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االفتتاحية

3 ريف حلب الشمالّي أكرب موجة نزوٍح منذ انطالق الثورة
5-7 يف الرّقة: عندما تقصف الطائرات الروسّية فاخلياُر األفضُل أن 

تكون يف أحد مقّرات داعش!       
8-9  أبو دجانة الزّر: قّصة صعود وهبوط مبايٍع حملّي           

 10-13 إعالم داعش: من النجاح إىل بداية االحنسار 
14  طريق اخلوف: من الكسوة إىل امليادين 

15  عن الرداءة اليت حتكم العامل      
19  مجعّيات األسد اخلريّية يف طرطوس 

يف ذكراها اخلامسة... الثورة مستمّرة

حي��ّق لن��ا االحتف��ال، ه��ذا الع��ام، بذك��رى انطالقة الث��ورة بوصفها فاحتة انعتاق الس��وريني من االس��تبداد  	
والظل��م... ه��ذا وصفه��ا عل��ى ال��دوام، ولك��ن س��نواٍت مّرت بدا فيه��ا األمل أكرب من التفاؤل، وغم��وض الطريق يطغى 

عل��ى الض��وء الش��حيح الب��ادي يف آخ��ر النف��ق ال��ذي ط��ال.
ولكن ما رافق ذكرى انتفاضتنا هذا العام يبعث على التفاؤل اجلدّي بقرب اخلالص؛ فها هي املظاهرات  	
تعّم س��وريا مبجّرد إتاحة الفرصة هلا يف ظّل اهلدنة، وها هي القّوات الروس��ية الضاربة تغادر معس��كر األس��د دون 
أن حتّقق تغيرياً جوهريًا يف مشهد السيطرة على األرض، وها هو اجملتمع الدولّي يضع االنتقال السياسّي للحكم 
عل��ى الس��ّكة بصرام��ٍة واضح��ة. وأخ��رياً، ه��ا هي داعش ترتاجع يف س��وريا والعراق، وتفقد هال��ة القّوة اليت قّدمت بها 

نفس��ها وأزاغ��ت أبصار الكثريين لألس��ف.
إنه��ا ف��رٌص كب��ريٌة أمامن��ا، الس��تعادة النب��ض األّول ألهدافن��ا يف احلّري��ة والكرام��ة ودول��ة القان��ون يف  	
مواجه��ة املس��تبّدين ب��كّل ألوانه��م اآليديولوجي��ة، والغتن��ام جولة املفاوضات احلالية اليت ميثلنا فيها وفٌد متماس��ٌك 
جيم��ع املعارض��ني السياس��يني م��ع ق��ادة الفصائ��ل املقاتل��ة، يف مواجهة وفٍد كاريكات��رييٍّ كالعادة، ولكن��ه هذه املّرة 
بال ظهٍر س��وى قّوات األس��د املهلهلة وداعميها من امليليش��يات الطائفية اليت يضيق اخلناق عليها إقليميًا يومًا بعد 

يوم.
ولنأم��ل أنن��ا تعلمن��ا م��ن دروس الس��نوات الثقيل��ة املاضي��ة، وغادرن��ا االعت��داد األج��وف بالنف��س ومعارفه��ا  	
املتواضع��ة، وبالفصي��ل وحجم��ه احمل��دود بالقي��اس إىل الوط��ن، لنب��دأ مس��رية التوّح��د والعم��ل اجلماع��ّي والتكام��ل، 
فالكثري الكثري من العمل ينتظرنا يف سوريا اجلديدة اليت نأمل أن نراها هذا العام، والكثري أمامنا أيضًا حتى نصل 

إليها.
ويف غم��رة ه��ذا املش��هد الكب��ري حتتف��ل ه��ذه اجملل��ة بأمري��ن؛ األول ه��و دخوهل��ا عامه��ا الراب��ع وق��د أصّرت أن  	
حتافظ على انتمائها إىل الثورة وأهدافها وناسها رغم الصعاب والتقلبات العاصفة، والثاني هو املشاركة الرمزية 
لش��باٍن ش��جعاٍن من دير الزور ألهلهم يف باقي س��وريا باحتفاالت الثورة، رغم اخلطر الش��ديد يف ظّل احلكم األس��ود 

لداع��ش، حي��ث كان ميك��ن أن تكلفه��م ه��ذه الص��ورة حياته��م ب��كّل بس��اطة.
م��ربوك ل��كّل س��وريا احل��ّرة رفع علمها بهذه الكثافة من جدي��د... ومربوٌك خاّصٌة لدير الزور لرفعه فيها.  	
وإذا كانت السرعة قد جعلت شريطه األسود يعلو ففي ذلك داللٌة على حال املدينة اليت ستتحّرر قريبًا وسيعلوها 

األخض��ر بع��د غياب.



ق��رب  النازح��ني  أع��داد  وبلغ��ت  	
احل��دود حن��و 125 ألف��ًا، حس��ب إحص��اٍء أجراه 
املكتب اإلغاثّي يف معرب »باب السالمة«، منهم 
حوالي 25 ألف نازٍح يقيمون يف خمّيم ُمؤقٍت 
أحدثت��ه هيئ��ة اإلغاث��ة الرتكي��ة IHH داخل 
املع��رب احل��دودّي، يف ح��ني يعي��ش 100 أل��ٍف 
آخرون يف مساكن مؤقتٍة وخيٍم يف البلدات 
والق��رى القريب��ة م��ن املع��رب وس��ط غي��اب 
املراف��ق العام��ة واخلدمي��ة، األم��ر ال��ذي دف��ع 
الكثريي��ن إىل الن��زوح العكس��ّي م��ّرًة أخ��رى.

»جيش الثوار« يصادر املمتلكات
الع��ودة  العائ��الت  بع��ض  حاول��ت  	
إىل قراه��ا ال��يت س��يطر عليه��ا فصي��ل »جيش 
الث��وار«، لتفاج��أ ب��أن الق��رى أصبح��ت خاوي��ًة 
امليليش��يات  قام��ت  أن  بع��د  عروش��ها،  عل��ى 
الكردي��ة اليت دخل��ت مع »جيش الثوار« بنقل 
إىل  واخلاّص��ة  العام��ة  املمتل��كات  معظ��م 

الكردي��ة. البل��دات 
وق��ال أح��د س��كان بل��دة مّن��غ، فّضل  	
عدم ذكر امسه، يف تصريٍح ل�«عني املدينة«: 
»مل حنتم��ل العي��ش يف املخّيم��ات فقّررن��ا أن 
نع��ود إىل منازلن��ا ال��يت اضطررنا إىل تركها 
نتيج��ة القص��ف الروس��ّي العني��ف، خاّص��ًة 
بعد أن أصدر جيش الثوار بيانًا أكد فيه أنه 
سيس��مح لن��ا بالع��ودة إىل قران��ا. ولكن عندما 
أن  حبّج��ة  منعون��ا  إليه��ا  الوص��ول  حاولن��ا 
املنطقة ال تزال عس��كريًة وغري آمنة، حس��ب 
م��ا ق��ال عناص��ر احلاج��ز يف مدخ��ل البل��دة«.

عناص��ر  إقن��اع  »حاولن��ا  وأض��اف:  	
احلاج��ز أنن��ا نري��د فق��ط أخذ بع��ض مالبس 
األطف��ال م��ن املن��زل، وحينه��ا مسح��وا لن��ا 
بالدخول بعد أن أخذوا بطاقاتنا الشخصية، 
وأك��دوا أن��ه جي��ب علين��ا الع��ودة بع��د نص��ف 
س��اعٍة الس��تالمها. عندم��ا وصلن��ا إىل منزلنا 
مل جن��د في��ه س��وى بع��ض األث��اث اخلش��ّي، 
مجعن��ا  كهربائي��ة.  قطع��ٍة  أّي  جن��د  ومل 
بع��ض املالب��س واألغطية وعدنا إىل احلاجز 

لنس��تلم بطاقاتن��ا. وم��ن هن��اك اجتهن��ا إىل 
مدينة عفرين ومنها إىل مدينة حلب، حيث 
ق��ّدم لن��ا أه��ل اخل��ري من��زاًل مفروش��ًا يأوين��ا«.

بني جشع املهّربني وقبضة اجلندرما 
مئ��ات  ح��اول  آخ��ر  جان��ٍب  وم��ن  	
النازح��ني عب��ور احلدود بطرٍق غري ش��رعية، 
الرتكي��ة  الس��لطات  إغ��الق  بس��بب  وذل��ك 
	كاف��ة املعاب��ر الرّبي��ة من��ذ أكث��ر م��ن ع��ام، 
ال��ذي يفرض��ه  إال أن التش��������ديد الكب��������ري 

األت��راك ح��ال دون جناحه��م.
وق��ال املكت��ب اإلعالم��ّي يف مع��رب  	
»ب��اب اهل��وى« بريف إدل��ب، يف تصريٍح خاصٍّ 
الرتكي��ة  الس��لطات  إن  املدين��ة«،  ل�«ع��ني 
تعي��د يومي��ًا عش��رات العائ��الت ال��يت تدخ��ل 
إىل تركي��ا بط��رٍق غ��ري ش��رعيٍة إىل س��وريا، 
بع��د أن حتتجزه��م لس��اعات«. األم��ر ال��ذي 
أّك��ده الصحف��ّي وائ��ل ع��ادل، مراس��ل قن��اة 
»الغد العربي« يف حلب، الذي جنح يف العبور 
إىل تركي��ا بع��د 27 حماول��ة دخ��وٍل فاش��لة، 
»اضط��ررت  املدين��ة«:  ل�«ع��ني  تصري��ٍح  	يف 
إىل الن��زوح م��ع أس��رتي م��ن مدين��ة حريت��ان 
حن��و إح��دى ق��رى ري��ف إدل��ب احلدودي��ة، 
ال��ذي  العني��ف  الروس��ّي  القص��ف  نتيج��ة 

ري��ف  وبل��دات  م��دن  معظ��م  ل��ه  تعّرض��ت 
املاض��ي.  الش��هر  منتص��ف  الش��مالّي  حل��ب 
وخ��الل فرتة وجودي قرب احلدود الس��ورية 
ال��يت  العائ��الت  عش��رات  قابل��ت  الرتكي��ة 
حت��اول الدخ��ول إىل تركي��ا مثل��ي، إال أن 
التش��ديد الكب��ري ال��ذي تفرض��ه تركي��ا ح��ال 

ذل��ك«. دون 
واعت��رب ع��ادل أن األم��ر األصع��ب  	
بالنس��بة إلي��ه م��ن ق��رار اخل��روج إىل تركي��ا 
هو العبور عن طريق املهّربني: »كّل يوٍم كنا 
نشاهد عشرات السوريني يعودون مضّرجني 
م��ن  للض��رب  تعّرضه��م  نتيج��ة  بدمائه��م 
ذل��ك  كّل  الرتكي��ة.  اجلندرم��ا  عناص��ر 
بس��بب جش��ع املهّرب��ني وخداعه��م للراغب��ني 
يف العب��ور، وس��ط غي��اب الرقاب��ة وال��رادع م��ن 

الفصائ��ل ال��يت تس��يطر يف املنطق��ة«.

نازحو الدير حاضرون
احل��دود  عل��ى  النازح��ني  ب��ني  	
الرتكي��ة عش��رات العائ��الت الديري��ة ال��يت 
س��يطرة  مناط��ق  م��ن  اهل��روب  يف  جنح��ت 
وي��روي  وإدل��ب.  حل��ب  ريف��ي  إىل  داع��ش 
أحدهم ل�«عني املدينة«: »قبل حوالي عشرين 
يوم��ًا خرج��ت م��ع زوج��يت وأخ��يت وأطفال��ي 
األربع��ة م��ن مدين��ة دي��ر ال��زور قاص��داً ري��ف 
رحل��ٍة  وبع��د  تركي��ا.  إىل  للدخ��ول  إدل��ب 
طويلٍة ومتعبٍة وصلنا إىل احلدود وجنحنا، 
بع��د أرب��ع حم��اوالٍت، يف الوص��ول إىل مدينة 
أنطاكي��ا. إال أن اجلندرم��ا الرتكي��ا قبض��ت 

س��وريا«. إىل  وأعادتن��ا  علين��ا 
ال��يت  املبال��غ  »جمم��وع  وأض��اف:  	
دفعته��ا للمهّرب��ني من الدي��ر إىل ريف إدلب، 
ومنه��ا إىل تركي��ا، أكث��ر م��ن أربع��ة آالف 
دوالر. ورغ��م ذل��ك مل أمتّك��ن م��ن الوص��ول 

آم��ن«. م��كاٍن  إىل  بأس��رتي 

أمحد أبو زيد

يعان��ي نازح��و ري��ف حل��ب الش��مالّي م��ن ظ��روٍف صعب��ٍة يف املخّيم��ات املؤقت��ة ال��يت  	
ُأحدث��ت هل��م ق��رب احل��دود الس��ورية الرتكي��ة قب��ل حوال��ي ش��هر، بعدم��ا ش��هدت مناطقه��م 
أك��رب موج��ة ن��زوٍح من��ذ انط��الق الث��ورة الس��ورية، عل��ى خلفي��ة اس��تهداف الط��ريان الروس��ّي 
املنطقة مبئات الغارات اجلوية اليت تزامنت مع حتّركات قّوات األسد وفصيل »جيش الثوار« 

التاب��ع ل�«ق��ّوات س��وريا الدميقراطي��ة«.

ريف حلب الشمالّي

أكرب موجة نزوٍح منذ انطالق الثورة

رادار المدينة

قرب احلدود الرتكية - خاص عني املدينة
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رادار المدينة

أطّباء حتت القصف
مريم أمحد

نق��ٌص يف األدوي��ة، افتق��اٌر إىل األجه��زة، نزي��ٌف دائ��ٌم يف الك��وادر الطّبي��ة واملختّص��ني، نق��ٌص يف اخل��ربات، غي��اب العم��ل املؤسس��اتّي،  	
ضعف الدعم، مالحقة النظام وحلفائه واالستهداف الدائم للمشايف؛ كلماٌت قليلٌة تلّخص الواقع الطّي يف األراضي احملّررة من سورية.

زادت بوض��وٍح، يف األش��هر األخ��رية، وت��رية اس��تهداف طريان  	
النظ��ام وحليف��ه الروس��ّي، وبش��كٍل ممنه��ٍج، املستش��فيات يف املناط��ق 
ال�مح�ّررة. مما وضع األطباء العاملني يف تلك املشايف أمام حتدٍّ كبرٍي 
لالس��تمرار رغم أنهم فقدوا الكثري من زمالئهم وأمام أعينهم خالل 
تأدي��ة واجبه��م اإلنس��انّي. وكان م��ن أب��رز ه��ذه اجمل��ازر م��ا ح��دث يف 
شباط املاضي عندما استهدف الطريان الروسّي مشفى منّظمة »أطباء 
ب��ال ح��دود« يف ري��ف إدل��ب اجلنوب��ّي بع��دٍد م��ن الغ��ارات راح ضحيته��ا 9 
م��ن العامل��ني يف املش��فى وحوال��ي 15 م��ن املرض��ى واملدني��ني، وعش��رات 

اجلرح��ى.
ويق��ول الدكت��ور أمح��د ح��اج عل��ي، العام��ل يف أح��د مش��ايف  	
ري��ف إدل��ب: »تعترب املستش��فيات أهدافًا مش��روعًة بالنس��بة إىل طريان 
النظ��ام والط��ريان الروس��ّي. س��بق وتع��ّرض مش��فى درك��وش امليدان��ّي 

لقص��ٍف م��ن طائ��رات النظ��ام ومدفعيت��ه ع��ّدة م��ّرات«.

وس��يارات  املستش��فيات  قص��ف  وحلف��اؤه  النظ��ام  يواص��ل  	
اإلس��عاف وس��ط صم��ٍت عامل��يٍّ وحت��ٍد كب��رٍي لق��رارات األم��م املتح��دة 
ال��يت تن��ّص عل��ى ع��دم اس��تهداف املراك��ز الطبي��ة. وع��ن ذل��ك نش��رت 
منظم��ة العف��و الدولي��ة مؤخ��راً تقريراً وثقت فيه انته��اكات الطريان 
حل��ب  ري��ف  يف  والعي��ادات  املستش��فيات  ح��ّق  يف  الروسّي-الس��ورّي 
الش��مالّي خ��الل األش��هر الثالث��ة املاضي��ة. وق��د مجعت املنظم��ة 6 أدلٍة 
مقنع��ٍة ع��ن قص��ٍف متعّم��ٍد وممنه��ٍج للمستش��فيات واملراك��ز الطبية 
خالل الفرتة بني كانون األول 2015 وشباط 2016. وحصلت املنظمة 
عل��ى ش��هاداٍت تتح��ّدث ع��ن اس��تهداف م��ا ال يق��ّل ع��ن 27 مش��فى، س��تة 
منها يف ريف حلب، تعّرضت للقصف الروسّي الذي أّدى إىل استشهاد 
وج��رح العش��رات م��ن الك��وادر الطبي��ة. واعتربت املنظم��ة أن هذا العمل 
العدوان��ّي يرق��ى إىل مس��توى جرائ��م احل��رب. وق��ال مدي��ر االس��تجابة 
لألزمات يف منظمة العفو الدولية، تريانا حسن: »األمر الشنيع حقًا هو 
أن��ه يب��دو أن إب��ادة تلك املستش��فيات أصبحت جزءاَ من اس��رتاتيجيتهم 
العس��كرية«. فمن املالحظ أن نظام األس��د يّتبع، بالتنس��يق مع حليفه 
	الروس��ّي، سياس��ة اس��تهداف مش��ايف املناط��ق احمل��ّررة مب��ن فيه��ا م��ن

كوادر طبيٍة ومرضى.

