إىل أمكن��ٍة يس��تطيعون فيه��ا تعلي��م 
أبناءه��م، وي��رى آخ��رون يف "التعلي��م املنزل��ّي" 
ح��اًل ميك��ن هل��م تطبيق��ه، ويفك��ر البع��ض 
بافتت��اح نق��اٍط أو خالي��ا تعليمي��ٍة يف األحي��اء 
باس��تخدام بع��ض البي��وت. إال أن مجي��ع ه��ذه 
احمل��اوالت، إن كت��ب هل��ا النج��اح وجن��ت م��ن 
تس��لط التنظي��م، ال ميك��ن أن تك��ون بدي��اًل 
ع��ن التعلي��م يف امل��دارس بش��كله املع��روف، 
ول��ن حتق��ق األه��داف املطلوب��ة م��ن العملي��ة 

لتعليمي��ة. ا
قب��ل س��يطرة التنظي��م عل��ى دي��ر  	
ال��زور مل يك��ن التعلي��م خب��ر، لك��ن مش��كالته 
ميك��ن  وكان  للمعاجل��ة،  قابل��ًة  كان��ت 
للمب��ادرات ال��ي تق��وم به��ا هيئ��اٌت ومؤسس��اٌت 
حملي��ٌة أن ختّف��ف م��ن آث��ار ه��ذه املش��كالت. 
جنح��ت  أيض��ًا  التنظي��م  س��يطرة  وقب��ل 
احلكوم��ة املؤقت��ة، وم��ن قبله��ا اهليئ��ة العلي��ا 
الش��هادتن  امت�����حانات  للتعلي��م، يف إج��راء 
ال������ثانوية واإلعدادي��ة للعام����ن املاض����ين
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)أن��ت أن��ت الدّمرتن��ا(.. رغ��م اجلان��ب الس��اخر يف هذه العبارة، الي انتش��رت عر مقطع فيديو ألح��د مقاتلي اجليش احلّر وهو  	
ميازح شابًا جمنونًا، إال أنها حتمل، حن ترتدد بن أهالي مدينة دير الزور، شحنًة كبرًة من القهر والشعور بالغنب، وخبيانة مجيع 
األطراف السياس��ية والعس��كرية ألهداف الثورة وللش��عب. وقد أصبحت مثل هذه العبارات مصطلحاٍت حتمل مفتاحًا س��ّريًا يتصر 
الكثر من الدالالت واأللغاز املتفاهم عليها شعبيًا. فشّكلت، إىل جانب كلماٍت ومفاهيم وتراكيب أخرى، ما نستطيع أن نطلق عليه 

معجم الثورة الش��عّي.

معجم الثورة الشعبّي
علي خطاب

وق��د تع��ّددت املص��ادر ال��ي اس��تقى منها  	
األهال��ي مصطلحاته��م، وأهمه��ا الواق��ع املع��اش 
ووس��ائل اإلع��الم واالختصاصي��ون، وبدرج��ٍة أق��ّل 
أفرزته��ا  ال��ي  واهليئ��ات  والتنظيم��ات  األح��زاب 

الث��ورة.
عن احلرب وأدواتها:

ال��ي  اإللزامي��ة،  اخلدم��ة  ش��كلت  	
خض��ع هل��ا قس��ٌم كب��ٌر م��ن الرج��ال، معين��ًا نه��ل 
من��ه األهال��ي تس��مياٍت مل��ا واجه��وه م��ن أس��لحٍة يف 
قم��ع الث��ورة. عرف��وا يف البداي��ة )الكالش��ينكوف، 
عل��ى  يطلقونه��ا  فراح��وا  الدباب��ة(،  ج��ي،  ب��ي  آر 
دون  النظ��ام،  اس��تعملها  ال��ي  األس��لحة  كاف��ة 
فئ��اٍت  ب��ن  الس��الح  ظه��ور  وم��ع  بينه��ا.  متيي��ٍز 
معارض��ة، وب��روز ظاه��رة املنش��قن –دون إغف��ال 
ال��دور امله��ّم ال��ذي لعب��ه اإلع��الم– أصب��ح األهال��ي، 
بع��د معاين��ٍة قريب��ة، ميّي��زون، وحبس��ب الص��وت 
واالنفج��ار، ب��ن األس��لحة املتوس��طة والثقيل��ة. 
فُتدوول��ت مس��ّمياتها بلهج��ٍة حملي��ة، م��ن مث��ل 
)12,5 اثنع��ش ون��ص(، )14 أربعطع��ش(، )ص��اروخ 
أرض أرض أب��و ش��خرة(، وغره��ا. كم��ا انتش��رت 
تس��مياٌت متّي��ز أن��واع ب��ارودة الكالش��ينكوف )أم 
الس��واجي، أم الص��اروخ، تبوكي��ة، ب��ن الدن(. ث��م 
أصب��ح الط��ران يقّس��م، حبس��ب صوت��ه وش��كله، 

إىل )حرب��يٍّ ومروح��ّي(. وجيل��ب معه إما التحليق 
)لالس��تطالع( والتخوي��ف فيخ��رق مع��ه )ج��دار 
الص��وت(، أو أن يلق��ي أربع��ة صواري��خ يف )الغ��ارة( 

الواح��دة ويرحل.
وبس��بب تعقي��د العالق��ات االجتماعي��ة،  	
واحلاضنة الي ميلكها مقاتلو اجليش احلّر، فقد 
أضاف��وا إىل أحادي��ث املدين��ة اليومي��ة مصطلحات 
تكتيٍك عس��كريٍّ مس��توحاًة من اجلي��ش النظامّي، 
لكنه��ا راج��ت إىل ح��دٍّ بعيد، مثل: )اش��تباك، قطاع، 
حم��ّررة،  منطق��ة  متش��يط،  نوب��ة،  طالقي��ة، 
كم��ن(. وم��ع امت��داد احل��رب أصب��ح احل��ّر ينت��ج 
مصطلحات��ه اخلاص��ة لس��الحه حمل��ّي الصن��ع، 
فظه��ر مدف��ع أب��و كطن��ة )مدف��ع ه��اون يس��تعمل 
القطن يف حشوته الدافعة(، صاروخ حملّي، مدفع 
جهنم )جرة الغاز(، جلكانة )أسطوانة حمشوة بال� 
ت ن ت(، اك��رة )قنبل��ة حملي��ة الصن��ع(، القبض��ة 
)جه��از الالس��لكي(. وتطلبت )حرب الش��وارع( الي 
استعملها احلّر إلنهاك اخلصم نوعًا من السّرية، 
فأطلق أمساء جديدًة على احلارات الي )يرابط( 

فيه��ا، مث��ل )الع��ن الس��اهرة( و)ب��اب احل��ارة(.
صّب من دمك للحرية:

م��ا زال��ت الف��رتة الس��لمّية ه��ي الث��ورة  	
املثالية بالنسبة إىل الكثر من األهالي يف املدينة. 

واإلعج��اب  التقدي��ر  م��ن  فيتذكرونه��ا مبزي��ٍد 
والتحّس��ر عل��ى انقضائه��ا. ويعّدونه��ا م��ن املاض��ي 
اجلمي��ل ال��ذي يتداولون ذكرياته يف جمالس��هم. 
وما زال بعضهم متمس��كًا بس��لميته. وهؤالء، ممن 
ُيطل��ق عليه��م )مجاع��ة ص��ّب م��ن دّم��ك للحرية(، 
العم��ل  مصطلح��ات  عل��ى  اإلبق��اء  يف  س��اهموا 
الس��لمّي يف حّي��ز الت��داول، مث��ل: )ناش��ط، مش��فى 
ميدان��ي، منظمة، إعالم��ي، داعم، جملس حملي، 
ح��ّل سياس��ي(. أم��ا باق��ي مف��ردات تل��ك املرحل��ة، 
هتافات��ه(،  املتظاه��رون  ي��رّدد  )م��ن  كاهلّتي��ف 
احنس��ر  فق��د  الطي��ارة؛  واملظاه��رة  والثورج��ي، 
اس��تعماهلا بس��بب ظروف احلرب، وخش��ية الناس 

م��ن رّدة فع��ل تنظي��م الدول��ة عليه��ا.
بي�������ن  األكب������������ر  احل��������ّصة  ولك��ن  	
املصطلح��ات ال��ي س��اعد الناش��طون يف إدخاهل��ا 
كان��ت يف اجمل��ال اإلغاث��ّي، بس��بب احلاج��ة املاّس��ة 
احلص��ار  ظ��ّل  يف  املدين��ة  بس��كان  تعص��ف  ال��ي 
واحلرب. فهناك املنظمة واملطبخ اجملانّي والس��لة 
الغذائي��ة واملعون��ة )يلفظها البعض معينة(. كما 
أطلق��ت تس��مية )بي��ت ش��باب( للدالل��ة عل��ى أن 
البيت تسكنه جمموعٌة من الناشطن أو املقاتلن، 
و)بي��ت نازح��ن( وتلح��ق بالعب��ارة املنطق��ة ال��ي 

ج��اؤوا منه��ا.
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حن��ن اآلن يف أرض اخلالف��ة، ونس��افر ب��ن مدينتن من الوالي��ة ذاتها؛ والية  	
الف��رات ال��ي تض��م مدن��ًا وبل��داٍت وأراٍض م��ن الع��راق وس��وريا. الرحل��ة قص��رٌة ج��داً. 

