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ثورة... وليست »أزمة«
صحي��ح... يغي��م وج��ه الث��ورة حالي��ًا  	
وي��رز وج��ه املعان��اة؛ اخل��وف واجل��وع وال��رد 
الق��ادم. وأص��ّح من��ه أن وض��وح اهل��دف ال��ذي 
وس��م األش��هر األوىل اختل��ط بس��يناريوهاٍت 
أخ��رى كث��رٍة ومتضارب��ة، منه��ا الداخل��ّي 
واإلقليمّي والدولّي الذي بدأ تدخاًل فعليًا يف 
س��ورية مؤخ��راً. وأن مش��اريع كث��رًة صارت 
تصط��رع عل��ى هذه األرض، وحّصة الس��ورّي 
منها –عمليًا- هي املزيد من اخلراب والضياع 
والب��ؤس. ولك��ن ه��ذا ح��ال كّل ث��ورٍة جذري��ٍة 
الديكتاتوري��ة  م��ن  مس��تنقٍع  عل��ى  تنقل��ب 
املديدة والعصبية الطائفية وجنون العظمة 
والفس��اد. وأي��ة ث��ورٍة س��ارت مس��راً هّين��ًا يف 

خ��طٍّ متصاع��ٍد دون ف��رات ج��زر؟!
حن��ن نؤم��ن به��ذه الث��ورة؛ بوجهه��ا  	
اجلمي��ل أو اجملّدر، بفرحها الطافح وحبزنها 
األس��ود، بنب��ل رف��ع ال��ورود يف وج��ه خصومه��ا 
وب��أمل حس��اب م��ا تبق��ى م��ن طلق��ات الذخ��رة 
الشحيحة، فيما تتغطرس الطائرات وتنهال 
الرامي��ل بس��خاء. ولن يدفعن��ا اعتالل الثورة 
وتس��ميتها  امل��وارب  االنس��حاب  إىل  املؤق��ت 
ب�»األزم��ة«، تلبي��ًة ملتطلبات مؤسس��اٍت غربيٍة 
ليس��ت بن��ت وجعن��ا الطوي��ل، أو ادع��اًء بثقاف��ٍة 
تس��تلزم »احلي��اد« وت��رى في��ه عالم��ًة عل��ى 

املهني��ة ودالل��ة حتّض��ر.
ه��ذا األمل لن��ا، حن��ن آب��اؤه وأبن��اؤه.  	
وإن كان ملث��ل أي��ام اخت��الط األوراق هذه من 
ميزٍة فهي دفع من »توّرط« يف تأييد الثورة أو 
املش��اركة فيه��ا إىل إع��ادة حس��اباته وتنظي��م 
متوضع��ه اجلدي��د بب��طٍء واالنس��حاب به��دوء. 
وظروفن��ا  املتوت��رة  حواّس��نا  أره��ق  أن  بع��د 
املضطرب��ة بالتحايل الدائم لتمرير أطماعه؛ 
ظه��وٌر إعالم��يٌّ هن��ا ووظيف��ٌة هن��اك وطل��ب 
جلوٍء يقّدم يف السّر، باسم الثورة والسوريني، 

بيع��ًا رخيص��ًا ملعاناته��م دون أّي خج��ل.
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مل تت������رّدد أمري������كا يف القص�������ف  	
ه��ذه امل��ّرة. وبالفع��ل، ب��دأت الطلع��ات اجلوي��ة 
والش��مال  الش��رق  يف  تض��رب  والصواري��خ 
الس��وريني م��ا تصف��ه بأن��ه مواق��ع عس��كرية 
"الدول��ة  تنظي��م  ملقاتل��ي  جتم��ٍع  ومراك��ز 
عل��ى  احل��رص  م��ن  وبالرغ��م  اإلس��المية". 
جتني��ب املدني��ني يف مناط��ق س��يطرة التنظي��م 
خماط��ر اهلجم��ات، وقع��ت ح��وادث ع��ّدٌة كان 
أع��داد  م��ن  األك��ر  اجل��زء  فيه��ا  املدني��ون 
الضحاي��ا، كم��ا حدث يف قري��ة "الفدغمي" يف 
الري��ف اجلنوب��ّي حملافظ��ة احلس��كة، وقري��ة 
"كفردريان" بريف إدلب، أثناء هجماٍت على 
مواق��ع حلرك��ة "خراس��ان" املقّرب��ة من جبهة 

النص��رة. 
وتتجاه��ل الق��ّوات الدولي��ة، املتمثل��ة  	
يف الق��ّوة اجلّوي��ة األمريكي��ة بش��كٍل رئيس��ّي 
-إىل جان��ب متثي��ٍل ش��كليٍّ ل��كلٍّ م��ن الس��عودية 
حم��اوالت  والبحري��ن-  واألردن  واإلم��ارات 
النظ��ام األس��دّي أن يب��دو ش��ريكًا يف العملي��ات 
العسكرية، من خالل غاراٍت "نهاريٍة" بطائرات 
هامجته��ا  ال��ي  األه��داف  بع��ض  عل��ى  املي��غ 
طائ��رات التحال��ف يف وق��ٍت س��ابق، وخاصًة يف 
بع��ض احلق��ول النفطي��ة يف ري��ف دي��ر ال��زور 
الش��رقّي. فيم��ا ابتع��دت هجم��ات التحالف عن 

جبه��ات القت��ال ال��ي حتي��ط جبي��وب س��يطرة 
النظ��ام ومواقع��ه العس��كرية داخ��ل حمافظ��ة 
دي��ر ال��زور، وذل��ك حلرمان��ه م��ن حتقي��ق أّي��ة 
مكاس��ب عل��ى األرض نتيج��ة ه��ذه اهلجم��ات. 
ع��ن  األمريكي��ون  املس��ؤولون  يتوق��ف  ومل 
التأكي��د عل��ى ض��رورة دع��م كتائب اجليش 

احل��ّر والتش��كيالت العس��كرية "املعتدل��ة".
داعش حتاصر كوباني.. وتركيا 

يف طريقها إىل التدخل
سياس��يٌة  ش��خصياٌت  ترّج��ح  	
وإعالمي��ٌة تركي��ٌة خمتلفٌة أن مينح الرملان 
الرك��ّي حكوم��ة "داود أوغل��و" تفويض��ًا لقيام 
األراض��ي  يف  عس��كريٍة  بعملي��اٍت  اجلي��ش 
الس��ورية، م��ع اق��راب مقاتلي تنظي��م "الدولة 
اإلس��المية" م��ن مرك��ز مدينة "ع��ني العرب" 
على احلدود الركية، وبعد س��يطرتهم على 
عش��رات الق��رى والبل��دات احمليط��ة به��ا، مم��ا 
ميّه��د حلص��اٍر خان��ٍق عل��ى املدين��ة م��ن ث��الث 
جه��ات. وتب��دو ف��رص اجملموع��ات الكردي��ة 
املدافع��ة ضئيل��ًة يف ص��ّد هجم��ات التنظي��م 
ال��ذي يب��دي إص��راراً كب��راً عل��ى االس��تيالء 
عل��ى املدين��ة ليحّق��ق اتص��ال س��يطرته عل��ى 
الش��ريط احل��دودّي م��ع تركي��ا. مم��ا دف��ع 
باألخ��رة إىل حش��د مزي��ٍد م��ن الق��وات الّري��ة 

عل��ى الط��رف اآلخ��ر م��ن احل��دود، للتدخ��ل 
ف��ور حتق��ق الرغب��ة السياس��ية ل��دى احلكوم��ة 
بذل��ك. وه��ي رغب��ٌة أعلنه��ا املس��ؤولون األت��راك 
يف مناس��باٍت ع��ّدة، وقرنوه��ا خبط��ٍة ش��املٍة 
تب��دأ مبنطق��ة حظ��ٍر للط��ران عل��ى الش��ريط 
احلدودّي، وتش��رط يف نهايتها إس��قاط نظام 
بشار األسد باعتباره املسؤول األول عما حيدث 
يف سوريا. ويف ظّل كّل هذه التطورات يظهر 
نظام األسد بعيداً وعاجزاً وخارج اللعبة، رغم 
تصرحي��ات مس��ؤوليه املتالحق��ة واملتناقض��ة 
أحيان��ًا، إذ رّحب��ت باهلجم��ات الدولي��ة عل��ى 
مواق��ع تنظي��م "الدول��ة اإلس��المية"، ورفض��ت 

التدخ��ل الرك��ّي احملتم��ل ض��ده. 
فصاٌم يف شخصية املقاومة يكشفه 

طران التحالف
وال  عس��������كريًا  انقس��������امًا  لي��س  	
سياس��يًا م��ا ش��هدته خارجي��ات دول املمانع��ة، 
إمن��ا ه��و ولي��د ضي��اع املواق��ف احمل��ّددة، وتس��ّرع 
موقفه��ا  إع��الن  يف  الس�������ورية  اخلارجي�����ة 
الث��ورّي  التصاري��ح م��ن احل��رس  أخ��ذ  قب��ل 
اإليران��ّي وح��زب اهلل. فم��ا قال��ه األس��د ع��ر 
خارجيت��ه، وعل��ى لس��ان مفّوضي��ه املباش��رين 
املعل��م(،  وولي��د  ش��عبان  )بثين��ة  بالتح��دث 
اإليراني��ة.  القي��ادة  م��ن  ترحيب��ًا  يل��َق  	مل 
فف��ي الوق��ت ال��ذي توّس��ل في��ه األس��د العتب��ار 
رف��ض  أم��ام  القص��ف،  يف  مش��اركًا  جيش��ه 
الوالي��ات املتح��دة هل��ذه املعادل��ة، تق��ف القي��ادة 
اإليراني��ة برأس��ها )روحان��ي( لتق��ول ب��أن ه��ذا 
عل��ى  كان  م��ا  وأن��ه  ش��رعّي،  غ��ر  التدخ��ل 
األس��د أن يقب��ل ب��ه. بينم��ا يرف��ض ح��زب اهلل 
تل��ك اهلجم��ات معت��راً إياه��ا خرق��ًا للس��يادة 
بش��ار  يالحظ��ه  مل  ال��ذي  اخل��رق  الس��ورية، 
األس��د بع��د، طامل��ا أن الطائ��رات ال حتل��ق يف 

مس��اء قصري��ه يف دمش��ق والالذقي��ة. 
مل  الواض��ح  الفص��ام  ه��ذا  أن  إال  	
يل��ِغ مواصل��ة ح��زب اهلل عمليات��ه العس��كرية 
إىل جان��ب ق��ّوات األس��د يف مناط��ق م��ن ري��ف 
دمش��ق وحل��ب، موّرط��ًا مع��ه اجلي��ش اللبنان��ّي 
مواجه��ات  يف  وخاص��ًة  اجلبه��ات،  بع��ض  يف 

اللبناني��ة.  احل��دود  م��ن  قريب��ًا  القلم��ون، 

عين المدينة | العدد )34( | 1 تشرين األول 2014جولة المدينة 2

 األسد يرّحب بقصف بالده... 
وأمريكا تبحث عن تنظيم "الدولة اإلسالمية"

هيئة التحرير

CNN | خريطة تفاصيل القصف على مواقع داعش
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النظام يستغّل الحرب الدولية ليقوم بمجازر جديدة.. 

هيئة التحرير

حتّول��ت معظ��م املواجهات بني الثّوار  	
وقّوات األسد إىل جبهات ظّل، ومعارَك درجٍة 
ثانية، من وجهة نظر جممل وس��ائل اإلعالم 
العامل��ّي، وخاص��ًة العربي��ة منه��ا، بع��د أن ب��دأت 
طائ��رات التحال��ف الدول��ّي بش��ّن غاراته��ا عل��ى 
مواق��ع تنظي��م "الدولة اإلس��المية" يف س��وريا، 
الش��رقية  الش��مالية  املناط��ق  يف  س��يما  وال 
م��ن الب��الد. إال أن تل��ك اجلبه��ات )الث��ّوار يف 
مواجه��ة النظ��ام( جبه��اٌت حاض��رٌة بق��ّوة. وق��د 
الس��ابقة،  الف��رة  خ��الل  حضوره��ا  ع��ّززت 
لع��ّدة أس��باٍب، أّوهل��ا تصعي��د النظ��ام عمليات��ه 
والش��مال،  الدمش��قّي  الري��ف  يف  العس��كرية 
حمتمي��ًا بغي��اب التغطي��ة اإلعالمي��ة ع��ن تلك 
اجلبهات، ومستغاًل االنشغال الدولّي باحلرب 
ض��د التنظي��م عل��ى األرض الس��ورية )احل��رب 
ال��ي ح��اول مليًا املش��اركة فيه��ا كطرٍف من 
حتال��ٍف دول��يٍّ يقص��ف مجاع��ًة متش��ّددًة عل��ى 

أرض ب��الده(.
أما ثاني أس��باب التصعيد العسكرّي  	
يف املناطق اخلارجة عن إطار احلرب الدولية 
ض��د تنظي��م الدول��ة اإلس��المية، فه��و تهي��ؤ 
ق��ّوات الث��ّوار، ضم��ن ع��دة فصائ��ل ومناط��ق، 
حلملٍة جديدٍة يبغي النظام ش��ّنها، والتأكيد 
عل��ى اس��تمرار الث��ورة املس��لحة خارج��ًا ع��ن 

ح��دود احل��رب الدولي��ة تل��ك.
سراقب.. حتت مرمى طائرات األسد

اكتف��ت طائ��رات النظ��ام الس��ورّي  	
التحال��ف،  طائ��رات  هام��ش  عل��ى  بالعم��ل 
وحماول��ة ع��دم التدخ��ل -ال��ذي مل تس��مح ب��ه 
الوالي��ات املتح��دة أص��اًل- يف مناط��ق أه��داف 

التحالف الدولّي، إال يف بعض املناطق القريبة 
م��ن دير ال��زور. ولذلك رّك��زت مقاتالت امليغ 
واملروحي��ات عل��ى حمافظ��ة إدل��ب، وخاص��ًة 
اس��تقراراً ضم��ن منظوم��ة  الق��رى األكث��ر 
اهل��دف  س��راقب  وكان��ت  احمل��ّررة.  املناط��ق 
األّول، ف��كان نصي��ب املدينة غاراٍت مكثفًة أّدت 
إىل مقت��ل حوال��ي مخس��ني مدني��ًا أغلبه��م م��ن 
األطف��ال، غاب��ت ص��ور جمازره��م ع��ن اإلعالم 

ال��ذي يراق��ب صواري��خ التوماه��وك.
قصفه��ا  النظ��ام  طائ��رات  وتابع��ت  	
للمدني��ني متتبع��ًة ط��رق نزوحه��م وامل��زارع 
ال��ي حاول��وا االحتم��اء فيه��ا م��ن طغي��ان املي��غ، 
فكان��ت احلصيل��ة ش��هداء ج��دد خ��ارج املدين��ة، 
ويف قري��ة إحس��م بالق��رب م��ن س��راقب أيض��ًا.

الدخانية.. املشهد الغائب
كان��ت مع��ارك الدخاني��ة، بالق��رب  	
م��ن جرمان��ا يف ري��ف دمش��ق، مبثاب��ة صفع��ٍة 
قوي��ٍة تلقاه��ا النظ��ام بش��كٍل مفاج��ئ. فف��ي 
ع��ن  اإلع��الن  في��ه  ح��اول  ال��ذي  الوق��ت 
ومداخ��ل  املليح��ة  حمي��ط  عل��ى  الس��يطرة 
الغوطة الشرقية من طرف دمشق اجلنوبّي، 
يف  متمثل��ًة  املعارض��ة،  ق��ّوات  تق��ّدم  كان 
ع��ّدة فصائ��ل منه��ا اجلي��ش الس��ورّي احل��ّر 
واجلبه��ة اإلس��المية وأجن��اد الش��ام، مفاجئ��ًا 
أط��راف  إىل  املع��ارك  وصل��ت  إذ  وس��ريعًا، 
الدخاني��ة.  قري��ة  وإىل  والدويلع��ة  جرمان��ا 
فحاول��ت ق��ّوات األس��د احلف��اظ عل��ى الواق��ع 
الراه��ن، وتري��د اجلبه��ات ريثم��ا يب��دأ طران 
التحال��ف الدول��ّي قصف��ه للش��رق الس��ورّي، 
ليأخ��ذ اجلي��ش النظام��ّي بقص��ف الدخاني��ة 

باألس��لحة احملظورة دوليًا، ومنها غاز الكلور 
الس��ام، م��ا أّدى إىل مقت��ل وج��رح مدني��ني من 
البل��دة. إال أن تل��ك العملي��ة مل ت��ؤدِّ إىل تق��ّدم 
جي��ش النظ��ام يف املنطق��ة، فق��د اس��تطاعت 
ق��ّوات الثوار صّد حماوالت التقّدم، واحلفاظ 
عل��ى مناط��ق س��يطرتها اجلدي��دة يف البل��دة 

وحميطه��ا.
ذات��ه يف ري��ف  وجتل��ى االس��تغالل  	
مح��اة الش��مالّي والش��رقّي، وحمي��ط حل��ب، 
حي��ث س��جلت الرامي��ل العش��وائية املتفّج��رة 
لتوق��ع  املناط��ق،  تل��ك  إىل  س��ريعًة  ع��ودًة 

وجري��ح. قتي��ل  ب��ني  أيض��ًا  العش��رات 
اس��تطاعت  نفس��ها  وبالطريق��ة  	
ق��ّوات اجلي��ش النظام��ّي الس��يطرة عل��ى ج��زٍء 
م��ن مدين��ة ع��درا ش��رق دمش��ق، م��ع تراج��ع 
ق��ّوات املعارض��ة فيه��ا إىل مناط��ق م��ن الغوطة 

. قية لش��ر ا
القلمون.. انتصارات الكّر والفّر

ل��ه  تع��ّرض  واض��ٍح  إنه��اٍك  بع��د  	
جي��ش األس��د وق��ّوات ح��زب اهلل اللبنان��ّي يف 
القلم��ون، نتيج��ة عملي��ات الك��ّر والف��ّر ال��ي 
مارس��ها اجليش احلّر يف خمتلف مدن وقرى 
اس��تعادة  م��ن  للث��وار  ب��ّد  ال  كان  املنطق��ة، 
بع��ض النقاط لتك��ون مبثابة مناطق متركٍز 
وإدارات عملي��اٍت يف القلم��ون. وبالفع��ل، ه��ذا 
م��ا حتق��ق خالل األيام املاضية، عندما س��يطر 
الث��ّوار عل��ى غالبي��ة حميط بلدة عس��ال الورد، 
ما أجر قّوات النظام وحزب اهلل على الراجع 
إىل مناط��ق بات��ت تقريب��ًا حت��ت حص��ار الث��ّوار 