ظ��ّل  يف  أخ��رى  كب��ريًة  حتدي��اٍت  املستش��فيات  وتواج��ه  	
النق��ص احل��اّد يف الك��وادر الطبي��ة، ونقص اخلربة وع��دم تأهيل كثرٍي 
م��ن العامل��ني يف القط��اع الط��ّي. فاملئ��ات م��ن األطب��اء ترك��وا البل��د 
حبث��ًا ع��ن األم��ان واالس��تقرار يف بل��دان اللج��وء، وبعضه��م قضى حتت 
األنقاض أثناء تأديته عمله اإلنس��انّي، والبعض اآلخر اعتقل على يد 
ق��ّوات النظ��ام، وأبرزه��م حممد عرب جمهول املصري حتى اآلن والذي 
أصبح رمزاً ألطباء الثورة. إّن كّل ما سبق من هجرٍة واختفاٍء قسريٍّ 
واستش��هاٍد كان��ت أس��بابًا وضع��ت الك��وادر الطبي��ة القليل��ة أم��ام حت��دٍّ 
كب��رٍي للبق��اء واالس��تمرار يف مس��اعدة الن��اس. وق��د ذك��ر الدكت��ور 
أمح��د ل�«ع��ني املدينة« أن املش��فى الذي يعمل في��ه، والذي خيدم أكثر 
من 700 ألف نسمٍة يف منطقٍة تعيش حالة حرٍب وقصف دائم، ال يوجد 
في��ه س��وى جّراَح��ني اثن��ني. وه��ذا ع��دٌد ضئيٌل ج��داً مقارنًة م��ع املناطق 
اليت خيدمها واحلرب اليت يعيش��ها الش��مال الس��ورّي، مما جيعل عبء 
املس��ؤولية عل��ى عات��ق هذين اجلّراَحني كبرياً ج��داً. وبالرغم من ذلك 
حي��اوالن أن يك��ون غالبي��ة وقتهما للمش��فى، فال س��اعات راحة لديهم.
وم��ن العوائ��ق الكب��رية ال��يت تواجهه��ا الف��رق الطبي��ة احلاجة  	
النق��ُص  املدّرب��ة. وق��د أفس��ح  امللّح��ة إىل االختصاصي��ني والك��وادر 
احلاص��ل اجمل��اَل أم��ام األطب��اء غ��ري املختّص��ني، وطلبة الط��ّب الذين مل 
ينه��وا دراس��تهم بع��د، للعم��ل يف تل��ك املستش��فيات، م��ا أّدى إىل أخط��اء 
قاتل��ٍة يف بع��ض األحي��ان. ناهي��ك ع��ن النق��ص احلاّد يف املع��ّدات الطبية 
مثل غرف اإلنعاش، وأجهزة األوكسجني الصناعّي، وأسّرة املرضى، 
واألدوي��ة بع��د أن قصف��ت غالبي��ة مصانعه��ا يف حمافظ��ة حل��ب ال��يت 

كان��ت حت��وي ع��دداً كب��رياً م��ن معام��ل ال��دواء.
الدكت��ور أن��س اخلطي��ب، أح��د األطب��اء الذي��ن أص��ّروا عل��ى  	
البق��اء ومس��اعدة اجلرح��ى بالرغ��م م��ن الظ��روف القاه��رة، حدثن��ا 
قائاًل: »يف بعض األحيان تصل إىل املش��فى عش��رات احلاالت يف الوقت 
نفس��ه نتيج��ة القص��ف، فنق��ف عاجزي��ن مب��ن نب��دأ... اجلمي��ع حيت��اج 
إىل إس��عاٍف س��ريع. مم��ا يضط��ّر املمّرض��ني، يف بع��ض األحي��ان، إىل أن 

يقوم��وا بعم��ل الطبي��ب اجل��ّراح بفت��ح بط��ٍن أو خياط��ة ج��رح«.

ريف إدلب الغربي - خاص عني املدينة
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يف الرّقة:
عندما تقصف الطائرات الروسّية فاخلياُر األفضُل أن تكون يف أحد مقّرات داعش!

أمحد مهيدي

»مل��ا ط��ريان التحال��ف يقص��ف ناخ��ذ بزر وش��اي ونطلع عالس��طح ندّخ��ن«، هكذا وصفت مها اطمئنان أهال��ي الرقة إىل دقة  	
غارات التحالف الدولّي. الناشط الرقاوّي أمحد احلاج صاحل، ابن أخ مها والذي روى القّصة، يقول إن ابن عّمته وحفيديها قضوا 
الحقًا بشظايا أصيبوا بها إثر استهداف التحالف سيارة أحد عناصر تنظيم الدولة اإلسالمية يف حّي سيف الدولة يف املدينة، أما 

مه��ا نفس��ها فق��د قتل��ت بغارٍة جّويٍة روس��يٍة.
تبع��د مدين��ة الرق��ة 200 كم ش��رق  	
مدين��ة حل��ب، على ضفة نهر الفرات. س��يطر 
عليه��ا تنظي��م داع��ش يف مطل��ع 2014. وه��ي 
تعي��ش أوضاع��ًا أس��وأ م��ن الس��ابق يف األش��هر 
األخ��رية بس��بب اس��تهداف الط��ريان الروس��ّي 
املدني��ني م��راراً. ويع��ّد تش��رين الثان��ي املاض��ي 
حص��ل  ففي��ه  املدين��ة،  عل��ى  القص��ف  ذروة 
تدم��رٌي للبن��ى التحتي��ة بش��كٍل ب��دا للكثريي��ن 

متعّم��داً، كم��ا ح��دث للمش��فى الوط��ّي.
ملّدٍة طويلٍة اس��تطاع والد أمحد )13  	
عامًا( أن يتدّبر أمر عالج ابنه املصاب مبرض 
الفشل الكلوّي يف املشفى الوطّي، وهو مشفًى 
س��يطر  أن  بع��د  التنظي��م  يس��رّيه  حكوم��يٌّ 
عل��ى الرق��ة، خ��رج ع��ن اخلدم��ة يف 4 تش��رين 
الثان��ي املاض��ي ج��ّراء اس��تهدافه بع��ّدة غ��اراٍت 
م��ن الطريان الروس��ّي. األمر ال��ذي اضطّر أبو 

أمح��د إىل البح��ث ع��ن م��كاٍن يتاب��ع في��ه عالج 
ابن��ه، فتوّج��ه إىل املش��فى الوط��ّي يف مدين��ة 
الطبقة اليت ختضع لسيطرة التنظيم أيضًا. 
أخ��رب القائم��ون عل��ى املش��فى األب أن جن��اح 
غس��يل الكلي��ة يف املش��فى مكت��ظٌّ )األس��عار 
رمزي��ٌة لك��ن اخلدم��ات خمّصص��ٌة لعناص��ر 
التنظي��م وذويه��م(، وال توجد كميٌة كافيٌة 
م��ن امل��واد اخلاّص��ة بعملي��ة الغس��يل، ول��ذا 
علي��ه أن يدف��ع 80 دوالراً للجلس��ة الواح��دة. 
كان أمح��د حيت��اج إىل غس��ل كليتي��ه م��ّرًة 
كّل ثالث��ة أي��ام، وال يس��تطيع أب��وه دف��ع ه��ذا 
املبل��غ، فالدخ��ل املتوّس��ط يف س��وريا اآلن أق��ّل 
م��ن دوالري��ن يومي��ًا. مل يب��ق أم��ام العائل��ة إال 
مغ��ادرة الرق��ة إىل مناط��ق س��يطرة النظام أو 
إىل تركي��ا، وهم��ا خي��اران لي��س لديه��ا امل��ال 
ال��كايف لفعلهما. يف كان��ون األّول مات أمحد.

هن��اك إحصائي��ٌة رمسي��ٌة  ليس��ت  	
لع��دد س��كان مدين��ة الرق��ة اآلن، لك��ن نش��طاء 
يقّدرون��ه بأكث��ر م��ن س��تمائة أل��ف نس��مة، 
ربعه��م تقريب��ًا من النازحني م��ن مدٍن أخرى. 
يف األص��ل يعم��ل قس��ٌم كب��رٌي م��ن أهال��ي 
احلكومي��ة،  الدوائ��ر  يف  موظف��ني  الرق��ة 
ولف��رتٍة طويل��ٍة بعد س��يطرة التنظي��م كانوا 
يتوجهون إىل مدٍن خاضعٍة لس��يطرة النظام 
الس��تالم رواتبهم، حتى منع التنظيم الس��فر 
إىل هن��اك إال للح��االت الصحي��ة املوثق��ة أو 
بغ��رض التج��ارة ال��يت تأث��رت ه��ي األخ��رى. 
أبو علي )41 عامًا( تاجر قطع تبديل سيارات، 
يق��ول إن س��وق املدين��ة يش��هد اضطراب��ًا يف 
األش��هر األخ��رية بس��بب الضرب��ات اجلوي��ة 
الروس��ية؛ فهن��اك اهلل��ع ال��ذي يلق��ي بظالل��ه 
عل��ى الزبائ��ن م��ن حمي��ط الرق��ة ومينعه��م 
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إخ��راج  جان��ب  إىل  ألي��ام،  التبّض��ع  م��ن 
الضربات الروس��ية جسَري الرشيد واملنصور 
)جس��ران عل��ى نه��ر الف��رات يربط��ان مدين��ة 
الرق��ة بريفه��ا وبالبادية الس��ورية( احليويني 
م��ن اخلدم��ة يف تش��رين الثان��ي املاض��ي، مم��ا 
زاد املس��افة ال��يت تقطعه��ا الس��يارات احملّمل��ة 
75 ك��م، ورف��ع أس��عارها إىل  باخلض��روات 
الضع��ف. وكان الس��تهداف ال��روس الش��مال 
الس��ورّي أث��ٌر كب��رٌي يف انقط��اع بع��ض امل��واد 
األساسية من السوق، كمادة السكر، وارتفاع 
أس��عار املواد األخرى اليت يش��رتيها التجار من 

هن��اك.
جي��وب  التحال��ف  ط��ريان  »كان  	
، لك��ن إصاباته  مس��اء الرق��ة بش��كٍل ش��به يوميٍّ
للتنظي��م أدّق. ولذل��ك كان��ت القاع��دة ال��يت 
يتداوهلا الناس: إذا كنت تريد أن تبقى على 
قي��د احلي��اة علي��ك باالبتع��اد ع��ن الدواع��ش 
ومقّراته��م. أم��ا بعد اس��تهداف الروس املدينة 
فأنت مهّدٌد باملوت يف البيت، يف السوق، يف أّي 
م��كان«، هك��ذا يلخ��ص طال��ٌب س��ابٌق يف كلية 
االقتص��اد يدع��ى حمم��د )24 س��نة( اخل��وف 
ال��ذي يعيش��ه س��كان مدينته. ويكم��ل ضاحكًا: 
»رمب��ا م��ن األفض��ل أن تك��ون يف أح��د مق��ّرات 
إنه��م  إذ  ال��روس،  غ��ارات  أثن��اء  التنظي��م 

التنظي��م« املدني��ني دون  يس��تهدفون 
ميّي��ز احل��اج ص��احل ب��ني األه��داف  	
وش��ركة   17 كالفرق��ة  الكالس��يكية، 
عش��رات  التحال��ف  قصفه��ا  ال��يت  الكهرب��اء، 
أخاله��ا  فالتنظي��م  منط��ق،  أّي  دون  امل��ّرات 
من��ذ اس��تهدافها للم��ّرة األوىل، وب��ني ضرب��ات 
التحالف النوعية يف األش��هر األخرية، عندما 
أخ��ذت طائرات��ه باس��تهداف ق��ادٍة يف التنظي��م 
م��ن خ��الل تتب��ع س��ياراتهم، م��ا أّدى إىل مقتل 
ع��دٍد منه��م. فق��د نق��ل ناش��طون إعالمي��ون 
خ��رب مقت��ل األم��ري العس��كرّي لوالي��ة الرق��ة 
هيث��م احلس��ني، امللق��ب أب��و عم��ار البغيلية، يف 
كان��ون األّول املاض��ي، إث��ر غ��ارٍة للتحال��ف 
عل��ى الس��يارة ال��يت كان��ت تقّل��ه، وكذل��ك 
أم��ري املكت��ب األم��ّي يف الوالي��ة، واجله��ادي 
ج��ون منف��ذ عملي��ات اإلعدام يف ح��ّق الرهائن 

األجان��ب.
قب��ل دخ��ول الط��ريان الروس��ّي، يف  	
أواخ��ر أيل��ول املاض��ي، تأث��رت اخلدم��ات يف 
املدينة بظروف احلرب وبسوء إدارة التنظيم. 
فف��ي ظ��ّل اس��تهداف التحال��ف حق��ول النفط 
والصهاري��ج اليت تنقل��ه، تأثرت عمليات بيعه 
ال��يت يعتم��د التنظيم عليها بش��كٍل أساس��يٍّ يف 
متويل��ه، فح��اول تعويض النقص بعّدة طرٍق 
انعكس��ت عل��ى س��كان املناط��ق ال��يت يس��يطر 
عليها. فبحسب أبو علي )46 عامًا(، أحد عمال 
مؤّسس��ة املي��اه احلكومي��ة ال��يت انتقل��ت إىل 
إدارة التنظي��م، خّف��ض األخ��ري خمّصص��ات 

احملط��ة م��ن امل��ازوت ال��الزم لتش��غيلها لض��ّخ 
املي��اه إىل األحي��اء الس��كنية. وق��د ت��وىل اهلالل 
األمح��ر الس��ورّي تأم��ني م��واد تعقي��م املي��اه 
حملط��ات التصفي��ة مل��ّدٍة بس��يطٍة قبل أن مينع 
التنظي��م ه��ذه املنظم��ة –ه��ي األخ��رى- م��ن 
العمل يف مناطقه، وحتّول إىل ضّخ املياه دون 
أّي تعقيم. يقول حسن )24 عامًا(، وهو طالٌب 
س��ابٌق يف كلي��ة الط��ب البش��رّي: »تس��تقبل 
املش��ايف بش��كٍل مس��تمرٍّ حاالٍت ملرض الكولريا 
وغ��ريه م��ن أم��راض اجله��از اهلضم��ّي بس��بب 
املي��اه امللّوث��ة«. يعم��ل حس��ن عل��ى توثي��ق ه��ذه 

احل��االت م��ع جمموع��ٍة م��ن أصدقائ��ه.
الرق��ة أن  أبن��اء  الكث��ري م��ن  ي��رى  	
التنظي��م مي��ّر بضائق��ٍة مادي��ة، ولذل��ك ص��ار 
يزي��د م��ن الضرائ��ب والغرام��ات. فق��د أص��در 
ق��راراً يقض��ي بدفع األهالي مبلغًا يرتاوح بني 
)5-12( دوالراً مقاب��ل امل��اء والكهرب��اء واهلاتف، 
باحمل��اّل  حمص��وراً  الدف��ع  كان  أن  بع��د 
عام��ًا( طبي��ب   29( فق��ط. س��عيد  التجاري��ة 
أس��ناٍن اعتقلت��ه دوري��ة احلس��بة يف تش��رين 
األول املاض��ي لوج��وده يف الش��ارع أثن��اء وق��ت 
الص��الة، يق��ول إن الكث��ري م��ن التغ��رّي ط��رأ 

عل��ى عم��ل احلس��بة يف ف��رتة اعتقال��ه عم��ا 
يدف��ع  لديه��ا  املعتق��ل  ص��ار  فق��د  س��بقها. 
ب��ني )3-20( دوالراً، حبس��ب  ت��رتاوح  غرام��ًة 
ن��وع املخالف��ة، يف ح��ني كان��ت جت��رب الذي��ن 
تعتقله��م بس��بب ته��ٍم متعلقٍة بالقان��ون الذي 
يفرض��ه التنظي��م -ك��رتك ص��الة اجلماع��ة 
املقب��ول  اللب��اس  خمالف��ة  أو  التدخ��ني  أو 
لدي��ه- عل��ى حف��ظ مبادئ وأف��كار التنظيم يف 

س��جونها وتب��ّث أمامه��م إصدارات��ه.
اعتقل��ت احلس��بة عم��ار )27 عام��ًا(  	
بالق��رب م��ن منزل��ه بس��بب حالقت��ه لذقن��ه، 
يق��ول: »اقتادت��ي دوري��ة احلس��بة إىل مقّره��ا 
يف املدين��ة. وبع��د أن س��ّجلوا امس��ي وأخ��ذوا 
هاتف��ي احملم��ول وضعون��ي يف الس��جن ال��ذي 
يديره شخٌص يسّمى أبو زيد. يف تلك األثناء 
أغ��ار التحال��ف عل��ى أح��د مق��ّرات التنظي��م 
يف  احلس��بة  مق��ّر  يف  عناص��ره  جع��ل  مم��ا 
حال��ٍة م��ن االرتب��اك اهلس��تريّي. أخرجون��ا من 
الس��جن إىل باح��ة املق��ّر وانهال��وا علين��ا ضرب��ًا 
خمتل��ف  م��ن  ش��خصًا   17 كن��ا  بالعص��ّي. 
األعمار. وكان أبو زيد يصيح: »مبس��وطني!! 
مبس��وطني بالتحال��ف!!؟«. كره��ت التحالف 

رادار المدينة
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* أس��همت »ع��ني املدين��ة« به��ذه امل��اّدة يف ع��دٍد خ��اصٍّ ع��ن س��ورية م��ن جري��دة ليرباس��يون الفرنس��ية، ص��در يف 11 آذار اجل��اري. كّل الش��كر 
للدكت��ورة هال��ة قضمان��ي حم��ّررة الع��دد عل��ى ه��ذه املب��ادرة وعل��ى جهده��ا.