في والية الفرات..
ما يزال سّكان البوكمال سوريين، وسّكان القائم عراقيين

هادي الفيصل

ورغ��م التالق��ح الثق��ايّف ال��ذي متارس��ه  	
يبق��ى  والناش��طون  واملثقف��ون  اإلع��الم  وس��ائل 
أف��رز  ال��ذي  اخل��اّص  طابعه��ا  احمللي��ة  للثقاف��ة 
ظ��ل  يف  العب��ور  )م��كان  كاملعب��ار  مصطلحات��ه، 
أو  )املخ��ر  الداس��وس  أو  والعواي��ي  احلص��ار(، 
الري��ف(،  م��ن  )املقات��ل  والزاج��ل  اجلاس��وس(، 
والدعدوش��ي )العنصر يف تنظيم الدولة(، وخلف 
)رام��ي مدفعي��ة النظ��ام(، والعرعوري��ة )س��يارة 
مهّرب��ة(، والنّفيط��ة )م��ن يعمل��ون يف بي��ع النف��ط 
وتكريره باحلّراقات(. كما عادت األمساء القدمية 
لألماك��ن إىل الت��داول، بع��د أن كان اس��تعماهلا 
مقتص��راً عل��ى كب��ار الس��ن، كم��ا يف )اجلس��ر 
اليوغس��اليف – ب��دل السياس��ية يف ظ��ّل النظ��ام(، 
	)القشلة – بدل اهلجانة(، )االعيور – بدل البعث(.

مع تنظيم الدولة:
والك������تائب  الث������ورة  عس������كرة  من��ذ  	
اإلس��المية تؤّس��س امت��داداً هل��ا ع��ر النش��اطات 
االجتماعي��ة املتع��ّددة ال��ي متارس��ها أو تهي��ئ هل��ا، 
كاحملاض��رات وحلق��ات التعلي��م يف املس��اجد، مم��ا 
أسهم يف نشر املفاهيم واملصطلحات الي تتداوهلا 
ه��ذه اجلماع��ات، كالبيع��ة )كان��ت تع��ي االلتزام 
بأوامر القائد امليدانّي(، واألنصار )العناصر الذين 
يقدم��ون املس��اندة والدع��م(، والدع��وة )كان يفهم 
منه��ا اإلقن��اع يف املرتب��ة األوىل(، والغنائ��م )ال��ي 
ارتبط��ت عن��د البع��ض بالص��احل الع��ام، واعتره��ا 
البع��ض اآلخ��ر حق��ًا ش��خصيًا(. ومم��ا س��اعد يف 
تن��اول األهال��ي لتل��ك املصطلح��ات، ال��ي مل تغ��ب 
يوم��ًا ع��ن أحاديثه��م يف املاض��ي، ه��و أنه��ا تنه��ل م��ن 
الذاك��رة اجلماعي��ة املرتبط��ة بالدي��ن اإلس��المّي. 
ث��م، ش��يئًا فش��يئًا ب��دأ يظه��ر )املهاج��رون( وه��م 
يربط��ون )حزام��ًا ناس��فًا(، والذي��ن اتف��ق اجلمي��ع 
أفضله��م. الس��عودين(   – )اجلزراوي��ن  أن  عل��ى 

ويف ظ��ّل اخل��الف ب��ن جبه��ة النص��رة  	
)املرتّدي��ن  مف��ردات  راج��ت  الدول��ة  وتنظي��م 
واملرجئة والتمكن واألمر واخلالفة( بن الناس 
م��ن مناص��ري ه��ذا التي��ار أو ذاك، م��ع الكث��ر م��ن 
التشّوش والتذبذب واالستغراب، بل ورمبا التنّدر. 
واليوم ما زال الكثر من األهالي يطلقون تس��مية 
الدول��ة، خوف��ًا م��ن  )داع��ش( س��ّراً عل��ى تنظي��م 
العقوبة املرتتبة على ذلك. ويناقشون املصطلحات 
اجلدي��دة ال��ي أدخله��ا إىل حياته��م مبزي��ٍج م��ن 
– تق��ال  الرتق��ب واالس��تهجان، م��ن مث��ل )ش��يخ 
ألّي ش��خص(، )اس��تتابة – مراجع��ة أح��د ش��رعّيي 
التنظي��م لتس��وية األوض��اع(، )تزكي��ة – توصي��ة 
م��ن أح��د الثق��ات(، )احلس��بة – دوري��اٌت راكب��ٌة 
تبح��ث ع��ن املخالف��ات يف مس��ائل التدخ��ن وزّي 
النس��اء والص��الة عل��ى وقته��ا(، )دوغم��ا أو العروس 

– الس��يارة املفّخخ��ة(.
رغم أن الظروف القاسية واالستثنائية  	
تؤثر يف اللغة إىل أبعد حّد، لكن يبقى ملزاج الشعب 

وثقافت��ه التأث��ر ال��ذي ال يس��تهان ب��ه عليه��ا.

يف موق��ع البواب��ة احلدودي��ة القدمي��ة، تتوقف الس��يارة للحظاٍت قبل أن يش��ر هلا عنصر  	
داع��ش ب��أن تواص��ل س��رها، دون أن يتحّرك من كرس��يه، لندخل فوراً إىل مدين��ة القائم العراقية 

املالصق��ة للح��دود. بض��ع دقائ��ق فق��ط لينتق��ل الراك��ب ب��ن دولت��ن س��ابقتن.
يق��ول التج��ار إن ف��روق األس��عار تضاءل��ت إىل ح��دٍّ كب��ر ب��ن املدينت��ن، وف��ق مب��دأ "األوان��ي 
املس��تطرقة". إال أن الفروق��ات األخ��رى بينهم��ا م��ا زال��ت عل��ى حاهل��ا؛ فآم��ال البوكمالي��ن وآالمه��م 
خمتلف��ٌة ع��ن آالم وآم��ال جرانه��م يف القائ��م، كم��ا ختتل��ف كث��ٌر م��ن األش��ياء بينهم��ا. إذ تع��ّد 
أكثري��ة س��كان القائ��م –باس��تثناء مك��ّوٍن عش��ائريٍّ واح��ٍد- تنظي��م داع��ش خمّلص��ًا م��ن اضطه��اد 
اإليراني��ن، ممثل��ن حبكوم��ة بغ��داد الطائفي��ة، بينما ينظر س��كان البوكم��ال إىل داعش باعتبارها 

احت��الاًل جدي��داً بع��د عام��ن م��ن التح��ّرر م��ن حك��م األس��د. 
وال يتش��ابه خص��وم داع��ش يف املدينت��ن أيض��ًا، اذ يتح��ّدر معظ��م أع��داء داع��ش يف القائ��م  	
م��ن عش��رة "البوحم��ل"، إح��دى بط��ون قبيل��ة الدليم العربية الس��نية، والي ش��كل أبناؤها، يف بداية 
االحت��الل األمريك��ّي للع��راق، كتيب��ة احلمزة ملقاومة هذا االحتالل، قبل مس��اندته بعد خالٍف مع 
تنظي��م القاع��دة آن��ذاك، تط��ّور إىل ص��راٍع داٍم، لتك��ون احلم��زة أو البوحمل أحد املؤّسس��ن األوائل ملا 
ع��رف يف ذل��ك الوق��ت بالصح��وات. وبفع��ل الث��ارات واألحق��اد القدمي��ة مل جي��د "بوحمل القائ��م" بّداً 
م��ن التص��دي لداع��ش أثن��اء متّدده��ا األخ��ر يف الصي��ف الفائ��ت. وكانت آث��ار هذا التص��ّدي باهظًة 
عليه��م، فتف��ّرق مش��ل ه��ذه العش��رة ب��ن م��دن الن��زوح. وأع��اد بع��ض ش��بانها النازح��ن يف مدين��ة 
حديث��ة تش��كيل كتيب��ٍة تقات��ل داع��ش، ب��ذات االس��م و"العقي��دة القتالي��ة". يف ح��ن يعم��ل معارض��و 
داع��ش يف البوكم��ال بعقي��دٍة أخ��رى تنطل��ق م��ن قي��م مكافح��ة التس��لط والظل��م واحلري��ة، وه��ي 
القيم ذاتها الي انطلقوا منها يف ثورتهم على نظام األسد. وال جيمعهم نسٌب أو مصلحٌة –حبسب 

م��ا يقول��ون- إال نس��ب الث��ورة الس��ورية ومصلحته��ا. 
هن��اك ف��ارٌق آخ��ر ب��ن كلٍّ م��ن س��كان القائ��م وس��كان البوكمال، يصعب حم��وه يف وقٍت  	
قريب؛ فذاكرة أبناء القائم حتمل أيام تفّوٍق ونفوٍذ –كحال معظم س��ّنة العراق- يف عهد صدام 
حس��ن، وال توج��د للبوكمالي��ن أي��اٌم كه��ذه يف عه��د حاف��ظ األس��د. ولك��ن الث��ورة الس��ورية ال��ي 
أخلص��وا هل��ا منحته��م الفرص��ة ليش��اركوا بش��يٍء م��ا يف س��وريا ال��ي كان��وا يعيش��ون عل��ى أطرافها 
قب��ل أن ختلعه��م داع��ش منه��ا وعل��ى ال��ورق فق��ط، دون أن ختل��ع س��وريا م��ن قلوبهم ومن أنفس��هم.