القلموني��ة. الت��الل  غالبي��ة  يف  املوجودي��ن 
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قانون التدخين غير الموّحد في دير الزور
75 جلدًة لمدخٍن وغّض الطرف عن آخر

علي خطاب

كان لألخبار والروايات املتناقلة عن عقوبات املدّخنني من قبل مقاتلي "الدولة اإلسالمية" دوٌر رئيسيٌّ يف توقف الكثر من  	
سكان دير الزور ذاتيًا عن التدخني يف األماكن العامة، مبجّرد سيطرة التنظيم على املدينة. إذ يطّبق شرعيو "الدولة" فتوًى دينيًة 
حتّرم التدخني وتعاقب "مرتكبيه" بعقوباٍت تصل إىل اجللد على أيدي عناصر "احلس��بة" –تيمنًا بالتاريخ اإلس��المّي- املس��ؤولني عن 

قم��ع املخالف��ات وتطبي��ق القوانني واألحكام الش��رعية يف الش��ارع.
التنظي��م  عناص��ر  اخت��الط  وم��ع  	
بالس��كان -وبع��ض ه��ؤالء العناص��ر م��ن ش��ّبان 
ملس��ألة  خمتلف��ٌة  جوان��ب  ظه��رت  املدين��ة- 
التدخ��ني، تتج��اوز الطريق��ة اآللي��ة الش��ائعة 
ح��ول مكافحت��ه. اذ ختض��ع عملي��ة املكافح��ة 
تل��ك العتب��اراٍت وظ��روٍف بعي��دٍة ع��ن الفت��وى 
ح��االٍت  يف  القان��ون  حت��ّول  وق��د  الش��رعية. 
والتنكي��ل  لالنتق��ام  وس��يلٍة  إىل  كث��رٍة 
مبظه��ر  للظه��ور  أو  الس��ابقني،  باخلص��وم 
ع��ن  يعف��و  ال��ذي  والس��لطة  الش��أن  صاح��ب 
ال��ي يش��اء.  اللحظ��ة  أو يعاقبه��م يف  الن��اس 
ويذك��ر ش��هوٌد واقع��ة القب��ض عل��ى مدّخ��ٍن 
 75 وجل��ده  اجملاني��ة  الصيدلي��ة  يف  يعم��ل 
جل��دًة، بع��د احت��كاٍك بس��بب موض��وٍع ش��خصيٍّ 
م��ع أح��د عناص��ر التنظي��م، وال��ذي يع��رف، 
كم��ا تع��رف "احلس��بة"، م��ن قب��ل أن "جرمي��ة 
تل��ك  يف  الي��وم  ط��وال  حت��دث  التدخ��ني" 
الصيدلي��ة، لكنه��م غّض��وا الط��رف ع��ن ذل��ك 
إىل أن وقع��ت اخلصوم��ة بني عامل الصيدلية 
وجن��دي "الدول��ة". وليس��ت حادث��ة الصيدلي��ة 
ه��ي الوحي��دة، حبس��ب م��ا يق��ول مه��دي، وه��و 
مقات��ٌل م��ن اجلي��ش احل��ّر: "أكث��ر م��ا عانين��ا 
من��ه بالبداية ه��و انتقام أوالد البلد اللي بايعوا 

قدمي��ة". حس��ابات  لتصفي��ة  الدول��ة 
وي��روي مه��دي قص��ًة حدث��ت مع��ه  	
ش��خصيًا: "واح��د م��ن عناص��ر اجملموع��ة الل��ي 
كنت أقودها بايع الدولة وصار مع احلس��بة. 
وقف��ي أّول م��ا فات��ت الدول��ة عالدي��ر وفتش��ي 
ألنه يعرف اني أدخن، لقى باكية وصادرها".
يتح��ّدث س��كان مدين��ة دي��ر ال��زور  	
عناص��ر  رقاب��ة  يف  طفي��ٍف  ختفي��ٍف  ع��ن 
بب��دء  ذل��ك  معلل��ني  الن��اس،  عل��ى  احلس��بة 
الضرب��ات اجلّوي��ة عل��ى مواق��ع التنظي��م. إذ 
تقل��ص عدد "الدوريات" يف األس��واق والش��وارع 
واألمكن��ة العام��ة، وتوقف��ت عملي��ات التفتيش 
الفجائي��ة عل��ى ص��االت اإلنرن��ت حبث��ًا ع��ن 
الكتيب��ة  وُيرج��ع عض��ٌو س��ابٌق يف  املدخن��ني. 
األمني��ة املنحل��ة التغ��ّر احلاص��ل يف س��لوك 

بقضاي��ا  انش��غاهلم  إىل  التنظي��م  مقاتل��ي 
أخ��رى بعي��داً ع��ن املدين��ة: "فدي��ر ال��زور م��و 
م��ن أولوياته��م. وش��كون قّدم��وا للن��اس حت��ى 
يفرض��ون قوانينه��م؟ وملا يعطون ش��ي، مثل ما 
صار الش��هر املاضي، بلش��وا يدققون على كل 

ش��غلة".
ويق��ول مقات��ٌل م��ن اجلي��ش احل��ّر  	
يف ح��ّي الصناع��ة: "مل��ا أج��ا من��دوب الدول��ة ت��ا 
يس��لمنا مصاري، طفى املدخنني س��يجاراتهم. 
ومل��ا مسع��وا أن��ه املنح��ة 14 أل��ف ب��س، رجع��وا 
ش��علوا س��يجارات جدي��دة وص��اروا ينتق��دون 

الدول��ة".
ينتش��ر  حي��ث  احلويق��ة،  ح��ّي  ويف  	
مقاتلو التنظيم بكثافة، مُينع التدخني نهائيًا، 
"متلّبس��ًا"،  علي��ه  ُيقب��ض  م��ن  كل  وُيعاق��ب 
حبس��ب م��ا يذك��ر مقات��ٌل م��ن اجلي��ش احل��ّر، 
كان ش��اهداً على حادثة زّج س��تٍة من عناصر 
التنظي��م نفس��ه يف الس��جن بتهم��ة التدخ��ني، 

بالرغ��م م��ن احلاج��ة امليداني��ة إليه��م. 
اليوغس��اليّف،  بع��د تفج��ر اجلس��ر  	
وه��و املع��ر الوحي��د إىل املدين��ة، مل تب��ق إال 
الس��فن الصغ��رة وس��يلًة لنق��ل البضائ��ع ب��ني 
ضف��ي نه��ر الف��رات، حت��ت إش��راف عناص��ر 

التنظي��م ومراقبته��م الدائم��ة لعملي��ة النق��ل 
ه��ذه. وبالرغ��م م��ن ذل��ك، حبس��ب بائ��ٍع س��ّريٍّ 
للدخ��ان يف ح��ي احلميدي��ة، م��ا زال الدخ��ان 
عناص��ر  البائ��ع  ويته��م  املدين��ة.  إىل  يدخ��ل 
التنظيم أنفس��هم باملتاجرة بالدخان والتحكم 
بأس��عاره: "باكي��ة احلم��راء بالري��ف 120 ل��رة 
وبالبل��د ه��ون ب���205". ويالح��ظ أح��د املدخنني: 
"أكث��ر ش��ي متوف��ر احلم��راء الطويل��ة، وأق��ّل 
وال  إس��المية  دول��ة  ه��ذول  األجن��ي.  ش��ي 

الرجي��ي تب��ع بش��ار؟!".
يف  التدخ��ني  من��ع  قضي��ة  تذّك��ر  	
األراضي الي يس��يطر عليها التنظيم بقضيٍة 
تارخيي��ٍة ه��ي حتري��م ش��رب القه��وة، عندم��ا 
أص��ّر بع��ض الفقه��اء املتعصب��ني عل��ى حتري��م 
املتصوف��ة-  معظ��م  استس��اغه  -ال��ذي  ال��ّن 
وح��ّرض ه��ؤالء الفقه��اء العام��ة ضد املش��روب 
س��ليمان  الس��لطان  اضط��ّر  أن  إىل  اجلدي��د، 
القانونّي إىل منع شرب القهوة قطعًا للسجال 
احلاصل حوهلا يف ذلك الوقت. وُيسّجل الفرق 
ب��ني املس��ألتني بثب��وت ض��رر التدخ��ني طبي��ًا، 
ثب��وت كان ميك��ن أن جيع��ل موق��ف التنظي��م 
م��ن الدخ��ان حيس��ب يف صاحل��ه ل��و عرف��ت 
"حسبته" كيف تعامل الناس بشكٍل خمتلف.

إحدى الطرق املتبعة بدير الزور لتمرير لفافات التبغ
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مقاتل من داعش يف القورية

العام��ة  الكهرب��اء  ش��بكة  تع��د  مل  	
مفيدًة يف شيء، النقطاع التيار ساعاٍت طويلًة 
كّل يوم، مقابل ساعٍة أو ساعتني من توافره. 
املس��لمني"،  خدم��ات  "مكت��ب  يس��تطع  ومل 
واملس��ؤولة  للتنظي��م  التابع��ة  اهليئ��ة  وه��ي 
ع��ن اخلدم��ات، فع��ل أّي ش��يٍء، رغ��م س��يطرة 
التنظي��م الكامل��ة على العنفات الغازية املولدة 
للكهرباء يف بعض حقول النفط يف حمافظة 
دي��ر ال��زور. ومل تس��تطع "الدول��ة" أن حتق��ق 
نظ��ام تغذي��ٍة كهربائيٍّ واحٍد جلميع البلدات 
مي��اه  خدم��ات  ويف  احملافظ��ة.  يف  والق��رى 
الشرب مل يالحظ السكان أّي حتسٍن يذكر. 
ومل يس��تطع "مكت��ب خدم��ات املس��لمني" تلبي��ة 
احتياجات الورشات املشغلة حملطات التصفية 
الورش��ات  ه��ذه  عم��ال  زال  وم��ا  املدين��ة،  يف 
يتدّب��رون أمره��م وحيّل��ون مش��كالت عمله��م 
الكث��رة بأنفس��هم. وح��ال النظاف��ة وأعم��ال 
البلدية مرّديٌة هي األخرى، ولألسباب ذاتها.
وال ينتظ��ر عم��ال اخلدم��ات، وبع��د  	
جترب��ة األش��هر الثالث��ة م��ع التنظي��م، ش��يئًا 
من��ه. وكّل م��ا يأمل��ون ب��ه اآلن ه��و أن يس��لموا 
م��ن تعدي��ات عناصره وس��لوكهم املتغطرس. 
ويطل��ب أح��د العامل��ني يف قط��اع الكهرب��اء أن 
ُيغف��ل امس��ه قب��ل أن يتح��دث ع��ن احت��الل 
"بع��ض  يس��اعدهم  التنظي��م،  م��ن  عناص��ر 
تالص��ق  ملدرس��ٍة  األهال��ي"،  م��ن  املنافق��ني 
مركز طوارئ الكهرباء يف املدينة، ليحّولوها 
إىل مق��رٍّ ومعه��ٍد ش��رعيٍّ هل��م، ث��م ليط��ردوا 
عم��ال الكهرب��اء م��ن املرك��ز نفس��ه وجيعل��وا 
من��ه حم��ّل إقامٍة لبعض عناص��ر التنظيم من 

األجان��ب.
وم��ن جانب��ه يك��ّذب أب��و عدن��ان )60  	
عام��ًا، م��ن س��كان القوري��ة( وع��ود التنظي��م، 
ه��ذه  تنفي��ذ  لتأخ��ر  مّرراته��م  ويرف��ض 
بارتف��اع  ف��وراً  ذل��ك  عل��ى  ويس��تدّل  الوع��ود. 
س��عر أس��طوانة الغ��از املنزل��ّي م��ن 1500 إىل 
6000 ل��رٍة، بالرغم من س��يطرة التنظيم على 

حق��ول الغ��از يف احملافظ��ة. وكذل��ك األم��ر 
بالنس��بة إىل احملروق��ات األخ��رى، إذ ارتف��ع 

 15000 إىل   8000 م��ن  امل��ازوت  برمي��ل  س��عر 
ل��رة، وارتفع س��عر برمي��ل البنزين من 11000 

ل��رٍة إىل 18000. 
ويضي��ف أب��و عدن��ان أن اخلمس��ني  	
ألف نسمٍة من سكان القورية يعانون أوضاعًا 
معيش��يًة صعب��ًة، وخاّص��ًة م��ع تقل��ص ف��رص 
العم��ل وارتف��اع األس��عار إىل مس��توياٍت تف��وق 
قدرة معظم السكان، يف حني "يالحق عناصر 
األراكي��ل،  وحيّطم��ون  املدخن��ني،  التنظي��م 
وجوهه��ّن،  تغطي��ة  عل��ى  النس��اء  وجي��رون 
وغ��ر ذل��ك م��ن األم��ور ال��ي ال ته��ّم الن��اس يف 
حياتهم اليومية". وال يظهر أبو عدنان، وغره 
م��ن معظ��م س��كان املدين��ة، ابتهاج��ًا ملنج��زات 
التنظي��م ال��ي يتفاخ��ر بها مقاتل��وه، من توفر 
األم��ن وحمارب��ة الس��رقة وغ��ر ذل��ك. "به��ذه 
املخاب��رات  كان��ت  اإلره��اب  م��ن  الطريق��ة 
بش��ار"؛  عه��د  يف  األم��ن  تف��رض  العس��كرية 
يعّلق شابٌّ متعلٌم على دعاية التنظيم يف هذا 
اجلان��ب، وميّي��ز ب��ني األم��ن املف��روض بالق��ّوة 
والعن��ف والس��طوة، وب��ني اإلحس��اس باخل��وف 
اجلمي��ع. ب��ه  يش��عر  ال��ذي  األم��ان  وفق��دان 

وال يب��دو كث��ٌر من أهالي القورية  	
سعداء مع التنظيم. كما ال يبدو أن اجلدران 
الس��وداء وعبارات احلّض والتوجيه والدعاية 
إال  أهدافه��ا  حقق��ت  ق��د  عليه��ا  املخطوط��ة 
أح��د  يق��ول  الش��بان.  م��ن  القل��ة  أنف��س  يف 
املراهق��ني املنضّم��ني حديث��ًا إىل التنظي��م إن: 
"الدول��ة تنش��ر اإلس��الم وحت��ارب احلرامي��ة 
أح��د  يهم��س  عليه��م".  وقض��ت  واللص��وص 
احلاضري��ن ب��أن ه��ذا الش��اب نفس��ه صاح��ب 
سوابٍق ولصٌّ من لصوص الدراجات النارية. 
ويش��ر الكث��ر م��ن الس��كان إىل أن الكث��ر م��ن 
مبايع��ي التنظي��م اجل��دد يف القوري��ة ه��م م��ن 
واللص��وص،  املش��اكل  ومث��ري  األش��قياء 
الذين مل يرّددوا، فور س��يطرة التنظيم على 
املدين��ة، يف االلتح��اق بصف��وف مقاتلي��ه. وق��د 
مّت إخضاعه��م ملعس��كراٍت ش��رعيٍة قص��رٍة، 
ليقبضوا بعد ذلك رواتب ش��هريًة ال تقّل عن 
8000 ل��رٍة مقاب��ل أعم��اٍل ومهّم��اٍت صغ��رٍة، 

مث��ل الوق��وف عل��ى احلواج��ز، أو الرك��وب يف 
عل�������ى  احلراس�������ة  أو  احلس��بة،  	س������يارات 

أبواب املقّرات.

القورّية تحت سيطرة التنظيم
إبراهيم احلمادة

بع��د س��يطرة تنظي��م "الدول��ة اإلس��المية" عل��ى مدين��ة القوري��ة، أطل��ق ش��رعيو التنظي��م وأمراؤه وع��وداً كث��رًة برفع جودة  	
اخلدمات املقّدمة للسكان، من كهرباٍء وماء، ووعدوا بتوفر الطحني واحملروقات. لكن شيئًا من هذه الوعود مل يتحقق، وبعد ثالثة 

أش��هٍر م��ن س��يطرة التنظي��م.
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ريف حلب
تنظيــم الدولــة يفــرض غراماٍت مالّيــًة على المدارس

ميالد بهنو

بينم��ا تق��وم طائ��رات التحال��ف بض��رب مواق��ع تنظي��م "الدول��ة اإلس��المية" يف كلٍّ م��ن الرق��ة ودي��ر ال��زور، يواص��ل قيادي��و  	
التنظيم يف عدٍد من املناطق اخلاضعة لس��يطرتهم إصدار قوانني جديدٍة تأخذ ش��كل القرارات اجلرية على الس��كان، ودون أّي س��بٍب 

منطق��يٍّ إلص��دار مث��ل ه��ذه القوان��ني.
ينهار الواقع التعليمّي يف ريف حلب  	
شيئًا فشيئًا، وخاّصة بعد القرارات الي فرضها 
التنظيم على الطلبة واملدّرسني على حدٍّ سواء، 
ومبا خيالف األهداف العليا للعملية التعليمية 
ورؤيت��ه  التنظي��م  مص��احل  فق��ط  ويواف��ق 
للمجتم��ع واحلي��اة. فف��ي منب��ج أص��در تنظي��م 
الدول��ة مجل��ة ق��راراٍت تتعل��ق باملنهاج املدرس��ّي، 
اإلس��المية  الربي��ة  م��ادة  إلغ��اء  أّوهل��ا  كان 
وتدري��س م��ادة الربي��ة اجلهادي��ة عوض��اً عنه��ا، 
بسبب أن نظام األسد هو من وضع املادة امللغاة. 
وألغي��ت كذل��ك مادت��ا الفلس��فة والتاري��خ م��ن 
املناهج املدرس��ية، إذ اعترت الفلسفة موضوعًا 
يع��ارض الدي��ن حبس��ب التنظيم، وألغ��ي مقّرر 
التاري��خ مؤقت��اً ريثم��ا يض��ع مس��ؤولو التنظي��م 
منهاج��اً بدي��اًل. وألغ��ي كذل��ك تعلي��م اللغ��ة 
اإلنكليزية يف السنوات التعليمية األربع األوىل. 
وتضاف إىل قائمة املواد امللغاة هذه مواّد الربية 

املوس��يقية والفني��ة والرياضي��ة.
العدي��د  الق��رارات  ه��ذه  أّك��د  وق��د  	
م��ن الش��باب يف منب��ج. وق��ال أحده��م ل�"ع��ني 
املدين��ة": "لق��د وّزع��وا عل��ى امل��دارس نس��خًة ع��ن 
الق��رار ال��ذي مح��ل مجل��ة التعليم��ات األخ��رة. 
وباإلضاف��ة إىل ذل��ك حرم��وا األس��اتذة، مم��ن 
مل خيضع��وا ل��دورٍة ش��رعّيٍة، أن يس��تمّروا يف 

مدارس��هم". يف  التدري��س 
يف املقابل مّت فرض رس��مٍ قدره 1000  	
ل.س عل��ى كّل طال��ٍب ي��وّد مواصل��ة دراس��ته، 
وذل��ك من الص��ّف األّول وحّت��ى الثالث الثانوّي، 
حس��ب إفادات أحد مدراء املدارس يف منبج. ومل 
تقتصر القرارات املالية على الطلبة، بل تعّدتهم 
إىل امل��دارس اخلاّص��ة، ال��ي ف��رض التنظي��م 
عليها ضريبًة مقدارها %50 من الواردات املالية 
لكّل مدرس��ٍة خاّصٍة أو روضة، مّما أثار اس��تياًء 

كب��راً ل��دى الس��كان.
يق��ول عّم��ار، وه��و ش��ابٌّ م��ن مدين��ة  	
منب��ج: "م��ا ه��ذه الق��رارات ال��ي ألغ��ت إلزامّي��ة 
التعليم وجمانيته، ونش��رت الفوضى يف الكثر 
م��ن امل��دارس؟ كأنه��م يري��دون أن يبق��وا عل��ى 
جه��ل األّم��ة م��ن أجل تس��يرها كما يري��دون".