وأنا أتلقى الضرب يف تلك اللحظات. يف اليوم 
التال��ي أخرجون��ي بع��د أن دفع��ت 3500 ل��ريٍة 

كغرام��ة«.
الع��راق  يف  داع��ش  هلزائ��م  كان  	
أث��ٌر واض��ٌح يف الرق��ة، إذ بدأ املهاج��رون الذين 
كان��ت تزدح��م به��م ش��وارعها باملغ��ادرة إىل 
املوص��ل. يق��ول عامر )35 عامًا( ويعمل يف بيع 
األقمش��ة: »كنا نرى املهاجرين وعوائلهم يف 
كّل م��كان، إىل درج��ٍة أش��عرتي أن��ي غري��ٌب 
يف مدين��يت. لك��ن بع��د خ��روج س��نجار ع��ن 
املهاجري��ن  أع��داد  قل��ت  التنظي��م  س��يطرة 
بش��كٍل كب��رٍي، فق��د كان��ت يف حّين��ا عش��رات 
كله��م  خمتلف��ة،  جنس��ياٍت  م��ن  العوائ��ل 
	هرب��وا باجت��اه املوص��ل يف الف��رتات املاضي��ة«. 
م��ن  مزي��داً  انعكس��ت  اهلزائ��م  ه��ذه  لك��ن 
كان  أن  فبع��د  األهال��ي،  عل��ى  التضيي��ق 
اإلنرتن��ت متواف��راً للجمي��ع، ع��رب أجه��زة ب��ثٍّ 
متلكه��ا مقاه��ي اإلنرتن��ت ويش��رتك عربه��ا 
األهال��ي، أص��در التنظي��م ق��راراٍت بإلغ��اء البّث 
إىل خ��ارج املقاه��ي ال��يت حَصَره��ا أيض��ًا بتل��ك 
ال��يت ميلكه��ا أش��خاٌص مقّرب��ون من��ه لتس��هل 
علي��ه مراقب��ة رّوادها، وأغلق املقاهي األخرى. 
يق��ول عم��ر )18 عام��ًا(: »ال زل��ت أذك��ر آخ��ر 
م��ّرٍة دخل��ت فيه��ا إىل أح��د مقاه��ي اإلنرتن��ت 
يف الرق��ة قب��ل أن أنتق��ل وعائل��يت إىل إدل��ب. 

كان ذل��ك من��ذ مخس��ة أش��هٍر، ح��ني داهم��ت 
إح��دى دوري��ات التنظي��م املقه��ى واحتج��زت 
ب��رّواده  اخلاّص��ة  احملم��ول  اهلات��ف  أجه��زة 
لتفتيش��ها. حلس��ن حظ��ي كن��ت أحت��دث م��ع 
أخ��ي ال��ذي يعم��ل يف اخللي��ج ع��رب الوتس أب، 
عك��س صديق��ي ناص��ر ال��ذي كان يتح��ّدث 
مع حبيبته يف تركيا. انهال عناصر الدورية 
ضرب��ًا عل��ى ناص��ر واعتقل��وه. ظّل��ت عائلت��ه 
تذه��ب يومي��ًا إىل مق��ّر احلس��بة واحملكم��ة 
اإلس��المية للس��ؤال عن مصريه، دون جدوى. 
بع��د عش��رة أي��اٍم ُوض��ع يف قف��ٍص حدي��ديٍّ يف 
الس��وق م��ن الصب��اح حت��ى املس��اء، ويف الي��وم 

التال��ي ُجل��د بتهم��ة الزن��ا«.
كان خالد )32 عامًا( معّلمًا يف دير  	
ال��زور قب��ل أن يدرج��ه النظ��ام الس��ورّي عل��ى 
قوائ��م املطلوب��ني بس��بب نش��اطه اإلغاث��ّي يف 
الس��نة األوىل م��ن التح��ّركات االحتجاجية، 
ما اضطّره إىل النزوح إىل الرقة واالس��تقرار 
فيها. أخرجه التنظيم مؤخراً من املنزل الذي 
اس��تأجره طيل��ة األع��وام الثالث��ة املاضية ألن 
صاحب��ه يعم��ل يف اخللي��ج. يق��ول خال��د إن 
حال��ة اخل��وف ال��يت يعيش��ها عناص��ر التنظي��م 
بس��بب اس��تهداف التحال��ف هل��م جتعله��م يف 
حب��ٍث دائ��ٍم ع��ن س��كٍن ب��ني املدني��ني ملعرفته��م 
اس��تهدفت  قصفه��م.  يتجّن��ب  التحال��ف  أن 

غ��ارات التحال��ف مق��ّرات التنظي��م يف املدين��ة 
نق��ل معس��كرات  وريفه��ا مم��ا اضط��ّره إىل 
تدري��ب مقاتلي��ه إىل داخ��ل املدين��ة، وكذل��ك 
تغي��ري أمكن��ة مقّرات��ه األمني��ة فيه��ا م��ّراٍت 
عدي��دة. اضطّر خال��د إىل البحث عن طريقٍة 
للخ��روج برفق��ة عائلت��ه إىل تركي��ا: »غادرن��ا 
الرق��ة ظه��راً. كنا خنرب حواجز التنظيم أننا 
ذاهب��ون إىل مدين��ة الب��اب، إح��دى م��دن ري��ف 
حل��ب الش��رقّي ال��يت يس��يطر عليه��ا التنظي��م. 
وعند وصولنا إىل الباب كان علينا االنتظار 
حت��ى حل��ول الظ��الم لتق��وم س��ياراٌت أخ��رى 
بنقلنا، مع جمموعٍة من العوائل، إىل منطقٍة 
بالق��رب م��ن قري��ة حرب��ل يف الريف الش��رقّي 
حلل��ب، وه��ي منطق��ة اش��تباٍك ب��ني داع��ش 
واجلي��ش احل��ّر. طل��ب من��ا املهّرب��ون املش��ي 
ملس��افة 10 ك��م، ث��م االنتظ��ار لس��ّت س��اعاٍت 
حت��ى الصب��اح لنع��رب إىل املنطق��ة اخلاضع��ة 
االش��تباكات  بس��بب  املعارض��ة،  لكتائ��ب 
املستمّرة. شاهدنا عدداً من اجلثث يف طريقنا 
إىل الط��رف اآلخ��ر، يق��ول املهّربون إنها جثث 
مدنيني قضوا بس��بب زرع التنظيم األلغام يف 
الطريق«. يرى خالد أن منع التنظيم األهالي 
م��ن اخل��روج م��ن مناطق��ه ه��و حماول��ٌة من��ه 
لالحتم��اء به��م ض��ّد أّي هج��وٍم حمتم��ل، مم��ا 

جيع��ل حتري��ر الرق��ة أم��راً صعب��ًا.
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رادار المدينة

أبو دجانة الزّر
 قّص��ة صعود وهبوط مبايٍع حملّي

علي خطاب

رمب��ا كان��ت صحيح��ًة قّص��ة بيع��ة أب��ي دجان��ة ال��زّر ألب��ي بك��ر البغ��دادّي ش��خصيًا بالي��د يف حل��ب، ع��ام 2013، تل��ك اليت طامل��ا تفاخر  	
به��ا أم��ام أقران��ه. لكنه��ا، وق��د عن��ت ل��ه الكث��ري، مل تؤث��ر يف وال��ده ال��ذي ظ��ّل حيض��ر اجتماع��ات جمل��س احملافظ��ة كعض��ٍو حت��ى توق��ف عم��ل 
اجملل��س نهائي��ًا بس��بب س��يطرة تنظي��م الدول��ة اإلس��المية، األم��ر ال��ذي أس��هم في��ه أب��و دجان��ة بش��كٍل كب��رٍي، كأح��د أب��رز املبايع��ني احمللي��ني. 

أبو دجانة على اليمني

خت��ّرج أمحد العبي��د )أبو دجانة( يف  	
معهٍد متوّسٍط. وعمل، قبل الثورة، موظفًا يف 
حمط��ة املي��اه يف قريته. بدأ ظه��وره اإلعالمّي 
يف أيل��ول 2012، ومل يتج��اوز عم��ره الرابع��ة 
والعش��رين وقته��ا، ع��رب سلس��لٍة م��ن مقاط��ع 
إث��ر  ال��زّر  ال��يت صّوره��ا يف قريت��ه  الفيدي��و 
اس��تهدافها م��ن ط��ريان النظ��ام، ح��اول فيه��ا 
مواكب��ة احل��دث عل��ى أكث��ر م��ن مس��توى. 
فظه��ر يف أحده��ا يرتدي بّزًة عس��كريًة برتبة 
مالزم، يتجّول يف بناٍء متضّرٍر وحوله أطفاٌل 
حيملون الش��ظايا )يصفهم بأش��بال احلرية(، 
ويتكل��م ع��ن اس��تهداف النظام لبي��وت املدنيني 
بلغٍة عربيٍة مكّسرٍة يبدو واثقًا منها: »كيف 
تدم��روا البي��وت األعزل��ني!«. كم��ا يظه��ر يف 
مقط��ٍع آخ��ر يتح��ّدث إىل جمندي��ن أس��ريين 
م��ن أح��د حواجز احلس��كة، حبس��ب م��ا يذكر 
يف املقطع الذي يدعو فيه »اجلنود السّنة« إىل 
االنش��قاق قب��ل أن تفوته��م »س��اعة الصف��ر« 
و«ُتقتلون-يستدرك- تؤسرون مثل اخلنازير 

املخنزرة من الطائفة العلوية الصهيونية«. يف 
وق��ٍت قري��ٍب م��ن تل��ك الف��رتة نف��ذ أمح��د أول 
عملية قطع رأٍس يف مدينة دير الزور يف حّق 
ش��خصني قي��ل إنهم��ا ضابط��ان يف التدري��ب 
اجلامع��ّي، بع��د م��ّدٍة م��ن اس��تقراره -بصحب��ة 
جمموعة مقاتلني من قريته- يف حّي العمال 
باملدين��ة، حي��ث متل��ك عائلت��ه بيتًا س��كنت فيه 

لف��رتاٍت متقطع��ة، حبس��ب أح��د جريان��ه.
ت��داول »ناش��طون مدني��ون« مقط��ع  	
رفض��ه  بينم��ا  بفخ��ٍر  »الضابط��ني«  إع��دام 
دجان��ة  أب��و  يظه��ر  وفي��ه  كث��ر.  ناش��طون 
ليقتلهم��ا  صغ��رٍي  لطف��ٍل  الس��اطور  يعط��ي 
انتقام��ًا لذوي��ه. عل��ى أن الرف��ض مل يقف عند 
الناش��طني ب��ل تع��ّداه إىل املقاتل��ني أنفس��هم، 
فق��د ت��رك بعضه��م القت��ال إىل جان��ب أب��ي 
دجان��ة بس��بب تل��ك احلادث��ة ال��يت أضاف��ت إىل 
ش��خصيته أبع��اداً أخ��رى، فجعل��ت م��ن التهاب 
ال��ذي يعان��ي من��ه صرع��ًا  الدهلي��زّي  األذن 
أصاب��ه بس��بب عملي��ة الذب��ح، كم��ا يق��ول 

البعض، بينما يرّدد آخرون أن حمكمة الهاي 
أرس��لت مذك��رة اعتق��اٍل يف حّق��ه إىل خمت��ار 

قريت��ه!
ولك��ن ه��ذه احلادث��ة، والتصفي��ات  	
ال��يت نّفذه��ا قبله��ا وبعده��ا، كم��ا فع��ل يف حّق 
ام��رأٍة ش��اردٍة يف املق��ربة؛ مل تؤث��ر جّدي��ًا عل��ى 
مسعت��ه وقته��ا كمقات��ٍل منضب��ٍط وج��ريٍء 
ونزي��ه، عم��ل عل��ى حف��ر أّول نف��ٍق يف املدين��ة 
وكان  النظ��ام،  ق��ّوات  مواق��ع  إىل  للتس��لل 
ال يتدخ��ل يف السياس��ة أو يف تس��يري احلي��اة 
اليومي��ة لألهال��ي، وظ��ّل بعي��داً ع��ن جتاذب��ات 
التيارات الثورية املسلحة، لكن إىل حني. ففي 
نهاي��ة 2012 يظه��ر يف مقط��ع فيدي��و ليعل��ن 
انضم��ام كتيبت��ه »عز الدين القس��ام« إىل لواء 
األح��واز العربي��ة التاب��ع للمجل��س الث��ورّي 
العس��كرّي، بس��بب احلاجة إىل الذخرية كما 
يق��ول ناش��طون، يضي��ف أحده��م أن العبي��د 
جل��أ إىل األح��واز بعد إصاب��ة أخيه )اجلنرال(، 
العس��كرّي.  اجملل��س  يف  التذخ��ري  مس��ؤول 
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ويف ذل��ك الفيدي��و يب��دو أب��و دجان��ة ملتزم��ًا 
أكث��ر بالص��ورة ال��يت حي��اول تصديره��ا ع��ن 
نفس��ه، فه��و أكث��ر ه��دوءاً ح��ني يق��رأ البي��ان 
م��ن البت��وب أمام��ه، يلب��س الفل��د العس��كرّي 
اخلاك��ّي ويض��ع عمام��ًة س��وداء عل��ى رأس��ه، 
ويتل��و اآلي��ات القرآني��ة بن��ربٍة متأث��رٍة بلهج��ة 
أه��ل اخللي��ج العرب��ّي حي��ث قض��ى ج��زءاً م��ن 
طفولت��ه بس��بب عم��ل والده، حبس��ب مقّربني 

منه.
ي��رى البع��ض أن أمح��د العبي��د بايع  	
جبه��ة النص��رة بتأث��رٍي م��ن القي��ادّي احملل��ّي 
عام��ر الرف��دان )قت��ل يف غ��ارٍة للتحال��ف يف 
أيل��ول 2015(، ث��م انتق��ل مع��ه إىل التنظي��م. 
واملؤّك��د أن��ه ب��دأ بإي��واء املهاجري��ن يف الع��ام 
2013، يف وقٍت س��اد فيه اهلدوء النس��ّي يف دير 
ال��زور وحتّول��ت ق��ّوات النظام م��ن اهلجوم إىل 
الدفاع، ما دفع باملزيد من املقاتلني إىل املدينة 
حي��ث ح��اول ال��زر -م��ع ق��ادٍة آخري��ن وكلٍّ 
عل��ى ح��دة- تنظي��م ش��ؤون املقاتل��ني، فأقام��وا 
-إىل جانب أش��ياء أخرى- حاجزاً مينع إخراج 
الس��الح م��ن قطاعاته��م، األم��ر ال��ذي أض��اف 
ع��داواٍت س��تظهر يف م��ا بع��د. ومع صعود جنم 
النص��رة يف منتص��ف تل��ك الس��نة ب��دأت خاليا 
تنظيم الدولة بالظهور، وشاركت يف معارك 
آب يف املدين��ة، إذ اخت��ذ بع��ض عناصره��ا ح��ّي 
احلويق��ة اخلاض��ع للنص��رة مكان��ًا ل��ه، واختار 
البع��ض اآلخ��ر حّي العم��ال يف كنف كتيبة 
ع��ز الدي��ن القس��ام. لتفتت��ح بعده��ا حمكم��ٌة 
مهاجري��ن  وختّص��ص  احل��ّي،  يف  إس��الميٌة 
حلراس��ة مق��ّر ال��زر ال��ذي وض��ع راي��ة العق��اب 
الوس��ط  م��ع  تعامل��ه  أمام��ه وغ��رّي طريق��ة 
احملي��ط ب��ه، كما يفيد مقاتلون س��ابقون من 

اجلي��ش احل��ّر.
نهاي��ة  الكام��ن  الص��راع  يف خض��ّم  	
2013 بني »أحفاد الرسول« و«أحرار الشام« من 
جه��ٍة وتنظي��م الدول��ة م��ن جه��ٍة أخ��رى، وق��د 
بدأ األخري -مبس��اندة النص��رة ولواء العّباس- 
باعتقال املقاتلني بتهم الفس��اد ولكن ألس��باٍب 
تتعلق ببسط نفوذه يف احلقيقة؛ تدخل جتّمع 
عب��د اهلل ب��ن الزب��ري، وقد تضاي��ق عناصره من 
إجراءات أبي دجانة ومهاجريه يف وقٍت سابق، 
وبس��بب نزاع��اٍت جانبي��ٍة متع��ّددة، فاس��تقدم 
فزع��ًة عش��ائريًة م��ن الريف أج��ربت التنظيم 
على االنسحاب من املدينة بعد أن فاوض عنه 
ال��زر ال��ذي خرج ع��ن أدبه وخجله املعروفني –

يف تناق��ٍض غري��ٍب م��ع دمويت��ه- وراح يه��ّدد 
اجلمي��ع مس��تقويًا بالتنظي��م، ولكن��ه اخت��ار 
اخل��روج مع��ه والع��ودة بعد عّدة أش��هٍر كأحد 
الق��ادة امليداني��ني يف معرك��ة الس��يطرة عل��ى 
املدين��ة، ث��م أم��رياً لقط��اع العدنان��ّي املمت��ّد 
م��ن نه��ر الف��رات حت��ى اجلب��ل ش��رقًا. وحينه��ا 
يف قريت��ه  أبن��اء  م��ن   كب��رياً  ع��دداً  أدخ��ل 

صف��وف التنظي��م، ولع��ل تس��مية »الزرداح��ة« 
ال��يت أطلقه��ا الكث��ريون على قرية ال��زّر وقتها 
توض��ح إىل أّي م��دًى وص��ل نف��وذه يف املدين��ة 