خالل إزالة تنظيم الدولة للساتر الرتابي عند معر القائم احلدودي
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بع��د رحي��ل املؤّسس��ات "احلكومي��ة"  	
املختّص��ة بتأم��ن الب��ذار واألمس��دة، م��ن الريف 
احللّي إىل املناطق اخلاضعة لسيطرة النظام، 
تأم��ن  يف  كب��رٍة  أزم��ٍة  يف  الفالح��ون  وق��ع 
مس��تلزمات العم��ل الزراع��ّي، وص��ارت الب��ذار 
واألمس��دة م��ن الس��لع الن��ادرة، وبالتال��ي تأث��ر 
اإلنتاج الزراعّي إىل حدٍّ كبر. مما دفع ببعض 
املهندس��ن الزراعي��ن، وبالتع��اون م��ع جمل��س 
حمافظ��ة حل��ب احل��ّرة، إىل إنش��اء مؤّسس��ٍة 
بديلٍة تعنى بالشأن الزراعّي وتعمل على تلبية 
احتياجات الفالحن، وخاصًة األمسدة والبذار.
يق��ول مع��ن ناص��ر، مدي��ر املؤّسس��ة  	
عم��ر  م��ن  أش��هٍر  س��بعة  "خ��الل  احملدث��ة: 
مؤّسس��تنا أجنزنا أعمااًل كثرًة أبرزها تقديم 
حن��و ألف��ي ط��نٍّ م��ن ب��ذار القم��ح للفالح��ن، 
إضاف��ًة إىل كمي��اٍت أخ��رى م��ن ب��ذار بع��ض 
	اخلض��روات". ويع��ّدد ناص��ر األعم��ال ال��ي يق��وم 

األح��������رار،  الزراعي�������ون  املهندس�������ون  به��ا 
كاجل��والت امليداني��ة إىل احلق��ول الزراعي��ة، 
وتقدي��م النص��ح واإلرش��اد للفالح��ن، وتأم��ن 
املبي��دات احلش��رية الالزم��ة ملكافح��ة اآلف��ات. 
ويلح��ظ فالح��و ري��ف حل��ب الش��مالّي ف��رق 
األس��عار واجل��ودة ب��ن منتج��ات املؤّسس��ة وب��ن 
م��ا ه��و معروٌض يف س��وق املس��تلزمات الزراعية. 
ويؤكد أبو عمر، وهو فالٌح من مارع، أن ملؤسسة 
الب��ذار احل��ّرة دوراً رئيس��ياً يف اس��تمرار زراعت��ه 
ألرض��ه: "كن��ا نتع��ذب كث��ر، وخاص��ًة بتأمن 
البذار والس��ماد. واليوم، مع جهود الشباب، صار 

الوض��ع أحس��ن".

كان خلرات املهندس��ن الزراعين  	
دوٌر كب��ٌر يف م��ا حقق��وه م��ن نتائ��ج إىل اآلن، 
إذ اس��تطاعوا التغل��ب عل��ى العوائ��ق الكث��رة 
احل��ّد  م��ن  ومتكن��وا  عمله��م،  تع��رتض  ال��ي 
م��ن ظاه��رة تده��ور العم��ل الزراع��ّي يف بع��ض 
الق��رى ال��ي ينش��طون فيه��ا "مبا يس��تطيعون"، 
الش��مالّي.  الري��ف  فالح��و  ينّب��ه  م��ا  	حبس��ب 

ف�"بع��ض املش��اكل أك��ر من طاقته��م"؛ يعّلق 
أحد الفالحن ويستشهد باملعارك الي تندلع 
ب��ن ح��ٍن وآخ��ر يف املنطق��ة. فعل��ى أط��راف 
بلدت��ي م��ارع وت��ل رفع��ت خرج��ت مس��احاٌت 
املنتج��ة  الزراعي��ة  األراض��ي  م��ن  شاس��عٌة 
ع��ن العم��ل، بس��بب اق��رتاب مقاتل��ي تنظي��م 
الدول��ة اإلس��المية وحت��ّول ه��ذه األراضي إىل 
خط��وط مت��اسٍّ وس��احاٍت ملع��ارك ش��به يومي��ٍة 
يتوّرع��ون  ال  الذي��ن  التنظي��م،  مقاتل��ي  ب��ن 
ع��ن عملي��ات القن��ص العش��وائية، م��ن ط��رف، 
ومقاتل��ي كتائ��ب اجلي��ش احل��ّر م��ن ط��رٍف 

آخر.
ميك��ن  املع��ارك  ه��ذه  أن  يب��دو  وال  	
هل��ا أن توه��ن م��ن مح��اس نش��طاء الزراع��ة، 
ب��ل رمب��ا تزي��د م��ن إصراره��م عل��ى مواجه��ة 
"فعمله��م  يقول��ون،  م��ا  حبس��ب  التحدي��ات، 
ومن��ذ البداي��ة يف ظ��روف ح��رب". وه��م الي��وم 
يّطط��ون لقائم��ة مش��اريع بتكلف��ٍة إمجالي��ٍة 
تتج��اوز املليون��ي دوالر؛ مش��اريع ميك��ن هل��ا أن 
تنج��ح رغ��م تهدي��د املع��ارك ال��ي ال تتوق��ف.

مؤّسســة البذار الحّرة: نخّطط لمشــاريع بمليوني دوالر،
وأوقفت الحرب الزراعة في أراٍض شاسعٍة في ريف حلب الشمالّي

ميالد بهنو
فراس العمري

غالء احملروقات يعيد استخدام طرق احلراثة القدمية | مارع | عدسة وسام حلي
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 تنظيــم الدولة يهتّم بزراعة 
دير الزور

ش��تويٍّ  موس��ٍم  أب��واب  عل��ى  	
جديٍد ينشغل فالحو دير الزور بهمومهم 
اخلاّص��ة، يف ج��وٍّ ميي��ل إىل االس��تقرار 
م��ن الناحي��ة األمني��ة، يف ظ��ّل س��يطرة 
يف  وكم��ا  اإلس��المية.  الدول��ة  تنظي��م 
أّي م��كاٍن آخ��ر، تأت��ي األمس��دة والب��ذار 
واحملروق��ات يف أول الئح��ة املس��تلزمات 
الزراعي��ة. وتتف��اوت اس��تجابة مس��ؤولي 
التنظي��م م��ن قري��ٍة وبل��دٍة إىل أخ��رى، 
ممثل��ن مبكات��ب خدمات املس��لمن، وهي 
هيئات التنظيم الي تقوم مقام اجملالس 

رة. احمل��رّ املناط��ق  يف  احمللي��ة 
مؤي��دو  يق��ول  م��ا  وحبس��ب  	
التنظي��م، وع��د وزي��ر زراع��ة والية اخلر 
دي��ر  حمافظ��ة  م��ن  األك��ر  –اجل��زء 
ال��زور- بتأمن الس��ماد بأس��عاٍر مدعومة. 
ويرافق وعود "الوزير" اهتماٌم متزايٌد من 
قبل مس��ؤولي التنظيم بالش��أن الزراعّي، 
متكن مالحظته بإصرارهم على استعادة 
والتجهي��زات  واملع��ّدات  اآللي��ات  كاف��ة 
املش��غلة س��ابقًا يف مش��اريع ال��رّي الك��رى 
املنف��ذة يف أج��زاء كب��رٍة م��ن ري��ف دي��ر 
ال��زور الش��رقّي، وال��ي تعّرض��ت للنه��ب 
م��ن قب��ل لص��وٍص حملين -كم��ا حدث 
يف قطاع��اٍت أخ��رى- وكذل��ك صيان��ة 
أقني��ة ال��رّي الرئيس��ية والثانوي��ة يف هذه 
املش��اريع. ولكن، حس��ب ما يقول مهتّمون 
بالزراع��ة يف دي��ر ال��زور، املش��كالت أكر 
اجل��دد،  املنطق��ة  ح��كام  إمكاني��ات  م��ن 
فه��ي مش��كالٌت قدمي��ٌة مم��ا قب��ل الث��ورة. 
والرتكي��ز عل��ى ال��رّي وح��ده ل��ن يكف��ي 
يف ض��وء ارتف��اع األس��عار، وغي��اب نظ��ام 
يف  الرتب��ة  ومتل��ح  الفالح��ن،  إق��راض 
مس��احاٍت شاس��عٍة بس��بب ارتفاع منس��وب 
املي��اه اجلوفي��ة، وغ��ر ذل��ك م��ن العوائ��ق 
ال��ي تس��تدعي خط��ًة مدروس��ًة يضعه��ا 
خ��راء خمتّص��ون. ويش��ر ه��ؤالء إىل دوٍر 
حمتم��ٍل ميك��ن أن تلعب��ه منظماٌت دوليٌة 
ذات صل��ة، كاهل��الل األمح��ر ومنظم��ة 

الف��او وغره��ا.
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تّجار النفط الخام: رغم ضياع البركة، عملنا حالل
مالكــو الصهاريــج يفّضلــون الفوضــى علــى صرامــة تنظيــم الدولــة، رغــم قضائــه علــى قّطــاع الطــرق

حممود ذياب

يأت��ي جت��ار النف��ط اخل��ام يف املرتب��ة  	
الثانية –بعد مالكي اآلبار أو املسيطرين عليها– 
يف س��لم املس��تفيدين من االس��تثمار العش��وائي 
لنف��ط املناط��ق احمل��ّررة. ويعتر ه��ؤالء عملهم 
خالي��ًا م��ن أي��ة ش��بهة، فه��م يش��ّغلون رأس املال 
لتحقي��ق أرب��اٍح يف عملي��ات الش��راء ث��م البي��ع، 
حبس��ب م��ا يقول��ون. لك��ن األكث��ر صراح��ًة 
عمله��م،  يع��رتي  م��ا  خل��ٍل  إىل  يش��ر  منه��م 
فالربح السريع ملبالغ كبرٍة ال بّد أن يالطه 
ش��يٌء م��ن احل��رام، كم��ا يق��ول س��عيد، وه��و 
مالك صهريٍج متوس��ط احلجم. لكنه حياول، 
وأن  جش��عًا،  يك��ون  ال  أن  يق��ول،  م��ا  حبس��ب 
يس��اعد الفقراء واحملتاج��ن. ويؤكد عبد اهلل، 
وه��و تاج��ر نفٍط ش��ابٌّ من ري��ف الرقة، الفكرة 
ذاته��ا، ويس��تدّل عليه��ا ب�"ذه��اب الرك��ة" م��ن 
األرب��اح. فه��و يعم��ل بالنف��ط منذ ع��اٍم ونصف، 
ومل يوّف��ر إال القلي��ل رغ��م األرب��اح الطائل��ة 
ال��ي جناه��ا؛ "إذ مل يش��رِت س��يارًة فخم��ة، ومل 
ي��نِب بيت��ًا جدي��داً، ب��ل مل "يت��زوج ام��رأًة ثاني��ة". 
لك��ن "ذه��اب الرك��ة" ال مين��ع ه��ذا الش��اّب من 
واالنط��الق  صهرجي��ه  قي��ادة  يف  االس��تمرار 
حن��و اآلب��ار والوق��وف هن��اك عل��ى ال��دور لع��ّدة 
يرج��ع  أن  قب��ل  التعبئ��ة،  موع��د  حت��ى  أي��اٍم 
حمقق��ًا رحب��ًا مبئ��ات آالف الل��رات الس��ورية. 
	إىل درج��ة أن التاج��ر ق��د يبي��ع دوره آلخ��ر، 

عل��ى عجل��ٍة من أم��ره، مببلٍغ كب��ٍر يصل إىل 
مئ��ي ألف لرٍة يف بعض احلاالت.