وقب��ل إص��دار ه��ذه الق��رارات كان  	
التنظي��م ق��د فرض على املدّرس��ني واملدّرس��ات 
عليه��ا  أش��رف  ش��رعّيٍة  ل��دوراٍت  اخلض��وع 
التنظي��م.  يف  الربي��ة  س��لك  ع��ن  مس��ؤولون 
ففي الش��هر الس��ادس من هذا العام مّت إخضاع 
املدّرس��ني المتح��اٍن أخ��ٍر لني��ل الش��هادة ال��ي 
تؤّهله��م ملتابع��ة التدري��س يف مدارس��هم، يف 
ح��ني تق��ّدم املدّرس��ون، الذي��ن رس��بوا يف ه��ذه 
االمتحان��ات، ل��دورٍة تكميلي��ٍة جاءت بعد ش��هٍر 

األوىل. م��ن 
"الدول����������ة  تنظ����������يم  وع������رض  	
عل��ى  االعالمي��ة  مناب��ره  يف  اإلس��المية"، 
ق��ال  ص��وراً  االجتماع��ّي،  التواص��ل  مواق��ع 
انته��ى ال��ي  التكميلّي��ة  لل��دورة  تع��ود  	إنه��ا 
فيه��ا  وقّدم��وا  مؤخ��راًً،  منه��ا  املدّرس��ون   
امتحانه��م املتعّل��ق بكت��اٍب يف أح��كام التجوي��د، 
وآخ��ر ع��ن مهّم��ات املس��ائل للموّح��د واملقات��ل، 

اإلس��المّي. الفق��ه  يف  وثال��ٍث 
امل�����دارس  اإلقب��ال عل��ى  أّن  ويب��دو  	
ضعي��ٌف ه��ذه الس��نة، بس��بب تضييق مس��ؤولي 
التعليم لدى التنظيم على الطلبة واملدّرسني، 
مّم��ا أّدى إىل انتق��ال بع��ض امل��دارس اخلاّص��ة 
للعم��ل يف م��دن تركّي��ا. فق��د قال��ت اآلنس��ة 

)م، ن( ل�"ع��ني املدين��ة": "كان اإلقب��ال عل��ى 
املدارس يف منبج قلياًل جّداً هذا العام. مسعُت 
ع��ن كث��ٍر م��ن العائ��الت ال��ي نزح��ت م��ن 
املدين��ة وأخرج��ت أبناءها من املدارس. وهناك 
يكمل��ون  منب��ج  م��ن  الطلب��ة  م��ن  كث��رون 
الس��ورّية  امل��دارس  أو يف  دراس��تهم يف حل��ب 

املنتش��رة يف تركّي��ا".
م��ع  ام��رأٌة،  "تأتين�������ا  وتضي��ف:  	
مرافق�������اٍت هل��ا، كّل م��ّدٍة، م��ن أجل أن تراقب 
الط��الب والطالب��ات وم��دى التقّي��د باللب��اس 
واملدّرس��ات  املدّرس�������ني  والت��زام  الش�������رعّي، 

التنظي��م". ع��ن  الص��ادرة  بالتعليم��ات 
خ��اصٌّ  مص������دٌر  أف��اد  املقاب��ل،  يف  	
ل�"عني املدينة" أّن املس���ؤول عن ديوان التعليم 
لدى التنظيم يف منبج هو أبو جماهد، وكان 
حبل��ب  الربي������ة  مديرّي��ة  يف  س��ابقًا  يعم��ل 

املس��تخدمني. ع��ن  كمس��ؤوٍل 
الس��نة  أّن ه��ذه  وحي��ّذر كث��رون  	
س��تكون األس��وأ عل��ى الطلب��ة واملدّرس��ني يف 
مناط��ق التنظي��م، بس��بب إلغ��اء بع��ض امل��واّد، 
ح��االٍت  يف  إال  التعليمّي��ة  ال��دورات  ومن��ع 
املالّي��ة  الغرام�������ات  ف��رض  وأخ��راً  	خاّص��ة، 

على الطلبة.
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المــدارس الســورية الخاّصــة ال مــكان لهــا في تركيا
هنادي عبد الوهاب

أص��درت احلكوم��ة الركي��ة مجل��ًة م��ن الق��رارات بغاي��ة تنظي��م العم��ل التعليم��ّي يف أوس��اط الالجئ��ني الس��وريني يف الب��الد. 	

امل���������دارس  عش������رات  ختض��ع  ال  	
اخلاّص��ة، يف كّل مدين��ٍة تركي��ٍة يقطنه��ا 
الجئ�������ون س��وريون، إىل ضواب��ط إداري�������ٍة 
وتنظيمي��ٍة موّح��دة. يض��اف إىل ذل��ك تع��ّدد 
املناه��ج التعليمي��ة، وغي��اب التنس��يق ال��كايف 
الس��ورية  احلكوم��ة  يف  التعلي��م  وزارة  م��ع 
الركي��ة،  احلكوم��ة  ق��رار  ويأت��ي  املؤقت��ة. 
ه��ذه  حل��ّل  كمحاول��ٍة  أي��اٍم،  قب��ل  الص��ادر 
املش��كالت، وإتاحة التعليم جلميع الس��وريني 

املختلف��ة. نزوحه��م  م��دن  يف 
تش�����كيل ه������يئٍة تعليميٍة أبرز 

التعميم  نقاط 
والي������ٍة،  كل  يف  هي�����ئٍة  تش��كيل  	
يرئس��ها معاون مدير التعليم الوطّي، لتدير 
ق��د  لألجان��ب،  املوّجه��ة  التعلي��م  فعالي��ات 
يك��ون أب��رز النق��اط ال��ي ج��اءت يف التعمي��م، 
حبس��ب م��ا ذك��ر وزي��ر الربي��ة والتعلي��م يف 
الدي��ن  حم��ي  الدكت��ور  املؤقت��ة،  احلكوم��ة 
بنان��ة، ملوقعه��ا الرمس��ّي: "تتش��كل اهليئ��ة يف 
ويش��رك  الوط��ّي.  التعلي��م  مديري��ة  بني��ة 
فيه��ا مدي��ٌر وم��دّرس لغ��ٍة أجنبي��ٍة يس��تطيع 
أن جي��ري مقاب��الٍت م��ع الط��الب أو مرج��م، 
م��ع م��ن ي��راه الوال��ي ضروري��ًا م��ن املؤسس��ات 
ذات الصل��ة باملوض��وع، كمديري��ة اهلج��رة 
واألم��ن ومديري��ة اإلفت��اء. وُيع��نيَّ كذل��ك، 
يف الوالي��ات املتأث��رة م��ن اهلج��رة اجلماعي��ة، 
تتب��ع  تعلي��ٍم  مراك��ز  فيه��ا  ستنش��أ  وال��ي 
ممث��ٌل  ش��خٌص  الوط��ّي،  التعلي��م  ملديري��ة 
لألجان��ب، عل��ى أن تك��ون ل��ه خ��رٌة يف جم��ال 

والتعلي��م". الربي��ة 

ع��ن  مس��ؤولًة  اهليئ��ة  وس��تكون  	
ختصي��ص مب��اٍن للمؤّسس��ات احملدث��ة، ب��دواٍم 
، حبس��ب الدكت��ور بنان��ة:  كام��ٍل أو نصف��يٍّ
إىل  الط��الب  توجي��ه  عل��ى  س��تعمل  "كم��ا 
نق��ل  هيئ��ة  طري��ق  ع��ن  التعلي��م  مؤسس��ات 
الط��الب، وإجياد مكان اس��تيعاٍب هلم، وتعديل 
الش��هادات والوثائ��ق التعليمي��ة. وس��يوّجه إىل 
مؤسس��ات التعلي��م املختّص��ة يف الوالي��ة كّل 
الط��الب الذي��ن لديه��م إقام��ة، أو الذي��ن مل 
الش��خصّي لألجان��ب،  الرق��م  حيصل��وا عل��ى 
والط��الب الذي��ن س��ّجلوا ل��دى اجله��ات املعني��ة 

وأخ��ذوا وثيق��ة تعري��ٍف تثب��ت ذل��ك". 
إل����غاء املدارس ال����سورية اخل���اّصة 

خطوٌة حنو األمام 
التخّل��ص م��ن الفوض��ى، واس��تيعاب  	
امل��دارس، ال  الطلب��ة يف  م��ن  األك��ر  الع��دد 
الركي��ة  الدول��ة  م��ن خ��الل  وأن مي��ّر  ب��ّد 
وقوانينه��ا؛ ه��ذا م��ا ي��راه الس��يد عب��د الناص��ر 
خليفة، وهو مدير مدرسٍة خاّصٍة يف تركيا: 
"بكّل أس��ف، إن س��وء التنظيم الذي يعاني منه 
الس��وريون يف تركي��ا يف خمتل��ف اجمل��االت، 
باإلضافة إىل قلة املبادرة، ينسحب بالتأكيد 
عل��ى عملي��ة التعلي��م. فامل��دارس –مبعظمه��ا- 
تت��وّزع ب��ني التج��ارة بقصد الكس��ب املادّي على 
حس��اب الالجئ��ني الس��وريني، وب��ني املتاج��رة 
بالدين بافتتاح العديد من املدارس الي تتميز 
بوج��ود توج��ٍه دي��يٍّ معنٍي ال ب��ّد أن ينتمي إليه 
املعلم��ون م��ن جه��ة، وخي��رج م��ن حت��ت عباءته 
الطلب��ة الدارس��ون م��ن جه��ٍة أخ��رى. إال أنن��ا 
كن��ا نتمن��ى ل��و ج��اء ه��ذا التعمي��م يف الصيف، 

لُيص��ار إىل تس��وية أوض��اع امل��دارس دون أن 
ُت��رك فج��وٌة زمني��ٌة يضي��ع فيه��ا الكث��ر م��ن 

الوق��ت وحن��ن يف بداي��ة الع��ام الدراس��ّي".
ومبوج��ب ه��ذا التعمي��م يت��ّم إلغ��اء  	
مجي��ع امل��دارس الس��ورية اخلاّص��ة العامل��ة 
يف تركي��ا، وال��ي يع��ّد قس��ٌم كب��ٌر منه��ا غ��ر 
قانون��يٍّ أساس��ًا، ألن معظمه��ا غ��ر مرّخ��ٍص، 
ترتي��ب  ليع��اد  هل��ا،  ناظ��ٌم  قان��وٌن  يوج��د  وال 
ش��ؤونها م��ن جدي��ٍد وف��ق ه��ذا التعمي��م، كم��ا 
ذكر خليفة: "فإن من يس��عى إلنش��اء مركٍز 
تعليم��يٍّ علي��ه أن يعم��د إىل احلص��ول عل��ى 
موافق��ٍة م��ن قب��ل الوال��ي، وذل��ك بع��د ع��رض 
املش��كلة  التعليمي��ة  اهليئ��ة  عل��ى  مش��روعه 
واملش��اريع  االتفاقي��ات  وكّل  الوالي��ة.  يف 
الوالي��ة  املوّقع��ة م��ن قب��ل  والروتوك��والت 
قب��ل ه��ذا التعمي��م س��يعاد النظ��ر فيه��ا مب��ا 
يتواف��ق م��ع تطبيقاته. وال جي��ب أن ُيدّرس يف 
املراكز املنشأة أّي شيٍء ينايف وحدة األراضي 
الركية، أو أمن الش��عب الركّي ومصاحله 

وأخالق��ه".
اللي��ي  املنه��اج  إلغ��اء  يعت��ر  كم��ا  	
ج��زءاً م��ن ه��ذا التعمي��م. وحبس��ب خليف��ة: 
"س��يؤثر ه��ذا عل��ى ع��دٍد كب��ٍر م��ن الطلب��ة 
الذي��ن كان��وا ين��وون التقدي��م عل��ى أساس��ه 
الع��ام. إذ إن الطلب��ة الس��وريني كان��وا  ه��ذا 
يدرس��ون وفق املنهاج الليّي أو الس��ورّي، وهذا 
م��ا س��يتّم منع��ه. ألن ط��الب املرحل��ة الثانوي��ة 
منه��اج  وف��ق  نهائ��يٍّ  المتح��اٍن  س��يخضعون 
الدول��ة التابعني هلا، ومبراقبة وتنس��يق وزارة 
التعليم الوطّي الركية، ويتّم تعديل وثائق 

الوالي��ة". هيئ��ة  يف  الناجح��ني 

زيارة الرئيس الركي إلحدى مدارس السوريني
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 ... وارتفاٌع حادٌّ هجمــات التحالــف تلهــب أســواق المحروقــات بدير الزور
في أسعار األلبسة فراس العمري

فايز خلوف وجوٌه ش��احبٌة تقف مرتبكًة يف طابوٍر أمام بائعي البنزين، عيونهم ش��اخصٌة  	
إىل الس��ماء ترتق��ب طائ��رات التحال��ف. يذّك��ر املش��هد مبش��اهد أخ��رى س��ابقٍة للثورة، 
أي��ام األزم��ات غ��ر امل��ّررة عل��ى احملروق��ات، إال بش��ائعٍة ع��ن رف��ٍع حمتم��ٍل ألس��عارها. 
ويف احلالتني يتذكر س��كان دير الزور أن حقول النفط الكرى تقع يف حمافظتهم.

أوىل  الت�����حالف  طائ��������رات  ب��دأت  	
غاراته��ا ي��وم 23/9، بقص��ٍف ليل��يٍّ عل��ى مق��ّرات 
ويف  الرق��ة.  يف  اإلس��المية"  "الدول��ة  تنظي��م 
الصب��اح كان املوع��د م��ع البوكم��ال. مل خي��ِف 
التحال��ف رغبت��ه يف اس��تهداف حق��ول النف��ط 
ال��ي تع��ّد أه��م مص��در متوي��ٍل للتنظي��م. فبع��د 
أي��اٍم م��ن بداي��ة احلمل��ة قص��ف حق��ل العم��ر 
قرب امليادين، وهو أحد أكر حقول النفط يف 
س��وريا. عنده��ا ارتفع��ت أس��عار احملروقات على 
الفور، ما دفع إىل زيادة الطلب عليها خوفًا من 
تصاعٍد إضايفٍّ يف الس��عر. يفّس��ر أبو عالء، وهو 
صاح��ب "كازي��ٍة" يف ريف دير الزور الش��رقّي، 
إقب��ال الس��كان الش��ديد على متوي��ن احملروقات 
مبخاوفهم من اس��تهداف آب��ار النفط واملصايف 
احمللي��ة. وه��ي خم��اوف يف حمّله��ا، إذ مل تلب��ث 
طائ��رات التحال��ف أن هامج��ت منش��آٍت نفطيًة 

يف احملافظ��ة.
وكان��ت البداي��ة بتدم��ر 12 مصف��اًة  	
أص�����حاب  بع��ض  ليوق��ف  للتنظي��م،  تتب��ع 
املص��ايف اخلاّص��ة العم��ل يف منش��آتهم خوف��ًا 
م��ن مهامجتها. وهي مص��اٍف بدائيٌة يف معظم 
األح��وال، تعتم��د مب��دأ احل��رق املباش��ر للنف��ط 
اخل��ام. وتراجع��ت كذلك عمليات نقل النفط 
وتوزيع��ه، إذ توقف��ت كث��ٌر م��ن الس��يارات ع��ن 
نقل النفط. يقول حممود، وهو سائق صهريٍج 
كان ينق��ل النف��ط اخل��ام، إن��ه خي��اف هجمات 
الطائرات الي ال متّيز بني الصهاريج اخلاصة 
والصهاريج التابعة "للدولة"، وهلذا توقف عن 

العمل. ضاعف كّل هذا من أسعار احملروقات، 
فقد ارتفع سعر البنزين املكّرر حمليًا إىل 100 
لرٍة للير باحلّد األدنى، وارتفع سعر البنزين 
األمح��ر إىل 125 ل��رًة للي��ر. وكذل��ك األم��ر 
بالنسبة إىل مادة املازوت، مما رفع أسعار كّل 
ش��يٍء، حبس��ب م��ا يق��ول حمم��ود: "ب��دءاً بأج��رة 
ال��ركاب وانته��اًء بأس��عار امل��واد الغذائي��ة، م��ن 
خب��ٍز وخض��اٍر وحل��وم". ويتس��اءل حمم��ود، بعد 
أن فّس��ر "فهم��ه آلث��ار الغ��ارات" بأن��ه متعل��ٌم 
آالف  ع��ن  وم��اذا  متوس��ط:  معه��ٍد  وخري��ج 
العائالت الي شّكل هلا العمل يف تكرير أو بيع 
النف��ط مص��در دخٍل وحيد؟ وعن آالٍف غرهم 
يعمل��ون يف ف��رٍص أتاحه��ا ض��ّخ أم��وال النف��ط 

-أو بعضه��ا- يف دورة اقتص��اد احملافظ��ة؟ 
يف  كث��ر  وس��كاٌن  ناش��طون  يب��دي  	
دي��ر ال��زور قلقه��م م��ن احتم��ال توق��ف إنت��اج 
النف��ط يف احملافظ��ة بس��بب اهلجم��ات اجلوية، 
مم��ا يع��ي، حبس��ب م��ا يتوق��ع أمي��ن )40 عام��ًا، 
م��ن امليادي��ن( كارث��ًة حقيقي��ًة عل��ى "الن��اس 
يهت��م حباهل��م  يفك��ر وال  م��ا  الل��ي  العادي��ني 
أح��د". والش��تاء على األب��واب، وال وجود حقيقيًا 
	للتي��ار الكهربائ��ّي لكي يكون بدي��اًل عن املدافئ 

