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القيارة .. سيدة النواحي العراقية ومدينة القير تشكو االرهاب  
القي���ارة هي اأك���ر ناحي���ة يف العراق 
حيث يتجاوز عدد �سكان الناحية اأكرث 
م���ن 250 األ���ف ن�سم���ة، طغ���ى اال�سم 
لك���رثة وج���ود النف���ط والق���ر حي���ث 
اينما تذهب يف تل���ك املنطقة ت�ستطيع 
م�ساهدة الق���ر وعيون الكريت حتى 
على �ساطئ نهر دجلة. ويعتر م�سفى 
القي���ارة م���ن اأ�سه���ر واأق���دم امل�س���ايف 
يف الع���راق حي���ث افتت���ح العم���ل فيه 
ع���ام 1956 من قب���ل �س���ركات النفط 
االإنكليزي���ة ومل يت���م حتدي���ث امل�سفى 

من ذاك الوقت.

ناحي��ة القي��ارة الي��وم ه��ي اح��دى نواح��ي مدينة 
املو�ص��ل، التابع��ة اإىل حمافظ��ة نين��وى. وتقع اإىل 
جن��وب مدين��ة املو�ص��ل بح��وايل 60 كيل��و م��ر. 
وتتاألف م��ن عدة قرى قريبة عليه��ا، ا�صهرها قرى 
احل��ود، لزاك��ة، الزاوية،اركب��ة جدعة،اركبة �رشقي 
، اركب��ة غرب��ي ، اجحل��ة ، واالم��ام غرب��ي ،املرير، 
ال�صعيوي��ة وقرية ال�رشت.واىل اجلن��وب من مدينة 

القيارة بحوايل 
القي����ارة وتع��رف ب��� )قري��ة الرمان��ة( ولكن طغى 
عليه��ا ا�صمه��ا القدمي القيارة، لوج��ود القري والنفط 
والكربي��ت م�صكال لون��ا ا�صودا قريب ج��دا اإىل مادة 
الق��ري من��ه اإىل امل�صتق��ات النفطية االخ��رى. وهي 
اح��دى نواح��ي مدينة املو�ص��ل التابع��ة ملحافظة 
نين��وى وتق��ع اإىل جن��وب مدينة املو�ص��ل بحوايل 
60 كيل��و مر وتتاأل��ف من عدة قرى قريبة عليها 
ا�صهره��ا قري��ة احل��ود وقرية لزاك��ة الت��ي ا�صكنها 
وقرية الزاوية وقري��ة ال�صبايل وقرية املرير وقرية 
ال�صعيوي��ة وقرية ال�رشت.واىل اجلن��وب من مدينة 
القي��ارة بح��وايل 40 كيل��و م��ر تق��ع قلع��ة ا�صور 
ق�ص��اء  االن يف  اإىل  اثاره��ا  املوج��ودة  ال�صه��رية 
ال�رشق��اط التابع اإىل حمافظة �ص��الح الدين .اغلب 
�صكانه��ا ميتهن��ون الزراعة لقربه��ا ال�صديد من نهر 
دجل��ة وقليل منهم ميار�صون مهنة الرعي والبع�ض 
االخ��ر يعملون يف جم��ال ال�صناع��ة النفطية وذلك 
لوج��ود م�صف��ى نف��ط القي��ارة فيه��ا كم��ا متت��از 
املنطق��ة بوجود مناب��ع طبيعية للب��رول ممزوجا 
بالكربيت ومن ا�صهرها منبع ي�صمى العني البي�صاء 
او كم��ا ي�صميه اهل املدينة ب�) العني البي�صا( حيث 
يج��ري منه �صائ��ل تفوح من��ه رائح��ة الكربيت. قد 
ذكره��ا كثري م��ن الرحالة الذين م��روا فيها ومنهم 
الرحال��ة املع��روف اب��ن بطوطة يف كتاب��ه ) حتفة 
النظار يف غرائب االأم�صار ( وكذلك ذكرها ا�صكندر 
يو�ص��ف احلاي��ك يف كتاب��ه )رحل��ة يف البادي��ة(.
يوج��د يف القي��ارة حمط��ة قط��ار لنق��ل الب�صائ��ع 
وامل�صافري��ن منه��ا اإىل املو�ص��ل و بغ��داد ،وفيه��ا 
طريق معب��د مير باجلانب ال�رشقي له��ا والذي تقع 
عل��ى جوانب��ه املتاج��ر واملطاع��م وال يوجد فندق 
يف املدين��ة ب�صب��ب ان الك��رم وال�صياف��ة العربي��ة 
الت��زال م��ن عادات وتقالي��د �صكانه��ا، وفيها ج�رش 
القي��ارة_ خمم��ور ال��ذي يربطها مبحافظ��ة اربيل 
م��ن اقليم كرد�صتان العراق، وفيه��ا مدر�صة ثانوية 