النف��ط  مواق�������ع  اهلل  عب��د  ويع��ّدد  	
املفضل��ة لدي��ه، ب��دءاً م��ن حق��ل العم��ر بدي��ر 
ال��زور وانته��اًء بآب��ار بادية مح��ص القريبة من 
حق��ل الش��اعر للغاز. ويع��ّدد كذلك مجلًة من 
املخاط��ر ال��ي تواج��ه الس��ائقن أو التجار، مثل 
هجمات قطاع الطرق، وغارات طائرات األسد، 
وألس��نة الن��اس ال��ي ال ت��رتك أح��داً وش��أنه. 
ف�"ش��عبنا حس��وٌد" ويك��ره اخل��ر لغ��ره ويعي��ب 
األعمال الي يعجز عنها، حبسب ما يشكو عبد 
اهلل ضاح��كًا م��ن منتقدي جت��ارة النفط اخلام، 
"اآلخذي��ن بالتقل��ص عددي��ًا، ألنه��م يغ��ّرون 
آراءهم مبجّرد حصوهلم على أية فرصة عمٍل 

يف واح��دٍة م��ن مه��ن النف��ط الكث��رة".
املختلف��ة  الس��يطرة  عه��ود  وب��ن  	
يص��ف التج��ار األي��ام األوىل ل�"حتري��ر اآلب��ار" 
بأحل��ى األي��ام. فف��ي ذاك��رة كلٍّ منه��م قص��ٌة 
مجيل��ٌة م��أل فيه��ا صهرجي��ه جمان��ًا أو ش��به 
جمان��ًا، "كم��ا من��أل امل��اء م��ن النه��ر"، ليبي��ع 
محولت��ه يف مناط��ق أخ��رى، حمقق��ًا أرباح��ًا 
امل��ّرات  كب��رًة مقاب��ل ال ش��يء. ويف معظ��م 
كان التاج��ر حيص��ل على ختفيض��اٍت مذهلٍة 
م��ن املس��تولي عل��ى البئ��ر، فق��د يهدي��ه عش��رة 
برامي��ل جمان��ًا، تض��اف إىل م��ا حيققه صاحب 

الصهري��ج م��ن عمليات التحاي��ل يف الكيل عند 
التعبئ��ة. لك��ن تل��ك األي��ام ذهب��ت م��ع "س��يطرة 
داع��ش"، كم��ا يهم��س رج��ل نف��ٍط متذّم��ٌر من 
صرام��ة تنظي��م "الدول��ة اإلس��المية" يف إدارة 
احلق��ول، فق��د رفع��وا األس��عار وفرضوا رس��ومًا 
عل��ى الزبائ��ن الذي��ن يش��رتون النف��ط بالعمل��ة 
املتذّم��ر  كالم  اهلل  عب��د  يصّح��ح  الس��ورية. 
ب��أن التنظي��م مل يف��رض رس��ومًا، ب��ل يق��ّدم 
األمريك��ّي.  بال��دوالر  للمتعامل��ن  حس��وماٍت 
وأنه هو نفسه قد استفاد من هذه التخفيضات 
مبقدار ثالثن ألف لرٍة يف املّرة األخرة الي 
اش��رتى فيها. يّفف املتذّمر من هلجته ويغّر 
م��ن موقفه وهو يش��يد بقدرة التنظيم الكبرة 

عل��ى "إب��ادة قط��اع الط��رق واحلرامي��ة". 
م��ن  والعلي��ا  الوس��طى  األج��زاء  يف  	
بادية الشام مواقع نفطيٌة عّدٌة، تقع مبعظمها 
خارج سيطرة النظام. ومنذ أكثر من عامن، 
هل��ذه  نس��بيًا  املنخفض��ة  اإلنتاجي��ات  ورغ��م 
اآلب��ار، إال أنه��ا تتيح، عر مراحل )االس��تخراج 
والنق��ل والتكري��ر العش��وائّي ث��م البي��ع باملفّرق 
الس��كان،  آلالف  عم��ٍل  ف��رص  للمس��تهلك(، 
الرق��ة. وتع��ّد  م������حافظة  وخاص��ًة يف ري��ف 
آب��ار وادي العبي��د وحق������ل توين��ان، واآلب������ار 
	القريب��ة م��ن حق��ل الش�����اعر، م��ن أب��رز مواق��ع 

النفط يف البادية.

ظهرت، منذ أكثر من عامن، جتارٌة جديدٌة هي جتارة النفط اخلام. ومنذ ذلك الوقت حافظت هذه التجارة على وجودها  	
رغ��م املع��ارك الطاحن��ة ال��ي ش��هدتها مناط��ق حق��ول النف��ط، ورغ��م تغ��ّر اجله��ات أو الق��وى املس��يطرة عل��ى ه��ذه احلق��ول.

سيارات معدة لنقل النفط يف دير الزور | موقع اجلزيرة
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جسر الشغور تستصرخ أبناءها بعد ثالث سنواٍت من الحصار
حسن ممس

يس��تيقظ كّل صباٍح ليخرج إىل وظيفته الواقعة بالقرب من أحد أضخم احلواجز يف مدينة جس��ر الش��غور، عند مؤّسس��ة  	
املي��اه. يق��ف حوال��ي الس��اعة والس��اعتن يف طاب��وٍر عل��ى م��ّد النظر، منتظراً دوره، كي يقوم جنود األس��د بالس��ماح له بامل��رور، لكن بعد 

س��يٍل م��ن الكلم��ات النابي��ة وس��ّب ال��ذات اإلهلي��ة.
أبو يزن )45 عامًا( أٌب لثالث بناٍت وشابن؛ أحدهما يدرس يف  	
جامعة حلب، واآلخر التحق بركب الثورة املسلحة. يتقاضى أبو يزن 
راتبًا قدره 35 ألف لرٍة سوريٍة يكاد ال يكفيه هو وعائلته حتى منتصف 
الشهر بسبب غالء األسعار الذي تشهده املدينة احملاصرة، مّما اضطره 

إىل البح��ث ع��ن عم��ٍل إض��ايفٍّ ليس��تطيع أن يس��ّد متطلب��ات أس��رته. 
يق��ول أب��و ي��زن: "تع��ّودُت، كّل مخي��ٍس، أن تق��وم ق��ّوات األم��ن  	
بإرس��ال دوري��ٍة خاّص��ٍة جلل��ي م��ن منزل��ي ك��ي يس��ألوني ع��ن ول��دي 
ال��ذي التح��ق بصف��وف الث��وار. باإلضافة إىل أّننا نعي��ش رعبًا ال يوصف 
ألنن��ا معّرض��ون، يف أي��ة حلظ��ٍة، لدخ��ول األم��ن والش��بيحة إىل املن��زل 

لتفتيش��ه..".
***

مل يك��ن غريب��ًا عل��ى أه��ل ه��ذه املدين��ة، ال��ي يرتب��ط امسه��ا  	
بش��كٍل وثيٍق بأحداث الثمانينات من القرن املاضي، والي راح ضحيتها 
اآلالف املؤلف��ة م��ن أهله��ا، أن تك��ون م��ن أّول املش��اركن يف الث��ورة. فقد 
خرج��ت أّول مظاه��رٍة فيه��ا ي��وم االثنن األول من نيس��ان/ أبريل 2011، 
ش��ارك فيه��ا املئ��ات. وأخ��ذت املظاه��رات بالتمّدد والتوّس��ع بش��كٍل س��لميٍّ 
حت��ى ض��اق النظ��ام به��ا ذرع��ًا، وُس��ّجلت أّول جم��زرٍة يف مجع��ة )أطف��ال 
احلري��ة(، يف الثال��ث م��ن حزي��ران/ يوني��و، س��قط فيه��ا ثالث��ة ش��هداء. 
وخ��الل تش��ييعهم ق��ام جن��ود األس��د بتك��رار إط��الق الن��ار فارتفع��ت 
احلصيل��ة إىل 12 ش��هيداً، لتنتف��ض املدين��ة بأكمله��ا، وتقتحمه��ا -بعد 
أي��اٍم- الق��ّوات اخلاّص��ة يف جي��ش األس��د. وق��ام النظ��ام بف��رض حص��اٍر 
خان��ٍق عل��ى املدين��ة وأحك��م الس��يطرة عليه��ا، مم��ا دف��ع باألهال��ي إىل 
اخلروج منها حبثًا عن رقعٍة فيها شيٌء من احلرية. األمر الذي زاد من 
نقم��ة النظ��ام عليه��ا وأصاب��ه بهس��تريا أّدت ب��ه إىل اعتق��ال أّي ش��خٍص 
تثب��ت هويت��ه أن��ه م��ن جس��ر الش��غور. ورغ��م ذل��ك م��ا زال��ت املدينة تش��هد 

كّل ف��رتٍة أح��د أن��واع احل��راك الس��لمّي، م��ن كتاب��ٍة عل��ى اجل��دران إىل 
توزي��ع الروش��ورات ال��ي تن��ّدد مبمارس��ات ق��وات األم��ن.

