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سورية يف مهّب األمم

تتس��ارع األح��داث الس��ورية ويتعّق��د مش��هد الب��الد يوم��ًا في��وم، وال س��ّيما إث��ر التدّخ��ل العس��كرّي الروس��ّي  	
ومفاعيل��ه عل��ى الس��احة الداخلي��ة بس��بب اّتباع��ه سياس��ة األرض احملروق��ة واس��تهداف البني��ة التحتي��ة للمناط��ق 
احملّررة، وما نتج عن ذلك من ردود فعٍل إقليميٍة ودوليٍة متصاعدة، رغم أنها ما زالت دون املستوى املطلوب طبعًا.

ولك��ن موج��ة التملم��ل العامل��ّي ه��ذه، وال��ي وصل��ت إىل ح��ّد تلوي��ح الس��عودية وتركي��ا بالتدّخ��ل ال��رّبي،  	
بالتحالف مع بعض الدول ودون غطاٍء من األمم املتحدة أو حلف الناتو؛ تدّل على ان الغليان يف املنطقة وصل إىل 
ح��دٍّ يه��ّدد بانفجاره��ا بالفع��ل ال جم��ازاً. وال ش��ّك أن جل��م اإلدارة األوبامي��ة متلم��ل الدولت��ن وحنقهم��ا مل يكن دون 
وعوٍد بضغوٍط أمريكيٍة جاّدٍة هذه املّرة على روس��يا، رأس حمور الش��ّر اجلديد الذي أعمل أنيابه يف س��ورية بغطاٍء 

هزي��ٍل من بش��ار األس��د.
وبنظ��رٍة متفائل��ٍة ق��د يع��ي م��ا س��بق أنن��ا ق��د جتاوزن��ا األس��وأ؛ ج��ّرب النظ��ام كّل ق��واه الذاتي��ة واس��تنزف  	
حاضن��ة مؤيدي��ه بش��ريًا ح��ّد اإلنه��اك، ث��م اس��تعان مبيليش��ياٍت طائفي��ٍة ب��دأت حب��زب اهلل وانته��ت باحل��رس الث��ورّي 
اإليران��ّي، وأخ��رياً ره��ن ق��راره ومص��ريه لل��روس الذي��ن ل��ن يتوّرع��وا ع��ن املقايض��ة به يف صفقٍة أوس��ع، ومل يس��تطع 
حتقي��ق مكاس��ب جّدي��ة عل��ى األرض الس��ورية ال��ي ب��ات حيك��م أقّله��ا، وال تس��ويق نفس��ه بوصف��ه صّم��ام األمان ضّد 

الفوض��ى، ب��ل ب��ان بوض��وٍح أن��ه منبعه��ا، مب��ا فيه��ا داع��ش.
إذن، ق��د نش��هد يف القري��ب غ��ري العاج��ل مس��اراً دولي��ًا ميش��ي بثب��اٍت باجت��اه تغي��ري النظ��ام، رغ��م أن ه��ذا ل��ن  	
يع��ي –عل��ى األرج��ح- وص��ول الث��ورة إىل غاياته��ا الكامل��ة مبج��ّرد ه��ذا التغي��ري. ومن هن��ا عليها أن جت��ّدد طاقاتها ما 
أمكن، وأن تستعّد لطرٍق متعّرجٍة ال ينفع معها نفاد الصرب واالستعجال، ولكنها لن تكون داميًة ومريعًة كحال 

الس��نوات الس��ابقة.
أما إن خاب هذا األمل فثورتنا اليتيمة مستمّرة... حتى يقضي اهلل أمراً كان مفعوال. 	
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هيئة التحرير

القضيَّة السوريَّة... 
بني فرضيََّت التهدئة والتصعيد املفتوح

عل��ى وقع جمازر العدوان الروس��ّي  	
وتق��ّدم امليليش��يات الطائفي��ة يف ري��ف حل��ب 
الش��مالّي، فش��لت جول��ة »مؤمت��ر« جني��ف3 يف 
حتقيق أضعف إميان خطوات احلّل السياسّي 
ال��ي رمسه��ا قرار جملس األم��ن الدولّي رقم 
2254 وخارط��ة طري��ق فيين��ا. لتع��ود الك��رة 
جمّدداً إىل ملعب القوى اإلقليمية والدولية 
الفاعل��ة يف املل��ف الس��ورّي، على ض��وء وضوح 
النواي��ا الروس��ية اإليراني��ة. كم��ا ارتفع��ت 
حّدة تصرحيات املعس��كر السعودّي الرتكّي، 
وس��ط تكهن��اٍت ع��ن ق��رب تدخ��ٍل عس��كريٍّ 
للدولت��ن حت��ت غط��اء التحال��ف اإلس��المّي 
الذي أنشأته الرياض مؤخراً، دون أن يتوقف 
احل��راك الديبلوماس��ّي الدول��ّي العال��ق ب��ن 
تنفيذ مقّررات املؤمترات وبن ترمجتها وفق 

املص��احل وال��رؤى الدولي��ة.