املشغلة باملازوت.
ب��دء  م��ن  أس��بوٍع  وبع��د  اآلن،  إىل  	
اهلجم��ات اجلوي��ة عل��ى مواق��ع التنظي��م بدي��ر 
ال��زور، هن��اك خاس��ٌر واح��ٌد -حبس��ب م��ا يك��ّرر 
معظ��م الس��كان- ه��و املواط��ن... ال��ذي ال ميل��ك 

الدع��اء. إال  أم��ره  م��ن 

عل��ى أبواب عيد األضح��ى، واقراب  	
الش��تاء، وم��ع غ��ارات طائ��رات التحال��ف عل��ى 
حق��ول النف��ط بدي��ر ال��زور؛ ارتفع��ت أس��عار 
وح��ازت  احملافظ��ة.  يف  األساس��ية  الس��لع 
األلبس��ة مع��دالت االرتف��اع األك��ر، خاص��ًة 
مع ارتفاع مثن الوقود واضطراب طرق نقلها 
م��ن الش��مال، س��واًء منه��ا املصّنع��ة يف املعام��ل 
والورش��ات املس��تمّرة يف العم��ل يف حل��ب أو 
تل��ك القادم��ة م��ن تركي��ا. ويلحظ يف أس��واق 
األلبس��ة يف مدين��ة امليادي��ن تقل��ٌص ح��ادٌّ يف 
كمي��ات وأن��واع األلبس��ة اجلدي��دة، وارتف��اع 
أمثانه��ا إىل ح��دٍّ تعج��ز عن��ه غالبي��ة الس��كان. 
فارتف��ع س��عر بنط��ال اجلين��ز الرك��ّي، عل��ى 
سبيل املثال، إىل 3000 لرة، وكذلك ارتفعت 
أس��عار بقية األلبس��ة بأنواعها املختلفة. وأّدى 
ذل��ك إىل انتع��اٍش إض��ايفٍّ يف س��وق األلبس��ة 
املستعملة املعروفة ب�"البالة"، مما شكل بدياًل 
معق��واًل ألغلبي��ة الس��كان. فظه��رت حم��الٌت 
وعرب��ات بي��ٍع جدي��دٌة هل��ا. يق��ول عام��ر، وه��و 
بائ��ع "بال��ة" م��ن امليادي��ن، إن بضاعت��ه غ��ر 
مرتفع��ة الثم��ن: "بنطل��ون اجلين��ز الس��ليم 
الش��باب  وأكث��ر  ب���200.  والقمي��ص  ب���500، 
يق��درون يدفع��ون هاملبلغ". ويؤك��د عامر أنه 
ال يرب��ح الكث��ر، بس��بب ارتف��اع س��عر اجلمل��ة 
للبضائ��ع اآلتي��ة م��ن دمش��ق وحل��ب. ويش��ر 
إىل ظهور بالٍة جديدٍة يف السوق، تباع بأسعاٍر 
رخيصٍة جداً من قبل بعض األشخاص، دون 
أن يوضح مصدر هذه البضاعة. بينما يؤكد 
آخ��رون أنه��ا ج��زٌء من "غنائم" تنظي��م "الدولة 
اإلس��المية" بع��د اقتحام��ه ملدين��ة "أب��و مح��ام" 
يف ري��ف دي��ر الزور الش��رقّي، حيث اس��تبيحت 
مجي��ع حمتوي��ات البي��وت، ث��م ق��ام التنظي��م 

بتوزيعه��ا يف مناط��ق أخ��رى.
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منظمــات المياديــن بين "شــرط النصف" ومخاوف اإلغالق
حياة اخلضر

اخلل�����ف  حن��و  االنس������حاب  وب��دأ  	
به��ا  قام��ت  موّح��دٍة  ش��به  حرك��ًة  يصب��ح 
غالبي��ة منظم��ات العم��ل املدن��ّي يف امليادي��ن، 
ع��ادل  حبس��ب  قس��مني،  إىل  تقس�����م  وال��ي 
مصطف��ى، أح��د العامل��ني يف جم��ال اإلغاث��ة 
باألنش������طة  م�����رتبٌط  "األّول  ال�������مدينة:  يف 
االجتماعي��ة والتعلي�����مية، والثان��ي مرتب��ٌط 
بالنش��اط اإلغاث��ّي. وكالهم��ا تع��ّرض هل��ّزٍة 
األول  م������ستويات؛  ثالث������ة  عل��ى  عني�����فٍة 
املنظم������ات  م��ن  التموي��ل  بإيق��اف  مرتب��ٌط 
الدولي��ة، ال��ي ب��ادرت غالبيته��ا إىل إيق��اف 
املش��اريع ال��ي متّوهل��ا يف امليادي��ن، خوف��ًا م��ن 
	وق��وع التموي��ل أو بعض��ه بي��د تنظي��م الدول��ة. 
ال��ي  بالش��روط  مرتب��ٌط  الثان��ي  واملس��توى 
فرضته��ا "الدول��ة" م��ن فص��ٍل ب��ني اجلنس��ني، 
وغ��ر ذل��ك م��ن أش��كال التش��ّدد، مم��ا أع��اق 
الكث��ر م��ن األنش��طة ال��ي كان��ت مت��ارس يف 
املدين��ة. واملس��توى الثال��ث يتمث��ل يف مغ��ادرة 
املدن��ّي إىل تركي��ا  العم��ل  ناش��طي  معظ��م 

خوف��ًا عل��ى حياته��م".

ال��ي  املنظم����ات  قائم��ة  وتط�����ول  	
أوقف��ت أنش��طتها. ومنه��ا، عل��ى س��بيل املث��ال 
ال احلص��ر، كم��ا ذك��ر مصطف��ى: "مؤسس��ة 
اللؤل��ؤ املكن��ون، وه��ي مؤسس��ٌة نس��ويٌة تدع��و 
كعنص��ٍر  وإبرازه��ا  بامل��رأة،  االرتق��اء  إىل 
فاعٍل يف اجملتمع، وهذا ما يتنافى مع سياس��ة 
تنظيم الدولة يف تعامله مع النس��اء. وكذلك 
تنف��ذ  كان��ت  ال��ي  احلرائ��ر،  جمموع��ة 
أف��ق،  وفري��ق  فني��ة.  ومع��ارض  حماض��راٍت 
ال��ذي كان يقّدم حف��الٍت ترفيهيًة لألطفال. 
وينس��حب ق��رار إيق��اف األنش��طة أيض��ًا عل��ى 
مجعيات أمية وشباب امليادين وأحرار امليادين 
واحت��اد الطلب��ة األح��رار. ولك��ن ظ��ّل ع��دٌد م��ن 
املنظمات يعمل بصمٍت ويف ش��روٍط صعبٍة ال 

داع��ي لذكره��ا عل��ى وس��ائل اإلع��الم".
جتميد أنشطة اجلمعيات حيّرك 

سخط األهالي 
يف  العامل��ة  املنظم��ات  تك��ن  ومل  	
اإلغاث��ة أفض��ل ح��ااًل، عل��ى ح��ّد تعب��ر أمح��د 

درويش، اإلدارّي الس��ابق يف إحدى اجلمعيات 
اإلغاثي��ة يف امليادي��ن، ال��ذي فوج��ئ -عل��ى ح��ّد 
"الدول��ة  وضعت��ه  ال��ذي  بالش��رط  تعب��ره- 
اإلس��المية" عل��ى اجلمعي��ات مقاب��ل اس��تمرار 
عمله��ا، وه��و تس��ليم نص��ف كمي��ة اإلغاث��ة 
أث��ار  مم��ا  يش��اء،  حس��بما  ليوّزع��ه  للتنظي��م 
س��خطًا إضافي��ًا م��ن األهال��ي ألنه س��ّبب توقف 
العدي��د م��ن اجلمعي��ات ع��ن العم��ل. وأبرزه��ا 
اجلمعية اخلرية اإلسالمية، وهي من أشهر 
مجعي��ات اإلغاث��ة يف امليادي��ن، وكان هل��ا دوٌر 
كب��ٌر يف مس��اعدة مئ��ات العائ��الت احملتاج��ة 
أصع��ب  يف  أعماهل��ا  توق��ف  ومل  املدين��ة،  يف 
الظروف، إذ اعتمدت يف متويلها على تّرعات 
األهالي املوسرين ومن ثّم تنفق على العائالت 
املعدم��ة. وواصل��ت مجعي��ٌة أخ��رى، ه��ي حفظ 
النعم��ة، نش��اطاتها ب��ذات الطريق��ة، يف ح��ني 
االس��تمرار،  ع��ن  أخ��رى  مجعي��اٌت  	عج��زت 
مث��ل مجعي��ة زاد، ال��ي وّزع��ت من��ذ أي��اٍم آخ��ر 
وتوقف��ت  اإلغاثي��ة يف مس��تودعاتها  الس��الل 
ع��ن العم��ل. ويفّس��ر الناش��طون تراج��ع العم��ل 
اإلغاث��ّي يف حمافظ��ة دي��ر ال��زور ككّل إىل 
ق��رارات تنظي��م الدول��ة، أو م��ا اصطل��ح عل��ى 
تق��ّدم  أن  أي  النص��ف"،  ب�"ش��رط  تس��ميته 
املنظم��ات نص��ف وارداته��ا إىل التنظي��م، ال��ذي 
ع��ن  كث��رٍة،  م��ّراٍت  يف  مقاتل��وه،  يت��وّرع  ال 
االس��تيالء عل��ى مس��تودعات بع��ض املنظم��ات 
بأع��ذاٍر واهي��ٍة، كم��ا ح��دث م��ع مجعي��ة "أب��و 
العلم��ني" وهي مجعي��ٌة تعنى خبدمة املعوقني 
وقلص��ت  خاّص��ة.  مس��اعداٍت  هل��م  وتق��ّدم 
منظم��اٌت أخ��رى أنش��طتها إىل احل��ّد األدن��ى، 
مث��ل مجعي��ي ال��ّر وأه��ل األث��ر وغرهم��ا م��ن 
املنظم��ات، وحبس��ب ال��واردات ال��ي ترك��زت، 
وبش��كٍل رئيس��يٍّ يف األس��ابيع املاضي��ة، يف م��ا 
يقّدم��ه املتّرع��ون احمللي��ون بع��د توق��ف الدعم 

م��ن املنظم��ات اخلارجي��ة.

مل ترك سياسة احلزب الواحد أّي هامٍش للسوريني إلجياد ألواٍن أخرى غر ألوان البعث ينتظمون حتتها، مما جعل سوريا  	
امللّونة -قبل البعث- تدخل يف طور األلوان الباهتة ش��يئًا فش��يئًا، إىل أن وجدت نفس��ها تعايش عقوداً أربعًة من التصّحر. وحني جاءت 
الث��ورة يف 2011 كان��ت مبثاب��ة احلج��ر امللق��ى يف مي��اٍه راك��دة، اتس��عت الدوائ��ر حول��ه حت��ى ضّم��ت اجملتم��ع الس��ورّي بأكمل��ه تقريبًا، 
فكث��رت اجلمعي��ات ومنظم��ات العم��ل املدن��ّي بش��كٍل يبع��ث عل��ى التف��اؤل. إال أن ه��ذا احل��ال مل ي��دم طوي��اًل يف دي��ر ال��زور ويف امليادي��ن 

حتدي��داً، فل��م تلب��ث راي��ات داع��ش الس��وداء أن ألق��ت بظله��ا عل��ى املدينة وس��اكنيها.



رادار المدينة 10

عن هجرة الحكومة إلى الجورة والقصور..
 انتقلت المحكمة إلى المحافظة، والثقافة إلى البيئة، 

ونقابة المعلمين إلى االتحاد النسائّي
هادي الفيصل

يف دي��ر ال��زور، وإث��ر ان��دالع املواجه��ات العنيف��ة ب��ني اجلي��ش احل��ّر وق��ّوات األس��د، صي��ف ع��ام 2012، توق��ف العم��ل يف مجي��ع  	
املؤسس��ات احلكومي��ة يف مرك��ز املدين��ة، لُيس��تأنف بعي��داً ع��ن مقّراته��ا األصلي��ة، يف أماكن آمن��ٍة يف كلٍّ من حّيي اجل��ورة والقصور.

ه��و ن��وٌع س��وريٌّ خ��اصٌّ م��ن أن��واع  	
اهلج��رة يف زم��ن احل��رب. ح��ني ينتق��ل حب��ٌر 
وس��جالٍت،  وأوراق  موظف��ني  م��ن   ، حكوم��يٌّ
ب��ني ليل��ٍة وضحاه��ا، إىل م��كاٍن آخ��ر. ولنتخّيل 
ن��زوح ورقي��ات مديري��ة الربي��ة –أو أيٍّ م��ن 
املديري��ات- م��ن مقّره��ا الرئيس��ّي، حمّمل��ة يف 
ش��احناٍت صغ��رٍة ملتعاطف��ني "وطني��ني"، مل 
يب��دوا تّرم��ًا حبمل أطناٍن من األوراق املطبوع 
الس��ورية؛  العربي��ة  )اجلمهوري��ة  أعاله��ا  يف 

وزارة الربي��ة؛ مديرية تربية 
دي��ر ال��زور( قب��ل أن تضغ��ط 
يف بضع��ة صف��وٍف م��ن ثانوية 
ح��ّي  يف  األرس��وزي  زك��ي 

القص��ور.
الس��������ؤال  وحي���مل  	

متع��ًة  –مث��اًل-  األوق��اف؟"  نزح��ت  أي��ن  "إىل 
اجل��واب:  متع��ة  تفوقه��ا  ال��زور،  دي��ر  ألبن��اء 
"إىل غرف��ٍة ملحق��ٍة جبام��ع التوب��ة". ويب��دو 
ه��ذه  ن��زوح  ملس��تقّرات  الع��ارف  الش��خص 
املؤسس��ات ش��خصًا ذا عل��ٍم ب��ني س��واه مم��ن 
وحياته��ا  املدين��ة  معطي��ات  ع��ن  انقطع��وا 
السابقة. ويكشف انضغاط القطاع العام كله 
يف حّي��ٍز ضّي��ٍق، يف اجلغرافي��ا وامل��كان، جانب��ًا 
م��ن الطراف��ة، ويوح��ي ملنتقدي��ه واملتذّمري��ن 
م��ن روتين��ه وتقالي��ده مشات��ًة مبص��ر كتل��ٍة 
ثقيل��ٍة ش��كلت ج��زءاً م��ن ع��امٍل س��وريٍّ فات��ٍر 
ومل��يء. فم��ن خط��ر ل��ه يوم��ًا أن حُتش��ر دائ��رٌة 
ذات مكانٍة وازنٍة مثل مؤّسسة املياه، ذات املقّر 
الشامخ بطوابقه اخلمسة –مع القبو- وبعديد 
موظف��ني م��ن رج��اٍل ونس��اٍء يتع��ّدى األل��ف، 
يف حمط��ة تصفي��ٍة هامش��يٍة مث��ل حمط��ة 
��م كري��اء "اخلدم��ات  اجل��ورة؟! أو أن حُيطَّ
الفني��ة" يف غ��رٍف قليل��ٍة يف مبن��ى احملافظ��ة؟ 
يف  "الكهرب��اء"  مديري��ة  نهاي��ة  تك��ون  أن  أو 
من��زٍل مس��تأجر؟ وكي��ف يه��ان ف��رع ح��زب 
البع��ث وأمين��ه وأعض��اء قيادت��ه يف مبن��ى احتاد 

إىل  الفالح��ني، كتف��ًا إىل كت��ف وطاول��ًة 
طاول��ٍة م��ع م��ن كانوا يعترون ش��رب كأس 
ش��اٍي يف "احل��زب" امتي��ازاً خاّص��ًا؟ أو كي��ف 
يتحم��ل م��زاج نقاب��ة املعلم��ني املهاج��رة ثق��ل 

ظ��ّل االحت��اد النس��ائي؟!
ب��ني  النظري��ة  األخ��ّوة  ورغ��م  	
أبن��اء القط��اع الع��ام، ظه��رت املش��احنات ب��ني 
األمكن��ة  لضي��ق  واملس��تضيفني،  الضي��وف 
املتاحة. وُس��ّجلت ح��االت اضطهاٍد حبّق بعض 
املؤسس��ات النازح��ة، دفع��ت بها 
إىل الرحي��ل جم��ّدداً إىل مكاٍن 
جدي��د، يف ظ��ّل فق��دان النظ��ام 
للقدرة وللرغبة يف ممارس��ته 
أبّوت��ه الس��ابقة. فق��د كان رّد 
كبار املس��ؤولني على ش��كاوى 
امل��دراء واح��داً: "الق��وا م��كان وتعال��وا". لُت��رك 
كّل مؤسس��ٍة تتدّبر أمرها بنفس��ها، وحبس��ب 
م��ا تتيح��ه عالق��ات املدي��ر وبع��ض موظفي��ه 
م��ع  التف��اوض،  يف  مهاراته��م  أو  البارزي��ن، 

املضيف��ة. املؤسس��ات  يف  أقرانه��م 

اس��تقبل مبن��ى احملافظ��ة، الواق��ع عل��ى أط��راف ح��ّي اجل��ورة، كاًل م��ن  	
مديري��ات الزراع��ة والصناع��ة والتج��ارة، وكذل��ك البلدي��ة واملص��احل العقاري��ة 
واخلدم��ات الفني��ة ودائ��رة النف��وس واحملكم��ة. ويق��ّدر ع��دد املوظف��ني املف��رض 
دوامه��م يومي��ًا يف ه��ذا املبن��ى ب���5000، ال يوج��دون يف وق��ٍت واح��ٍد إال أثن��اء املناس��بات 
ال��ي يت��ّم نقله��ا ع��ر تلفزي��ون النظام على أنه��ا احتفاالٌت عفويٌة ملواطنني يعيش��ون 
حي��اًة عادي��ًة ومس��تقّرة. وُت��رز خارطة نزوح بقية الدوائر اس��تقبال مديرية البيئة 
يف القص��ور ل��كلٍّ م��ن مديري��ات الثقاف��ة والس��ياحة والش��ؤون االجتماعي��ة. فيم��ا 
اس��تقبلت رئاس��ة اجلامع��ة كاًل م��ن الرقاب��ة والتفتي��ش وجري��دة الف��رات. والذت 
دائ��رة التجني��د مببن��ًى حكوم��يٍّ قدي��ٍم وجمه��ول اهلوي��ة. ومل تصم��د "األعم��دة 
اخلرسانية" أمام إعصار اهلجرة، فتالشت إىل غر رجعة. فيما ال يعلم أحٌد مصر 
معامل الورق والغزل والسكر وسكة احلديد، الي ُسّجلت أيضًا يف عداد املفقودين.