يص��ل تع��داد س��كان املدين��ة إىل حوال��ي 50 ألف��ًا، ن��زح ثلثه��م،  	
وبق��ي ثل��ٌث معظمه��م م��ن ش��رحية املوظف��ن الذي��ن ياف��ون عل��ى 
وظائفهم من الضياع بعد الفرتة الطويلة الي أمضوها يف دوائر الدولة، 
والثل��ث األخ��ر يقس��م إىل قس��من؛ األول إّم��ا أن يك��ون م��ن املؤيدي��ن 
للنظام، الذين أصبحت تربطهم جبنود اجليش واألمن عالقاٌت قوية، 
والثان��ي م��ن الذين يافون م��ن النزوح ومصاعبه، ومن بطش مدفعية 
النظ��ام ال��ي تص��ّب محمه��ا كّل ي��وٍم مبئ��ات القذائ��ف العش��وائية عل��ى 

ري��ف املدين��ة احمل��ّرر.
وباملقاب��ل، يعي��ش املواط��ن داخ��ل املدين��ة وضع��ًا معيش��يًا ال  	
حيس��د علي��ه، فأس��عار احملروق��ات يف ارتف��اٍع مس��تمّر، مم��ا انعك��س عل��ى 
أسعار السلع الغذائية. باإلضافة إىل قّلة فرص العمل، وتدهور الوضع 
، وزي��ادة الضرائ��ب عل��ى أصح��اب احمل��الت التجاري��ة؛ كّل ه��ذه  األم��يّ
األم��ور أّدت باملوط��ن إىل التذّم��ر. ق��ال أب��و حمم��د، أح��د س��كان املدين��ة: 
"نعيش حالًة صعبة؛ أواًل نقٌص حادٌّ يف احملروقات، وخصوصًا مع قدوم 
فص��ل الش��تاء. وثاني��ًا االنقط��اع املتك��ّرر للكهرب��اء، و قي��ام النظ��ام برف��ع 

أس��عارها. وبش��كٍل ع��امٍّ هن��اك ارتف��اٌع جنون��يٌّ لألس��عار".
والي��وم، يعي��ش ش��باب مدين��ة جس��ر الش��غور، كم��ا ش��باب  	
سوريا عمومًا، خوفًا كبراً بعد قيام قوات النظام بسحب الذين ترتاوح 
مواليده��م ب��ن 1980 و1985 إىل االحتي��اط، وال��زّج به��م يف الصف��وف 
األمامي��ة للمع��ارك. األم��ر ال��ذي أّدى إىل ه��روب ع��دٍد كب��ٍر منه��م إىل 

خ��ارج املدين��ة خوف��ًا م��ن االعتق��ال.
وما زالت امل�������دينة تعيش معان�����اتها ال����صامتة بانت���ظار يوٍم  	

حيمل هلا اخلالص.

يف أحد شوارع اجلسر
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في نقد الثورة...
واستثمــــار نـقـدهـــا

يوسف عبد األحد
ناش������طي  أن  املع������روف  م��ن  ب��ات  	
الث��ورة وممثليه��ا، م��ن إعالمي��ن وسياس��ين 
وعس��كرين، دأب��وا لوق��ٍت طوي��ٍل عل��ى جتاه��ل 
الس��لبيات ب��ن صف��وف الث��ّوار، والتس��رّت عليه��ا. 
وق��د كان ذل��ك ألن ه��ذه املمارس��ات كان��ت 
هامش��يًة بالفع��ل، بالقي��اس إىل التي��ار الع��ام 
الطاغي على الثورة  يف أشهرها وسنتها األوىل، 
وبه��دف حش��د التأيي��د الغرب��ّي والعامل��ّي ودفع��ه 
حن��و دوٍر مؤث��ٍر يف جم��رى األح��داث، وأخ��راً 
به��دف حمارب��ة دعاي��ة النظ��ام، ال��ي مل ت��رتك 
تهم��ًة مل تلصقه��ا بالثائري��ن، م��ن التكفري��ة 
والتطّرف إىل اللواط وتعاطي املخّدرات، مروراً 

بالعمال��ة لق��وًى خارجي��ٍة واالرت��زاق منه��ا.
االح��رتام  م��ن  اهلال��ة  ه��ذه  ولك��ن  	
والتنزيه، القائمة على منع االنتقاد، والتغطية 
أخ��ذت  الس��لبية،  واملؤش��رات  املعلوم��ات  عل��ى 
بالتحّل��ل ش��يئاً فش��يئًا، وبب��طٍء ومقاوم��ة، حتى 
س��يٍل  أو  عاتي��ٍة  عاصف��ٍة  يف  مؤخ��راً  انه��ارت 
صاخ��ٍب ج��رف س��داً قلق��اً م��ن احلج��ارة وأحال��ه 

الري��اح. ت��ذروه  رم��اًل 
ب��دأ األم��ر باملمثل��ن العاّم��ن للث��ورة،  	
م��ن الناطق��ن وأصح��اب التصرحي��ات عل��ى 
القنوات الفضائية، فأعضاء يف اجمللس الوطّي 
ث��م االئت��الف، وأخ��راً يف احلكوم��ة املؤقتة. وقد 
ح��از ه��ؤالء توكياًل دلت عليه ش��واهد كثرة، 
الثائري��ن،  رّوع  ال��ذي  القت��ل  م��ن  عجال��ٍة  يف 
املمثل��ن  ه��ؤالء  كّل  ومس��ت  جهال��ٍة  وعل��ى 
تقريب��ًا، وذل��ك هلدف��ن ملّحن هما اإلس��راع يف 
وق��ف الكاب��وس الدم��وّي ال��ذي يرتكب��ه النظ��ام، 
يف  الفش��ل  أن  ش��ك  وال  الدع��م.  واس��تجالب 
يف  اإلجن��از  واقتص��ار  األول،  اهل��دف  حتقي��ق 
الثان��ي عل��ى أقّل القليل، مع طول امل��ّدة، وترّقب 
الس��ورين لنتائ��ج عم��ل ممثليه��م املفرتض��ن، 
ومراقب��ة تصرحياته��م الركيك��ة واملتناقض��ة 
عل��ى الشاش��ات؛ ه��ي أس��باب إس��قاطهم رمزي��ًا 
بأس��رع مما صعدوا، وش��تمهم يف كّل مناس��بٍة 
بأكث��ر م��ا نال��وا م��ن تقدي��ٍر يف البداي��ة. وتكفي 
نظ��رٌة واح��دٌة إىل التعليق��ات عل��ى أّي منش��وٍر 
لصفح��ة احلكوم��ة املؤقت��ة عل��ى الفايس��بوك 

دلي��اًل، واألدل��ة كث��رة ج��داً.
واتس��ع األم��ر، وأيض��اً بس��بب ط��ول  	
م��ّدة األمل والتعثُّ��ر الواض��ح للفاعل��ن. فط��ال 
النش��اط  فق��ادة  واحمللل��ن،  الكّت��اَب  االنتق��اد 

الس��لمّي املتفائل��ن دون س��نٍد واقع��ّي، وق��ادة 
الذي��ن مل يتقن��وا معادل��ة  الكتائ��ب واأللوي��ة 
اس��تجالب الدع��م ال��الزم وتنظي��م الصف��وف 
التحري��ر  أو  النظ��ام  م��ن  اخل��الص  به��دف 
املناطق��ّي اآلم��ن م��ن ش��تى أن��واع قّوات��ه املدّم��رة. 
إعالمي��ون،  اح��رتق  وأولئ��ك  ه��ؤالء  وب��ن 
ورؤساء جمالس حملية، وعاملون يف اإلغاثة، 

إخل. ومنّظم��اٌت... 
مف�������هومًا،  ذل��ك  كّل  ك������ان  وإذا  	
وحباجٍة إىل الكثر من النقاش حول األساليب 
والضواب��ط؛ فإن��ه، يف وج��ٍه م��ن وجوه��ه أيض��اً، 
صّح��يٌّ ومبّش��ر، بع��د عق��وٍد م��ن التدري��ب عل��ى 
عبادة الفرد وتقديس عائلته ومقّربيه. ولكن...

***
م��ن املالح��ظ ترحي��ُب أعض��اء وأنص��ار تنظي��م 
»الدول��ة«، باملق��االت أو اآلراء املنتق��دة هلي��اكل 
األرضي��ة  غي��اب  وم��ع  الث��ّوار.  وس��لوكات 
املشرتكة بن »الدوالوين« وبن الثورة، يتبّن 
أن هذه اآلراء ال تعي بالنسبة إليهم سوى دلياًل 
آخ��ر عل��ى فش��ل الث��ورة وختّبطها وس��وء إدارتها 
لشؤونها وللمناطق اخلاضعة لسيطرتها، مما 
ينت��ج عن��ه حكم��اً –عنده��م- ض��رورة التخل��ي 
عنها وتسليم األنفس واألسلحة واملوارد واملدن 
»للدول��ة« الصارم��ة املركزي��ة، ال��ي حت��ارب 

اللص��وص وتف��رض األم��ان!
وننتق��د،  نكت��ب  عندم��ا  بن��ا،  وإذا  	
وكأنن��ا نق��ّدم م��ادًة دمس��ًة لقن��اة الدني��ا، أو 
لس��واها م��ن وس��ائل إع��الم النظ��ام، لتق��ول: وها 

ه��م يعرتف��ون يف إعالمه��م بفش��لهم يف ه��ذه 
املس��ألة، وبتخّبطه��م يف أخ��رى... إخل!