وتس��ّلط أقربائ��ه.
يف ه��ذه املرحل��ة ظه��ر أب��و دجان��ة  	
يف أكث��ر م��ن مقط��ٍع وق��د ختل��ى نهائي��ًا ع��ن 
الفصح��ى وص��ار يتكل��م باحملكية ال��يت تنوس 
ب��ني هلجت��ه الريفي��ة والس��عودية. يتوّع��د يف 
أحده��ا النظ��ام عل��ى جب��ل الش��يخ )يصّح��ح 
بقاس��يون(! كم��ا يتكل��م يف آخ��ر ع��ن طلب��ه 
مش��اركة بل��دة ذيب��ان يف املع��ارك وكي��ف 
»رفعت راسه«. على أن األهالي يتناقلون العديد 
من األسباب اليت جعلت )املشاركة-الفزعة( 
ليست تلبيًة له وال إميانًا بأفكار التنظيم، لكن 
حم��اوالت النص��رة قي��ادة الري��ف اصطدم��ت 
بواقع انتماء عناصرها العشائرّي، الذي فهمه 
خصومه��م اعت��داًء على عش��ائرهم اليت تغّذي 
تي��اراٍت منافس��ة. يض��اف إىل ذل��ك أن الفزع��ة 
ج��اءت للنج��اة باحل��ّد األدن��ى م��ن اخلس��ائر 
واحلص��ول عل��ى بع��ض املناف��ع املس��تقبلية، 
وإغ��الق قضاي��ا قدمي��ٍة ق��د يفتحه��ا التنظي��م 

بع��د س��يطرته.
ال��زر  ق��اد  التنظي��م  ل��واء  حت��ت  	
العديد من املعارك ضّد قّوات النظام، خسرها 
مجيع��ًا. وكان��ت أش��هرها معرك��ة اجلب��ل 
ال��يت س��قط فيه��ا م��ا يق��ارب الثمان��ني م��ن 
املهامج��ني، يف نهاي��ة 2014، إىل جان��ب وق��وع 
ال��زر مغمي��ًا علي��ه، حبس��ب أح��د املس��عفني 
اتهم��ه  وق��د  املش��فى.  يف  اس��تقبلوه  الذي��ن 
	الكث��ري م��ن األهال��ي بالتواط��ؤ م��ع التنظي��م 
لفت��ح املعرك��ة بقص��د التخلص م��ن مقاتلي 
اجلي��ش احل��ّر الذين رفض��وا مبايعته، والذين 
كان��وا مرابط��ني عل��ى تل��ك اجلبه��ة، بينم��ا 
نظ��ر إلي��ه البعض كولٍد أخ��رق، ورآه آخرون 
مؤمن��ًا مندفع��ًا. بعده��ا أخذ خيبو جن��م القائد 
ال��ذي دفع��ه على ما يبدو »تارخيه العس��كرّي« 
ال��ذي راكم��ه م��ن بع��ض االش��تباكات يف 
الري��ف،  يف  واملع��ارك  العم��ال  ح��ّي  ح��ارات 
حي��ث آث��ر الكث��ريون الس��المة، ف��راح يتطل��ع 
	إىل أح��د املناص��ب القيادي��ة ال��يت س��بقه إليه��ا 

األدالبة من لواء داود.

يق��ول أب��و خال��د، وه��و مقات��ٌل م��ن  	
اجلي��ش احل��ّر: »َح��ّس أب��و دجان��ة أن��ه الو ش��أن 
ب��س تهّم��ش« أم��ام الق��ادة اجل��دد؛ القائدي��ن 
العس��كريني أب��و األث��ري وأب��و إس��الم وأم��ري 
دي��وان اخلدم��ات أب��و الطيب وآخري��ن من لواء 
داود، ب��دأوا بتصفي��ة نف��وذه قب��ل أن يوض��ع 
حت��ت تص��ّرف الوال��ي. يق��ول أب��و خال��د: »م��ّرة 
أب��و إس��الم س��حب س��الح ح��رس أب��و دجان��ة 
وبهدهل��م وم��ا ق��در ي��رّد علي��ه«. ح��اول ال��زر أن 
يزي��ح منافس��يه لك��ن فش��له يف املع��ارك ح��ال 
دون ذل��ك. ويض��اف إىل ذل��ك أن املقاتل��ني م��ن 
أبن��اء قريت��ه، وبع��د تعيين��ه يف دي��وان الركاز، 
ص��اروا يتهّرب��ون م��ن القت��ال. وق��د مّه��د أب��و 
فمنحه��م  هل��م  الطري��ق  العس��كرّي  إس��الم 
اإلج��ازات عل��ى هواه��م الس��تغالل ذل��ك ض��د 
ال��زر، كم��ا أف��اد أح��د املقاتل��ني ال��ذي يضي��ف 
أن األدالبة كانوا يتجّسسون على أبي دجانة 

ال��ذي قابله��م بالتجّس��س أيض��ًا.
يف املقط��ع ال��ذي يظه��ر في��ه ال��زّر  	
م��ع ش��رعيٍّ م��ن التنظي��م ألخ��ذ بيع��ة وجه��اء 
أبرزه��م  يتكل��م  منطقت��ه،  م��ن  عش��ائريني 
مرتب��كًا ليقول باس��م عش��رية أبي دجان��ة: »هّو 
جابنا ع الدولة، ما نعرف شي السالفة هذي 
ه��ي. ش اس��ّوي؟«، ف��ريّد أحده��م ملطف��ًا اجلّو: 
»هوش��ة ع��رب«. ويب��دو أن التنظي��م يف حاج��ٍة 
الي��وم إىل تل��ك اهلوش��ة لتوظي��ف االمت��داد 
العش��ائرّي ألب��ي دجان��ة، خاّص��ًة يف ظّل تقّدم 
»قّوات سوريا الدميقراطية« املرفوضة حمليًا، 
فعّين��ه والي��ًا لوالي��ة اخل��ري )حمافظ��ة دي��ر 
الزور باستثناء البوكمال(، رغم أنه دون »علٍم 
«، وهو الشرط املعتاد يف والة التنظيم،  شرعيٍّ

كم��ا يالح��ظ إعالمي��ون.
أب��ا  العاث��ر حل��ق  احل��ّظ  أّن  عل��ى  	
دجان��ة، فأصي��ب بع��د تولي��ه منصب��ه مب��ّدٍة 
قص��ريٍة مم��ا اس��توجب عزل��ه. ويف ظ��ّل الوال��ي 
احلالّي، أبي خّطاب العراقّي، توىل أبو حممود 
ال��زّر، ال��ذي كان جمّرد ج��الٍد عند األمنيني، 
والي��ة املدين��ة. واألرج��ح أنه س��يكون له، كما 
كان الب��ن قريت��ه م��ن قب��ل، ش��أٌن كب��رٌي يف 
إراق��ة املزي��د م��ن الدم��اء، وتوري��ط املنطقة يف 
نزاع��اٍت عش��ائريٍة إضافي��ٍة س��تمتّد طوي��اًل.

رادار المدينة
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إعالم داعش...
من الصعود إىل بداية االحنسار

تقرير خاص

صورة داعش يف أوجها
مل مت��ض س��اعاٌت عل��ى ظه��ور الناط��ق باس��م التنظي��م، أب��ي  	
حمم��د العدنان��ّي، يف إص��داٍر مص��ّوٍر أعل��ن في��ه إزالة احل��دود العراقية 
الس��ورية؛ حتى بّث التنظيم تس��جياًل صوتيًا للعدنانّي ذاته يعلن قيام 
اخلالفة ومبايعة أبي بكر البغدادّي الذي ظهر للمّرة األوىل بعد أياٍم 
خطيبًا يف جامع املوصل الكبري. يف هذه الفرتة، ويف األشهر الستة اليت 
تلتها، عملت آلة التنظيم اإلعالمية بطاقتها القصوى، مستفيدًة من 

مخس��ة عوام��ل رئيس��يٍة مل تك��ن موج��ودًة قب��ل أش��هٍر قليل��ة:
بفع��ل  اإلعالم��ّي  لالس��تثمار  القابل��ة  امل��واد  تواف��ر   • 	
والس��ورية.  العراقي��ة  اجلبه��ات  عل��ى  املتتالي��ة  »االنتص��ارات« 
اهتم��ام اإلع��الم الدول��ّي واحملل��ّي مبجري��ات األح��داث   • 	

يف املناط��ق اخلاضع��ة حديث��ًا لس��يطرة التنظي��م، أو تل��ك ال��يت حي��اول 
عليه��ا.  الس��يطرة 

• اس��تقطاب خ��ربات ع��دٍد م��ن ك��وادر »اجله��اد اإللكرتون��ّي«  	
لتنظي��م القاع��دة ح��ول الع��امل، بع��د اخل��الف »العل��ّي« ب��ني املنظمتني. 
• تواف��ر ك��وادر تتوىل عمليات التصوير واملونت��اج واإلخراج  	

اإللكرتون��ّي. التس��ويق  ع��ن  فض��اًل  والتصمي��م، 
التنظي��م  لعناص��ر  واإلمكان��ات  اآلمن��ة  امل��الذات  تواف��ر   • 	
وكوادره بعد السيطرة على عدة مدٍن كبريٍة أبرزها املوصل والرقة، 

وم��ا أّمنت��ه م��ن »غنائ��م تقني��ة«.
بن��اًء عل��ى ذل��ك ظهرت نتائج هذه اإلمكاني��ات اجلديدة على  	

مس��تويات: ع��ّدة 

من��ذ صع��ود تنظي��م داع��ش إىل الواجه��ة صي��ف الع��ام 2014، اس��تحوذت آلت��ه اإلعالمي��ة عل��ى اهتم��ام الع��امل بق��در  	
م��ا ش��غلته الفظائ��ع ال��يت دّش��ن التنظي��م به��ا حض��وره وس��يطرته عل��ى رقع��ٍة جغرافيٍة كب��ريٍة وإع��الن دولته عليه��ا. ومنذ 
ذل��ك الوق��ت مل يقتص��ر دور اإلع��الم الداعش��ّي عل��ى تضخي��م ص��ورة التنظي��م وإمكانيات��ه وحس��ب، ب��ل رافق��ت ذل��ك مه��امٌّ 
وظيفيٌة تس��ويقية، جتللت باس��تخدام تقنيات الصورة والصوت ووس��ائل التواصل االجتماعّي املتاحة بيس��ر، بغرض رفد 
قدرات التنظيم العسكرية والتنظيمية. لكن، يف األشهر األخرية، ظهرت العديد من املؤشرات على تراجع األداء اإلعالمّي 

لداع��ش، تزامن��ًا م��ع العدي��د م��ن املتغ��رّيات ال��يت ط��رأت على الس��احة.
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املستوى التنظيمّي
بع��د تقس��يم املناط��ق اخلاضع��ة لس��يطرته إىل والي��ات،  	
أنش��أ التنظي��م يف كلٍّ منه��ا مكتب��ًا إعالمي��ًا خّص��ص ل��ه مصّوري��ن 
وفني��ني م��ن منتس��بيه، حبس��ب أهمي��ة الوالي��ة واحتياجاته��ا. وترّجح 
التقدي��رات خض��وع ه��ؤالء ل��دوراٍت عل��ى ي��د كادٍر مرك��زيٍّ يتب��ع 
»وزارة اإلع��الم« ال��يت ُرف��دت بأحد حمرتيف صناع��ة اهلوية البصرية، 
وف��ق م��ا تش��ري غالبي��ة إنتاج��ات التنظي��م اإلعالمي��ة يف تل��ك الف��رتة، 
وال��يت تش��رتك يف قال��ٍب ف��يٍّ متق��ارٍب مل يك��ن موج��وداً يف اإلص��دارات 
ال��يت ظه��رت قب��ل أش��هٍر قليل��ة. كم��ا مّت رب��ط املكات��ب اإلعالمي��ة 
ب��وزارة إع��الم التنظي��م ال��يت تع��ّد »مؤّسس��ة« الفرق��ان -املعتم��دة يف 
إخراج ونشر كلمات وإصدارات قادة التنظيم الكبار منذ إنشائها يف 
الع��ام 2006 يف الع��راق وحت��ى اآلن- نواتها املركزية. وتتلخص مهام 
املكاتب اإلعالمية للواليات بتقديم تقارير فوتوغرافيٍة وفيديوهاٍت 
عن النش��اط العس��كرّي و«املدنّي« للتنظيم، ونش��ر هذه املواد واألخبار 
ع��رب صفح��ات الوالي��ات عل��ى ش��بكات التواص��ل االجتماع��ّي. كم��ا 
يش��رف مس��ؤولو املكات��ب عل��ى النق��اط اإلعالمي��ة يف الوالي��ات، وال��يت 
ت��رّوج إص��دارات التنظيم املصّورة عرب شاش��ة عرٍض وتوّزع املطويات 
والنش��رات، وحتّم��ل األناش��يد والفيديوه��ات عل��ى أجه��زة الراغب��ني 
اخلليوي��ة ع��ن طري��ق موظ��ٍف متعاق��ٍد يف كّل نقط��ة. كم��ا تت��وىل 
وزارة اإلع��الم مراقب��ة إذاع��ة »البي��ان« ال��يت ب��دأت بثه��ا لع��ّدة س��اعاٍت 
عل��ى املوج��ة القص��رية يف املوص��ل والرق��ة وعل��ى اإلنرتن��ت. ويض��اف 
إىل ذل��ك اإلش��راف عل��ى املؤّسس��ات اإلعالمي��ة الرمسي��ة واملناص��رة 
والتنس��يق بينه��ا. إذ من��ذ دخ��ول التنظيم إىل س��وريا ظهرت مؤّسس��تا 
»احلي��اة« و»االعتص��ام« املس��ؤولتان، إىل جان��ب »الفرق��ان« واملكات��ب 
اإلعالمي��ة للوالي��ات، ع��ن م��ا نس��بته 95% م��ن إص��دارات التنظي��م 

املرئي��ة واملس��موعة واملكتوب��ة حت��ى أواخ��ر الع��ام 2014.

الوظيفة
مل تنحصر استفادة داعش من تنظيم القاعدة باستقطاب  	
الك��وادر وحس��ب، وإمن��ا اتب��ع التنظي��م االس��رتاتيجية ذاته��ا اليت كان 
ألغ��راض  اإلعالمي��ة  امل��واد  اس��تخدام  ع��رب  األم،  التنظي��م  يتبعه��ا 
التجني��د واإلره��اب النفس��ّي اخلارجّي��ني والداخلّي��ني، مط��ّوراً العم��ل 
التقّي واملواد الدعائية واإلعالمية اليت ختاطب غري العرب، أو ذوي 
األص��ول العربي��ة يف »الغ��رب«. وه��و م��ا كان يت��واله مرك��ز »الفجر« 
التاب��ع للقاع��دة، ال��ذي أص��در يف عام 2006 جمل��ًة متخّصصًة بتعليم 
املونت��اج والتهك��ري وإنش��اء املواق��ع وط��رق النش��ر محل��ت اس��م »اجملاهد 
التقي«، فضاًل عن ختّصصه برتمجة إصدارات ومنش��ورات القاعدة 
عل��ى اإلنرتن��ت إىل م��ا ال يق��ّل ع��ن س��بع لغ��اٍت بغ��رض اس��تقطاب 
املزي��د م��ن املهاجري��ن. وم��ع األي��ام األوىل لل�«خالف��ة« ظه��رت جمل��ة 
»داب��ق«، الص��ادرة ع��ن مؤّسس��ة احلي��اة ال��يت اس��تحدثت مؤخ��راً. فيم��ا 
ب��دأت اإلص��دارات املص��ّورة املرتمج��ة والناطق��ة باللغ��ات األخ��رى 
تت��واىل، وص��واًل إىل ظه��ور دواع��ش م��ن جنس��ياٍت غربي��ٍة يتحدث��ون 
بلغ��ات بلدانه��م وخياطب��ون حكوماته��م وينف��ذون عملي��ات قط��ع 
رؤوس، كج��زٍء أساس��يٍّ م��ن دعاي��ة التنظي��م الرتغيبي��ة والرتهيبية، 
وكوس��يلٍة ناجع��ٍة للتمّي��ز ع��ن باق��ي املنظم��ات اإلرهابي��ة املعاص��رة.

احملتوى
يف وق��ٍت كان��ت في��ه حقيق��ة التنظي��م ال ت��زال ملتبس��ًة  	
بالنس��بة إىل الكثريي��ن، دش��نت داع��ش خالفته��ا بنش��ر اجل��زء الراب��ع 
م��ن سلس��لة »صلي��ل الص��وارم« -الصادرة عن مؤسس��ة الفرقان- اليت 
بل��غ نش��يدها ش��هرًة غ��ري مس��بوقٍة من��ذ صدوره��ا يف أي��ار 2014. ولفت 

اإلص��دار االنتب��اه الس��تخدامه مش��اهد مص��ّورًة جّواً وعملي��ات اغتياٍل 
وتفج��رٍي يف الع��راق، ليحف��ز ه��ذا خميل��ة التنظي��م إىل التم��ادي يف 
ع��رض مش��اهد التفّن��ن يف الفظاع��ات نظ��راً مل��ا الق��اه اإلص��دار م��ن 
ش��هرة. بع��د ذل��ك بوقٍت قصرٍي نش��ر التنظيم إص��دار »واقتلوهم حيث 
ثقفتموهم« الذي يظهر فيه َسوق ما يقارب 1700 جمنٍد من معسكر 
س��بايكر العراق��ّي وإعدامه��م بط��رٍق مل يس��بق عرضها م��ن قبل. وبني 
متوز وتش��رين األول 2014 نش��ر التنظيم عشرات اإلصدارات املرّوعة 
ال��يت أث��ارت ال��رأي الع��اّم العامل��ّي وحكومات��ه، وس��ّلطت الض��وء أكث��ر 
والرهائ��ن  الصحفي��ني  حن��ر  منه��ا  كان  التنظي��م،  حقيق��ة  عل��ى 
األجان��ب، وإص��دار »هلي��ب احلرب«، وإصدارا »فش��ّرد بهم من خلفهم« 
الل��ذان تضّمن��ا مش��اهد إع��دام املئات من عناصر الفرق��ة 17 واللواء 93 
يف الرق��ة اللذي��ن كان التنظي��م ق��د اس��توىل عليهم��ا قبل أي��ام. وذلك 
بع��د أن قام��ت صفحات »واليات« التنظيم املنش��أة حديثًا، ومناصروه 
اإللكرتوني��ون عل��ى موق��ع توي��رت، بنش��ر أخب��اٍر وص��وٍر ع��ن ه��ذه 
األح��داث، لتأت��ي اإلص��دارات مؤّك��دة عل��ى مصداقي��ة التنظيم الذي 
يتفّن��ن ملثم��وه يف ط��رق قت��ل ضحاياه��م، وت��رتّوى ك��وادره يف إنت��اج 

مش��اهد احل��رق واإلغ��راق والتفج��ري والتقطي��ع. 
وخالص��ًة لذل��ك، ميك��ن الق��ول إن مزاي��ا اإلع��الم الداعش��ي  	
تلّخص��ت يف أن��ه لي��س إعالم��ًا باملعن��ى التفاعل��ّي التقلي��دّي للكلم��ة، 
بق��در م��ا يعّد أداًة تس��ويقيًة ودعائيًة وباجتاٍه واحٍد ملنتجات التنظيم 
العس��كرية واأليديولوجي��ة ال��يت يق��وى بقّوته��ا ويضع��ف بضعفه��ا. 