ال ش��يء يواس��ي "مدي��راً عام��ًا" 
يف غرف��ٍة ضيق��ٍة ختل��و م��ن 
فخامة الكرس��ّي الدّوار س��وى 

نظ��رٌة إىل مدي��ٍر آخ��ر
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يتن��ّدر البع��ض يف دي��ر ال��زور بف��رز  	
املوظفني احلكوميني، داخل مقّراتهم اجلديدة، 
إىل مهاجري��ن وأنص��ار. وُيع��رف املهاج��ر، وف��ق 
ه��ذا الف��رز، باملوظ��ف املنتم��ي إىل دائ��رٍة فق��دت 
مقّره��ا األصل��ّي، وانتقل��ت إىل دائ��رٍة جدي��دة. 
ووف��ق التصني��ف ذات��ه، يصب��ح املوظ��ف املنتم��ي 
إىل دائ��رٍة مضيف��ٍة أنصاري��ًا. . ويلح��ق ب��كال 
االثن��ني ف��رٌز آخ��ر عل��ى أس��اس الس��كن احلال��ّي، 
نزوح��ًا إلي��ه أو إقام��ًة أصلي��ًة في��ه. فنحص��ل 
ن��ازح، ومهاج��ٍر  وآخ��ر  أنص��اريٍّ مقي��ٍم  عل��ى 
مقيٍم وآخر نازح.  وإىل جانب هذه التصنيفات 
األربع��ة تظه��ر طائف��ٌة خامس��ٌة م��ن املوظف��ني،

 وه��م املقيم��ون يف الريف )بنوعيهم؛ األنصارّي 
واملهاج��ر(. وم��ع اجلمي��ع يأت��ي موظف��و الرق��ة 
أّول كّل ش��هٍر الس��تالم رواتبه��م ث��م الع��ودة 
" ع��ن آخ��ر  س��ريعًا، يالحقه��م فض��وٌل "دي��ريٌّ
فظاع��ات "داع��ش" م��ع س��كان الرق��ة ونوادره��ا، 
باعتباره��م خمت��ر جتاربه��ا وأبن��اء عاصمته��ا. 
وتش��كل كراهية داعش عامل توحيٍد ملوظفي 
مؤي��ٍد  ب��ني  اختالفه��م  رغ��م  الع��اّم،  القط��اع 
ومع��ارٍض للنظ��ام. ويصغ��ي اجلمي��ع ألنب��اٍء 
"قطع��ت  مث��ل  القري��ب،  الفض��اء  م��ن  قادم��ٍة 
داع��ش رأس عض��و جمل��س الش��عب الس��ابق 
ف��الن، وصلب��ت املدي��ر الع��ام الس��ابق ف��الن"،  أو 
"س��تقطع داع��ش الكهرب��اء وتغل��ق املعاب��ر قب��ل 
أن تقتح��م اجلورة والقصور". ُتش��رب كؤوس 
ش��اٍي وُتش��هق س��جائر يف ه��ذه األثن��اء، وت��زول 
وأش��قائهم  املهاجري��ن  ب��ني  مؤقت��ًا  الضغائ��ن 
األنص��ار، وال ُتس��مع س��اعتها حّج��ة املوظ��ف 
املدي��ر: طلب��ات  م��ن  الته��ّرب  يف  التقليدي��ة 

موظ��ٌف  عام��ٍة  مؤسس������ٍة  كّل  يف  	
مرك��زيٌّ يعتم��د علي��ه املدي��ر لدف��ع حرك��ة 
العم��ل كث��رة العث��رات، ويب��دي حن��وه عناي��ًة 
فائق��ًة ألنه يس��تطيع، لو أحّس بقل��ة االحرام،  
العم��ل كل��ه. ول��ن يتمك��ن جي��ش  أن يش��ّل 
قليل��ي اخل��رة م��ن فع��ل ش��يٍء حين��ذاك. وم��ن 
الس��هل أن ُيعثر يف قوائم موظفي أّية مديريٍة 
عل��ى ش��خصياٍت ش��عبيٍة أو عام��ٍة، مث��ل جن��وم 
رياض��ٍة م��ن نادي��ي الفت��وة واليقظ��ة، ُوظف��وا 
كب��ادرة دع��ٍم م��ن املؤسس��ة لك��رة املدين��ة، أو 
يظه��ر اس��م مش��اجٍر ش��هٍر ُوظ��ف، ه��و اآلخ��ر، 
يف ب��ادرة حس��ن ني��ٍة م��ن الدني��ا إلصالح��ه. ويف 
م��ّراٍت قليل��ٍة يلتبس األمر حبض��وٍر دائٍم ألحد 
يط��وف  العقلي��ني،  املختل��ني 
ب��ني الغ��رف، أو يتش��اكس مع 
السائقني واحلّراس على الباب 
الرئيسّي، أو يصحب املوظفني 
الفعلي��ني يف مهم��اٍت خارجي��ٍة 

بس��يارات املؤّسس��ة. 
احل������كومّي،  املاض��ي  إن��ه  	
يس�������طع م��ن الذاك�������رة يف 
م��اٍض  س�����اّر.  غ��ر  حاض�������ٍر 
ح��ازت في��ه كّل مديري��ٍة عل��ى ذاٍت وثقاف��ٍة 
ضغ��ٍط  جمموع��ات  وأيض��ًا  وت��راث،  خاّص��ٍة 
ومراكز قوٍة وقادٍة تارخييني تركوا بصمات 
مل ميُحه��ا، ورغ��م تالح��ق الفص��ول واألجي��ال، 
س��وى موس��م اهلج��رة إىل اجل��ورة والقص��ور.

احلكومي��ة  املبان��ي  بع��ض  يف  	
يلح��ظ  خمتلف��ة،  مبؤسس��اٍت  احملتش��دة 
ال��ي  النازح��ة،  العوائ��ل  بع��ض  وج��ود 
متكن��ت بطريق��ٍة م��ا م��ن الصم��ود يف وج��ه 
وجنح��ت  لطرده��ا،  املوظف��ني  حم��اوالت 
التم��رس يف غ��رٍف خاّص��ٍة ومتابع��ة  يف 
حياتها بشكٍل شبه طبيعّي. إذ تفوح رائحة 
الطبخ املنزلّي ظهراً، وُتشاهد حبال غسيٍل 
ممتلئ��ة، وُيس��مع ب��كاء أطف��اٍل وصيح��اٌت 
الرمسي��ة. واملكات��ب  األروق��ة  يف  عائلي��ٌة 

 "ش��لون أش��تغل ووي��ن نقع��د 
غراضن��ا  اس��تاذ؟  ي��ا  ل��ي  ق��ل 
كله��ا ختربط��ت"، ب��ل ُتلب��ى 
خبفٍة ودون عراقيل، كواجٍب 
يف ع��امٍل ألي��ٍف خُيش��ى علي��ه 
م��ن غ��زو داع��ش. وي��رز ح��سٌّ 
مجع��يٌّ ملوظف��ي القط��اع الع��ام 
الزائ��د  حبذره��م  الس��وريني، 

من مس��تقبٍل جمهول، وحرصه��م على حاضٍر 
عاق��ٍل ومفه��وم. 

معامل من املاضي اجلميل
قب��ل س��نواٍت م��ن الت���قاعد، ترتف��ع  	
الرتبة املعنوية للموظف ويأخذ تقديراً خاّصاً. 
ف��ال ُيكّل��ف إال مب��ا يري��د م��ن أعم��ال، وال يتقي��د 
بأيام وس��اعات دوام. ويصبح حضوره، س��اعًة أو 
س��اعتني وقت الضحى، أقرب إىل التس��لية منه 
إىل العمل. ومع الشعور املعرف به من اآلخرين 
بأنه أمضى حياته يف املؤسسة، ينجح يف تعيني 
واحٍد أو اثنني من أبنائه، املتعثرين يف إكمال 
تعليمه��م، فيه��ا. يف ح��ني تق��رب املوظف��ة قب��ل 
تقاعده��ا م��ن صف��ة األّم ال��ي جي��ب أن تكاف��ئ 
بتعام��ٍل خ��اصٍّ م��ن قب��ل زمالئه��ا وزميالته��ا 
األصغ��ر س��ناً. ويرز ب��اٌب آخر للحضور العائلّي 
يف وج��ود موظ��ٍف ذي ش��هامٍة ونف��وٍذ حيش��د 
نص��ف أقارب��ه، بالتدري��ج وبالقان��ون، يف مكات��ب 

املؤسس��ة وفروعه��ا القريب��ة والبعي��دة.

م��ن  تف��وح  الفوض��ى،  نتيج��ة 
مجي��ع املؤسس��ات قص��ص فس��اٍد 
أزيل��ت جناي��اٌت  وتس��ّيب؛ فق��د 
كامل��ٌة م��ن س��جالت القض��اء، 
وعقوب��اٌت  ضرائ��ب  وُمس��حت 

مالي��ٌة حب��ّق خمالف��ني.

م��ع الع��دد الكب��ر والفائ��ض عن  	
احلاج��ة م��ن املوظف��ني، وتقّل��ص قائم��ة 
امله��اّم اليومي��ة إىل ح��دوٍد دني��ا ال تتج��اوز 
ال��دوام نفس��ه تقريب��ًا؛ نش��أت طريق��ة دواٍم 
جديدٌة تقوم على مبدأ الورديات، إذ يداوم 
املوظ��ف أس��بوعًا ويتغّي��ب لثالث��ة أس��ابيع، 
مث��اًل. وحت��ى يف امل��دارس يّتب��ع املعلم��ون 
هذا املبدأ، نظراً للعدد املخيف من معلمي 
لوا مباشراتهم  املناطق احملّررة الذين س��جّ
يف املنطق��ة احملتل��ة. فف��ي م��الك مدرس��ة 
حس��ان العط��رة حب��ّي القص��ور ُس��ّجل 350 
معلم��ًا، يتقاس��م معظمه��م ال��دوام فيم��ا 
بينهم، بينما يتغّيب قسٌم آخر بشكٍل دائم.

مبنى اخلدمات الفنية بعد تدمره | دير الزور
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شارع رئيسي بلدة املنصورة

أح��د  ق��ّدر  خاص����ّ��ٍة،  جلس������ٍة  يف  	
ش��رعيي "الدولة اإلس��المية" أعداد املعتقلني 
ل��دى التنظي��م يف حمافظ��ة الرق��ة ب���)1500( 
ش��خٍص، يتوّزع��ون عل��ى )8( س��جوٍن داخ��ل 
املدين��ة ويف ريفه��ا. أم��ا أع�����داد م��ن أوقف��وا 
س��راحهم  إط��الق  ومّت  خمتلف��ٍة  ألس��باٍب 
فه��ي تف��وق ه��ذا الرقم بكث��ر. ويف يوم إعالن 
"اخلالفة" أطلق التنظيم س��راح 100 ش��خٍص 
تقريب��ًا، كان��وا قد اعتقلوا بتهٍم خفيفٍة، مثل 
بي��ع الدخ��ان واجله��ل بكيفي��ة أداء الص��الة 
واملش��اجرات، حبس��ب م��ا يق��ول عب��د اجملي��د، 
وقته��ا. س��راحهم  أطل��ق  الذي��ن  أح��د  وه��و 
طائ������رات  هج������مات  وق��ع  وعل��ى  	
يش��عر  التنظ������يم،  مق��ّرات  عل��ى  التحال��ف 
ذوو املعتقل��ني يف س��جونه بقل��ٍق كب��ٍر عل��ى 
مص��ر أبنائه��م. تق��ول أم إبراهي��م، وه��ي أّم 
أح��د ه��ؤالء املعتقل��ني، إنه��ا "خائف��ٌة وحزين��ٌة 
ج��دًا"، ال "حب��ًا بالدول��ة إمن��ا خوف��ًا عل��ى اب��ي 
أوق��ات  تعي��ش  وه��ي  س��جونها".  يف  املعتق��ل 
الغ��ارات اجلوي��ة برع��ب: "كّل غ��ارة تض��رب 
قل��ي قب��ل م��ا تض��رب داع��ش. ووق��ت جت��ي 
الطي��ارة أح��ّس بصوتها مثل ش��خر املوت. وملا 
أمس��ع ص��وت االنفج��ار أح��ّس بقل��ي س��قط 
وين��زل ضغط��ي، حلت��ى أتأك��د أن��ه م��ا ب��ي 
إصاب��ات ب��ني املس��اجني". تكم��ل أم إبراهي��م 
وه��ي تداف��ع الب��كاء: "اب��ي م��ا أذى ح��دا. كان 
يصل��ي وحاف��ظ 20 ج��زء م��ن الق��رآن. أخ��ذوه 
م��ن أرب��ع ش��هور، ألن��ه إعالم��ي بالث��ورة. وم��ا 
خلون��ي أش��وفه". ترفع يديها للس��ماء: "داعش 
يدعس��هم ربه��م. اهلل خيّلصن��ا منه��م بأه��ون 
سبب". ويتساءل أبو أمحد، وهو أٌب ملعتقٍل يف 
س��جون التنظي��م بتهم��ة االنتماء إىل اجليش 
احل��ّر: "إن كانت الدول��ة تتخذ من املعتقلني 

لديه��ا دروع��ًا بش��رية". 
الش������حيحة  األخب������ار  حبس������ب  	
بنق��ل  التنظي��م  ق��ام مقاتل��و  الس��جون،  ع��ن 
س��ّرية.  احت�������جاٍز  أماك����ن  إىل  املعتقل��ني 
وختش��ى عائالته��م من احتجازهم يف مقّراٍت 
تعتره��ا طائ��رات التحال��ف أهداف��ًا عس��كرية. 
إجاب��ٍة  أي��ة  اآلن  التنظي��م حت��ى  يق��ّدم  ومل 

أماك��ن  أو  الس��جناء  ه��ؤالء  مص��ر  ح��ول 
احتجازه��م. ويف م��ّراٍت كث��رٍة ينك��ر مقاتل��و 
التنظي��م وجود بعض املعتقلني يف س��جونهم. 
تته��ّرب حن��ني، وه��ي ش��قيقة معتق��ٍل، م��ن 
احلدي��ث. ث��م ال تلبث، وبعد أن تتلفت حوهلا، 
أن حتاج��ج عناص��ر التنظي��م: "م��و يقول��ون 
ه��م عل��ى ح��ّق ويطبق��ون الش��رع؟ لي��ش م��ا 
يعرف��ون بأخطائه��م؟! أجو عالبي��ت وخطفوا 
ش��فتهم  الوح��وش.  مث��ل  وج��ّروه  أخ��وي 
بعيون��ي. وهلاللحظ��ة وم��ن ش��هور ينك��رون 
وج��وده عنده��م". ويش��ّبه ص��احل، وه��و ش��قيٌق 
لش��ابٍّ معتق��ٍل ألن��ه ت��رك التنظي��م، أفع��ال 
مقاتل��ي "الدول��ة" مبمارس��ات عناص��ر األم��ن: 
"أي��ام بش��ار كان��وا يقتل��ون ويعذب��ون حبّج��ة 
اإلره��اب واملؤامرة، وبأيام داعش يتحّججون 
باإلس��الم واخلالف��ة". وينف��ي ص��احل صف��ة 
التدي��ن واالنتم��اء لإلس��الم ع��ن ح��كام الرقة. 
الفظيع��ة  ويس��تدّل عل��ى ذل��ك بوحش��يتهم 
وع��دم مباالته��م حبي��اة املس��لمني: "ل��و كان��وا 
مس��لمني كان��وا طّلع��وا عف��و وأنق��ذوا حي��اة 
عل��ى  أو  الطي��ارات.  ضرب��ات  م��ن  املس��اجني 
ونتطّم��ن  نش��وفهم  خلون��ا  كان��وا  األق��ّل 
عليهم، وقالوا لنا بس ليش هّم مس��جونني!".

آخ��ر  م��كاٍن  أّي  ويف  الرق��������ة،  يف  	
أّي  ي��ودي  ق��د  التنظي��م،  لس��يطرة  خيض��ع 
تصرٍف، ومهما كان عفويًا وعديم األهمية، 
القس��رّي،  واإلخف��اء  الس��جن  إىل  بصاحب��ه 
ويف بع��ض امل��ّرات إىل امل��وت. وكم��ا يف أي��ام 
البع��ث وحك��م األس��د، ق��د تك��ون وش��ايٌة م��ن 
أح��د املخري��ن س��ببًا لالعتق��ال. لق��د "رجع��ت 
أي��ام األس��د بل��وٍن جدي��د"؛ تق��ول ن��ور، وه��ي 
حظ��ه  ق��اده  ألبس��ٍة  حم��ّل  يف  عام��ٍل  زوج��ة 
العاث��ر، أو قادت��ه ش��جاعته كم��ا تق��ول ن��ور، 
إىل التدخ��ل فيم��ا ال يعني��ه. إذ ح��اول الدف��اع 
عن امرأٍة دخلت احملّل وكش��فت عن وجهها، 
فش��اهدها عنصٌر من احلس��بة وب��دأ بتقريعها 
وإهانته��ا بقس��وٍة، ليتدخ��ل البائ��ع -بع��د أن 
تأث��ر بب��كاء امل��رأة- ويط��رد عنص��ر احلس��بة 
م��ن احمل��ّل، فيق��وم األخ��ر بطل��ب م��ؤازرٍة م��ن 
جن��ود التنظي��م، وُيعتقل البائع ومُتنع زوجته 
م��ن زيارت��ه حبّج��ة ع��دم انته��اء التحقيق منذ 

ش��هرين وحت��ى الي��وم.
املعت�������قلني وذويه��م  يف قص��������ص  	
عذاب��اٌت إضافي��ٌة ف��وق عذاباته��م، تتجّس��د يف 
خوفه��م عل��ى أبنائه��م م��ن قذائ��ف الطائ��رات 

حيتجزه��م. م��ن  لتح��ارب  ج��اءت  ال��ي 

المعتقلون في سجون "الدولة اإلسالمية" 
وتساؤالٌت عن مصيرهم في ظّل ضربات التحالف

كمال الفّواز
يش��عر ذوو املعتقل��ني يف س��جون تنظي��م "الدول��ة اإلس��المية" بقل��ٍق كب��ٍر عل��ى مص��ر أبنائه��م، عل��ى وق��ع هجم��ات طائ��رات  	

التحال��ف عل��ى مق��ّرات التنظي��م.
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"حجراً بعد آخر تنهار الرقة، حزنًا على حاهلا وعلى ما حّل بأبنائها"؛ بهذه الكلمات يصف رامي حال مدينته، وما تعانيه من  	
ب��ؤٍس وتده��وٍر يف خمتل��ف اجمل��االت، ال��ي لي��س أقله��ا انهي��ار البن��ى التحتي��ة ال��ذي تعاني من��ه املدينة من��ذ عامني، وطال أغل��ب املرافق، 

عاب��راً م��ن الكمال��ّي إىل احلي��وّي، يف احملافظ��ة ال��ي بات��ت األش��هر عاملي��ًا واألكث��ر ت��داواًل يف وس��ائل اإلع��الم .