م��ن  نتعلم��ه  إض��ايفٌّ  درٌس  وه��ذا  	
الصراع مع داعش. وهو أن األنظمة الطغيانية 
تتشابه إىل حدٍّ بعيٍد وغريٍب يف البنية العميقة، 
رغم اختالفها الش��ديد يف املنطلقات واألهداف 
ويف أشياء أخرى كثرة. وإذا جبماعة »عرين 
األس��د« ه��م نفس��هم مجاع��ة »آس��اد الدول��ة«، 
وإذا باملبالغ��ة البائس��ة ال��ي اس��تخدمها أنص��ار 
بش��ار يف وصف��ه بقوهل��م »نظرت��ك ترعبه��م«، 
أطلق��ه  ال��ذي  الوص��ف  إىل  بس��هولٍة  تنقل��ب 
أتب��اع البغ��دادي »مره��ب األع��ادي«. وال نقص��د 
هن��ا اإلش��ارة إىل فكرة عمالة التنظيم للنظام، 
وه��ي ال��ي أعوزته��ا األدل��ة اجل��اّدة وأس��قطتها 
األح��داث، ولكنن��ا نرم��ي بالضب��ط إىل أن بني��ة 
الطغيان واحدٌة، يف عمومها كما يف جزٍء وافٍر 

م��ن تفاصيله��ا.
ذل��ك،  إىل  التن�������به  علين��ا  ينبغ������ي  	
ولكن��ه جي������ب أن ال يدفعن�������ا إىل ال������توقف 
ع��ن انتق��اد الث��ورة ورج���������االتها، سياسي�������ن 
	وعس�������كرين. فه��ي ث��ورة حري�������ة الق��������ول، 
وحماس��بة املس��ؤول، واملس��اواة أم��ام القوان��ن. 
ولن يدفعنا االستغالل الدنيء هلذه االنتقادات 
الث��ورة  فه��ذه  الص��ورة؛  وتزي��ن  كبته��ا  إىل 
ثورتن��ا، وسنم������ضي به��ا حت��ى تس��توي عل��ى 
اجلودّي. ولكننا لن نساوي أبداً، على حد تعبر 
بش��ر هالل، بن »ش��جرة أخطاء الثورة، وغابة 

بربري��ة النظ��ام« وداع��ش.
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الجيش والسياسة في سورية )1918 – 2000(
حممد عثمان

صدر هذا الكتاب عن دار اجلابية عام 2008، بعد أن كان أطروحة الدكتوراه الي تقّدم بها مؤلفه، بشر بن حممد سرور  	
زي��ن العابدي��ن.

يرص��د الباح��ث احملاول��ة املتواضع��ة األوىل لتأس��يس اجلي��ش  	
العرب��ّي يف عه��د املل��ك فيصل، والي أجهضت على يد القّوات الفرنس��ية 
الغازية. ولكنه يركز جهده على تتبع سرة »القّوات اخلاّصة للشرق«، 
ال��ي أسس��تها س��لطات االحت��الل يف 1924، كف��رق أم��ٍن داخلي��ٍة مهمتها 
حف��ظ النظ��ام وقم��ع الث��ورات داخل املدن، وتألفت أساس��ًا من متطوعن 
من األقليات الدينية والعرقية، بقيادٍة فرنسية. وهنا جيب عدم الوقوع 
يف اخللط الش��ائع بن هذه القّوات، الي صارت نواة اجليش��ن الس��ورّي 
واللبنانّي، وبن »جيش الشرق« الذي تألف أساسًا من عناصر خارجية 

م��ن مغارب��ة وأفارق��ة، واس��تخدمته فرنس��ا كق��ّوٍة حربي��ٍة حمضة.
تطّورت أعداد وتنظيم القوات اخلاصة للشرق دون أن تتغر  	
تركيبتها، فقد ظّلت تتكّون من املس��يحين والعلوين بش��كٍل أساس��ّي، 
ومن نس��ٍب أقّل من الدروز واإلمساعيلين والش��يعة. ويف رس��الٍة وجهها 
القنص��ل الريطان��ّي مس��ارت إىل خارجيته، ع��ام 1926، يقول: »أفيدكم 
ب��أن الفرنس��ين ق��د جّن��دوا حوال��ي 200 إمساعيل��يٍّ م��ن الس��لمية... 
إن صاح��ب العق��ل الرومانس��ّي سيس��ّر الكتش��اف رب��ٍط تاري��يٍّ ب��ن 
الفرجن��ة واحلشاش��ن أي��ام احل��روب الصليبي��ة ض��د اإلس��الم، ولك��ن 
املعني��ن بالوض��ع الس��ورّي الي��وم س��ينظرون إىل ه��ذه املس��ألة بتخ��ّوف. 
فقد جّر الفرنسيون األرمن واللبنانين ]املوارنة[ والشركس واألكراد 
واإلمساعيلي��ن ومجي��ع األقليات للمواجهة ضد اإلس��الم العربّي. ومن 

املتحق��ق أن الع��رب ل��ن ينس��وا ه��ذه احلقب��ة املفجع��ة«.
وم��ع تأس��يس اجلي��ش الس��ورّي م��ن الق��ّوات اخلاصة للش��رق،  	
إب��ان االس��تقالل، رف��ض قس��ٌم م��ن ه��ذه الق��ّوات االنض��واء حت��ت احلك��م 
الوط��ّي، وفّض��ل الرحي��ل م��ع الق��ّوات الفرنس��ية، وُس��ّرح قس��ٌم آخ��ر 
بسبب عدم األهلية، وتشّكل اجليش من القسم املتبقّي، بعدٍد قليٍل جداً 
وأوض��اٍع مزري��ة. وح��اول احلك��م الوط��ّي الناش��ئ تنظي��م قّواته املس��لحة 
ودعمه��ا، فأق��ّر التجني��د اإلجب��ارّي، وأنش��أ األركان العام��ة، وأّس��س 
مدارس وكلياٍت عس��كريٍة للرتباء يف خمتلف صنوف األس��لحة، فيما 
حتّول��ت الكلي��ة احلربية يف محص إىل كليٍة وطنيٍة باش��رت بتخريج 
الضب��اط من��ذ ع��ام 1948 بأع��داٍد متزاي��دة. ولك��ن متثي��ل األقلي��ات ب��ن 

الضب��اط اس��تمّر يف االرتف��اع.
الكث��رة  لالنقالب��ات  املطّول��ة  الس��رة  املؤل��ف  ويس��تعرض  	
دور  وتضّخ��م  العس��كرّي،  اإلنف��اق  زي��ادة  م��ع  بالت��وازي  املتالحق��ة، 
الضب��اط، وش��يوع األف��كار اليس��ارية ب��ن قس��ٍم كب��ٍر منه��م، ودخوهل��م 
يف صراع��اٍت وكت��ل وأح��زاب، وص��واًل إىل انقالب الثامن م��ن آذار 1963، 
واس��تيالء ح��زب البع��ث عل��ى الس��لطة. وق��د ش��هدت مرحل��ة الس��تينيات 
حت��واًل يف خلفي��ة صراع��ات الضب��اط، م��ن الكت��ل القائم��ة عل��ى أس��ٍس 
هذي��ن  تق��ّدم  إىل  واملناطقي��ة،  الطائفي��ة  ش��ابتها  وإن  آيديولوجي��ة، 
العنصرين إىل واجهة املشهد، بإقصاء الضّباط السّنة ثم الدروز، وأخراً 
	تف��ّرد حاف��ظ األس��د باحلك��م من��ذ ع��ام 1970، يف »تصفي��اٍت عش��ائريٍة« 

داخل الطائفة العلوية.
		

وحبس��ب الكتاب، اتس��م نظام األس��د برتكيز الس��لطة أساس��ًا  	
بي��د عش��رته املتاورة على حس��اب العش��ائر العلوية األخ��رى، كالكلبية 
واحلدادين واخلياطن. كما أش��رف ش��خصيًا على تنس��يب عدٍد كبٍر 
م��ن املرش��دين إىل الق��ّوات املس��لحة يف الس��بعينيات، واختاره��م لق��وات 
النخب��ة وقته��ا، س��رايا الدف��اع، ال��ي كان��ت بقي��ادة ش��قيقه رفع��ت. كما 
اع��رتف لس��اجي ب��ن س��لمان املرش��د باملكان��ة الدينية واملرجعي��ة املذهبية 
ب��ن أتباع��ه، بينم��ا أصب��ح االب��ن الثان��ي الن��ور م��ن كب��ار املقاول��ن، فق��د 
تعّهد مباني معسكرات السرايا يف املعّضمية قرب دمشق، وبناء معسكٍر 
ضخٍم هلم قرب قرية شطحة، مركز املرشدين، استوعب لواًء كاماًل 
من س��رايا الدفاع أطلق عليه »اللواء اجلبلّي«. وقد اس��تفاد حافظ األس��د 
م��ن كّل ه��ذه األعطي��ات والتس��هيالت عن��د نش��وب الص��راع بين��ه وب��ن 
ش��قيقه، فضم��ن والء املرش��دين يف صف��وف الس��رايا، وأش��هرهم وقته��ا 

بهجت س��ليمان.
ي��ورد املؤل��ف أخ��راً قوائ��م بأمس��اء كب��ار الضب��اط العلوي��ن  	
وم��ن أق��ارب األس��د، مم��ن تولوا قيادة اجليش وفرق��ه واألجهزة األمنية. 
ويس��تعرض املالبس��ات الي أحاطت بعملية توريث السلطة لبشار، بن 
تواطؤ معظم أبناء احلرس القديم ورفض بعضهم، كعلي حيدر قائد 
الوح��دات اخلاّص��ة، ال��ذي أوقف ملّدٍة قصرٍة ثم أحيل إىل التقاعد. وهنا 
رمبا نتذّكر التسجيل الذي ُسّرب أثناء الثورة، والذي يتهم فيه حيدر 

بش��ار بس��وء إدارة البالد خالل »األزمة«.
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أل��ف   300 اجت��ه  س��وريا  يف  الدائ��رة  األهلي��ة  احل��رب  أثن��اء  	
س��وريٍّ إىل مص��ر. وهن��اك مّت الرتحي��ب به��م، وكان مرس��ي وحلف��اؤه 
م��ن ب��ن املرّحب��ن بالس��ورين واملؤيدي��ن للث��ورة ض��د نظ��ام األس��د. "لقد 
س��انَدنا الن��اس هن��ا يف مص��ر. لق��د فع��ل املصريون ما بوس��عهم ليس��اعدوا 
الس��ورين"، يق��ول حمم��د طاهر، وهو س��ينمائيٌّ س��ورّي. لك��ن مع تنامي 
الغض��ب ض��د مرس��ي، ث��م اإلطاح��ة ب��ه، مّت اعتب��ار الس��ورين حلف��اء ل��ه، 
وُجعل منهم ومن األجانب اآلخرين أكباش فداٍء، مع اس��تالم العس��كر 
للس��لطة وحتذيره��م م��ن مؤام��راٍت خارجي��ٍة لزعزع��ة اس��تقرار مص��ر، 
وإط��الق العن��ان حلمل��ٍة مس��عورٍة ض��د األجان��ب يف وس��ائل اإلع��الم 
اإلخباري��ة ويف الش��وارع. عض��و برمل��اٍن س��ابٌق طال��ب بإع��دام الس��ورين 
واألجانب اآلخرين. مذيٌع تلفزيونيٌّ طالب "الرجال احلقيقين بالعودة 
إىل بلدهم وحّل مشكالتهم هناك". العصبية القومية الصاعدة كانت 
مفاِجئ��ة وخميف��ة. أصب��ح حممد أبازيد، الس��ورّي من درع��ا، خائفًا وهو 
يرى منشوراٍت يتم توزيعها: "إخوتي وأخواتي املصرين، قاتلوا االحتالل 
الس��ورّي ودافع��وا ع��ن أعمالك��م". بع��ض املؤيدي��ن البارزي��ن حلكوم��ة 