وع��دة مدار�ض ابتدائي��ة ومتو�صط��ة والدرا�صة فيها 
ل��كال اجلن�صني وفيها مركز �صح��ي عام وم�صت�صفى 
الطاب��ع  املنتهي��ة.  مبراحل��ه  االجن��از  قي��د  كب��ري 
االجتماع��ي لل�ص��كان قبل��ي وينح��در االغلبي��ة من 
قبيل��ة اجلب��ور الزبيدي��ة القحطاني��ة العربي��ة كما 
ذك��ر الن�صابة عب��د اهلل ال�صامل يف كتاب��ه )مو�صوعة 
تاري��خ ون�ص��ب قبيلة اجلبور(. ب��رز منها الكثري من 
رجال ال�صيا�ص��ة وا�صهرهم النائب يف احلكم امللكي 
املرحوم ال�صي��خ جمبل الوكاع ال��ذي ذكره املوؤرخ 
العراق��ي عبدال��رزاق احل�صن��ي يف كتاب��ه )تاأري��خ 
ال��وزارات العراقي��ة( وكذلك فيه��ا موظفون واطباء 
ومهند�صون وحمامون و�صب��اط وا�صاتذة ومن كال 
اجلن�صني اي�صا .ومن الت�صاري�ض املهمة يف املدينة 
ت��ل القيارة يق��ع يف ال�صم��ال ال�رشقي م��ن املدينة 
واالن ه��و م��كان يدفن في��ه اهل املدين��ة موتاهم 
واىل ال�صم��ال من املدينة يق��ع وادي �صغري يفي�ض 
يف ني�صان من كل عام ي�صمى ) وادي الق�صب ( واىل 
اجله��ة الغربية من املدينة تق��ع تالل ت�صمى ) تلول 
اجل��راد( وفيها كه��ف عميق ج��دا يف بوابة الكهف 
يت�صاق��ط امل��اء عل��ى �صخ��رة حمدثا فيه��ا منحدر 
كان��ه قدح ي�رشب منه املارة والرعاة وي�صمى )غار 
ام رج��وم( كم��ا وتوجد منحدرات �صدي��دة االنحدار 
ومرتفعة ج��داً اىل ال�رشق م��ن الناحية بالقرب من 
قري��ة الزاوي��ة تعرف حملي��ًا با�ص��م ) �صخري (. ويف 
الربي��ع ت�صبح املنطقة الت��ي حتيط بالقيارة كاأنها 
ب�ص��اط اخ���رش ت�صبح ب��ه املدين��ة املرتفع��ة قليال 