الرقة تتداعى... واألهالي يصرخون دون مجيب
مرفت أمني

أزمة مياه 
كان فق��دان املي��اه ه��و آخ��ر م��ا ميكن  	
أن خيط��ر يف ب��ال األهالي، أو حيس��بوا حس��ابه، 
معتمدي��ن عل��ى قربه��م م��ن مي��اه النه��ر ال��ذي 

الرق��ة . طامل��ا روى 
تق��ول ري��م، وه��ي طالب��ٌة جامعي��ٌة  	
وإحدى سكان حّي "التوسعية"، ل�"عني املدينة": 
"أغل��ب الش��قق بات��ت ال ت��رى املي��اه إال س��اعاٍت 
قليل��ًة يف آخ��ر اللي��ل". ولي��س ش��ّح املي��اه ه��و 
الس��بب الوحي��د هل��ذا النقص، ب��ل األضرار الي 
حلق��ت بالش��بكات الداخلي��ة الس��تجرار املي��اه، 
وتدم��ر بعضه��ا نتيج��ة القص��ف، إضاف��ًة إىل 
التل��ف الطبيع��ّي الذي حيدث نتيج��ة التقادم .

صوٌت بال صدى
ش��بكات  واق��ع  م��ن  املعان��اة  متث��ل  	
الرق��ة مص��در  الص��رف الصح��ّي يف مدين��ة 
ش��كاوى دائم��ٍة ومس��تمّرٍة ملواطنيه��ا، وخاص��ة 
للقاطن��ني منه��م يف املدين��ة القدمي��ة ومناطق 
يف  وكذل��ك  تنظيمه��ا،  مت  ال��ي  املخالف��ات 

أساس��ًا. املنظم��ة  املناط��ق 
وتتزاي��د طلب��ات التس��ليك اخلاّص��ة  	
بالش��وارع الفرعي��ة كل ي��وم. ولك��ن التس��ليك، 
أو أّي عم��ٍل إس��عايفٍّ، مل يع��د ينف��ع، كما يقول 
عمال الورش��ات: "فالش��بكة حباجٍة إىل صيانٍة 
وترميٍم بشكٍل كليٍّ وواسع. وهو عمٌل ضخٌم 

يعج��ز اجلمي��ع عن��ه يف الوق��ت احلاض��ر".
يق��ول أب��و حمم��د: "لي��س لن��ا س��وى  	
الصر واالحتس��اب. خوفان حيكمان احلياة يف 
الرقة؛ خوٌف على احلياة وخوٌف من املستقبل. 
واخلوف��ان ينم��وان يف ظ��ّل صم��ٍت مطب��ٍق م��ن 
اجلمي��ع"؛ كم��ا يع��ّر أب��و حمم��د وه��و يدف��ن 
وجه��ه ب��ني يدي��ه خمفي��ًا تأث��ره: "ال يوج��د م��ن 
يس��مع ش��كاوى املواطن��ني الذين بات��وا مكّممني 

خوف��ًا وعج��زاً".
فيم��ا تق��ول صب��اح، وق��د ب��دت أكثر  	
ق��درًة عل��ى التحّم��ل واملواجه��ة: "مَل اخل��وف؟ 
ملكت��ب  الش��كاوى  م��ن  كث��راً  وّجهن��ا  لق��د 
اخلدمات اإلسالمية، ولكن مّت إهماهلا. وحنن 
اخلل��ل  إلص��الح  م��رٍة،  كّل  يف  	مضط��ّرون، 

على حسابنا".

معاناة العمال
يف ظ��ّل غي��اب جملس��ي احملافظ��ة  	
واملدين��ة ودائ��رة البلدي��ة، بقي��ت أمور األش��غال 
اخلدم��ات  "مكت��ب  إىل  موكل��ًة  العام��ة 
اجمللس��ني  عم��ل  ورث  ال��ذي  اإلس��المية" 
والبلدية وآلياتهم كما ورث مبانيهم. يف حني 
يش��كك الكثر من الناش��طني يف قدرة التنظيم 
على تسير شؤون املدينة، معللني ذلك بالعجز 
ال��ذي يعان��ي من��ه. اإلدارّي والتق��يّ والف��ّي 

ويق��ول جاس��م، وه��و أح��د أبن��اء ح��ّي  	
"املعري"، وأحد العاملني س��ابقًا يف البلدية: "إن 
كث��راً م��ن العامل��ني القدام��ى ابتع��دوا خوف��ًا 
م��ن أن يق��وم النظ��ام بفصله��م"، أم��ا م��ن بق��ي 
فقد كان عليه أن يكون مواليًا لداعش أو يتّم 

اس��تبعاده.
الش��بكة  انهي��ار  أن  جاس��م  وي��رى  	
مس��ألة وق��ت، وأن املدين��ة ستش��هد مس��تنقعاٍت 
من مياه الصرف. فهناك اآلن كمياٌت كبرٌة 
من التسريب الداخلّي يف الشبكة، ستؤثر على 

 . األبني��ة  أساس��ات 
ويوض��ح أب��و عب��د الرمح��ن، وهو أحد  	
العاملني يف مكتب اخلدمات اإلسالمية، ل�"عني 
املدين��ة"، موق��ف مكت��ب اخلدم��ات م��ن ذل��ك 
بقول��ه: "ه��ذه املعان��اة قدمي��ة. وس��ببها الش��بكات 

الس��بعينيات  ف��رة  إىل  معظمه��ا  يع��ود  ال��ي 
والثمانيني��ات م��ن الق��رن املاض��ي. وق��د انته��ى 
عمره��ا الف��ّي، وبالتال��ي تتدن��ى نس��بة الكف��اءة 
يف عملها". واملكتب اخلدمّي ال ميتلك اخلرات 
واآللي��ات الالزم��ة أو االعتم��ادات الكافي��ة ملث��ل 
ه��ذه املش��اريع، يف ظ��ّل ح��رٍب ش��عواء تش��ّن عل��ى 
"الدول��ة اإلس��المية"، حبس��ب تعب��ر أب��و عب��د 

الرمح��ن.
ظالم املدينة

ال ت��زال الرق��ة تعي��ش يف ظّل فوضى  	
الكهرب��اء دون أّي س��بٍب حقيق��يٍّ أو م��ّرٍر ُيق��ّدم 
للمواطن��ني الذي��ن بات��وا يتكهن��ون يف أس��باب 
ه��ذه االنقطاع��ات، تارك��ني خلياهل��م احل��ّق يف 
اختي��ار امل��ّرر الذي عجز القائمون على املدينة 

ع��ن تقدمي��ه .
وفيم��ا ي��رى البع��ض أن االنقطاع��ات  	
حت��دث بس��بب ج��ّر الكهرباء إىل مناط��ق بعيدٍة 
توج��د فيه��ا مق��ّرات "الدول��ة"، يرى آخ��رون أنها 
بس��بب التل��ف ال��ذي يصي��ب الش��بكة نتيج��ة 

الصيان��ة. إىل  وحاجته��ا  القص��ف 
لقص��ف  تتع��ّرض  ال��ي  املدين��ة  يف  	
املواط��ن  يعي��ش  الغرب��ّي،  التحال��ف  ط��ران 
الرقّي مكافحًا يف سبيل البقاء، وقد احتد ضّده 
. الش��تاء  وق��دوم  والظ��الم  والغ��الء  اخل��وف 
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فــي نقد تجربة الهيئات الشــرعّية
املستشار أمحد توفيق

تأّسس��ت اهليئ��ات الش��رعية كمحاول��ٍة لس��ّد الف��راغ الناج��م ع��ن غي��اب الس��لطة القضائي��ة. غ��ر أن ه��ذه التجرب��ة وقع��ت يف  	
منزلق��اٍت ع��ّدٍة لع��ّل أبرزه��ا حت��ّول ه��ذه اهليئ��ات إىل س��لطاٍت تنفيذي��ٍة يف بع��ض املناط��ق، وحبس��ب االنتم��اءات العس��كرية ألعضائه��ا.

يف  الش��������رعية  اهليئ�������ات  تألف�����ت  	
حمافظة دير الزور، يف أشهر التحرير األوىل، 
م��ن محل��ة ش��هاداٍت يف الش��ريعة واحلق��وق 
وم��ن بع��ض الوجه��اء احمللي��ني ل��كّل بل��دٍة أو 
قري��ة. وأخ��ذت يف أعماهل��ا طابع��ًا ه��و أق��رب 
إىل جل��ان ف��ّض املنازع��ات من��ه إىل احملاك��م، 
فكان��ت معظ��م أحكامه��ا يف القضاي��ا املعروضة 
تنته��ي إىل الصل��ح والراض��ي، دون أّي تص��دٍّ 
تنام��ي  وم��ع  اجلنائي��ة.  واجلرائ��م  للح��دود 
ق��ّوة جبه��ة النص��رة تأّسس��ت اهليئ��ة الش��رعية 
الواج�������هة  لتك������ون  امليادي��ن،  يف  املركزي��ة 
القضائي��ة للجبه��ة، ت������فرض م��ن خالل�������ها 
إرادته��ا اخلاّصة على اجملتمع وعلى الفصائل 
العس��كرية األخرى. وجاءت السيطرة الكاملة 
لتنظي��م الدولة عل��ى احملافظة لتنهي جتربة 
النص��رة وتؤّس��س لتجربته��ا اخلاّص��ة املس��ّماة 
باحملاك��م اإلس��المية، الي تتأل��ف، يف معظم 
احل��االت، م��ن أف��راٍد غ��ر س��وريني، ال ُتع��رف 
درج��ة تأهيله��م العلمي��ة والقضائي��ة. وعل��ى 
العم��وم، ميك��ن تلخي��ص أه��ّم األخط��اء ال��ي 
وق��ع فيه��ا ه��ذا اجلس��م القضائ��ّي الناش��ئ، يف 
مراحل��ه الث��الث املذك��ورة س��ابقًا، يف النق��اط 

التالي��ة:
- قل��ة خ��رة وتأهي��ل أعض��اء اهليئات  	
الش��رعية، إذ لوح��ظ جهله��م بقواع��د وأص��ول 
املث��ال،  س��بيل  فعل��ى  واحملاكم��ات.  اإلثب��ات 
ويف قضاي��ا كث��رٍة، طالب��ت اهليئات الش��رعية 
املّدع��ى علي��ه بإثب��ات براءت��ه، رغ��م أن املّدع��ي 
مل يثب��ت دع��واه. وه��ذه عملي��ة قل��ٍب لقواع��د 

اإلثب��ات. 
- انتف��اء األهلي��ة ع��ن ه��ذه احملاك��م  	
أمامه��ا.  املعروض��ة  القضاي��ا  م��ن  كث��رٍ  يف 
وشرط أهلية احملكمة واحٌد من أهّم الشروط 
الواج��ب توافره��ا يف التص��ّدي ألن��واٍع حم��ّددٍة 
م��ن الن��زاع. وق��د ُس��ّجلت وقائ��ع ع��ّدٌة أطلق��ت 
فيه��ا احملكم��ة أحكام��ًا اس��تباقيًة عل��ى أف��راٍد 
وجمموع��اٍت، وأنذرته��م خ��الل م��ّدٍة زمني��ٍة 
حم��ّددٍة وإال تطّب��ق عليه��م ه��ذه األح��كام، دون 

أهلي��ة احملكم��ة ذاته��ا.
واعتم��اد  األح��كام،  قونن��ة  ع��دم   - 	
"الش��رعيني" على مدى فهمهم ألحكام القرآن 

الكري��م والس��ّنة فق��ط، دون األخ��ذ مبص��ادر 
التش��ريع األخ��رى، كالقياس واإلمجاع وس��ّد 
الذرائ��ع واملص��احل املرس��لة، وذلك لقلة اخلرة 

بها.
- أغل��ب أعض��اء اهليئ��ات الش��رعية – 	

خاّص��ًة يف مرحل��ي جبه��ة النص��رة وتنظي��م 
ختّوهل��م  وال  باألص��ل،  مقاتل��ون  الدول��ة- 

القض��اء. توّل��ي  النفس��ية  أوضاعه��م 
- التص��ّدي ألح��كاٍم دس��توريٍة تتعلق  	
بنظام احلكم، وحتّدد العالقة بني الفرد وبني 
احلاكم، دون بيان ماهية نظام احلكم القائم.

اهلي�������ئات  أو  احملاك��م  تص��ّدي   - 	
واملعاه�������دات  احل��رب  ألح��كام  الش�������رعية 
واألس��رى وأوضاع الس��كان من غر املسلمني، 
وه��ذه األح��كام ختض��ع للحاك��م ول��ّي األم��ر 
ه��ذه  قام��ت  إذ  الش��رعية.  للهيئ��ات  ولي��س 
اهليئ��ات، يف م��ّراٍت ع��ّدة، بقتل األس��رى -على 
اخلاّص��ة  الضرائ��ب  وف��رض  املث��ال-  س��بيل 
أمواهل��م  اس��تباحة  أو  املس��لمني،  غ��ر  عل��ى 

. ته��م ممتلكا و
- ع��دم الق��درة عل��ى فه��م حيثي��ات  	
األح��كام. فعن��د قراءة االّدع��اء يأتي احلكم دون 
ذك��ٍر للحيثي��ات واملس��ّببات ومناقش��ة أق��وال 

الش��هود.
الش�������رعية  اهل��������يئات  ارت�������باط   - 	
بالفصائل والتشكيالت املسّلحة، وخاصًة تلك 

تأسيس��ها. عل��ى  عمل��ت  ال��ي 
- الواس��طة واحملس��وبيات والته��اون  	
والراخ��ي، وال س��يما يف املرحل��ة األوىل م��ن 

اهليئ��ات. ه��ذه  عم���ر 

- حماول��ة ه��ذه اهليئ��ات إثبات التهم  	
يف بع��ض القضاي��ا –مث��ل الزن��ا- ب��كّل الوس��ائل 
والط��رق، بالرغ��م م��ن أن األص��ل فيه��ا البح��ث 
عن خمارج الراءة للمتهم، أو دفعها بالشبهات 

عل��ى األق��ّل.
- اس��تخدام تهم��ة اخليان��ة مبفه��وٍم  	
فضف��اض، فق��د حوك��م كث��ٌر م��ن املتهم��ني 
ألنه��م خيالف��ون مي��ول "القض��اة" العس��كرية أو 

فق��ط. الفكري��ة 
- تط����بيق ال�����حدود يف زمن احلرب.  	

وهذه خمالفٌة قانونيٌة وشرعية.
- التص��ّدي لك��مٍّ كب��ٍر م��ن القضاي��ا  	
يف الوقت نفسه، وحصرها يف جهٍة واحدة، مما 
ي��ؤّدي إىل ضغ��ٍط هائ��ٍل عل��ى "القض��اة"، فتكون 
النتيج��ة -يف كث��ٍر م��ن احل��االت- التس��ّرع يف 
إص��دار األح��كام دون التثب��ت. وُس��جلت كث��ٌر 
م��ن الوقائ��ع ُنفذت فيها أحكاٌم قاس��يٌة -وصلت 

إىل اإلع��دام- حب��ّق متهم��ني أبري��اء.
ال��ي  التعزي��ر  أح��كام  يف  املغ��االة   - 	
تس��ببت، يف بع��ض امل��ّرات، يف م��وت املتهم��ني.
الش������هود دون تزك����������يٍة  - مس��اع  	
م��ن ش��هوٍد ع��دول. ويف م��ّراٍت كث��رٍة يق��وم 
الش��رعيون أنفس��هم بتزكي��ة ه��ؤالء الش��هود، 
مم��ا خيال��ف مب��دأ حي��اد القاض��ي ونزاهت��ه.
- اخلل���ط بني األح�����كام ال������جزائية  	

واملدنية لدى اهليئة الواحدة.
لنزاع��اٍت قدمي��ٍة، مث��ل  التص��ّدي   - 	
النزاعات العقارية الي بّت فيها القضاء وحازت 
الس��جالت  يف  تنفي�������ذها  مّت  نهائي��ًة  أحكام��اً 

العقاري��ة.
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مدخالن في الدعوة والدعاية
عمر الباشا

تع��ّددت أمن��اط التدّي��ن اإلس��المّي يف  	
س��ورية قب��ل الث��ورة، ب��ني خط��اٍب ص��ويفٍّ آخٍذ يف 
االحنسار واخلروج عن جلده يف غالب األحيان، 
وآخ��ر فقه��يٍّ وعلم��ّي، اعتن��ت ب��ه ش��رحيٌة م��ن 
املتخّصصني يف الشريعة وطيٌف من تالمذتهم 
املسجديني، وثالٍث خماتٍل اختّص به من يليق 
وصفهم بالفعل ب�»علماء السلطان«، من مفتني 
رمسيني، ومتصّدرين لش��ؤون إدارات األوقاف، 

ووّع��اٍظ يف التلفزي��ون احلكوم��ي.
األمن��اط  ه��ذه  م��ن  أي��اً  أن  واحل��ّق  	
تدّي��ٍن  إىل  احلاج��ة  ف��راغ  مي��أل  مل  الثالث��ة 
، يرضي أرواح غالبية  أصيٍل وبس��يٍط ومعاش��يٍّ
بكث��ٍر  الصوفي��ة  اختلط��ت  فق��د  الس��وريني. 
م��ن املمارس��ات واألع��راف الش��عبية، مم��ا أخ��ذ 
خيف��ف بالتدري��ج م��ن جاذبيته��ا أم��ام جمتم��ٍع 
س��واًء  حض��وره،  في��ه  يبس��ط  العص��ر  كان 
بالتعليم اجملانّي، وهو س��بيل معظم الس��وريني 
إىل الصع��ود، أو ع��ر وس��ائل اإلع��الم املرئ��ّي 
الدرس��ّي  النش��اط  وظ��ّل  التأث��ر.  املتعاظم��ة 
للعل��وم اإلس��المية حمص��وراً يف فئ��ٍة حم��دودٍة 
مهما اتسعت، فضاًل عن كونه يتطلب مواظبًة 
عل��ى  اجلمي��ع  لي��س  وجدي��ًة  األم��د  طويل��ة 
اس��تعداٍد هل��ا. أم��ا النم��ط الثال��ث ف��كان ل��ه الدور 
األك��ر يف تش��ويه ص��ورة م��ا يع��رف باإلس��الم 
املعتدل، وال سيما عند السوريني بعد الثورة، إذ 
ارتبط بالفعل بترير أفعال النظام مهما بلغت 
م��ن وحش��ية، وص��ار رم��وزه أمثل��ًة قميئ��ًة عل��ى 
املداهن��ة وتزيي��ف الدي��ن للبح��ث بوضاع��ٍة ع��ن 

مكاس��ب دنيوي��ة.
وإذا كان للنزعة االستئصالية جتاه  	
اإلسالميني، الي اتبعها نظام حافظ األسد إثر 
أح��داث الثمانين��ات، دوٌر كب��ٌر يف حماص��رة 
وش��عوره  أفق��ه  وتقلي��ص  الدي��ّي  اخلط��اب 
باألهمي��ة، ف��إن ه��ذا ال ينف��ي واق��ع احل��ال ال��ذي 
وصفن��اه، وال يعف��ي رج��االت اإلس��الم الس��ورّي 
املعاص��ر م��ن مس��ؤولية ترك معظم الس��وريني، 
وال سّيما السّنة منهم، لقمًة سهلًة ألّي خطاٍب 
واس��تمالتهم  بقناعاته��م  العص��ف  يس��تطيع 
إلي��ه جمل��ّرد م��ا يب��دو عليه م��ن متاس��ٍك ظاهريٍّ 
واس��تدالالٍت م��ن املصادر األساس��ية وم��ن أقوال 
كب��ار علم��اء اإلس��الم. وه��و بالضب��ط ما فعلته 

داع��ش، وإن مل يقتص��ر عليه��ا فق��ط.