االنق��الب امتدح��وا جي��ش األس��د علن��ًا.
بع��د )الَعلق��ة( ع��اد راكان احلمص��ي للعم��ل، وتعاف��ى ابن��ه  	
ال��ذي م��ألت رأس��ه أربعون قطب��ًة. الجئون آخرون قال��وا إنهم مل يواجهوا 
مش��كالت، لك��ن قصص��ًا مث��ل قص��ة راكان جعلته��م متوتري��ن. كث��ٌر 
م��ن الس��ورين اخت��اروا قض��اء وق��ٍت أق��ّل ب��ن الن��اس أو اخت��اروا مغ��ادرة 
مص��ر إىل دول ج��وار س��وريا؛ األردن، لبن��ان، تركي��ا، وه��ذا م��ا فاقم أزمة 
الالجئ��ن اإلقليمي��ة. آخ��رون يلج��أون إىل الف��رار حب��راً إىل إيطالي��ا 
ع��ن طري��ق املهّرب��ن. ومئ��اٌت م��ن الس��ورين مّت اعتقاهل��م وترحيله��م. 
عل��ى مقع��ٍد يف  العث��ور  الصع��ب  م��ن  اإلطاح��ة مبرس��ي، كان  قب��ل 
	الرح��الت اجلّوي��ة القادم��ة إىل القاه��رة من إس��طنبول وعّم��ان وبروت. 

أم��ا بع��د اس��تالم حكوم��ة االنق��الب للس��لطة، فق��د أصب��ح مطلوب��ًا م��ن 
الس��ورين، وبع��د عق��وٍد م��ن الزم��ن، احلص��ول عل��ى تأش��رة دخ��ول.

يف أح��د املبان��ي الس��كنية للس��ورين، اس��تعاد مأمون الدمش��قّي  	
عافيت��ه م��ن ج��روٍح أصي��ب به��ا طعن��ًا عندم��ا هامج��ه رجٌل يف ب��اص، بعد 
أن طل��ب مأم��ون م��ن الن��اس التوق��ف ع��ن التدخن. مل يك��ن متأكداً من 
الس��بب م��ن طعن��ه. يق��ول الس��وريون إن هلجته��م كافي��ٌة إلث��ارة الع��داء 
ضدهم. الرجل الذي طعن مأمون اتهمه باالنتماء إىل اإلخوان املسلمن. 
عندم��ا وص��ل مرتحن��ًا إىل الرصي��ف خ��اف عاب��رو الس��بيل م��ن االق��رتاب 
منه، وأخراًُ أرشدوه إىل صيدلية. قصة مأمون شاعت بن أفراد عائلته 
وأقربائ��ه. 15 عائل��ًة يعرفه��ا مأمون ف��ّرت إىل إيطاليا. وأقرباء آخرون يف 
س��وريا، كان��وا يفك��رون بااللتح��اق ب��ه يف مصر، مسعوا حكايت��ه فقّرروا 

البق��اء حيث هم.
املئ��ات بهج��وٍم  ُقِت��َل فيه��ا  ال��ي  الغوط��ة،  ام��رأٌة م��ن  تق��ول  	
كيم��اوّي: "ي��رى جران��ي املصري��ون أنن��ا نأخ��ذ أعماهل��م، وأننا الس��بب يف 
خرابهم". املرأة، الي تعيش لوحدها، غّرت طريقة لباسها ولّونت حديثها 

باملف��ردات العامي��ة املصري��ة لتخف��ي هويته��ا الس��ورية.
 6 مدين��ة  مقاه��ي  أح��د  يف  املس��تخدمون  َكَن��َس  املس��اء  يف  	
أكتوبر زجاج واجهة املقهى احملّطم. األمر الذي بدأ )كخناقة( بسيطٍة 
توّسع عندما حّطم عشراٌت من البلطجية احمللين واجهة املقهى وبعض 
الطاوالت والكراسي. أسامة، مالك املقهى، قال إن رجال الشرطة أتوا بعد 
ساعاٍت ومل يكرتثوا لشكواه. يقول أسامة: "كنا نتمتع باحلماية يف ظّل 
حكم الرئيس مرسي، وكان افتتاح املقهى أمراً سهاًل، وكانت احلكومة 
عازمًة على تس��هيل احلياة للس��ورين، أما اآلن فأذهب إىل العمل وأعود 
إىل البيت آماًل أن ال يلحظي أحد. يف دمشق كنا نعرف من هو عدّونا، 
أما هنا فلسنا متأكدين؛ أهو احلكومة؟ البلطجية؟ الشرطة؟ الشعب؟". 

في زمن االنقالب العسكرّي 
الترحيب بالسوريين الالجئين ينقلب إلى عداٍء مرير

أمساء الزهري/ النيويورك تاميز
ترمجة مأمون حلي

عش��رات الرج��ال، حيمل��ون اهل��راوات والس��كاكن، اقتحم��وا مجعي��ًة خري��ًة لالجئ��ن الس��ورين، بع��د االنق��الب العس��كرّي  	
يف مص��ر واإلطاح��ة بالرئي��س مرس��ي. كان��ت رس��الة املقتحم��ن: أيه��ا الس��وريون؛ مل يع��د مرّحب��ًا بك��م يف مص��ر. "أيها الس��وريون؛ إنكم 
تش��علون البلد"، هكذا كان يصرخ املهامجون وهم يضربون راكان أبو اخلر احلمصّي. أما ابنه الش��اب، فقد تلقى ضربًا مرحًا على 

رأس��ه وُت��رك يف غيبوب��ة.
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ثالوث القوى... هل ُيخمد أسطورة سهيل حسن؟
أليمار عباس

يف مس��تنقع األزم��ات ال��ي يغ��رق فيه��ا العلوي��ون، وال��ي تب��دأ بفق��دان ش��ّبانهم وال تنته��ي بلقمة العي��ش، وأزم��ات الطاقة الي  	
تتفاقم يومًا بعد يوم، ويف حميٍط يغزوه فس��اد مس��ؤوليهم واس��تغالهلم، وحّتى لقناعتهم املتزايدة أّن ضباطهم فاس��دون ومجيع من 
يقاتل��ون معه��م، وم��ع تصاع��د ح��ّدة االنتقادات لبش��ار األس��د كرئيس وح��اٍم للطائفة، وبعد أن أّدت كّل وع��وده إىل جحيم خياراتهم؛ 

تظه��ر الش��خصّية األس��طورية، وال��ي بال��كاد حقق��ت بع��ض "املكاس��ب"؛ العقي��د س��هيل حس��ن.

أع���������مال�������ه  الرج���������ل  ه������ذا  ب��دأ  	
وم��ن  مح��اة  يف  "األس��طورية"  العس�������كرية 
ث��م يف إدل��ب. وأّول قّص��ٍة ب��دأت تنع��ش آم��ال 
العلوي��ن بقائ��ٍد ق��ويٍّ ه��ي إعدام��ه لع��دٍد م��ن 
بأعم��ال  قام��وا  ألّنه��م  الش��بيحة(  )مقاتل��ي 
الس��رقة والنه��ب. وكان إعدامه��م عل��ى امل��أل 
أم��ام أع��ن مقاتلي��ه، ليعل��ن صراح��ًة أن م��ن 
حيارب معه س��يحارب من أجل النصر ال من 

أج��ل الس��رقة...
الواس��عة  الصالحي������ات  تل��ك  أم��ا  	
ال��ي متت��ع به��ا فمن أين ج��اءت؟ ال أحد يعلم. 
تق��ول األس��طورة العلوي��ة إّن بّش��ار األس��د ه��و 
م��ن منح��ه كاف��ة الصالحّي��ات. لك��ّن اجلميع 
يعلم أن بشار ال يستطيع أن يتجاوز احلجاج 
ضّباط��ه  م��ن  أيٌّ  يس��تطيع  وال  اإليراني��ن، 
ف��رض أم��ٍر عليه��م، أو ردعه��م ع��ن فع��ل أّي 

ش��يء.
ق��ّواٍت  بي��د  كس��ب  وقع��ت  عندم��ا  	
م��ن املعارض��ة الس��ورّية أس��رع إليه��ا. وتق��ول 
األس��طورة العلوّي��ة إّن��ه ه��و م��ن ق��ام بتصفي��ة 
وم��ن  األخ��ر.  فس��اد  لكث��رة  األس��د  ه��الل 
حس��ن حّظ��ه أن املعارض��ة تعرض��ت لضغ��وٍط 
م��ن  كث��ٍر  م��ن  النس��حابها  أّدت  سياس��يٍة 
املناط��ق هن��اك، ف��كان للعقي��د س��هيل حس��ن 

النص��ر.
اجت��ه بعده��ا، م��ع الق��ّوات ال��ي أت��ت  	
م��ن كّل اجله��ات املقاتل��ة م��ع النظ��ام لتنضّم 
إلي��ه )اجلي��ش، واألم��ن، والدف��اع الوط��ّي...( 
إىل حل��ب. وراح املوال��ون حيلم��ون ب�"حتري��ر" 
حل��ب القري��ب، لكّنه مل يفلح يف هذا األمر. ما 
اس��تطاع فعل��ه يف حل��ب ه��و أّن��ه أّم��ن الطري��ق 
األرض  سياس�������ة  باتب��اع  إليه��ا،  ال�������شرقّي 
احملروق��ة. ال ش��يء خلف��ه عل��ى قي��د احل�����ياة، 
وال قائم��ًة تق��وم م��ن بعد مروره يف أّي مكان. 
ُع��رف عن��ه أّن��ه اس��تمال أه��ل الس��فرة بري��ف 
حل��ب، عندم��ا أغ��دق عليه��م الغ��از وامل��ازوت 
وامل��واد الغذائي��ة. لك��ن ه��ذا الوف��اق مل ي��دم 
طوي��اًل، فدخله��ا حمدث��ًا الكث��ر م��ن اجمل��ازر.