مقارنة باملناطق املحيطة بها.
تاريخيا

مر بقلعة ال�رشقاط، الرحالة ا�صكندر يو�صف احلايك 
وا�صف��ا اياه��ا باالآت��ي: �رشن��ا ورجالن��ا ال�صاع��ة 
اخلام�ص��ة �صباح��ًا وكن��ا ال�صاع��ة الثاني��ة م�ص��اء 
اأم��ام قلعة )�رشقات( اأو اآ�ص��ور فن�صبنا خيامنا يف 
مدين��ة اآ�ص��ور عا�صم��ة االآ�صوريني. ونح��و ال�صاعة 
اخلام�ص��ة كن��ا يف داخ��ل القلع��ة. وقلع��ة �رشق��ات 
كناي��ة ع��ن قلعة فيه��ا اآث��ار قدمية تع��ود اإىل عهد 
اآ�ص��ور عا�صمة االآ�صوريني االأوىل. ويف �صنة 1903 
�رشع االأملانيون ينقبون ويحفرون يف ذاك املكان 
اإىل اإزاح��ة ال�صت��ار عن املدينة الت��ي ظهرت للعيان 
بحالته��ا الهند�صي��ة االأ�صلي��ة بنوع اإن��ك لو نظرت 
االآن اإليه��ا لعرفت كيف كان��ت و�صاهدت اأي�صًا قرب 
�صنحاري��ب الثاين. وقد اكت�صف االأملان قطعًا كثرية 
ذات النق�ض البديع ف�صاًل عن احلجارة الكرمية التي 
ال حت�صى. ويف جملة م��ا �صاهدنا كتابات متنوعة 
على حائط من املرمر يعود تاريخها اإىل عهد امللك 

�صلمان���رش االأول. وتدل ه��ذه الكتابات على تاريخ 
هي��كل ا�صور العظيم اأو املعبد االإله يقد ذكرها كثري 
م��ن الرحال��ة الذي��ن م��روا فيه��ا، ومنه��م الرحالة 
املع��روف ابن بطوطة، حيث ق��ال ثم رحلنا ونزلنا 
مو�صع��ا يعرف بالقيارة مبقربة من دجلة وهنالك 
اأر���ض �صوداء فيه��ا عيون تنبع بالق��ار وي�صنع له 
اأحوا���ض ويجتمع فيها ف��راه �صبه ال�صل�صال على 
وج��ه االأر�ض حالك الل��ون �صقيال رطبا وله رائحة 
طيبة وحول تلك العيون بركة كبرية �صوداء يعلوها 
�صب��ه الطحلب الرقيق فتقذف��ه اإىل جوانبها في�صري 
اأي�ص��ا ق��ارا. ومبقربة من ه��ذا املو�صع عني كبرية 
ف��اإذا اأرادوا نق��ل الق��ار منه��ا اأوق��دوا عليه��ا النار 
فتن�صف الن��ار ما هنالك رطوبة مائية ثم يقطعونه 
قطع��ا وينقلونه وكذلك ذكر ا�صكندر يو�صف احلايك 
يف رحلت��ه القيارة و�صماها كاي��ارا، يقول احلايك: 
نه�صنا باكراً جداً عند ال�صاعة الثانية بعد منت�صف 
الليل وركبنا قا�صدي��ن اإىل )تل كايرا( حيث االآبار 
البرولي��ة الكث��رية. ون�صبن��ا اخليام عل��ى م�صافة 
بعي��دة من تلك االآث��ار هربًا من تل��ك الرائحة التي 
تبع��ث منه��ا ليل نه��ار وبعد الغ��ذاء ذهبن��ا نتفقد 
االآب��ار املذك��ورة ف�صم��ت اآذانن��ا م��ن ق��وة غليان 
الب��رول وكان عجيج��ه يت�صاع��د اإلين��ا من جوف 
االأر���ض، وبتنا ليلتنا يف كاي��ارا وكان احلر �صديداً 