تراجع أداء التنظيم اإلعالمّي
باستثناء جملة دابق ذات اجلمهور احملّدد، ال يولي التنظيم  	
اهتمامًا بوس��ائل اإلعالم املطبوعة بالقدر الذي حتظى به إصداراته 
املص��ّورة والنش��اط اإللكرتون��ّي امل��وازي. ولذل��ك س��نغفل احلدي��ث عن 
جملة »النبأ« األسبوعية اليت بدأت توّزع يف بعض املناطق بعد بداية 
الع��ام، وكذل��ك ع��ن أداء إذاع��ة البيان، كما لن يتس��ع اجملال لتقييم 
إنتاج داعش اإلنشادّي يف هذه املرحلة. وسنعتمد على اإلنتاج املصّور 

واخلطاب��ّي بش��كٍل رئيس��يٍّ لتقيي��م أداء التنظي��م اإلعالم��ّي. 

بع��د اخل��الف ب��ني القاع��دة وداع��ش، باي��ع العدي��د م��ن  	
نش��طاء إعالم التنظيم األّم داعش، منهم املصرّي األصل منس��اوّي 
اجلنس��ية حمم��د حمم��ود، مؤّس��س اجلبهة اإلعالمية اإلس��المية 
العاملية، واليمّي همام احلميدي، منشئ مؤّسسة البّتار اإلعالمية، 
والتونس��ّي بالل الشواش��ي، املتحدث باس��م التيار الس��لفّي اجلهادّي 

يف تون��س، وغريه��م.
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2015 وه��و يف أوج جنوميت��ه،  دخ��ل تنظي��م داع��ش ع��ام 
بفض��ل النجاح��ات العس��كرية واإلعالمي��ة ال��يت حققه��ا يف األش��هر 
الس��تة املاضية، واليت اس��تطاعت اس��تقدام ما يقرب من 5000 مهاجٍر 
إىل صفوفه حتى ذلك التاريخ، واس��تدعت إنش��اء حتالٍف دوليٍّ جّويٍّ 
ض��ّده يف أيل��ول 2014، منع��ه م��ن التقدم باجتاه مدينة أربيل، وس��اهم 
يف طرده من عني العرب/ كوباني مع نهاية الشهر األول من 2015، 
ليك��ون ذل��ك عملي��ًا أول نك��وٍص عس��كريٍّ وإعالميٍّ ج��ّديٍّ واجهه بعد 
إع��الن دولت��ه. ل��ذا ع��اد الرتكي��ز جم��ّدداً عل��ى إص��دارات التنظي��م 
املص��ّورة ال��يت كان أبرزه��ا حن��ر الصحف��ّي اليابان��ّي كنج��ي غوت��و، 
وإص��دار »ش��فاء الص��دور« ال��ذي تضّم��ن حرق الطيار األردنّي األس��ري 
مع��اذ الكساس��بة، وص��واًل إىل ذب��ح العم��ال املصريني األقب��اط يف ليبيا 
بع��د ظه��ور ب��ؤرٍة مبايعٍة للتنظيم هناك. لتبل��غ آلة داعش اإلعالمية 
ذروته��ا يف ربي��ع وصي��ف 2015، بالتزام��ن م��ع احتالل��ه مدين��يت تدمر 
والرم��ادي، م��ا أعط��ى دفع��ًة جدي��دًة ووّف��ر م��واّد تس��ويقيًة قابل��ًة 
لالس��تثمار وإبق��اء األض��واء مس��لطًة عل��ى التنظي��م ألش��هٍر قادم��ة، 
وس��ط ترق��ٍب وهل��ٍع عاملي��ني عل��ى مص��ري ه��ذه املناط��ق وس��اكنيها. 
وحبل��ول حزي��ران، ووف��ق املرك��ز الدول��ّي لدراس��ة التط��ّرف والعنف 
السياس��ّي، اس��تطاع التنظي��م الوص��ول إىل إنت��اج ما يق��ارب 2700 مادٍة 
إعالمي��ٍة ش��هريًا، م��ن مجي��ع واليات��ه، تس��تحوذ الصور عل��ى ما تفوق 
نس��بته 75% منه��ا، أي م��ا يع��ادل 2025 ص��ورًة ش��هريًا، يف ح��ني بلغ��ت 
م��واد الفيدي��و، كالتقاري��ر العس��كرية ونش��اطات التنظي��م »املدني��ة« 
واللقاءات واإلصدارات، ما نسبته 25%، أي ما يعادل 675 مادًة فيلمية، 
يضاف إىل ذلك 5% من املواد الصوتية واملطبوعة. مع ترّكز نش��اط 
	اإلع��الم عل��ى مناط��ق داع��ش الس��ورية والعراقي��ة بنس��بٍة ت��رتاوح 

بني 85 و90%، وحضوٍر هامشيٍّ لليبيا وسيناء.
للتنظي��م  األداء اإلعالم��ّي  أن مؤش��راٍت عل��ى ضع��ف  إال  	
يل��ي: م��ا  يف  جتّس��دت  وق��د  الع��ام.  منتص��ف  بع��د  تظه��ر  ب��دأت 

• تقّلص كّم املواد املنتجة 	
اخنف��ض إنت��اج »مؤّسس��ات« التنظي��م الرمسي��ة واملناص��رة  	
من��ذ نهاي��ة آب 2015 بش��كٍل مّط��رد، وخاّص��ة امل��واد املتعلق��ة مبناط��ق 
مرك��ز ثق��ل داع��ش الرئيس��ية يف الع��راق وس��وريا. وحبس��ب رصدن��ا 
لنت��اج التنظي��م، مل يتج��اوز ع��دد امل��واد اإلعالمي��ة الش��هرية املتعلق��ة 
بسوريا حاجز ال�900 يف كانون الثاني من هذا العام، تستحوذ الصور 
عل��ى م��ا نس��بته 75% إىل 80% منه��ا. يف ح��ني ش��هدت امل��واد الفيلمي��ة 
اخنفاض��ًا وص��ل إىل م��ا دون ال���140 م��ادًة م��ن س��وريا، وم��ا يزي��د قلياًل 
عل��ى 400 م��ادٍة م��ن عم��وم الوالي��ات يف ش��باط م��ن ه��ذا الع��ام. أي أّن 
التنظي��م خس��ر م��ا يزي��د عل��ى 45% م��ن إنتاج��ه اإلعالم��ّي املتعل��ق 
بس��وريا، ال��ذي بل��غ 285 م��ادًة فيلمي��ًة تقريب��ًا يف حزي��ران م��ن الع��ام 

املنص��رم. 

• تغرّياٌت يف اخلطاب 	
يف آخ��ر كلمات��ه املس��ّجلة، ال��يت نش��رت يف تش��رين األول  	
م��ن الع��ام املاضي، رّكز الناطق باس��م التنظيم، أبو حممد العدنانّي، 
عل��ى مهامج��ة الفصائ��ل الثوري��ة الس��ورية متوع��داً إياه��ا باهلزمي��ة 
إىل جان��ب األمري��كان وحلفائه��م. ويف ه��ذه الكلم��ة حت��ّدث العدنان��ّي 
م��ن منط��ق الق��ّوة، مذّك��راً أع��داءه مبواق��ع اس��تطاع التنظي��م فيه��ا 
حتقي��ق املكاس��ب العس��كرية وقط��ع الرق��اب، مبش��راً بالنص��ر املوع��ود. 
لكن، ومع نهاية شهر كانون الثاني، أصدر التنظيم كلمًة صوتيًة 
ألب��ي بك��ر البغ��دادّي، بع��د غياب س��بعة أش��هٍر ع��ن »الظه��ور« الصوتّي، 
وم��ا يق��ارب الع��ام ونص��ف عن الظهور العلّي الوحي��د. يف هذه الكلمة 
عكس البغدادّي حالة التنظيم بعد التخلخل العسكرّي الذي أصابه 
بفق��دان مناط��ق واس��عٍة يف الف��رتة الس��ابقة، منه��ا س��نجار والرم��ادي 
وت��ل أبي��ض، يف ح��ني ال ت��زال العملي��ات العس��كرية جاري��ًة الس��تعادة 
املزي��د م��ن املناط��ق م��ن ي��ده. ولذل��ك بّش��ر البغ��دادي مبرحل��ٍة »تش��تّد 
فيه��ا احمل��ن« عل��ى دولت��ه، داعي��ًا رجال��ه إىل الثب��ات والص��رب و«إح��دى 
احلس��نيني«، العب��ارة ال��يت كّرره��ا م��ّراٍت عدي��دة. وعل��ى مس��توى 
اإلع��الم، لوح��ظ من��ذ ذل��ك التاري��خ حج��م الرتكي��ز على آث��ار قصف 
الروس��ّي  الط��ريان  الثاني��ة قص��ف  وبالدرج��ة  التحال��ف،  طائ��رات 
واألس��دّي والتابع للحكومة العراقية. إذ بلغت نس��بة املقاطع املرئية 
اليت صّورت آثار، ومن يقال إنهم ضحايا، الغارات أكثر من 20% من 
إمجالي التقارير املرئية اليت نشرها التنظيم حتى نهاية شهر شباط 
م��ن ه��ذا الع��ام. وق��د جاء هذا النوع من املقاطع يف س��ياق االس��تعطاف 
واملظلومية، بعد أن كان يس��تخدم بش��كٍل أكثر وضوحًا يف الس��ياق 
التحريض��ّي، ومقدم��ًة ل�«ش��فاء الص��دور« الذي حيقق��ه التنظيم عرب 
عملي��ات اإلع��دام. ورمب��ا لألس��باب ذاته��ا لوحظ تركي��ز البغدادّي يف 
خطاب��ه عل��ى القضي��ة الفلس��طينية، ال��يت ال تأخ��ذ حي��زاً يف اخلط��اب 
اإلعالمّي الداعشّي عادًة، وربطها مبا تعاني منه »دولته« و«أمته« اليت 
»مل يس��بق يف التاري��خ أن اجتم��ع عليه��ا الع��امل وأه��ل الكف��ر كم��ا ه��و 

حاص��ٌل اآلن«، كم��ا ج��اء عل��ى لس��انه. 

• تراجع »جاذبية« احملتوى 	
بتحلي��ل اإلص��دارات املرئي��ة ال��يت نش��رت من��ذ نهاي��ة الع��ام  	
الفائت وحتى الشهر احلالّي، متكن مالحظة تراجع املؤثرات الفنية 
واإلخ��راج الدرام��ّي القصص��ّي ال��ذي كان س��ببًا للف��ت النظ��ر إىل 
إع��الم التنظي��م وحتويل��ه إىل ظاه��رٍة إعالمي��ٍة ع��رب تصوي��ر ط��رق 
االقتص��اص الغريب��ة م��ن األع��داء املهزوم��ني، ال��يت اعت��اد التنظي��م 
تضمينها يف إصداراته وفيديوهاته. يف وقٍت استحوذت فيه التقارير 
احلربي��ة ال��يت تص��ّور اش��تباكات عناص��ر التنظي��م وصّدهم هجمات 
الق��وات املعادي��ة هل��م يف العراق وس��وريا، وإس��قاط طائ��راٍت بال طيار، 
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أنش��ئت أوىل النق��اط اإلعالمي��ة يف مدين��ة الب��اب بري��ف  	
حلب، لتتبعها أخرى يف منبج، ثم نقل التنظيم جتربته إىل مدينة 
املوص��ل ليفتت��ح فيها 6 نقاٍط بعد ش��هٍر م��ن إعالن خالفته. ويقّدر 
ع��دد النق��اط اإلعالمي��ة يف خمتل��ف املناط��ق الس��ورية والعراقي��ة 

ال��يت يس��يطر عليه��ا التنظي��م بـــ100 نقط��ٍة حالي��ًا.



عل��ى م��ا يزي��د عل��ى 35% م��ن امل��واد الفيلمي��ة ال��يت بثه��ا التنظي��م عل��ى 
مواقع��ه، ويف وق��ٍت تقلص��ت في��ه اإلص��دارات اخلاّص��ة واالحرتافي��ة 
إىل أدن��ى مس��توياتها، بأق��ّل م��ن 8% يف ش��باط املاض��ي، لص��احل ازدي��اد 
ع��دد التقاري��ر »اخلدمي��ة« والدعوي��ة ونش��اطات دواوي��ن التنظي��م يف 

مناطق��ه، حبس��ب رصدن��ا.

• دعم إعالم التنظيم وإعالمييه  
لوح��ظ يف األش��هر األخ��رية تركي��ز التنظي��م عل��ى دع��م  	
إعالمّييه من خالل توجيه العديد من الرسائل إليهم عرب اإلصدارات 
املرئية واملكتوبة. إذ أنتجت العديد من األفالم القصرية، ك�«جماهٌد 
أن��ت« الص��ادر ع��ن املكت��ب اإلعالم��ّي لوالي��ة حلب، و«جماه��ٌد أنت أيها 
« الص��ادر ع��ن والي��ة ص��الح الدي��ن، وغريه��ا، احت��وت عل��ى  اإلعالم��يّ
رس��ائل م��ن مقاتل��ي التنظي��م إىل إعالمّي��ي املؤّسس��ات واملناصري��ن 
التويرتيني واإلنرتنيتيني الذين »ال جيب أن يقللوا من أهمية عملهم 
ألنه��م عل��ى ثغ��ٍر عظي��م م��ن ثغ��ور الدي��ن«، حس��بما ورد يف أح��د ه��ذه 
اإلص��دارات. ويف إص��داٍر آخ��ر يعل��ن مقات��ٌل »حاج��ة الدولة املاّس��ة إىل 
أولئ��ك الرج��ال الذين ميلكون القدرة اإلعالمية«، داعيًا »أّي ش��خٍص 
قادٍر على محل الكامريا أن يتقي اهلل يف نفس��ه ويدخل هذا املضمار«. 
كما نش��رت صفحات التنظيم مؤخراً إصداراً مصّوراً بعنوان »هليب 
األنص��ار«، موّقع��ًا باس��م جمموع��ٍة أطلق��ت عل��ى نفس��ها اس��م »جي��ش 
أبن��اء اخلالف��ة«، يتح��ّدون إج��راءات حظ��ر وح��ذف حس��ابات التنظي��م 
وأنص��اره م��ن فيس��بوك وتوي��رت، ع��رب اّدع��اء الق��درة عل��ى اخ��رتاق 
صفح��ات أعدائه��م أيض��ًا. وتضّم��ن الفيدي��و صورت��ني ل��كلٍّ م��ن مارك 
زوكرب��ريغ –مؤّس��س فيس��بوك- وج��اك دورس��ي -مؤّس��س توي��رت- 

وهم��ا يتعّرض��ان لواب��ٍل م��ن رص��اص املؤث��رات البصري��ة الرديئ��ة. 

وميكن تفسري تراجع أداء جهاز داعش اإلعالمّي باألسباب  	
التالي��ة:

• التقهق��ر العس��كرّي ال��ذي حل��ق بالتنظي��م، وال��ذي انت��زع  	
املص��در الرئيس��ّي لتغذي��ة الربوباغن��دا بع��د خس��ارة مناط��ق وم��دٍن 
عدي��دٍة يف الع��راق وس��وريا، والضرب��ات اجلوي��ة ال��يت ش��غلت ك��وادر 

آثاره��ا. التنظي��م بتغطي��ة 

• مقت��ل ع��دٍد م��ن مس��ؤولي ورم��وز التنظي��م اإلعالمي��ني  	
من��ذ مت��وز 2015. ومنه��م: مس��ؤول تنس��يق املؤّسس��ات اإلعالمي��ة يف 
داع��ش، املكّن��ى بأب��ي عب��د اهلل، ال��ذي لق��ي مصرع��ه إىل جان��ب نائ��ب 
البغ��دادّي فاض��ل احليال��ي بغ��ارٍة أمريكي��ٍة يف آب املاض��ي، وحمم��د 
إم��وازي املع��روف باجله��ادي ج��ون، إضاف��ًة إىل العدي��د م��ن مس��ؤولي 
وتقنّي��ي املكات��ب واملؤّسس��ات اإلعالمية، كأبي معاوية الش��امّي وأبي 
هاجر العراقّي وأبي إدريس العراقّي، وغريهم ممن نعتهم صفحات 

الدواعش على تويرت.
أعض��اء  نش��اطات  عل��ى  اإلنرتنيتي��ة  الرقاب��ة  تش��ديد   • 	
املاض��ي  الش��هر  الش��بكة. إذ أعلن��ت ش��ركة توي��رت  التنظي��م عل��ى 
إغالقه��ا أكث��ر م��ن 125 أل��ف حس��اٍب تربطه��ا ص��الٌت باإلره��اب من��ذ 
منتص��ف الع��ام 2015، معظمه��ا عل��ى صل��ٍة بداع��ش. وتراجع��ت أع��داد 
حس��ابات الدواع��ش اإلنكليزي��ة عل��ى توي��رت إىل أقّل من 1000 حس��اب. 
فيم��ا تتكف��ل فالت��ر حم��ّركات البح��ث والتبليغات حب��ذف إصدارات 
التنظي��م م��ن مواق��ع حتمي��ل امللفات املص��ّورة أو الس��معية أو املكتوبة، 
م��ا جع��ل مهم��ة إع��ادة رفعه��ا ونش��رها أكث��ر تعقي��داً وصعوب��ًة عل��ى 
املناصري��ن اإللكرتوني��ني. وه��ذا م��ا أّدى إىل حت��ّول وكال��ة »أعم��اق«، 
املؤّسس��ة يف نهاي��ة 2014، إىل نق��ل أخب��ار التنظي��م وتقاري��ره بلغ��ٍة 
صحفي��ٍة بعي��دٍة ع��ن مصطلحات التنظيم املعروفة واحملظورة يف آٍن 

واح��د.
• بل��وغ النت��اج اإلعالم��ي الداعش��ّي احل��دود القص��وى عل��ى  	
مس��توى الدموي��ة والتقني��ة خ��الل الس��نة والنص��ف املاضي��ة، بع��د 
تراك��م اإلص��دارات االحرتافية واس��تهالك عمليات التفّنن يف القتل 
اليت تعّد أحد أهّم عوامل تس��ليط الضوء على هذا النتاج ومن وراءه. 