الث������ورة  جبمه������ور  عصف��ت  فق��د  	
ومقاتليها رياٌح خاطفٌة وش��ديدٌة من الس��لفية 
مبختل��ف تدّرجاته��ا. ويف احل��ال الراهن��ة م��ا 
أس��هل أن اقرن��ت الس��لفية باجلهادي��ة ل��دى 
قطاعاٍت واسعٍة من املقاتلني، كما يف حركة 
أح��رار الش��ام، وه��ي م��ن أب��رز الفاعل��ني عل��ى 
األرض الس��ورية من��ذ س��نتني وحت��ى اآلن، إن 
مل نتح��ّدث ع��ن جبه��ة النص��رة، ذات الرس��الة 
الس��لفّية اجلهادّي��ة باألص��ل. وم��ا دام��ت هات��ان 
عل��ى  داع��ش  م��ع  اجتمعت��ا  ق��د  احلركت��ان 
أرضية واحدٍة من »أخّوة املنهج«، فقد صار من 
الصعب على أبنائهما رّد بغي اإلخوة املعتدين. 
واقتض��ى األم��ر م��ن ش��رعيي اجلماعت��ني م��ّدًة 
طويل��ًة، وع��دداً كب��راً م��ن الضحاي��ا عل��ى ي��د 
داع��ش، حت��ى ب��ان ق��رار احلس��م النظ��رّي. أم��ا 
عملي��ًا ف��ال زالت أم��اراٌت من التحّرج تظهر هنا 
وهن��اك، فض��اًل ع��ن زم��ٍن ش��هد انش��قاق أف��راٍد 
وجمموعاٍت من هاتني احلركتني، وسواهما، 
والتحاقه��م بداع��ش. بينم��ا اكتف��ى أصح��اب 
اخلطاب املعتدل، من الشيوخ التقليديني لبالد 
الش��ام، بإص��دار البيان��ات غ��ر املؤث��رة عملي��ًا، 
م��ن تركي��ا وس��واها، ع��ر اإلنرن��ت، مما طعن 
كث��راً يف مش��روعيتهم ل��دى عم��وم املقاتل��ني.

***
وخنت��م بس��بٍب كان ل��ه تأثٌر كبٌر  	
يف تعزي��ز جاذبي��ة داع��ش، وه��و اإلع��الم املض��اّد 

هل��ا! فق��د م��ّر وق��ٌت طوي��ٌل دأب في��ه اإلع��الم 
الث��ورّي والعرب��ّي عل��ى تصوير التنظي��م بصوٍر 
تبال��غ بش��ّدٍة يف ش��يطنته واتهام��ه بالعمال��ة، 
ونش��ر من��اذج خمتلق��ٍة م��ن فت��اوى منس��وبٍة 
إلي��ه، كف��رض احلج��اب عل��ى أث��داء البق��ر، 
وقطع أصابع املدّخن، وسوى ذلك من األحكام 
الغريب��ة ال��ي مل يكن مطلقوها يطاَلبون بأدلٍة 
جدي��ة، م��ا داموا يتهم��ون تنظيم��ًا »جمنونًا« قد 
يص��در عن��ه أي ش��يء، دون س��ياٍق م��ن تعّق��ٍل أو 

مرجعي��ٍة ش��رعيٍة مهم��ا كان��ت متش��ّددة.
عاش�������روا  مل��ا  الن��اس  أن  وال�������حال  	
عل��ى  است�������يالئه  ح��ني  أو  ج��واراً  التنظي��م، 
القس��وة  م��ن  ضروب��ًا  من��ه  ملس��وا  مناطقه��م، 
والتش��ّدد، ولكنه��م عرف��وا بس��رعٍة أن��ه لي��س 
عمي��اًل إلي��ران أو للمخاب��رات الس��ورية –كم��ا 
كان يش��اع- وأن ل��ه ضواب��ط حتك��م حركت��ه 
على العموم، مهما كانت مغاليًة وغر مألوفٍة 
أو مقبول��ة. وكان النهي��ار األوه��ام ال��ي بناه��ا 
اإلع��الم يف النف��وس ع��ن التنظي��م أث��ٌر مزل��زٌل 
عل��ى الكثري��ن الذين اعتروا أنهم قد تعّرضوا 
للخ��داع، ووج��دوا أنفس��هم خاوي��ي الوف��اض 
أمام حجج »الدولة املظلومة«، الي لو اكتفينا 
بتصوي��ر وجهه��ا احلقيق��ّي، م��ن تط��ّرٍف يف 
الش��رع، وتوس��ٍع يف اس��تباحة الدم��اء بوحش��يٍة، 
وع��داٍء للث��ورة وملص��احل الس��وريني يف العي��ش 

الكري��م، لكفان��ا ش��ّر االف��راء واملبالغ��ات.

صورة مزعومة لسي داعش إليزيديات العراق
)وهي من مشهٍد متثيلّي يف جنوب لبنان احتفااًل بذكرى كربالء(
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جماعة خراسان...
ليست خرافًة وليست حقيقًة كما حّددها األمريكيون

سعد عبد الباري

ب��دأت الرحل��ة الس��ورية للجه��ادّي  	
املخض��رم، حمس��ن الفضل��ي، مبهّم��ٍة كّلف��ه 
به��ا زعي��م القاع��دة، أمي��ن الظواه��رّي، ربي��ع 
جبه��ة  ب��ني  املفاصل��ة  إث��ر  الفائ��ت،  الع��ام 
يف  اإلس��المية  "الدول��ة  وتنظي��م  النص��رة 
الع��راق والش��ام"، املعل��ن عن��ه حديث��ًا يف ذل��ك 
الوق��ت. كان��ت مهم��ة الفضل��ي، وبع��ض م��ن 
ذه��ب إىل س��وريا م��ن أفغانس��تان، تتلخ��ص 
يف  ح��دث  م��ا  حقيق��ة  عل��ى  االط��الع  يف 
س��احة "اجله��اد الش��امّي"، ث��م إرس��ال تقاري��ر 
إىل الظواه��رّي ليس��تأنس به��ا قب��ل أن يق��ول 
كلمت��ه يف اخل��الف. ويفّس��ر بع��ض أعض��اء 
يف  الظواه��رّي  تري��ث  اجله��ادّي  اجملتم��ع 
ذاك،  األش��قاء"  "خ��الف  م��ن  موق��ٍف  إع��الن 
بانتظ��اره وص��ول ه��ذه التقاري��ر م��ن مندوبيه 
عل��ى األرض. ويرّج��ح أن تك��ون مهّم��ة أولئ��ك 
املندوب��ني ق��د تطّورت إىل ش��أٍن آخر، يتلخص 
يف تعزي��ز انتم��اء جبه��ة النص��رة إىل القاع��دة 
األم، وحتص��ني مقاتليه��ا ض��د "غواي��ة الدول��ة 
نس��بٍة  انتق��ال  م��ع  وخاص��ة  اإلس��المية"، 
رئيس��يٍة م��ن املهاجري��ن إىل التنظي��م الولي��د، 
الس��وريني  م��ن  كب��رٌة  أع��داٌد  ترافقه��م 
ذل��ك  ومن��ذ  النص��رة.  جبه��ة  يف  األعض��اء 
الوق��ت، ظه��ر يف األوس��اط العليا من منتس��ي 
النص��رة مصطلح "مجاعة خراس��ان"، كجزٍء 
عض��ويٍّ م��ن اجلبهة يتمتع بصف��ة النخبة يف 
جمتمعه��ا، م��ن غ��ر أن تك��ون ل��ه خصائ��ص 
تنظيمي��ٌة مس��تقلٌة ع��ن جس��مها الع��ام. ي��دّل 
على تلك العضوية تبّوء بعض "اخلراسانيني" 
مناص��ب قيادي��ًة يف اجلبه��ة، مثل أبو س��ليمان 
املهاج��ر، عض��و اهليئة الش��رعية العامة، وأحد 
جان��ب  إىل  هل��ا-  معروف��ني  أعض��اء  ثالث��ة 
واألردن��ّي  القحطان��ي  ماري��ا  أب��و  العراق��ّي 
س��امي العري��دي- وكذل��ك تعي��ني الس��عودّي 
امللقب ب�"سنايف النصر" أمراً لفرع اجلبهة يف 

الس��احل.
الوظائ��ف  ه��ذه  أن  يب��دو  ولك��ن،  	
كان��ت  للخراس��انيني  املباش��رة  القيادي��ة 
اس��تثناًء ع��ن وظيف��ٍة أساس��يٍة ترك��زت يف 
منتس��ي  ب��ني  والدع��وة  واإلرش��اد  التوجي��ه 

"مجاع��ة  تش��بيه  وميك��ن  النص��رة.  جبه��ة 
خراس��ان" بوح��دٍة معنوي��ٍة وفكري��ٍة خاّص��ٍة، 
تعن��ى بدم��ج اجملاهدي��ن احمللي��ني يف روحي��ة 
القاع��دة األم، وبتقديم الدعم املعنوّي الكامل 
لزعي��م النص��رة الش��اّب امللق��ب ب�"اجلوالن��ّي"، 
بع��د حادث��ة االنقس��ام اخلط��رة ال��ي أربك��ت 
معلوم��اٍت  وحبس��ب  أتباع��ه.  ب��ني  صورت��ه 
مؤك��دٍة كان ع��دد طال��ي االجتم��اع بزعي��م 
اخلراس��انيني حمس��ن الفضل��ي، م��ن أعض��اء 
جبه��ة النصرة، يفوق ع��دد من يطلب مقابلة 
اجلوالنّي، الذي مل يسافر إال إىل العراق. وال 
ُتفه��م ه��ذه املفاضل��ة عل��ى أنه��ا قل��ة انضب��اٍط 
يف صف��وف اجلبه��ة، ب��ل نزع��ة تعل��ٍق ل��دى 
اجلهادي��ني احمللي��ني برموزه��م م��ن األفغ��ان 
الع��رب، أكث��ر م��ن تعلقه��م باألم��ر املباش��ر. 
عليه��ا  حيص��ل  ال��ي  التزكي��ة  وكان��ت 
كفيل��ًة  اخلراس��انيني  قب��ل  م��ن  عض��ٍو  أّي 
برفيع��ه إىل أعل��ى املناص��ب، كم��ا ح��دث م��ع 
أب��ي احلس��ن الكوي��ّي )عل��ي العرجاني(، الذي 
رفعت��ه تزكي��ة إىل مرتب��ة "ش��رعيٍّ أّول" يف 

ف��رع النص��رة بدي��ر ال��زور.
ات�����صاف  ورغ��م  الع������موم،  وعل��ى  	
عناصره��ا باالنغ������الق بعي��داً ع��ن جمتم��ع 
الس��وريني وثورته��م؛ مل تص��در ع��ن أعض��اء 
"مجاع��ة خراس��ان" املعروف��ني مواق��ف غل��وٍّ 

زائ��د، ب��ل ح��ذروا م��ن خماط��ر التكف��ر 
وأحكام الرّدة العش��وائية. كما فعل 

أبو سليمان املهاجر يف تغريداته 
ال��ي أدان��ت أفع��ال تنظي��م 

"الدولة"، وخاّصًة فيما 
حبكمه��������ا  يتعل��ق 

بال�������رّدة عل��ى 
مق��������اتلي 

اجلي��ش احل������������ّر، وبع��ض عملي��ات خط��ف 
املواطن��ني الغربي��ني يف س��وريا )اعت��ر املهاج��ر 
اختط��اف التنظي��م للريطان��ي آل��ن هينين��غ 
خمالف��ًة ش��رعية(. ومل يك��ّف اخلراس��انيني 
ع��ن التذك��ر بالنتائ��ج الكارثي��ة "للغلّو" على 

س��احي اجله��اد اجلزائري��ة والعراقي��ة.
إىل  املوكل�������ة  املهم������ات  وتوج��ب  	
أعضاء اجلماعة، يف الدعوة واالرشاد، التنقل 
الدائم بني وحدات النصرة وفروعها املنتشرة 
كذل��ك  وتوج��ب  الس��ورية.  األراض��ي  عل��ى 
تفّرغه��م هل��ا، وخاّصًة م��ع قلة عددهم –الذي 
م��ن  مص��ادر  حبس��ب  األربع��ني،  يتج��اوز  ال 
جبه��ة النص��رة- باملقارن��ة م��ع ع��دد منتس��ي 
النص��رة الكل��ّي وتوزعه��م جغرافي��ًا. ويقل��ل 
ه��ذا التف��ّرغ املف��رض م��ن احتم��ال حتض��ٍر 
لعملي��ات تفج��ٍر يف أورب��ا والوالي��ات املتحدة، 
وعش��ية  قبي��ل  األمريكي��ة  الرواي��ة  حبس��ب 
تدم��ر املبن��ى ال��ذي كان يقطن��ه الفضل��ي، 
وس��واه م��ن اخلراس��انيني، ببل��دة كفردري��ان 

بري��ف إدل��ب.
وبه��ذا، ميك��ن الق��ول إن اهلجم��ات  	
األمريكي��ة كان��ت، يف جان��ٍب رئيس��يٍّ منه��ا، 
ذات منح��ًى وقائ��يٍّ أكثر م��ن كونها إحباطًا 

حم��ّددة. "إرهابي��ٍة"  لعملي��اٍت  مباش��راً 

يف أّول أي��ام هجم��ات التحال��ف عل��ى مواق��ع تنظي��م "الدول��ة اإلس��المية" يف س��وريا، فوج��ئ كث��رون مب��ا أمست��ه التقاري��ر  	
األمريكي��ة حرك��ة خراس��ان، ال��ي كان��ت هدف��ًا لبعض اهلجمات. ومل تكن "خراس��ان" حركًة بالفعل، ب��ل مصطلحًا حيّدد جمموعًة 

م��ن األف��راد القادم��ني م��ن أفغانس��تان -أو املتدّرب��ني فيه��ا س��ابقًا- واملنتم��ني إىل جبه��ة النص��رة.
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داعش... قصة ثأر الضباط العراقيين
حممد عثمان

ورغ��م أن الكت��اب يتن��اول داع��ش م��ن جوان��ب ش��تى، منه��ا – 	
بالطب��ع- املدخ��ل الس��لفّي اجله��ادّي )القاع��دة( املع��روف، إال أن أه��ّم م��ا 
يقّدم��ه ه��و املدخ��ل العراق��ّي اخل��اّص ل��والدة التنظي��م، بع��د أن كان 
العراقي��ون بعيدي��ن عمومًا عن التجربة األفغانية الي وّلدت التجارب 
القاعدي��ة احمللي��ة أو غّذته��ا. ف��كان أن نش��أ الف��رع العراق��ّي للقاع��دة 
عل��ى أي��ٍد غ��ر عراقي��ة )أب��و مصع��ب الزرق��اوّي وس��واه م��ن األردني��ني 
احملل��ّي  باملك��ّون  املش��روع  ه��ذا  التق��ى  حت��ى  وغره��م(  والس��وريني 
املك��ّون م��ن الضب��اط العراقي��ني املس��ّرحني مبوج��ب الق��رار األمريك��ّي 
بس��ماته  فرانكش��تاين،  ول��د  أن  ف��كان  حس��ني،  ص��ّدام  جي��ش  حب��ّل 
املتوّحش��ة املعروف��ة ال��ي طال��ت كّل أح��د، مب��ن فيه��م أم��ه القاع��دة.

فقد دفع اجتثاث املؤسس��ة العس��كرية واألمنية العراقية أيام  	
صّدام، واس��تبعاد كوادرها من عملية إعادة بناء البلد، بعدٍد غر قليٍل 
من الضباط السابقني إىل التوجه حنو التعبر األكثر تعصبًا وشراسًة 
يف املوق��ف م��ن العملي��ة السياس��ية وإع��ادة بن��اء أجهزة األم��ن واجليش، 
وال��ي اعتم��دت أساس��ًا عل��ى اجملموعات الش��يعية املس��لحة الي تش��كلت 
يف إي��ران س��ابقًا. وق��د بدأ التنس��يق ب��ني أوائل املنتس��بني إىل القاعدة يف 
الع��راق وب��ني ه��ؤالء الضب��اط الناقمني مبكراً، لالس��تفادة من خراتهم 
العسكرية. ثم بدأت عمليات التقارب األيديولوجي تتسارع يف معتقالت 
اجلي��ش األمريك��ّي، حي��ث قض��ى أف��راٌد م��ن الطرف��ني س��نواٍت عدي��دة.