للغاية.
معلومات عامة

يوج��د يف القي��ارة حمط��ة قط��ار لنق��ل الب�صائ��ع 
وامل�صافري��ن منه��ا اإىل املو�ص��ل وبغ��داد، وقاعدة 
غ��رب القي��ارة اجلوي��ة، وفيه��ا طري��ق معب��د مي��ر 
باجلان��ب ال�رشق��ي له��ا وال��ذي تقع عل��ى جوانبه 
املتاج��ر واملطاع��م، وفيه��ا ع��دة م�صاج��د اأقدمها 
جام��ع الرمانة الذي �صيده عب��د اهلل ح�صني االيوب 
اأبن��اء  اأبن��اوؤه وبع���ض  بع��د  �صوؤون��ه فيم��ا  وادار 
عمومته��م ومنهم احلاج ح�ص��ني علي ح�صن االيوب 
واملرح��وم احل��اج ر�صي��د الطاب��ور. وم��ن الطريف 
ان��ه اليوج��د فن��دق يف املدين��ة ل�صب��ب ب�صي��ط هو 
ان الك��رم وال�صياف��ة العربي��ة ال ت��زال م��ن عادات 
وتقالي��د �صكانه��ا، وفيه��ا ج�رش القي��ارة_ خممور 
ال��ذي يربطها مبحافظة اربيل م��ن اقليم كرد�صتان 
ثانوي��ة وع��دة مدار���ض  الع��راق. وفيه��ا مدر�ص��ة 
ابتدائي��ة ومتو�صط��ة والدرا�صة فيه��ا لكال اجلن�صني 
االجتماع��ي  عام.الطاب��ع  �صح��ي  مرك��ز  وفيه��ا 
لل�ص��كان قبلي وينح��در االأغلبية م��ن قبيلة اجلبور 
الزبيدي��ة القحطاني��ة العربي��ة كم��ا ذك��ر عب��د اهلل 
تاري��خ  )مو�صوع��ة  كتاب��ه  يف  اجلب��وري  �ص��امل 

ون�ص��ب قبيل��ة اجلب��ور( اإ�صاف��ة اإىل قبائ��ل اأخ��رى 
وال�ص��ادة  وعن��زة وجميل��ة  و�صم��ر  كال�صبعاوي��ني 
املرا�صم��ة، والبو�صالمة من اأبن��اء ال�صيخ نام�ض بن 
ال�صي��خ عي�صى دف��ني الب�صرية )مدين��ة( يف ال�صام، 
وجميعه��م يحملون �صفات الكرم والنخوة العربية. 
اأغل��ب �صكانها ميتهنون الزراع��ة لقربها ال�صديد من 
نه��ر دجلة واهم املحا�صيل الت��ي يزرعونها �صيحا 
الرق��ي والبطي��خ وبنج��ر ال�صكر وهن��اك حما�صيل 
ت��زرع دمي��ا على االمط��ار مث��ل احلنط��ة وال�صعري.
وقلي��ل منهم ميار�صون مهنة الرعي، علما كان قبل 
رب��ع قرن يف كل بيت بقرة واحدة اأو اأكرث ليح�صلوا 
منها على اللنب الذي يعترب من الوجبات الرئي�صية، 
وخا�ص��ة وجبة االفطار وقلي��ل منهم ميلك االأغنام 
واملاع��ز لكونها حتت��اج اإىل عناية اأك��رث من البقر. 
وق��د غ��ادر االآن الكثري من العوائ��ل تربية املوا�صي 
واخذ بع�صهم ميتهن التجارة والبع�ض االخر يعمل 
يف جم��ال ال�صناعة النفطية وذل��ك لوجود م�صفى 
نفط القيارة فيها كما متتاز املنطقة بوجود منابع 
طبيعي��ة للبرول ممزوجا بالكربي��ت ومن ا�صهرها 
منب��ع ي�صم��ى الع��ني البي�ص��اء اأو كم��ا ي�صميه اهل 
املدين��ة ب� )العني البي�صا( حي��ث يجري منه �صائل 
تفوح منه رائحة الكربيت ، وكذلك العمل يف �رشكة 
حق��ل امل���رشاق ال�صتخ��راج الكربي��ت تاأ�ص�ص��ت يف 
نهاي��ة ال�صتين��ات وتنتج الكربيت اخل��ام وحام�ض 