• زيادة الوعي خبطورة التنظيم وإعالمه عمومًا. 	

يكّم��ل األداء اإلعالم��ّي أداء داع��ش العس��كرّي، ويتجاوزه يف  	
أحياٍن كثريٍة عرب رسم صورة متقنٍة ومضّخمٍة لسلوك العصابات 
األمني��ة  الفراغ��ات  اس��تغالل  اس��تطاعت  ال��يت  املس��لحة  الكب��رية 
والعس��كرية واالجتماعي��ة لتص��ّور نفس��ها كدول��ة. إال أّن الرتاج��ع 
العس��كرّي أو اإلعالم��ّي ق��د يعي��د األم��ور إىل نصابه��ا يف الف��رتات 
القادم��ة، حت��ى ل��و اس��تطاع التنظيم لفت األنظ��ار بني احلني واآلخر.
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 م��ن الكس��وة 
إىل امليادين

يف الليل��ة األخ��رية، وه��ي األكث��ر  	
خط��راً ب��ني ث��الث لياٍل م��ن رحلتنا يف مناطق 
س��يطرة النظ��ام، مل نك��ن بعيدي��ن ع��ن جن��ود 
األس��د. وكان��ت أض��واء الثكن��ات العس��كرية 
حولن��ا تب��ّث املزي��د م��ن الرع��ب وحن��ن نه��رول 
املكش��وفة  األرض  عل��ى  ونزح��ف  ومنش��ي 
للقّناص��ني، حس��ب م��ا يأمرن��ا امله��ّرب الش��اّب 
ال��ذي كان ينبط��ح فج��أًة دون س��بٍب واض��ٍح، 
، قب��ل أن ننطلق من جديٍد  فنقل��ده بش��كٍل آليٍّ
والرع��ب  األنف��اس  حب��س  م��ن  س��اعاٍت  يف 
واالنصي��اع لألوام��ر اليت ب��دا بعضها متناقضًا 
ب��ني اإلس��راع والتوق��ف يف الوقت ذات��ه. وأخرياً 
ج��اء الف��رج مع حتذير امله��ّرب: »ال تطّلعوا أّي 
ص��وت. ب��س وصلنا هذاك الضّو، ضّو اجلامع، 
نك��ون بأم��ان«. وبالفع��ل، وبع��د س��اعٍة تقريب��ًا، 
جي��ش  ن��ريان  م��ن  نس��يٍّ  مأم��ٍن  يف  صرن��ا 
النظ��ام. وم��ن اجلام��ع، وعرب سلس��لة تنقالٍت 
م��ن مه��ّرٍب إىل آخ��ر عل��ى الدراج��ات الناري��ة 
وبالس��يارات، ب��ني ق��رًى ال ختض��ع لس��يطرٍة 
مباش��رٍة من أحد، تسهياًل حلركة صهاريج 
النف��ط القادم��ة من دي��ر الزور إىل الس��ويداء؛ 
وصلن��ا »رج��م البق��ر«، أوىل الق��رى الواقع��ة 
حتت سيطرة تنظيم »داعش« مشال منطقة 

اللج��اة عل��ى أط��راف بادي��ة الش��ام.

يف رجم البقر
بني يدي »الدواعش«، وخالل يومني  	
من مكوثنا يف هذه القرية البدوية الصغرية، 
صرنا حبكم املعتقلني بانتظار حصولنا على 
إذن السفر. احتجزنا مع ثالثني مسافراً آخر 
كان��وا ق��د وصل��وا قبلن��ا يف غرف��ٍة كب��ريٍة ال 
يس��مح مبغادرته��ا إال للص��الة يف املس��جد أو 

إىل ال��دكان القري��ب ال��ذي يدي��ره عناص��ر 
»داع��ش« لش��راء م��ا يلزمن��ا وبأس��عاٍر فاحش��ة. 
كن��ا نتب��ارى يف اصطن��اع التق��وى وااللت��زام 
بالس��نن، ويف اإلصغاء للعظات اإلجبارية من 
أم��ري احلس��بة الفلس��طيّي وه��و يك��ّرر أولوية 
قت��ال املرتّدي��ن، م��ن اجلي��ش احل��ّر والنص��رة 
النظ��ام  قت��ال  عل��ى  واآلخري��ن،  واألح��رار 
»النص��ريّي« ال��ذي لن يس��قط إال بعد القضاء 
عل��ى »الصح��وات واملرجئ��ة«. دفع��ت احلماق��ة 
قتاهل��م  س��بب  ع��ن  م��ّرًة  س��ؤاله  إىل  أحدن��ا 
جبه��ة النص��رة، لينفع��ل أمري احلس��بة بس��رٍد 
طوي��ٍل ع��ن نق��ض البيع��ة واخليان��ة والغ��در 
ومل  والرق��ة.  وحل��ب  إدل��ب  يف  باملهاجري��ن 
يش��فع هل��ذا الس��ائل س��وى اعرتاف��ه أن��ه جاه��ٌل 
باحلقيقة وضحيٌة من ضحايا اإلعالم الذي 

يش��ّوه ص��ورة »الدول��ة االس��المية«. 
ع��ن  املرعب��ة  االنطباع��ات  تدف��ع  	
يف  املبالغ��ة  إىل  املس��افرين  بع��ض  »داع��ش« 
التمل��ق وإظه��ار ال��والء. فيص��ّر رج��ٌل يس��ّمي 
نفس��ه أب��ا ال��ورد عل��ى ص��واب م��ا تق��وم ب��ه 
م��ن حمارب��ة اآلخري��ن وخاّص��ًة  »الدول��ة« 
اجليش احلّر، ألنه »أوسخ من الكّل« حسب ما 
يق��ول أمام خم��ربي »داعش« الذين يراقبوننا 
دومًا، ويصغون بانتباٍه ألبي الورد وهو الشاهد 
املزع��وم عل��ى نه��ب الكتائ��ب م��زارع و«فل��ل« 
خ��ان الش��يح. فيم��ا ي��رّدد البع��ض األخب��ار ع��ن 
األم��ان والراح��ة اللت��ني يتمت��ع بهم��ا الن��اس 
حت��ت س��لطة »الدول��ة«. أما أنا فلم أجد س��وى 
وأمس��اء  واجله��ات  املس��افات  ع��ن  األس��ئلة 
املناط��ق املتبقي��ة موض��وَع حدي��ٍث يف س��اعات 
	احتجازن��ا يف غرف��ة »داع��ش« ال��يت يس��ّمونها 

مضافة املسافرين. 

مل تكن موافقة الس��فر أمراً ش��كليًا،  	
إذ خيض��ع اجلمي��ع جللس��ات اس��تجواٍب عّدة، 
تتكّرر فيها األسئلة ذاتها: »من أنت؟ وإىل أين 
تذه��ب؟ ومل��اذا؟ وه��ل قاتل��ت مع اجلي��ش احلّر 
أو جبه��ة النص��رة أو أحرار الش��ام؟«. قد تودي 
أّي زل��ة لس��اٍن أو هف��وٍة بصاحبها، كما حدث 
م��ع ش��ابٍّ م��ن الكس��وة اس��تعاد أمني��و »داع��ش« 
امللف��ات احملذوف��ة م��ن جّوال��ه فعث��روا عل��ى 
ص��ورٍة ل��ه حيم��ل بندقي��ًة وبهيئ��ة اجلي��ش 
احل��ّر. وأعي��د ش��ابٌّ آخ��ر، بع��د وصول��ه إىل 
امليادي��ن بي��وٍم واح��د، إىل رج��م البق��ر بس��بب 
خط��ٍأ م��ا يف منح��ه املوافق��ة، وق��ال املس��افرون 
إن »داعش« ستس��جنه ملّدٍة طويلٍة أو س��تعيده 
إىل مناط��ق النظ��ام ال��يت جاء منها. س��اعدتي 
وثائق��ي امل��زّورة، وكذل��ك إتقان��ي اللهج��ة 
الش��امية، يف اخف��اء هوي��يت، أن��ا اب��ن دي��ر الزور 
املنش��ّق ع��ن جي��ش األس��د واملقات��ل الس��ابق يف 
كتائ��ب احلّر بريف دمش��ق. وكانت حّجيت 
للس��فر، وه��ي اخل��الص م��ن س��لطة النظ��ام، 
مقنعًة نوعًا ما لألمّي الذي أمرني يف نهاية 
التحقي��ق بدف��ع س��بعة آالف ل��ريٍة كنفق��ات 
اس��تضافة. ودون وص��ل اس��تالٍم قب��ض املبل��غ 
املطل��وب، ومنح��ي مع عش��رٍة آخرين موافقة 

الس��فر. 
انطلقنا مس��اًء يف احل��وض اخللفّي  	
لش��احنة، بع��د تقس��يمه بس��تارٍة قماش��يٍة إىل 
ج��زٍء للنس��اء وآخ��ر للرج��ال. وخ��الل س��بع 
عش��رة س��اعًة إىل امليادي��ن كش��ف أب��و ال��ورد 
عن عزمني خمتلفني؛ األول العودة ومبايعة 
»الدولة« بعد عالج زوجته يف تركيا، والثاني 
السفر عرب البحر إىل اليونان فأملانيا، مثل ما 

»عم��ل كّل الن��اس«.

غ��ري  األي��ام  ويف  فق��ط،  لي��اًل  	
واستس��الٍم  عمي��اء  وبطاع��ٍة  املقم��رة، 
ألوام��ر املهّرب��ني وجش��عهم؛ جنحن��ا يف 
اجتياز املس��افات األخرية حتت س��يطرة 
النظام. كنا ثالثًة فقط من جمموعٍة 
أك��رب تفّرق��ت يف املرحل��ة األوىل م��ن 
طري��ق رحلتن��ا الطوي��ل م��ن الكس��وة 
امليادي��ن. يف ري��ف دمش��ق إىل مدين��ة 

فاروق حممد
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يف آخر ظهوراته  	
اإلعالمي��ة، أحتفن��ا 
الك�������يماوّي  بش��ار 
بسلسلٍة جديدٍة من 
املعتوه��ني  كالم 
الذي اش��تهر به منذ 
س��وريا  حك��م  ورث 
عن أبي��ه. فقد ظهر، 
مث��اًل، أن »الس��يادة« 
اليت طاملا شّدد عليها 
الناطق��ون باس��م النظام إمنا هي »نس��بية« وال 
ضري يف التنازل عن أجزاء منها، قسراً خبروج 
مناط��ق شاس��عٍة ومعاب��ر حدودي��ٍة ومط��اراٍت 
وقواع��د عس��كريٍة ع��ن س��يطرة قوات��ه، وطوعًا 
بتس��ليم الق��رار إىل إي��ران وروس��يا، وكره��ًا 
بإناط��ة مص��ري س��وريا، ونظام��ه ضمن��ًا، بدول 
م��ا يع��رف مبجموع��ة فيين��ا بقي��ادة واش��نطن 

وموس��كو.
عل��ى  رّده  ج��اء  اإلط��ار  ه��ذا  يف  	
س��ؤال الصحف��ّي األملان��ّي عم��ا إذا كان ق��ادراً 
عل��ى الن��وم، بعدم��ا ُدّم��رت ثالث��ة أرب��اع امل��دن 
الس��ورية، ليق��ول إن��ه ال ين��ام ألن علي��ه أن 
»يواص��ل العم��ل« )عل��ى تدم��ري الرب��ع املتبقي، 
كم��ا ميك��ن أن يكون خط��ر يف بال الصحفّي 
األملان��يّ بع��د مساع��ه ه��ذه الش��ناعة(. به��ذا 
املعن��ى ميك��ن الق��ول إن اهلدن��ة األمريكي��ة 
الروس��ية ال��يت ُفرض��ت علي��ه قد متنح��ه وقتًا 
للن��وم، بفع��ل البطال��ة اجلزئي��ة، م��ا دام ال 
ميلك، كس��ائر البش��ر األسوياء، تلك الساعة 

املس��ماة بالضم��ري. املنّبه��ة  الداخلي��ة 
غ��ري أن ه��ذا املس��خ لي��س نس��يجًا  	
وح��ده، وإن كان يتف��ّوق حت��ى عل��ى نفس��ه 
يف امل��دى ال��ذي ميك��ن أن يذه��ب إلي��ه أيٌّ م��ن 
أش��باهه الكث��ر م��ن أصح��اب الب��ّزات وربط��ات 
السياس��ّي  املش��هد  يتص��ّدرون  مم��ن  العن��ق 

يف الع��امل. رمب��ا يش��كل املرش��ح اجلمه��ورّي 
احملتمل للرئاس��ة األمريكية دونالد ترامب 
أح��دث من��اذج الرداءة اليت حتك��م عاملنا اليوم. 
ق��د ال تك��ون املش��كلة يف الرج��ل نفس��ه، فه��و 
ح��رٌّ يف الب��ذاءات العنصري��ة ال��يت يتف��ّوه به��ا، 
ب��ل يف اجلمه��ور ال��ذي منح��ه تأيي��ده ودف��ع 
ب��ه إىل ص��دارة الس��باق الرئاس��ّي يف احل��زب 
اجلمه��ورّي. م��ع ذل��ك ق��د يك��ون ل��دى ناخبيه 
حكم��ٌة جنهله��ا، م��ن قبي��ل أن��ه أق��ّل مرش��حي 

احل��زب اجلمه��ورّي رداءًة واحنطاط��ًا.
أم��ا الرئي��س احلال��ّي ب��اراك أوبام��ا،  	
فه��و من��وذٌج خمتل��ٌف متام��ًا ع��ن زمالئ��ه يف 
الع��امل.  ع��رب  السياس��ّي  االحنط��اط  ن��ادي 
فبخالفه��م، يتمت��ع الرج��ل بثقاف��ٍة مرموق��ٍة 
وميلك كاريزما شخصيًة وموهبًة خطابيًة 
ال ج��دال حوهلم��ا. أض��ف إىل ذل��ك أن��ه أجن��ز، 
يف واليتي��ه، جناح��اٍت ال تنك��ر عل��ى صعي��د 
اإلدارة الداخلي��ة لبل��ده. لك��ن وج��ه رداءت��ه 
يظه��ر أكث��ر يف السياس��ة اخلارجي��ة إذ ب��دا 
أس��ري »مدّون��ة س��لوٍك« صارم��ٍة ُوضع��ت ل��ه 
منذ النصف الثاني لوالية س��لفه اجلمهورّي 
جورج دبليو بوش حتت عنوان »تقرير بيكر – 
هاملتون« بشأن كيفية التعاطي مع إقليمنا 
	امللته��ب يف مرحل��ة م��ا بع��د احت��الل الع��راق. 
توصي��ات  ع��ن  أمنل��ٍة  قي��د  خي��رج  فل��م 
التقري��ر املذك��ور ال��ذي ين��ّص عل��ى وج��وب 
»االخن��راط« م��ع إي��ران والنظ��ام الس��ورّي. 
أم��ام  قلي��اًل  بعدم��ا متلم��ل  أن��ه  درج��ة  إىل 
ه��ول جم��زرة الكيم��اوي ال��يّت ارتكبه��ا نظ��ام 
دمش��ق يف الغوط��ة، وه��ّدد مبعاقبت��ه بص��ورٍة 
حم��دودٍة ال ت��ؤدي إىل إس��قاطه، س��رعان م��ا 
تراجع عن هذه »الغلطة الفظيعة« واكتفى 
بس��حب الس��الح الكيم��اوّي م��ن ي��د اجمل��رم 
مواصل��ة  عل��ى  ضمن��ًا،  يش��جعه،  وكأن��ه 
أن  بي��د  األخ��رى.  األس��لحة  بكاف��ة  إرهاب��ه 

أس��ود  رئي��ٍس  ألّول  األك��رب  الفضيح��ة 
يف تاري��خ الوالي��ات املتح��دة ه��ي استس��المه 
اخلس��يس أمام روس��يا يف كلٍّ من أوكرانيا 
	وس��وريا، األم��ر ال��ذي مس��ح لق��زم الكرمل��ني 
أن يظه��ر مبظه��ر قائ��د دول��ٍة عظم��ى ذات 
مص��احل اس��رتاتيجيٍة خ��ارج اجمل��ال احلي��وّي 
لروس��يا بعدم��ا ض��اق كث��رياً من��ذ س��قوط 
اإلمرباطورية السوفييتية، وبعدما تدهورت 
أح��وال روس��يا نفس��ها إىل جم��رد بل��ٍد نفط��يٍّ 

متخل��ٍف م��ن الع��امل الثال��ث.
أم��ا إذا فتحن��ا مل��ف ما يس��ّمى بعبد  	
الفت��اح السيس��ي، فم��ن احملتم��ل أنه س��يتفوق 
يف التفاهة والوضاعة حتى على سفاح سوريا 
املعت��وه. فق��د بل��غ األم��ر حباك��م أم الدني��ا أن 
يعرض نفسه للبيع »من أجل مصر!« )طبعًا(، 
رمبا ليقينه أنه ال يشكل صفقًة راحبًة حتى 

ل��و اش��رتاه أح��ٌد بثم��ن بعرة. 
يف عص��وٍر غاب��رٍة كان هناك حكاٌم  	
»عليهم القيمة« حتى لو كانوا دكتاتوريني، 
كجم��ال عب��د الناص��ر أو اجلن��رال فرانكو أو 
س��تالني أو تيت��و أو حت��ى هتل��ر. أما يف عصرنا 
فهناك أمثال طوني بلري الذي كان يرتشي 
م��ن الق��ذايف، والق��زم الفرنس��ّي س��اركوزي، 
واإليطال��ّي بريلوس��كوني، وبائ��ع اجلراب��ات 
ن��وري املالك��ي، وصاح��ب فس��طاطي اخل��ري 
م��ن  وغريه��م  االب��ن،  ب��وش  ج��ورج  والش��ر 

اإلمع��ات.
هن��اك  يك��ون  أن  احملتم��ل  م��ن  	
تفس��رٌي، أو أكث��ر، لصع��ود كّل ه��ذه ال��رداءة 
إىل مقدم��ة املش��هد السياس��ّي العامل��ّي. ال ب��ّد، 
مثاًل، أن يكون هناك مثٌن ما النتقال الثروات 
اهلائل��ة م��ن أي��دي بورجوازي��ني منتج��ني بنوا 
احلض��ارة الرأمسالي��ة إىل أي��دي مضارب��ي 
العومل��ة،  عص��ر  يف  االفرتاض��ّي«  »االقتص��اد 
ببذخه��م اجملن��ون املناس��ب حملدث��ي النعم��ة.