البغ��دادّي  عم��ر  أب��ي  وم��ع  الزرق��اوّي،  مصع��ب  أب��ي  بع��د  	
وجي��ٍل م��ن الضباط الس��ابقني، برزت مع��امل »عراقية القي��ادة«، وتنويع 
االقتص��ادّي،  امل��ردود  ذات  العس��كرية  بالعملي��ات  التموي��ل،  مص��ادر 
وف��رض األت��اوات، واالس��تيالء عل��ى م��وارد الدول��ة، وخط��ف الرهائ��ن 
بقص��د الفدي��ة، قب��ل أن تض��اف إليه��ا جت��ارة الطاق��ة )النف��ط والغ��از 
والكهرب��اء(، م��ع أب��ي بك��ر البغ��دادي والن��واة العس��كرية الصلب��ة ال��ي 
اس��تقّرت يف رأس ه��رم التنظي��م، ح��ني ص��ار الضب��اط الس��ابقون يف 
موق��ع حتدي��د السياس��ات. واعُتم��د مؤخ��راً عل��ى اإلع��الم كوس��يلٍة 
املعرك��ة، بتأكي��ده عل��ى ص��ور اجل��روت  مركزي��ٍة م��ن وس��ائل 
أو حتييده��م. كم��ا  املخالف��ني  به��دف إخض��اع  والرهب��ة،  والقس��وة 
اتب��ع التنظي��م سياس��ة املفاوض��ات م��ع العش��ائر، مس��تفيداً م��ن درس 
»الصح��وات«، يف الوق��ت ال��ذي تعام��ل م��ع أّي��ة جتمعاٍت س��كانيٍة حمليٍة 
غ��ر س��ّنيٍة مب��ا يش��به التطه��ر، منع��ًا لوج��ود أّي��ة أرضي��ة احتج��اج.

واآلن، يش��ّكل الضب��اط العراقي��ون الس��ابقون مرّك��ب الق��ّوة  	
العس��كرية واألمني��ة األساس��ّي يف التنظي��م. وع��ر تقاط��ع املعلوم��ات 
أمك��ن مج��ع أمس��اء مائت��ني م��ن الضب��اط وص��ّف الضب��اط الذي��ن تول��وا 
مس��ؤولياٍت خمتلف��ٍة ووالي��اٍت من��ذ اإلع��الن ع��ن قي��ام »دول��ة الع��راق 
اإلس��المية« يف 2006 وحت��ى اآلن، قت��ل منه��م قراب��ة النص��ف يف الع��راق 
وس��ورية. ويس��تعرض الكات��ب س��ر أب��رز ه��ؤالء، كأب��ي عب��د الرمح��ن 
البيالوي وحجي بكر وأبي أمين العراقي. الفتًا إىل أن العناية بدراسة 
ه��ذه الكتل��ة األساس��ية ال تع��ود فق��ط إىل دوره��ا العس��كرّي، ب��ل ألنه��ا 
وضع��ت بصماته��ا عل��ى األيديولوجي��ة واملوقف��ني السياس��ّي والش��رعّي. 

إذ جيم��ع ب��ني أف��راد ه��ذه الن��واة الصلب��ة، والكب��رة يف الوق��ت نفس��ه، م��ا 
يسّميه املؤلف ب�»عصاب الدولة«، يف رّد فعٍل عميٍق وشخصيٍّ على قرار 
السلطات األمريكية حبّل اجليش العراقّي واألجهزة األمنية واحلزبية 
)ح��زب البع��ث(، وال��ي كان ينتم��ي إليه��ا ه��ؤالء، وي��رون أنه��ا الدول��ة 
بالفع��ل. كم��ا جيم��ع بينهم العداء إليران، فهم من اجليل الذي قاتلها 
خالل حرٍب طويلة، ثم وقعوا ضحّية مشروعها السياسّي الطائفّي يف 
العراق. وثالثًا، يهيمن عليهم دافٌع طاٍغ لالنتقام من املكّونات العراقية 
غر السنية، الي قبلت وساندت حكمًا يهيمن عليه الشيعة واألكراد.
األخ��رة  الس��ريعة  االنتص��ارات  أن  املؤل��ف  يلح��ظ  أخ��راً،  	
لداع��ش، وال س��يما اس��تيالؤها عل��ى املوص��ل، أحدث��ت أث��ر الصدم��ة 
الكهربائية لدى اجلميع، مما أّدى إىل صحوة إقليمية ودولية متعددة 
األطراف ضّد التنظيم. ويف الوقت نفسه، هّزت هذه االنتصارات داعش 
نفس��ها، ومألته��ا بالعنجهي��ة وبالش��عور بالق��درة عل��ى خ��وض املع��ارك 
عل��ى ع��ّدة جبه��ات. والتقى هذان األثران بس��رعٍة، مم��ا يومئ إىل بداية 

نهاي��ة التنظي��م.

م��ن غ��ر املتوّق��ع أن خيل��و كت��اٌب هليث��م مّن��اع م��ن ظه��ور ع��داوة املؤل��ف الش��خصية للمعارض��ة االئتالفي��ة وس��واها، واتهامه��ا  	
بشتى أنواع التهم. ولكن، تبقى لكتابه اجلديد »خالفة داعش«، الذي صدر مؤخراً بالعربية والفرنسية، فضائل البحث املوّسع املعتمد 

عل��ى ع��دٍد كب��ٍر م��ن الوثائ��ق، وعل��ى تتّب��ٍع تارخي��يٍّ لظه��ور ه��ذا التنظي��م وتط��ّوره.
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عندم��ا تتق��ّدم س��يارتك يف األحي��اء  	
ش��بحيٌة  قف��اٌر  تب��دأ  للمدين��ة،  الطرفي��ة 
املبان��ي الس��كنية  بالظه��ور. الش��وارع ونص��ف 
فارغ��ة، واألص��وات الوحيدة تص��در عن لوحاٍت 
معدنيٍة حتّركها الرياح، وعن قصٍف متقّطٍع 
ملدفعي��ٍة بعي��دة. حل��ب الش��رقية ق��د هجره��ا 
س��كانها عملي��ًا، وأولئ��ك الذي��ن بقي��وا يفّضل��ون 
خلط��وط  مواجه��ٍة  بي��وٍت  يف  يتجّمع��وا  أن 
القتال، الي أصبحت جامدًة عمليًا يف السنتني 
األخرت��ني. م��ن املفارق��ة أن الن��اس يش��عرون 
أن العي��ش ضم��ن م��دى رماي��ة دباب��ات الع��دو 
ون��ران قّناصي��ه أكث��ر أمن��ًا هل��م. هك��ذا ه��ي 
قواع��د األم��ان يف حل��ب، ألن الطواب��ق الدني��ا 
عل��ى ط��ول خ��ط اجلبه��ة م��ا زال��ت تق��ّدم بعض 
احلماي��ة من قذائف املدفعي��ة. واألهم من هذا، 
ال سقوط للراميل هنا، فالراميل غر دقيقٍة، 
إىل درج��ٍة ميتن��ع معه��ا الس��الح اجل��وّي م��ن 
استعماهلا على مقربٍة من قّواته. أما بقية حلب 
الشرقية فهي عرضٌة لكل املخاطر. فالراميل 
بكامله��ا،  تدّم��ر مبان��ي  أن  املتفج��رة ميكنه��ا 
متنّوع��ًة  تصامي��م  اس��تخدم  ق��د  واجلي��ش 
منه��ا. تظه��ر اهليلوكوب��ر يومي��ًا يف الصب��اح 
وقب��ل املس��اء يف نف��س التوقي��ت ع��ادًة، وت��دور 
	يف اجل��وّ لره��ٍة، عل��ى ارتف��اع 4 إىل 5 ك��م، 

قب��ل أن تلق��ي حبمولته��ا االنفجاري��ة. ص��وت 
الرامي��ل املتس��اقطة ميك��ن مساع��ه فق��ط قبل 
ثواٍن من انتش��ار تأثرها – وقٌت يكفي ليعرف 
لك��ن ال يكف��ي  امل��وت،  أن��ه عل��ى وش��ك  امل��رء 
ليه��رب. وحت��ى ل��و كان مث��ة وق��ٌت لله��رب، ال 
يتواف��ر م��الٌذ آم��ٌن فّع��ال. قوان��ني حل��ب واقعي��ٌة 
إىل ح��ّد االس��تفزاز. م��اذا بوس��ع امل��رء أن يفع��ل 
عندم��ا ميك��ن للم��وت أن ينهم��ر من الس��ماء يف 
أّي��ة حلظ��ة؟ من��ذ أواخ��ر 2013 ف��ّر حوال��ي 90% 
م��ن أهال��ي النص��ف الش��رقّي م��ن حل��ب، ح��ني 
ب��دأ اإللق��اء املمنه��ج للرامي��ل املتفّج��رة، ومنذ 
ذل��ك الوق��ت، حص��دت امل��واد االنفجاري��ة أرواح 
2500 ش��خص. م��ع ذل��ك، م��ا زال 200000 إىل 

300000 ش��خٍص يعيش��ون هن��ا. البع��ض يق��ول 

إن��ه ال يري��د أن يرح��ل، بينم��ا يق��ول آخ��رون 
إنه��م ال يس��تطيعون الرحي��ل، وهن��اك أيض��ًا 
أولئ��ك الذي��ن ي��رون أن��ه ال ج��دوى م��ن الفرار. 
م��ع  للم��وت موع��ٌد  إْن كان  يقول��ون:  إنه��م 
امل��رء فامل��وت س��يجده، وإن مل يك��ن مث��ة موع��د، 
فامل��وت ل��ن يعث��ر علي��ه. ل��ذا ميكث��ون حي��ث ه��م 
وينتظ��رون. بع��د ثالث س��نواٍت من ب��دء الثورة 
ض��د ديكتاتوري��ة عائل��ة األس��د، وبع��د س��نتني 
من نش��وب القتال يف حلب، تنقس��م املدينة إىل 
قس��مني. يس��يطر النظ��ام عل��ى األحي��اء األغنى 

الواقع��ة غ��رب املدين��ة، وعل��ى مق��ّرات القي��ادة 
العسكرية واالستخبارية هناك. يكتّظ يف هذا 
النص��ف حوال��ي مليون��ي ش��خص، وكثٌر من 
ه��ؤالء ف��ّروا إىل هن��ا، تتملكه��م رغب��ٌة جاحم��ٌة 
للنجاة من احتمال املوت اهلابط من السماء. يف 
ش��رق املدين��ة، هن��اك صعوبٌة أكر يف حتديد 
م��ن يس��يطر عل��ى م��ا تبق��ى م��ن أحي��اء الطبقة 
إىل  باإلضاف��ة  هن��اك،  والفق��رة  املتوس��طة 
مرك��ز املدين��ة التارخي��ّي. فهن��اك اآلن نصف 
دزين��ٍة م��ن األلوي��ة الكب��رة. ال توج��د حكوم��ٌة 
مركزي��ٌة يف ه��ذا القس��م، لك��ن يوج��د جملٌس 
للمدين��ة ووح��داٌت للش��رطة ومتطّوع��ون يف 
الدف��اع املدن��ّي، وه��م يقوم��ون بأعم��ال اإلنق��اذ. 
إال  دراماتيك��ّي،  حل��ب  يف  الوض��ع  	
أن��ه عل��ى ه��ذه احل��ال من��ذ ش��هور. األخب��ار ع��ن 
م��ن  أخ��رى  أماك��ن  يف  املتواصل��ة  املع��ارك 
الب��الد، وع��ن األراض��ي ال��ي يكس��بها الث��وار أو 
إىل  تص��ل  به��ا،  يقوم��ون  ال��ي  االنس��حابات 
املدين��ة الش��بحية، لكنه��ا تب��دو باهت��ًة وبعي��دة. 
عندم��ا ال يوج��د إط��الق ن��ار، تك��ون املدين��ة 
هادئ��ًة بش��كٍل غري��ٍب وخمي��ف، بينم��ا يتدّب��ر 
الناس بصمٍت أمور حياتهم اليومية. األصوات 
الطبيعية غائبٌة كليًا: حركة املرور، أصوات 

العصاف��ر. املوس��يقى،  البش��ر، 

انتظار الموت في حلب )1 من 2(

تسيطر قّوات األسد على حلب الغربية، وتلقي الراميل على النصف الشرقّي كّل يوم. املوت حاضٌر على الدوام. جملة »دير شبيغل«  	
األملاني��ة قض��ت أس��بوعًا يف م��ا أصب��ح مدين��ًة لألش��باح.

كريستوف روتر | ترمجة مأمون حلي عن اإلنكليزية
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- ال تعرب املقاالت املنشورة عن رأي املجلة بالضرورة.
- ترحب املجلة بمساهماتكم غري املنشورة سابقًا.

تويتر
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صوٌر من أرض الخالفة
الظه��ر،  يف مس��كنة، ووق��ت ص��الة  	
عل��ى  الص��الة  م��ن  املتهّرب��ني  مئ��ات  يهي��م 
وجوهه��م، تواري��ًا م��ن احلس��بة. وتع��ّد تكب��رة 
األذان اللحظ��ة صف��ر النطالق��ة الف��رار م��ن 
املدين��ة ع��ر ط��رٍق فرعي��ٍة بعي��داً ع��ن حواج��ز 
التنظي��م. إىل ال��ّر القري��ب أو ش��اطئ البح��رة 
أو خ��الل مقط��ٍع آم��ٍن م��ن الطري��ق الرئيس��ّي 
املعّبد، تسلكه السيارة ذهابًا وإيابًا حتى انقضاء 
الصالة. وتتيح الدراجات النارية فرص هروٍب 
أفض��ل وإمكان��ات مناوراٍت عالي��ٍة يف االنعطاف 
يف ممرٍّ ضيق، أو الكمون أو تغير االجتاه. ويف 
امل��ّرات القليل��ة م��ن س��وء احل��ظ، عندم��ا تق��ف 
سيارة احلسبة وجهًا لوجٍه أمام الدّراج اهلارب، 
تك��ون احلجة س��ريعة: "لفي��ت ألحلق الصالة". 
وعندم��ا ينظ��ر الش��رطّي الدي��ّي إىل س��اعته 
للتأك��د م��ن صدقي��ة االّدع��اء، يعاجل��ه ال��دّراج 

بإحل��اح: "خلي��ي أحّل��ق الص��الة ي��ا ش��يخ!". 
***

ع��زل  بع��د  امليادي��ن،  س��كان  ش��عر  	
رئي��س احلس��بة املص��رّي، بش��يٍء م��ن االرتي��اح، 
فق��د كان يس��ومهم س��وء الع��ذاب. يف جوالت��ه 
اليومي��ة يف الس��وق، كان "احملتس��ب" ال ي��روي 
غليله إال بإلقاء القبض على أحٍد ما، أو تقريع 
آخر بأشّد العبارات قسوة، أو تشغيل عصاه على 
أك��ّف بع��ض العام��ة. ف���"دول م��ش مس��لمني"، 
كم��ا يؤم��ن املهاجر املص��رّي، وب�"العصاية بس 
ممك��ن يتعلم��و ش��رع ربن��ا". ولك��ن، لق��د نال��ت 
منه ش��كاوى الس��كان إىل "الوالي" أخراً، فعزله 
عن إمارة احلس��بة ليصبح ش��رطيًا عاديًا فيها، 
ال ميل��ك حت��ى أن يفت��ش جيب��ًا مش��بوهًا بعلب��ة 
تبٍغ إال بأمر، أو حتى أن ينهر رجاًل ميش��ي مع 
زوجت��ه: "ي��ا ب��ي آدم.. دي مرات��ك وان��ت مطّلعها 

ك��ده بالس��وق؟!!".
***

ب��ني  األركي�������لة  ج�������اءت  كي��ف  	
األغ��راض؟! يعات��ب )م( زوجت��ه، عل��ى الطري��ق 
بني الرقة والطبقة. وقبل حاجز الدولة مبئي 
م��ٍر ت��رّد الزوج��ة بأنه��ا حاول��ت أن ال ت��رك 
ش��يئًا مهّم��ًا يف البي��ت. يستش��يط الرج��ل تذمراً 
على التصنيف العش��وائّي لسلم أهمية األشياء 
ل��دى زوجت��ه، لكنه يضطّر إىل الس��كوت عندما 
الح��ت الوج��وه عل��ى احلاج��ز. دقائ��ق قليل��ٌة من 
نب��ش األغ��راض ويقب��ض أب��و مري��م التونس��ّي 
عل��ى عن��ق األركيل��ة وعل��ى قل��ب الرج��ل يف 
ذات الوقت. "إيش هذا يا شيخ؟" يسأل التونسّي 
)م(  يتلعث��م  اجلرمي��ة.  الكتش��افه  مس��روراً 
بينما ُتقذف األركيلة إىل األرض، فيستجمع 
شجاعته: "شيخ.. أنت طبشتها.. مو خالف.. لكن 
ربعك ما يعملون هالش��ي". يس��تغرب التونس��ّي 
"كي��ف يع��ي؟". "حبارتن��ا م��ن أس��بوع مس��كت 
احلس��بة زمل��ة ي��أركل ق��ّدام بيت��ه. كس��روها 

وضرب��وه. راح اش��تكى. اعتره القاضي يأركل 
ببيت��ه وحك��م ل��ه بأركيل��ة جدي��دة". يقاطع��ه 
التونس��ّي: "أن��ت تك��زب.. تك��زب يا ش��يخ.. يال يال 
معاي��ا". يتدخ��ل مهاج��ٌر آخ��ر ليس��تجلي أم��ر 
اجل��دال، فيوض��ح التونس��ّي أن ه��ذا الفاس��ق 
يري��د "أركيل��ة ومعس��ل"، ويق��ول إن "األخ��وة 
بالرق��ة يوزع��وا أراكي��ل عالن��اس". ينف��ي )م(: 
"م��ا قل��ت هي��ك! أن��ا قل��ت القاض��ي ع��ّوض الزملة 
ب��س ألن��ه كان ي��أركل تقريب��ًا بالبي��ت". يأت��ي 
مهاج��ٌر ثال��ٌث وُتش��رح ل��ه القص��ة م��ن جدي��ٍد 
ب��أن )م( ل��ن يتح��ّرك م��ن هن��ا إال إذا قّدم��ت 
ل��ه الدول��ة "أركيل��ة ومعس��اًل ون��اراً مش��تعلة 
أيض��ًا!". لي��اًل، يف زنزان��ة "الدول��ة"، جي��ّر )م( 
غضب��ه عل��ى زوجت��ه ومن نفس��ه ألن��ه مل يلتزم 
باحلكم��ة الرائج��ة: "ال تكّث��ر كالم عاحلاج��ز. 
	وش��و م��ا قال��و ق��ول هل��م ص��ح ص��ح، واهلل يهدينا 

وإياكم يا شيخ".

عين المدينة | العدد )34( | 1 تشرين األول 2014



عين المدينة | العدد )34( | 1 تشرين األول 202014