الكربيتيك وال�صبوال�كاولني.
�سخ�سيات بارزة

ب��رز منه��ا الكثري م��ن رج��ال ال�صيا�ص��ة، وا�صهرهم 
النائ��ب ملدين��ة املو�ص��ل ع��دة م��رات يف احلك��م 
امللك��ي، ال�صيخ جمب��ل الوكاع، ال��ذي ذكره املوؤرخ 
العراق��ي عب��د ال��رزاق احل�صن��ي يف كتاب��ه )تاأريخ 
ال��وزارات العراقي��ة(، وكذل��ك ال�صي��خ طاب��ور با�صا 
ال��ذي اأنقذ اجلن��ود العثمانيني م��ن االإب��ادة، اأثناء 
ان�صحابه��م ام��ام الق��وات الربيطاني��ة بع��د �صقوط 
بغ��داد 1917 واحتاللها العراق، ولهذا ال�صبب منح 
لق��ب با�ص��ا. وفيه��ا موظف��ون واطب��اء ومهند�صون 
وحمام��ون و�صب��اط وا�صات��ذة ب��ارزون اي�صاومن 
كال اجلن�صني.لك��ن اأ�صهر �صخ�صي��ة وان تكون �صابة 
ه��و ال�ص��اب ))قي�رش اجلبوري(( اجلن��دي الذي قتل 
4 جن��ود اأمري��كان حني حاول��وا تفتي�ض امراأة يف 

املو�صل.
طبيعة املنطقة

م��ن الت�صاري�ض املهم��ة يف املدينة تل القيارة يقع 
يف ال�صم��ال ال�رشق��ي م��ن املدين��ة واالن هو مكان 

يدفن في��ه اهل املدين��ة موتاه��م واىل ال�صمال من 
املدين��ة يقع وادي �صغري يفي�ض يف ني�صان من كل 
ع��ام ي�صمى )وادي الق�صب( واىل اجلهة الغربية من 
املدينة تقع تالل ت�صمى )تلول اجلراد( وفيها كهف 
عمي��ق ج��دا يف بواب��ة الكه��ف يت�صاقط امل��اء على 
�صخ��رة حمدثا فيها منحدر كان��ه قدح ي�رشب منه 
امل��ارة والرعاة وي�صمى )غار ام رجوم(،القريب من 
برك��ة املاء امل�صماة )عني البط(.ويف الربيع ت�صبح 
املنطق��ة التي حتيط بالقي��ارة كاأنها ب�صاط اخ�رش 
ت�صب��ح به املدينة املرتفعة قليال مقارنة باملناطق 

املحيطة بها.
القي��ارة عرفت اوال ب� )قري��ة الرمانة(، ولكن طغى 
عليه��ا ا�صمه��ا القدمي القي��ارة، لوج��ود القري النفط 
الكربي��ت م�ص��كال لونا ا�ص��ودا قريب ج��دا اإىل مادة 

القري منه اإىل م�صتقات البرول اخلام االأخرى.
ناحي��ة القي��ارة الي��وم هي اح��دى نواح��ي مدينة 
املو�ص��ل، التابع��ة اإىل حمافظة نين��وى. وتقع اإىل 
جن��وب مدين��ة املو�ص��ل بح��وايل 60 كيل��و م��ر. 
وتتال��ف من عدة قرى قريبة عليه��ا، اأ�صهرها قرى 
احل��ود، لزاك��ة، الزاوي��ة، املرير، ال�صعيوي��ة وقرية 
ال���رشت.واىل اجلن��وب م��ن مدينة القي��ارة بحوايل 
40 كيلو مر تق��ع قلعة اآ�صور ال�صهرية، املوجودة 
اثاره��ا اإىل االآن يف ق�ص��اء ال�رشق��اط التاب��ع اإىل 