ع��ن الرداءة اليت حتكم العامل

بكر صدقي
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أمحد عيشة

سورية »الروسّية« أو كما يريدها الروس!

كان��ت الث��ورة الس��ورية، بطرحه��ا  	
قضية احلّرية من قبل »الوافد« اجلديد الذي 
كان غائباً لعقوٍد عن املس��رح، وأقصد الشعب 
مبختل��ف ش��رائحه؛ مقص��داً وس��بباً لتدخ��ل 
الكث��ري م��ن ال��دول اإلقليمي��ة والدولي��ة يف 
ش��ؤونها، كلٌّ لغايت��ه. لكنه��م اش��رتكوا يف 
غاي��ٍة واح��دٍة ه��ي أال تصب��ح س��ورية، مبوقعه��ا 
، بلداً حّراً ميتلك ناصية  اجلغرايّف والسياس��يّ

ق��راره.
وب��ني طريف املعادل��ة كانت درجات  	
االحني��از خمتلف��ة، ف��إىل جانب ق��وى الثورة 
كان��ت املواق��ف والتصرحي��ات وص��راع 
املصاحل وص��واًل إىل حّد »الع��داوة«، بينما 
حكم��ت الق��وى املس��اندة للنظ��ام، وه��ي 
إيران وروسيا، حالة الوحدة ملصلحة بقاء 

االس��تبداد وكس��ر الث��ورة.
الدع��م  ع��ن  روس��يا  تتخل��ف  مل  	
السياس��ّي والعس��كرّي للنظ��ام من��ذ اللحظ��ات 
األم��ن،  جمل��س  يف  تغطيت��ه  ع��رب  األوىل 
فاس��تخدمت حّق النقض لتفش��ل أّي مساعي 
إلص��دار ق��رار إدان��ة، ومل تنقط��ع ع��ن تقدي��م 
اخل��رباء والعت��اد العس��كرّي. وبع��د اس��تخدام 
النظ��ام الس��الح الكيم��اوّي ض��د املدني��ني يف 
الغوط��ة يف آب 2013، وقت��ل أكث��ر م��ن )1300( 
إنس��اٍن، مم��ا دع��ا أمري��كا إىل أن حتش��د بع��ض 
أس��اطيلها مه��ّددًة بتوجي��ه ضرب��ٍة للنظ��ام؛ 
ب��ادرت روس��يا -وع��رب تفاه��ٍم م��ع أمري��كا- 
باإلع��الن م��ن موس��كو، عل��ى لس��ان الف��روف 
وحبضور وليد املعلم، عن قبول دمشق بتسليم 
خمزونه��ا م��ن الس��الح الكيم��اوّي وموافقته��ا 
عل��ى توقي��ع معاهدة احل��ّد من��ه، وكانت تلك 
يف  اجلدي��دة«  »روس��يا  صن��ع  خط��وات  أوىل 
سورية. ثم جاءت بعدها مباشرًة الدعوات إىل 
مؤمت��ر جني��ف2، ال��ذي انعق��د بتاري��خ 22 ك2 
2014، كتكري��ٍس للمش��اركة الروس��ية يف 
صن��ع الق��رار الس��ورّي، بع��د إي��ران، عندما جاء 
الرف��ض الرمس��ّي الس��ورّي وتك��ّررت القص��ة 
فأعل��ن الف��روف، م��ّرًة ثاني��ة، ع��ن مش��اركة 

النظ��ام يف املؤمت��ر.
عق��ب تزاي��د دور إي��ران يف س��ورية  	
توقيعه��ا  وم��ع  األخريي��ن،  العام��ني  خ��الل 
االتف��اق الن��ووّي م��ع الغ��رب؛ اندفع��ت روس��يا 
س��ورية  يف  املباش��ر  التدخ��ل  حن��و  أكث��ر 
حلس��اباٍت مصلحي��ٍة إقليمي��ٍة ودولي��ة )ش��به 
جزي��رة الق��رم وأوكراني��ا(. فقام��ت بالتدخل 

احلربي��ة  الطائ��رات  عش��رات  ع��رب  املباش��ر 
ومثله��ا م��ن االس��تطالع، وبالتنس��يق املباش��ر 
م��ع إس��رائيل، ابت��داًء م��ن نهاية أيل��ول، حبّجة 
حمارب��ة اإلره��اب )داع��ش(، لكنه��ا رّك��زت 
معظ��م غاراته��ا عل��ى مناط��ق اجلي��ش احل��ّر، 
فهّجرت املدنيني بعد تدمري مناطقهم بشكٍل 
كام��ل، لتح��رز تقّدم��اً مؤقت��اً عل��ى األرض 
مبش��اركة ميليش��يات إي��ران الش��يعية م��ن 
لبن��ان وأفغانس��تان وغريه��ا. ومن جه��ٍة أخرى 
كان ظه��ور »ق��ّوات س��ورية الدميقراطي��ة«، 
ال��يت أس��همت الوالي��ات املتح��دة يف تأسيس��ها 
يف أواس��ط الع��ام الفائ��ت، وعماده��ا األساس��ّي 
ح��زب االحت��اد الدميقراط��ّي الك��ردي وقّوات��ه 
العسكرية؛ فرصًة مناسبًة لتصفية حساباٍت 
روس��يٍة م��ع اجل��ارة الش��مالية )تركي��ا( عقب 
إس��قاط الطائرة الروس��ية، حمققة احلّد من 
ال��دور الرتك��ّي يف س��ورية. فب��ادرت إىل دع��م 
ه��ذا احل��زب سياس��ياً )املؤمت��رات يف موس��كو 
ولبع��ض »املعارض��ني الوطني��ني« الس��وريني(، 
وص��واًل إىل افتت��اح ممثلي��ٍة له هن��اك كبديٍل 
عن قوى املعارضة العسكرية والسياسية اليت 
تش��كلت هيئته��ا يف الري��اض، وال��يت ضغط��ت 
فيه��ا ومل  بش��ّدٍة إلدخ��ال ممثليه��ا  موس��كو 
تنج��ح، فعم��دت إىل عق��د مؤمتٍر هل��ذه القّوات 
يف التاري��خ نفس��ه يف املالكي��ة )مش��ال ش��رق 
س��ورية(، إضاف��ًة إىل عملي��ات االغتي��ال بع��ده 

)زه��ران عل��وش(.
ج��اءت جول��ة جني��ف3 عق��ب اتف��اق  	
جمموع��ة العم��ل الدولي��ة يف فيين��ا لتك��ّرس 
جناح��اً روس��ياً وتراجع��اً يف مطال��ب الش��عب 

تزامن��ت  احلال��ي.  الع��ام  بداي��ة  يف  الس��ورّي 
االجتماع��ات م��ع عملي��ات قص��ٍف مرعب��ٍة يف 
جن��وب ومش��ال الب��الد، حي��ث اس��تطاعت قّوات 
النظ��ام وحلفائ��ه التق��ّدم حبّجة ف��ّك احلصار 
ع��ن نّب��ل والزه��راء يف مش��ال س��ورية، لتهّج��ر 
أكثر من 200 ألٍف من سكان الريف الشمالّي 
حللب يف عمليٍة تشبه كثرياً عمليات اإلبادة 
والتطه��ري العرقّي وترقى إىل جرائم احلرب. 
فتوقف��ت احملادث��ات يف جني��ف بع��د حم��اوالت 
روس��يا تش��تيت املعارض��ة وخل��ق أكث��ر م��ن 
جه��ٍة تّدع��ي املعارض��ة بغي��ة إضع��اف موق��ف 
هيئ��ة التف��اوض. واس��تطاع الوح��ش الروس��ّي 
بعده��ا أن يف��رض ش��روط هدن��ٍة م��ع أمري��كا، 
بإقصاٍء كامٍل للدول اإلقليمية، بعد أن أبعد 
حتى الدول دائمة العضوية يف جملس األمن. 
يف ه��ذه الف��رتة ط��رح بش��ار األس��د االنتخابات 
التش��ريعية يف نيس��ان املقب��ل، ضم��ن هام��ش 
»الس��يادة« املس��موح وكتوج��ٍه إيران��ّي، بينم��ا 
أعلن��ت روس��يا أن االنتخاب��ات يف س��ورية ال بّد 
أن تت��ّم بع��د االتف��اق عل��ى تعديالٍت دس��توريٍة 
تلي عملية التسوية، أي بعد الرتتيب الروسّي 
لسورية الذي يتضح من الوقائع أنه حيمل 
يف طيات��ه عملية تطه��ٍر عرقيٍّ وحتويل 
سورية إىل بلٍد مؤلٍف من مجاعاٍت دينيٍة 
وقومي��ٍة خمتلف��ٍة حتك��م روس��يا بينه��ا 
ملصلح��ة األقلي��ات بدكتاتوري��ٍة أق��ّل 
وتقاس��ٍم سياسيٍّ للس��لطة بني املكّونات، 
روس��يا-  –ع��ذرًا،  س��ورية  إىل  وص��واًل 
 اجلدي��دة ولك��ن ب��دون ذي��ل الكل��ب، 

أو بذيٍل ال يتحّرك.

رأي
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آن برنارد، هويدا سعد
	نيويورك تاميز 

14 شباط

ترمجة مأمون حلي

احلرب 
يف سورية 

من منظور 
الشرطّي 
أبي اجملد

كان تب��ادل الرس��ائل بينن��ا أم��راً غ��ري اعتي��ادّي، تط��ّور عل��ى م��دار أكث��ر م��ن ع��ام. أب��و اجمل��د رج��ل ش��رطٍة س��وريٌّ كث��رياً  	
م��ا كان مت زّج��ه كجن��ديٍّ يف املع��ارك. كان يرس��ل لن��ا رس��ائل يف أّي وق��ت، حُمّمل��ة بأخب��اٍر م��ن خط��وط اجلبه��ات، ويتذّم��ر م��ن 

الدوري��ات امُلمّل��ة حت��ت أش��عة الش��مس احلارق��ة.

»لو أني أعرف خامتيت ما كنُت بدأت«

يف 19 أي��ار 2015 أرس��ل أب��و اجمل��د  	
لب��اٍس  يف  إحداهم��ا  أظهرت��ه  صورت��ني. 
فضفاٍض يدّخن األركيلة وهو يبتسم، كما 
ل��و أّن صديق��ًا ق��د دخ��ل للت��ّو، وعل��ى الطاول��ة 
فنجان��ا قه��وٍة تعلوهم��ا الرغ��وة. كان عل��ى 
وشك الصعود إىل باٍص ُمّتجٍه إىل تدمر اليت 
كان��ت تتهاوى حتت ضرب��ات تنظيم الدولة 
اإلس��المية. ع��دٌد كب��رٌي م��ن جن��ود النظ��ام 
كان��وا ق��د الذوا بالفرار، لكن أبو اجملد وعدداً 
قلي��اًل م��ن اجلن��ود اآلخري��ن كان��وا ق��د تلّق��وا 
األوام��ر خب��وض م��ا كان يعتق��ده معرك��ًة 
خاس��رة. كان ق��د التق��ط الصورت��ني هل��دٍف 
خ��اّص؛ »ق��د تك��ون ه��ذه الص��ور ه��ي األخرية«.

مل يتص��ل بن��ا بع��د ذل��ك. بع��د س��تة  	
أس��ابيع تلّق��ى وال��داه اتص��ااًل م��ن رج��ٍل ق��ّدم 
نفس��ه عل��ى أن��ه جن��ديٌّ وح��ّذر: »ال خياجلك��م 
األم��ل«، ث��م أغل��ق اخل��ط. ذه��ب األه��ل إىل 
، وهن��اك س��لمهم أح��د املس��ؤولني  مكت��ٍب أم��يٍّ
قصاص��ًة مكت��وٌب عليه��ا »مفق��ود«. كان��ت 
القصاص��ة املؤمل��ة ختف��ي حكاي��ًة خميف��ًة عن 
س��عي أح��د املقاتل��ني اليائ��س م��ن أج��ل البق��اء، 
والص��راع ال��ذي اع��رتاه ب��ني الواج��ب واخلوف.

قب��ل  اجمل��د  أب��ا  التقين��ا  ق��د  كن��ا  	
أكث��ر م��ن ع��ام، يف رحلٍة إعالمي��ٍة إىل تدمر 
يف نيس��ان 2014. كن��ا ب��ني آخ��ر الصحفي��ني 
الذي��ن زاروا املدين��ة وآثاره��ا القدمي��ة املهيب��ة. 
كان أبو اجملد وقتذاك يف الرابعة والعشرين. 
كان ج��زءاً م��ن مرافق��ٍة كب��ريٍة مّت فرزه��ا 
ك��ي حترس��نا– وتراقبن��ا. كان��ت تدم��ر ق��د 
فق��دت مص��در رزقه��ا الرئيس��ّي، الس��ياحة، 
وكان الرج��ال جيلس��ون هن��ا وهن��اك دون أن 
يك��ون لديه��م م��ا يفعلون��ه. ُمتش��ّددو تنظي��م 
الدول��ة اإلس��المية كان��وا عل��ى ُبع��د بضع��ة 
أمي��اٍل فق��ط إىل الش��رق، يف ح��ني كان��ت 
دبابات اجليش السورّي تشغل القلعة الواقعة 
يف أعلى اآلثار. همس��ت بعض النس��وة لنا عن 
أقرباء اختطفوا أو اختفوا لدى احلكومة بعد 
قم��ع عصي��اٍن حمل��ّي. بعض مرافقين��ا كانوا 
الباع��ة فيه��م  متوتري��ن، وح��ّدق ع��دٌد م��ن 

بعي��وٍن ختل��و م��ن امل��وّدة.
الش��رطة  رج��ال  إىل  بالنس��بة  	
اجمل��د،  كأب��ي  الصغ��رية  الرت��ب  ذوي  م��ن 
كان��ت زيارتن��ا تس��ليًة ن��ادرة. عندم��ا وصلن��ا 
إىل منطق��ة اآلث��ار تس��ّلقوا الكت��ل احلجرّي��ة 

الضخم��ة واخت��ذوا وضعي��اٍت هزلّي��ة. بع��د 
ش��هٍر من هذه الزيارة أرس��ل أبو اجملد رس��الًة 
نصّي��ًة يق��ول فيه��ا »حتيات��ي لك��م«. يف م��ا بع��د 
انش��رح لن��ا وتكّل��م ع��ن أش��ياء كان يفتقده��ا، 
كالرم��ان والعن��ب م��ن الرتب��ة الربكاني��ة 
لقرية أجداده يف مرتفعات اجلوالن. وعندما 
يتأرج��ح  كان  تتعّم��ق،  األحادي��ث  أخ��ذت 
ب��ني االفتخ��ار بواجب��ه الوط��ّي وب��ني اخل��وف 
والضج��ر -وحتى الغض��ب- من املظامل وعدم 
مواصل��ة  يف  يش��اهدها  كان  ال��يت  الكف��اءة 

احل��رب. احلكوم��ة 
املراس��لة  منتظ��م  أصب��ح  أن  بع��د  	
معنا، انضّم إىل عّدة مئاٍت من املعارف الذين 
نتواص��ل معهم داخل س��وريا بواس��طة اهلاتف 
املتنّوع��ة:  االجتماع��ّي  التواص��ل  ووس��ائل 
منشقون عن اجليش، ومتمّردون إسالميون، 
وناش��طون، ومس��ؤولون حكوميون، وأصحاب 
حم��الت، وأطب��اء، وق��ادٌة عس��كريون م��ن كّل 
احلكوم��ة  يس��اندون  أش��خاٌص  األط��راف. 
وأن��اٌس يش��مئزون منه��ا وآخ��رون رمادي��ون 
يري��دون فق��ط للح��رب أن تنته��ي. مّكنن��ا أب��و 
اجملد –وهنا نس��تعمل لقبه وال ننش��ر صورته
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حرص��ًا عل��ى عائلت��ه– م��ن النف��اذ إىل حي��اة 
اجلن��ود احلكومي��ني العادي��ني. فه��و ينتم��ي 
ة. ُتهيمن  إىل ش��رحيٍة هامٍة هي املوالني الُس��نَّ
األكثري��ة الُس��نّية يف س��وريا عل��ى التم��ّرد، 
الذي��ن  اجلي��ش  عناص��ر  أكثري��ة  ومنه��ا 
يؤّدون اخلدمة اإللزامية. كثرٌي من املدنيني 
وموظف��ي الدول��ة امُلهادن��ني ه��م م��ن الُس��ّنة 

أيض��ًا. 
امُلوالي اهلادئ

خمي��م  يف  اجمل��د  أب��و  ترع��رع  	
ال��ذي  الفلس��طينيني،  لالجئ��ني  الريم��وك 
يعي��ش في��ه كث��رٌي م��ن الس��وريني أيض��ًا. بع��د 
وق��ٍت قص��رٍي م��ن ان��دالع الث��ورة مل تس��تطع 
املواجه��ات،  بس��بب  بيته��ا  البق��اء يف  العائل��ة 
فانتقل��ت إىل ح��يٍّ آخ��ر، ث��م إىل ح��يٍّ ثال��ث. 
كان أب��و اجمل��د موالي��ًا للنظ��ام –اب��ن ضاب��ٍط 
متقاع��ٍد برتبٍة صغ��ريٍة من اجليش– لكنه مل 
يك��ن ش��خصًا ُيغّط��ي صفحت��ه على فيس��بوك 
بالعلم الس��ورّي أو بصوٍر ملتمّردين قتلى، وال 
بعهود البيعة للرئيس األسد. كان قد انضّم 

إىل وحدٍة من رجال الشرطة قبل الثورة 
بع��اٍم عل��ى األق��ّل. كان عمل��ه مالحق��ة 
جتار املخدرات والبغايا. لكن عندما ازداد 
ضغ��ط احل��رب عل��ى اجلي��ش ُأرِس��لت 
كثرٌي من وحدات الشرطة إىل املعمعة. 
ُأرِس��َل أب��و اجمل��د إىل حواج��ز عل��ى خ��ّط 
اجلبهة، وكان يقوم بدورياٍت حبثًا عن 
ناش��طي الث��ورة ش��رق مدين��ة مح��ص.