راوح يف حلب لعّدة أشهٍر مل يستطع  	
فيه��ا أن حي��دث خرق��اً يف معادلة الص��راع. حّتى 
سياس��ته اإلجرامي��ة يف التدم��ر واحل��رق مل 
تفل��ح، إذ إّن الث��وار أوقف��وه وراح��وا يتقّدم��ون 
أحيان��ًا. الرج��ل األس��طورة يبح��ث ع��ن نص��ٍر 
جن��م  مخ��د  كّلم��ا  علي��ه  أس��طورته  تعي��ش 
نص��ره الس��ابق. ت��رك حل��ب وص��ّب قوات��ه عل��ى 
ري��ف مح��اة، وعل��ى م��ورك بالتحدي��د، م��ا أّدى 
النس��حاب اجلي��ش احل��ّر م��ن هن��اك، ودخ��ل 

س��هيل حس��ن م��ورك.
وال��ي  األس��طورية،  القص��ص  م��ن  	
رمب��ا قد تكون صحيحًة ه��ذه املّرة، أّنه تعّرض 
حملاول��ة اغتي��اٍل ُدف��ع عليه��ا أكث��ر م��ن مئ��ة 
ملي��ون دوالر، ت��وّرط فيه��ا أكث��ر م��ن مخس��ة 
ضّب��اٍط علوي��ن رفيعي املس��توى. تقول القّصة 
إّنه اكتشف أمرهم وقام بإعدامهم ميدانّيًا يف 
مط��ار مح��اة. )قد يكون زع��م حماولة االغتيال 
جمّرد مطّيٍة لقتل كل من يقف يف طريقه(.

وحتك��ي قّص��ٌة أخ��رى ع��ن حماول��ة  	
اغتيال��ه يف حل��ب، حي��ث أصي��ب يف ي��ده وقت��ل 
أحد مرافقيه. وتقول إحدى أكر الشطحات 
األسطورّية إّن هناك مخس نسٍخ عن العقيد، 
كلٌّ منه��ا ش��بيهٌة باألص��ل إىل ح��دٍّ كب��ر، 
ومنها نسخٌة إيرانّية تعّلمت على مدى شهوٍر 

اللكن��ة العلوي��ة يف احلدي��ث!!!
س��هيل  إّن  مؤخ��راً  األخب��ار  تق��ول  	
حس��ن ق��د اجت��ه م��ع قّوات��ه إىل حق��ل الش��اعر 
يف تدم��ر، ليحّرره��ا م��ن تنظي��م داع��ش. حق��ل 
الش��اعر، ال��ذي حي��وي خمزون��ًا اس��رتاتيجّيًا 
للطاقة، صار نقطة التقاء أكثر القوى تأثراً 
الدول��ّي،  )التحال��ف  الس��ورية  األرض  عل��ى 
داع��ش، والنظ��ام ممث��اًل بقائ��ده األس��طورّي(.

ولكن ال���عقيد مل يست�طع أن حيقق  	
نص����راً ه�ذه املّرة. رمبا لسب������بن؛ أوهل�����ما أّن 
اجلّو هناك للتح����الف، وثاني�ه����ما أن األرض 

حمروقٌة سلفًا.
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تويتر

19صّياد المدينة
قائمة اإلمارات 

 لإلرهاب... 
لواء التوحيد وداعش 

وبوكو حرام
لي��س الفص��ل اآلن صيفًا، لتدفع  	
املرتفع��ة  والرطوب��ة  الش��ديدة  احل��رارة 
وضجيج أجهزة التكييف باحتاد املشيخات 
البدوية الس��بع، املس��ّمى باإلم��ارات العربية 
املتح��دة، إىل ارت��كاب أخط��اٍء فادح��ٍة، كم��ا 
فع��ل يف تصنيفه اخلاّص بقائمة املنظمات 
اإلرهابي��ة. ليظ������هر جمل��س الع��������القات 
اإلس�����المية األم������ريكية "ك��ر" يف ه��ذه 
القائم��ة مكافئ��ًا إرهابي��ًا لتنظي��م الدول��ة 
الرمس��ّي  الق��رار  يف  املس��ّمى  اإلس��المية، 
يف  إس��الميٌة  مؤسس��اٌت  ولتك��ون  داع��ش. 
والدامن��ارك  وفنلن��دا  والس��ويد  النروي��ج 
إرهابي��ًة، مثله��ا مث��ل حرك��ة بوك��و حرام 
يف نيجري��ا. وال ُيعل��م فع��اًل أي��ة كتيب��ة 
"عم��ر بن اخلط��اب" قصدها التصنيف دون 
غره��ا م��ن عش��رات الكتائ��ب الس��ورية ال��ي 
حتمل االس��م نفس��ه؟ وأية خطورٍة يش��كلها 
لواء التوحيد احللّي على حضارة اإلمارات، 
متمثل��ًة بأس��طواناتها البيتوني��ة ش��اهقة 
االرتف��اع –األب��راج- امل��������حشّوة باهلن�������ود 
الوس�������طى  آس��يا  وفق��راء  والفيليبيني��ن 
وغرهم من أبناء اجلنسيات قليلة احلظ؟
ال��ذي  ذات��ه  العص��ّي  امل��زاج  ه��و  	
الس��بع  املش��يخات  احت��اد  رأس  يف��ارق  مل 
من��ذ اندلع��ت أوىل ث��ورات الربي��ع العرب��ّي، 
ومل تفارق��ه كذل��ك األف��كار الس��وداء ب��أن 
يرج من بن س��كان املش��يخات األصلين، 
املهّددين باالنقراض، من يس��أل حكامه أّي 
س��ؤال. نع��م، هن��اك خط��ر إره��اٍب ق��د يه��ّدد 
حتالف املش��يخات، ولك��ن تهّدده أكثر قلة 

النض��ج والتميي��ز.

طفلتــا ماهر األســد في مقّدمــة الفائزين 
ببطولٍة للفروسية

يف عائل��ة األس��د ث��الث إن��اٍث حيمل��ن  	
اس��م بش��رى؛ األوىل ه��ي بش��رى الك��رى بن��ت 
حاف��ظ األس��د، ث��م بش��رى ابنته��ا م��ن زوجه��ا 
آص��ف ش��وكت، ث��م الطفلة بش��رى بنت ماهر 
األس��د. وم��ن أج��ل األخ��رة وش��قيقتها ش��ام 
أقيمت بطولٌة للفروسية يف نادي "باسل األسد 
للرماي��ة والفروس��ية" بالدمي��اس، ش��اركت 
فيها -إىل جانب الفارستن األسديتن- خنبٌة 
م��ن فرس��ان احلاش��ية. وكالع��ادة، فرض��ت 

املوهب��ة الوراثي��ة نفس��ها عل��ى ه��ذا الس��باق، 
لتحرز شام املرتبة األوىل لفئة املبتدئن، فيما 
أحرزت بش��رى املرتبة ذاتها لفئة الراعم. ومل 
يجل إعالم النظام من تغطية البطولة، غر 
مب��اٍل مبش��اعر مجهوره اجلري��ح بقوافل جثث 
قتل��ى اجلي��ش األس��دّي. ومل جي��رؤ أح��ٌد م��ن 
مؤيدي��ه عل��ى االمتع��اض أو املطالب��ة باح��رتام 
أحزانه��م، فتس��ليات عائل��ة األس��د أم��ٌر مقّدٌس 

جي��ب ع��دم التع��ّرض ل��ه ب��أّي انتق��اد.

تماثيل ليست لحافظ األسد
يف قري��ة ع��ن ال��وادي، وه��ي إح��دى  	
ق��رى وادي العي��ون يف مح��اة، افتت��ح مس��ؤولو 
احملافظ��ة نصب��ًا تذكاري��ًا جلندي��ن ش��قيقن 
البل��دة قت��ال يف صف��وف اجلي��ش  أبن��اء  م��ن 
األس��دّي. تناقل��ت صفح��ات الش��بيحة اخل��ر 
والص��ورة، فرتّح��م معظ�������م املعلق�������ن عل��ى 
القتيلن، وأسفوا على شبابهما الضائع. وتوقع 
القتيل��ن  عائل��ة  تك��ون  أن  آخ��رون  معلق��ون 

تعان��ي اآلن م��ن الرد، واقرتحوا على مس��ؤولي 
احملافظ��ة أن يؤّمن��وا هل��ا وق��ود التدفئ��ة ب��دل 
إنف��اق األم��وال على التماثي��ل والتقاط الصور 
وإلق��اء الكلم������ات أمامه��ا. فيم��ا أك��د البع��ض 
أن ه��ؤالء املس������ؤولن، وبع��د افتت��اح النص��ب، 
توجه��وا إىل مطع��ٍم قري��ٍب لتن�������اول الغ������داء، 
	ث��م ع��ادوا بسي������اراتهم الفخم��ة إىل بيوته��م 

أو مكاتبهم الدافئة.

عين المدينة | العددان )36-37( | 1-16 تشرين الثاني 2014



20
فــي مشــفى الَكســرة ...رغــم كل شــيء لــم يتوقــف العمــل

عين المدينة | العددان )36-37( | 1-16 تشرين الثاني 2014

من أرشيف املشفى