حمافظة �صالح الدين.
 اقوال تاريخية

مر بقلعة ال�رشقاط، الرحالة ا�صكندر يو�صف احلايك 
وا�صف��ا اياه��ا باالآت��ي: �رشن��ا ورجالن��ا ال�صاع��ة 
اخلام�ص��ة �صباح��ًا وكن��ا ال�صاع��ة الثاني��ة م�ص��اء 
اأم��ام قلعة )�رشقات( اأو اآ�ص��ور فن�صبنا خيامنا يف 
مدين��ة اآ�ص��ور عا�صم��ة االآ�صوريني. ونح��و ال�صاعة 
اخلام�ص��ة كن��ا يف داخ��ل القلع��ة. وقلع��ة �رشق��ات 
كناي��ة ع��ن قلعة فيه��ا اآث��ار قدمية تع��ود اإىل عهد 
اآ�ص��ور عا�صمة االآ�صوريني االأوىل. ويف �صنة 1903 
�رشع االأملانيون ينقبون ويحفرون يف ذاك املكان 
اإىل اإزاح��ة ال�صتار عن املدينة الت��ي ظهرت للعيان 
بحالته��ا الهند�صي��ة االأ�صلي��ة بنوع اإن��ك لو نظرت 
االآن اإليه��ا لعرفت كيف كان��ت و�صاهدت اأي�صًا قرب 
�صنحاري��ب الثاين. وقد اكت�صف االأملان قطعًا كثرية 
ذات النق�ض البديع ف�صاًل عن احلجارة الكرمية التي 
ال حت�صى. ويف جمل��ة ما �صاهدنا كتابات متنوعة 
على حائط من املرمر يعود تاريخها اإىل عهد امللك 
�صلمان���رش االأول. وتدل ه��ذه الكتابات على تاريخ 
هي��كل ا�ص��ور العظي��م اأو املعب��د االإلهي.ق��د ذكرها 
كث��ري من الرحالة الذين مروا فيها، ومنهم الرحالة 

املع��روف ابن بطوطة، حيث قال ث��م رحلنا ونزلنا 
مو�صعا يع��رف بالقيارة مبقربة من دجلة وهنالك 
اأر���ض �صوداء فيها عي��ون تنبع بالق��ار وي�صنع له 
اأحوا���ض ويجتمع فيها فراه �صب��ه ال�صل�صال على 
وج��ه االأر�ض حالك اللون �صقي��ال رطبا وله رائحة 
طيبة وحول تلك العيون بركة كبرية �صوداء يعلوها 
�صبه الطحل��ب الرقيق فتقذف��ه اإىل جوانبها في�صري 
اأي�ص��ا قارا.ومبقربة م��ن هذا املو�ص��ع عني كبرية 
ف��اإذا اأرادوا نق��ل الق��ار منه��ا اأوق��دوا عليه��ا النار 
فتن�صف النار م��ا هنالك رطوبة مائية ثم يقطعونه 
قطع��ا وينقلونه. وكذلك ذكر ا�صكندر يو�صف احلايك 
يف رحلت��ه القيارة و�صماها كاي��ارا، يقول احلايك: 
نه�صنا باكراً جداً عند ال�صاعة الثانية بعد منت�صف 
اللي��ل وركبنا قا�صدي��ن اإىل )تل كابرا( حيث االآبار 
البرولي��ة الكث��رية. ون�صبن��ا اخليام عل��ى م�صافة 
بعي��دة م��ن تلك االآثار هرب��ًا من تل��ك الرائحة التي 
تبع��ث منها لي��ل نه��ار وبعد الغ��ذاء ذهبن��ا نتفقد 
االآب��ار املذك��ورة ف�صم��ت اآذانن��ا م��ن ق��وة غليان 
الب��رول وكان عجيج��ه يت�صاع��د اإلين��ا من جوف 
االأر���ض، وبتنا ليلتنا يف كاي��ارا وكان احلر �صديداً 

للغاية.
القيارة.. هل اندجمت مع الفكر الداع�سي؟

رائح��ة الكربيت، عي��ون املياه ال�صاخن��ة، ابار نفط 
وق��ار، ع�صائر تاأب��ى ان تلب�ض ث��وب داع�ض، عادات 
وتقاليد مو�صلية �صاربة يف عمق الزمن مل تغريها 
م��ا مت فر�صه من لب�ض او مظاه��ر داع�صية … انها 
القي��ارة… احدى نواحي مدين��ة املو�صل، التابعة 
اإىل حمافظ��ة نين��وى. وتق��ع اإىل جن��وب حمافظ��ة 
نين��وى بح��وايل 60 كيل��و م��ر. وتتاألف م��ن عدة 
ق��رى قريب��ة عليه��ا، ا�صهرها ق��رى احل��ود، لزاكة، 
الزاوية،اركب��ة جدعة،اركب��ة �رشق��ي .واىل اجلنوب 
م��ن مدينة القيارة بح��وايل 40 كيلو مر تقع قلعة 
اآ�صور ال�صهرية، املوجودة اثارها اإىل االآن يف ق�صاء 