واهلب��وط  امل��ؤن  ن��درة  م��ع  	
الس��ورية  الل��رية  قيم��ة  يف  الس��ريع 
كان أب��و اجمل��د مي��زح بالق��ول إّن راتب��ه 
الش��هرّي، البال��غ قراب��ة 100 دوالٍر، ي��كاد 
ال يكف��ي لتزوي��ده بتبغ��ه امُلفّض��ل بنكه��ة 
التف��اح. كان واقع��ًا –س��ّرًا– يف غ��رام ابنة 
عّمه، لكنه كان قلقًا من أنه ال يستطيع 
كان��ت  املادي��ة.  ال��زواج  أعب��اء  حتّم��ل 
العزل��ة تنهش��ه. كت��ب يف أيل��ول 2014: 
»م��ن فضلك��م أخربون��ي بآخ��ر األنب��اء. 
لي��س لدين��ا تلف��اٌز هن��ا وال كهرب��اء، فأنا 
أعي��ش يف املنف��ى. أنا مي��ٌت، ميْت«. عندما 
حص��ل عل��ى إج��ازٍة وذه��ب إىل بيت��ه يف 
دمش��ق انتابت��ه الغ��رية من اجلن��ود الذين 
أن  فبوس��عهم  العاصم��ة،  يف  خيدم��ون 
يتناول��وا الش��راب وخيرج��وا م��ع النس��وة 
ويس��تمتعوا بكهرب��اء منتظم��ٍة نس��بيًا، 

»كم��ا ل��و أنه��م يف أوروب��ا«.
أّن  َحِل��َم  أن��ه  م��ّرًة  أخربن��ا  	

تنظي��م الدول��ة ق��د قب��ض علي��ه. بع��د ذل��ك 
بوق��ٍت قص��رٍي هاج��م التنظي��م حق��ل الش��اعر 
للغ��از وقت��ل ع��دداً م��ن أصدقائ��ه. يف تش��رين 
األول كت��ب أن��ه كان يف موق��ٍع ب��ارٍد وماط��ٍر 
حماص��راً م��ن املتش��ّددين، ُمنتظ��راً وص��ول 

التعزي��زات خلمس��ة أي��ام. س��أَلنا أب��و اجمل��د: 
»إن م��تُّ ه��ل س��تقولون )اهلل يرمح��و(؟«. ب��اح 
لن��ا بذك��رى ال تفارق��ه، تع��ود إىل ع��ام 2012. 
كان يتحدث عرب اهلاتف مع صديٍق يقتحم 
املتم��ّردون حلظته��ا موقع��ه القتال��ّي. »كن��ت 
أح��سُّ بالط��رق على باب��ه«، يتذكر أبو اجملد. 
»أتعرف��ون ذاك الش��عور، عندم��ا ش��خٌص م��ا 
تعرف��ه وحتّب��ه كث��رياً س��ُيقتل بع��د بض��ع 
دقائ��ق، وأن��ت ال تع��رف م��اذا تفع��ل؟«. كان 
يش��تكي م��ن أن اللبناني��ني يف ميليش��يا ح��زب 
اهلل اليت تساند احلكومة يتقاضون أكثر من 
املقاتلني الس��وريني، ومن أن رائحة الرش��اوى 
تف��وح م��ن اجلن��ود عل��ى احلواج��ز »الش��ّغالة«، 
بينم��ا حن��ن على جبهة الصح��راء »عم ناكل 

هوا«.
شيٌء امسه الوطنية

أب��و  بالرغ��م م��ن إحباطات��ه كان  	
اجمل��د يعتق��د أّن عل��ى »امل��رء أال ينقل��ب ض��ّد 
حكومت��ه مهم��ا فعل��ت. ال يوج��د ش��يٌء ُيس��ّمى 
ُيس��ّمى  ش��يٌء  هن��اك  بش��ار.  ]ض��د[  أو  ]م��ع[ 

ُيس��ّمى ش��يٌء  ال��والء؛  القومي��ة،  	الوطني��ة، 
]حن��ن س��وريون وعلين��ا أن نداف��ع ع��ن أمتن��ا[. 
الواح��د مّن��ا إّم��ا م��ع الدول��ة أو م��ع اجلماع��ات 
يس��تيقظ  أن  يتمن��ى  إن��ه  ق��ال  اإلرهابي��ة«. 
يف بيت��ه القدي��م فيج��د أّن احل��رب كان��ت 

حلم��ًا. »ل��و أني أع��رف أّن البحر عميٌق جداً ما 
أحبرت«، قال، مقتبس��ًا عن الش��اعر الدمشقّي 
ن��زار قبان��ي. »ل��و أني أع��رف خامتيت ما كنُت 
ب��دأت«. يف آذار املاض��ي تفاق��م إحباطه. تعارك 
باأليدي مع عمال إغاثٍة يف دمش��ق قال إنهم 
كانوا يسرقون مبساعدة مسؤولني حمليني. 
يف الشهر التالي استشاط غضبًا بعد أن ُأرِسَل 
اب��ن عم��ه إىل إدلب. اتص��ل ابن عمه به خُمرباً 
إي��اه أن��ه حماص��ٌر م��ع تس��عٍة آخري��ن. وعل��ى 
وق��ع إط��الق الن��ار س��أل اب��ن الع��م احملاصر أبا 
اجمل��د: »م��اذا ينبغ��ي أن نفع��ل؟«. ط��ار ص��واب 
، وليس  أب��ي اجمل��د: »حنت��اج إىل 10000 جن��ديٍّ
فق��ط 10 جن��ود. تص��ّوري، إنه��م يضعونه��م يف 

ذل��ك املكان لُيالق��وا حتفهم«.
»إنين أنتحر«

يف 14 أي��ار اجت��اح مقاتل��و الدول��ة  	
��خنة. كان أب��و اجمل��د  اإلس��المية مدين��ة السُّ
يف إج��ازٍة عندم��ا وص��ل املتطّرف��ون إىل حدود 
دمش��ق  يف  ُتبقي��ه  أن  أم��ه  حاول��ت  تدم��ر. 
ق��ّرر  لكن��ه  الش��خصية  بطاقت��ه  بإخفائه��ا 
الذهاب يف اليوم التالي، وسرعان ما َعِلَم 
أن وحدته سرُتَسل إىل تدمر. قال القادة 
إنهم سُيبّلغون عن أّي شخٍص يتخّلف. 
»إن��ي أنتح��ر. إن��ي أمش��ي حن��و امل��وت 
بقدمي، لكي ال أستطيع فعل أّي شيء. 
ال تسأليي عن وقت رحيلي، فأنا أكره 
ه��ذا الس��ؤال. ليت��ي ال أس��تيقظ غ��دًا«.

16 أي��ار: ش��ارك بوس��ت صديٍق على   
فيس��بوك: »اهلل اهلل أيه��ا الوط��ن. أبطالك 

يف القب��ور، ولصوص��ك يف القص��ور«.
17 أي��ار: وص��ل إىل مح��ص وذه��ب   
إىل عّراف��ٍة. ش��اهدته العّرافة ينتقل إىل 
مكاٍن بهيج »أخضر حتيط به األشجار«. 

اجلّن��ة؟.
18 أي��ار: ألغ��اٌم أرضيٌة على الطريق   
إىل تدم��ر أج��ربت حافلت��ه عل��ى الع��ودة.

19 أيار: الصور األخرية.  
آخ��ر  ذل��ك: ال ش��يء. جتّم��د  بع��د  	
ظه��وٍر ألبي اجملد على وس��ائل التواصل 
االجتماع��ّي عن��د: »أن��ا يف تدم��ر. أعزائ��ي 
الغوال��ي، ال حتزن��وا علّي. إّنا هلل وإّنا إليه 

راجع��ون«.
كيف انتهى األمر

بع��د س��يطرة التنظي��م عل��ى املدينة  	
اختب��أ أب��و اجمل��د يف بي��ت عائل��ٍة يعرفه��ا، 
عل��ى  حفاظ��ًا  أي��اٍم   8 بع��د  غ��ادر  لكن��ه 
س��المة العائل��ة. اس��تطاع أح��د عناص��ر 
املس��اجد.  أح��د  يف  علي��ه  التع��ّرف  التنظي��م 
»ش��اهدت  الحق��ًا:  النس��وة  إح��دى  أخربتن��ا 
عش��رة مقاتلني داعش��يني بوجوههم املخيفة. 
	كان أحده��م ميس��ك الس��يف. قطع��وا رأس��ه 

أمام عيّي«.
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- ال تع��رب املق��االت املنش��ورة بالض��رورة ع��ن رأي اجملل��ة.

- ترح��ب امل����جلة مبس�����اهماتكم غ��ري املنش������ورة س��ابقًا.
3ayn-almadina.com 
info@3ayn-almadina.com

@3aynAlmadina /3aynAlmadina

ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ مجّلة

صياد المدينة

مجعّيات األسد اخلريّية يف طرطوس

 عضو الشــبكة السورية
لإلعــام المطبوع

بطاني��ٍة  وثالمثئ��ة  ع��كازاً  وأربع��ون  متح��ّركًا  كرس��ّيًا  عش��رون  	
-ب��ني جدي��دٍة ومس��تعملة- ه��ي ش��حنة املس��اعدات حم��ّل اخل��الف والتن��ازع ب��ني 
جمموعت��ني »خرييت��ني« م��ن اجملموع��ات الناش��طة يف رعاي��ة اجلرح��ى م��ن جنود 

طرط��وس. ري��ف  يف  األس��د 
الس��نديان  قام��ات  »فري��ق  يق��ول  	
اب��ي  نصَّ خ��داع  يف  وقع��وا  إنه��م  التطوع��ي« 
»مجعي��ة األصال��ة اخلريي��ة«، إذ اضطّره��م 
غ��ري  -وه��م  والبريوقراطي��ة  الروت��ني 
االجتماعي��ة-  الش��ؤون  وزارة  يف  املس��جلني 
إىل االس��تعانة برتخي��ص مجعي��ة األصال��ة 
لتلقي ش��حنة مس��اعداٍت كانت قد أرس��لتها 
»اخليمة السورية« يف أمريكا للفريق حصرًا. 
وكان املف��رتض أن تس��لمهم اجلمعي��ة ه��ذه 
االتف��اق  حبس��ب  وصوهل��ا،  ف��ور  الش��حنة 
ب��ني اجلانب��ني، لك��ن »األصال��ة« مل تفع��ل، ب��ل 
أخف��ت الش��حنة يف مس��تودعها لتب��اع القط��ع 
اجلدي��دة منها فيما يوّزع املس��تعمل للدعاية 

وك��ّف األلس��نة.
فري��ق  مزاع��م  اجلمعي��ة  تك��ّذب  	
الس��نديان، وتنش��ر وثائ��ق تفصيلي��ًة ب��كّل م��ا 
اس��تلمته ووّزعت��ه عل��ى املس��تحقني. وحتم��ل 
وص��ّف  ضب��اٍط  أمس��اء  املنش��ورة  اجل��داول 
ضب��اٍط وجن��وٍد تلق��ى كلٌّ منه��م ع��كازاً أو 
وتتقّص��د  بطاني��ة.  أو  متح��ّركًا  كرس��يًا 
املرخ��ص«  »غ��ري  وص��ف  إحل��اق  اجلمعي��ة 
يف  من��ه،  انتقاص��ًا  الس��نديان  فري��ق  باس��م 
كّل منش��وٍر هلا على صفحتها يف فيس��بوك. 
التطوع��ّي  الس��نديان  قام��ات  فري��ق  وي��رّد 
)غري املرّخص( برسالٍة مفتوحٍة »إىل السيد 
الس��ورية«،  العربي��ة  اجلمهوري��ة  رئي��س 
يناش��ده فيه��ا التدخ��ل »إلع��الء كلم��ة احلق 
مم��ن  الش��هداء  وأس��ر  جرحان��ا  وإنص��اف 

كان��وا ينتظ��رون معن��ا ه��ذه األمان��ة«.
اجلانب��ني  ب��ني  الرتاش��ق  يتط��ّور  	
وأنصارهم��ا من اجلرحى املزعومني، فيقول 
رئي��س مجعي��ة األصال��ة إن��ه تلق��ى اتص��ااًل 
م��ن مس��ؤوٍل أم��يٍّ كبرٍي يأمره فيه بتس��ليم 

نق��اش،  دون  الس��نديان  لفري��ق  الش��حنة 
و«علواه يبيعوها. ما إلكم عالقة«، أو »نشحط 
اجل��رد –أي ري��ف دريكي��ش- كل��ه«! وباملث��ل 
ق��ال فري��ق الس��نديان إن��ه تلق��ى، ه��و اآلخ��ر، 
تتدخ��ل  أمني��ني.  م��ن مس��ؤولني  تهدي��داٍت 
جمموع��ٌة ثالث��ٌة م��ن طرط��وس أيض��ًا، ه��ي 
»مجعي��ة الرض��ا اخلريي��ة«، لتنش��ر بطاق��ة 
ش��كٍر للفريق��ني املتخاصم��ني، عل��ى جه��ود 
األّول يف إقن��اع »اخليم��ة الس��ورية« بإرس��ال 
الش��حنة، وكرم الثاني بتخصيصه مجعية 
وكرتون��ة  ألبس��ة  كرتون��ات  ب���«4  الرض��ا 
أحذي��ة و4 بطاني��ات«، وّزعته��ا عل��ى مخس��ة 
وأربع��ني عائل��ة جري��ح. وه��و العم��ل اخلريّي 
الثاني للرضا بعد تقدميها عش��رات القوالب 
حي��ث  العويني��ة،  قري��ة  ملق��ربة  اإلمسنتي��ة 

تنش��ط.
و«األصال��ة«  »الرض��ا«  وس��وى  	
و«الس��نديان« )غ��ري املرّخ��ص( تنش��ط مئ��ات 
اجملموع��ات »التطّوعي��ة« يف ريف طرطوس، 
وترتك��ز أنش��طتها املفرتض��ة يف مس��اعدة 
اجلرحى وعائالت القتلى من جيش األس��د. 
قب��ل  جن��ديٍّ  كّل  اقرتف��ه  عم��ا  ومبع��زٍل 
إصابت��ه، تب��دو ص��ور اجلرح��ى، اليت تنش��رها 
اس��تعراضاتها  يف  اخلريي��ة  اجلمعي��ات 
املتس��ّولة، مث��ريًة للش��فقة ومهين��ًة هل��م إىل 
ح��دٍّ كب��ري، ح��ني يظه��رون جب��وار عب��وات 
الزي��ت وأكي��اس األرز الصغ��رية، بالع��كازات 
أو على الكراس��ي املتحركة أو فوق األس��ّرة 
يف غ��رٍف فق��ريٍة ج��داً عل��ى جدرانه��ا دوم��ًا 

ص��ور بش��ار األس��د.
عّلق��ت ام��رأٌة عل��ى إح��دى الص��ور:  	
»نيالك��ن، عنكن مجعيات كترية بطرطوس 

عّن��ا«. م��ا  بالالزقي��ة  وحن��ن 

عمار بالل رئيس فريق السنديان

عادل صادق رئيس مجعية األصالة

https://twitter.com/3aynAlmadina
https://www.facebook.com/3aynAlmadina
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