ال�رشقاط التابع اإىل حمافظة �صالح الدين.
القي��ارة مق��ر القي��ادة وال�صيط��رة الرئي�ص��ي لوالية 
دجل��ة يف جن��وب املو�ص��ل، داع���ض فتح��ت الباب 
جي���ض  م��ن  للمهاجري��ن  الكثي��ف  الوج��ود  اأم��ام 
داب��ق، وخا�ص��ة كتيبة ال�صارم البت��ار )وهم خليط 
م��ن �صم��ال اأفريقي��ا و���رشق �صوري��ة والقلي��ل من 
اخلاليج��ة(، الذين يعدون من اك��رث املقاتلني والء 
له��م. وهذا الركيز يف تواج��د االجانب ذوي الوالء 
املطل��ق يف القيارة ناب��ع من عدة عوام��ل ا�صا�صية 
اهمها املوقع االإ�صراتيجي للناحية من حيث جود 
مان��ع طبيعي متمثال بنهر دجلة والعامل االخر هو 
بعدها الت�صبي عن مركز داع�ض وعا�صمته املتمثلة 
مبدين��ة املو�ص��ل مم��ا �صيوفر له املزي��د من فر�ض 
املن��اورة قب��ل معركة املو�ص��ل الفا�صل��ة. العامل 
الثال��ث وهو االه��م واالكرث ت�صبب��ًا بالقلق لقيادات 
داع���ض وهو اأن ع�صرية اجلبور ال اأمان منهم )ح�صب 
املفه��وم الداع�ص��ي( والتي كانت موالي��ة للحكومة 
والعم��ل ال�صيا�صي يف القي��ارة قبل اأن ت�صقط نينوى 
اإ�صاف��ة اىل ما حتتويه القيارة م��ن اآبار نفط مهمة 
وم�صفاة قدمية وخمازن �صالح ومع�صكرات واحياء 
�صكانية وا�صعة عام��رة باالأهايل، ميكن ا�صتعمالها 

كدروع ب�رشية.
يف اجلهة املفابلة تعترب القيارة اهم واأبرز االهداف 
يف املرحل��ة احلالي��ة بع��د ح�ص��م معرك��ة �صنجار، 
حي��ث �صتكون القيارة منطق��ة ه�صة ميكن حتريرها 

بالتعاون مع اهلها وهي بوابة حترير املو�صل.
�صجل مدونوا نين��وى اأن الوجود الع�صكري واالأمني 
لداع���ض مل يكن كافًيا الإح��داث التغيري االجتماعي 
والثق��ايف ل��دى اأه��ايل م��دن وقرى جن��وب نينوى 
ب�ص��كل ع��ام والقيارة ب�ص��كل خا���ض، ومل يوؤمن اال 
القلي��ل م��ن االأهايل به��وؤالء الذين ج��اءوا يف ركب 
داع�ض، وعملوا يف خدمتها، ح�صبما كتبه املدونون 
عن “املنافق��ني والتكفريين” الذين انظموا لداع�ض 
حلاج��ات مالي��ة او للتق��ارب باالأف��كار التكفريية، 
وق��د ظهرت هن��اك عمليات ث��اأر ع�صائري��ة ت�صببت 

مبنازعات واقتتال بينهم.
وما كتب��ه املدونون ع��ن �صيا�صة داع���ض وتطرفها 
�صد من مل يبايع من االأهايل هو الكثري، وما خلفوه 
من ا�صاءات وا�صطهادات واإعدامات متثل اأهمها يف 

مدينة القيارة نف�صها.

الجورنال - خاص