التهدئة وإيصال املساعدات اإلنسانية
الدول��ّي  املبع��وث  أعل��ن  أن  بع��د  	
للس��الم، س��تيفان دميس��تورا، انته��اء جول��ة 
جني��ف »التحضريي��ة« مطل��ع الش��هر احلالّي، 
توّجهت األنظار إىل مدينة ميونخ حيث عقد 
وزراء خارجي��ة ال��دول الك��ربى واإلقليمي��ة 
اجتماع��ات مؤمت��ر »جمموع��ة الدع��م الدولّي 
لس��وريا«، وال��ي خلص��ت إىل تب��ّي اجملتمع��ن 
خط��ة تس��ريع إيص��ال املس��اعدات اإلنس��انية 
»أعم��ال  وإيق��اف  احملاص��رة،  املناط��ق  إىل 
العن��ف« حبل��ول 19 م��ن ش��باط اجل��اري، عل��ى 
أن ال يش��مل ذل��ك اهلجم��ات ض��د املنظم��ات 
اإلرهابي��ة كداع��ش والنص��رة، وف��ق م��ا ج��اء 
يف املؤمت��ر الصحف��ّي اخلتام��ّي ال��ذي عق��ده 
األمريك��ّي ج��ون ك��ريي  وزي��ر اخلارجي��ة 
م��ع نظ��ريه الروس��ّي س��ريغي الف��روف. ويف 
إل��زام  عل��ى  املؤمت��ر  نتائ��ج  تن��ّص  مل  ح��ن 

عملي��ات  وق��ف  بتطبي��ق  الروس��ّي  الط��رف 
القص��ف املمنه��ج ض��د املناط��ق احمل��ّررة، إال 
أّن الرتجيح��ات صّب��ت يف اجت��اه مي��ٍل روس��يٍّ 
إىل ختفي��ف مع��ّدل الغ��ارات اجلوي��ة ال��ي 
وص��ل عدده��ا إىل حن��و 2000 غ��ارٍة خ��الل 15 
يوم��ًا، وذل��ك بع��د االنتق��ادات العدي��دة ال��ي 
ُوّجه��ت ملوس��كو، وال��ي ج��اء أحدها على لس��ان 
الرئي��س األمريك��ّي ب��اراك أوبام��ا، الذي طلب 
م��ن نظ��ريه الروس��ّي فالدمي��ري بوت��ن وق��ف 
الضربات الي تشنها الطائرات الروسية على 
مناطق »املعارضة املعتدلة« وفق تعبريه. وإن 
صّح��ت هذه الفرضية فإنها تعي أن موس��كو 
تسعى بدورها إىل الظهور مبظهر احلريص 
عل��ى تنفي��ذ الق��رارات الدولي��ة واملش��اركة 
عل��ى  الطري��ق  وقط��ع  السياس��ّي،  احل��لّ  يف 
تلوي��ح الري��اض وأنق��رة بالتدخل العس��كرّي، 
ال��ذي ق��ال رئي��س ال��وزراء الروس��ّي دمي��رتي 
ميدفي��دف إن��ه ق��د ي��ؤّدي إىل ح��رٍب عاملي��ٍة 

ثالث��ة. 

مؤشراٌت للتصعيد
وزي��ر  اك�������تشف  ل��ه،  بي��اٍن  يف  	
اخلارجي��ة األمريك��ّي »أن اهلجمات املس��تمّرة 
لقّوات احلكومة الس��ورية، بدعٍم من ضرباٍت 
جّوي��ٍة روس��ية، ض��ّد مناط��ق تس��يطر عليه��ا 
ق��ّوات املعارض��ة تش��ري إىل س��عيها إىل ح��لٍّ 
عس��كريٍّ ولي��س ح��اًل سياس��يًا للص��راع يف 
س��ورية«. وعل��ى الط��رف اآلخ��ر س��رعان م��ا 
ترمجت العربية السعودية تصرحياتها حول 
التدخ��ل العس��كرّي يف س��وريا بنش��ر قاذف��اٍت 
إجنرلي��ك  قاع��دة  يف  حربي��ٍة  ومقات��الٍت 
الرتكية، بعد أن سبق لوزارة الدفاع الروسية 
أن أعلن��ت ع��ن رصده��ا حت��ّركاٍت عس��كريًة 
تركيًة مكثفًة يف املناطق احلدودية لسوريا. 

وبالرغم من ذلك ال تزال النداءات الس��عودية 
الرتكية، الي تطالب بإنشاء منطقٍة عازلة، 
الدولي��ة.  السياس��ية  بالتط��ّورات  مرتبط��ًة 
اخلارجي��ة  وزي��ر  تصرحي��ات  خرج��ت  إذ 
الس��عودّي، ع��ادل اجلب��ري، لتؤك��د عل��ى رغبة 
بالده يف التدخل للقضاء على تنظيم داعش، 
ضمن التحالف الدولّي الذي تقوده الواليات 
املتحدة، الي مل تظهر أّي نوايا جّديٍة لتغيري 
موقفه��ا حت��ى اآلن. إال أّن اإلص��رار الروس��ّي 
الس��عودية  باملص��احل  االع��رتاف  ع��دم  عل��ى 
الدولت��ن  يدف��ع  ق��د  والرتكي��ة يف س��وريا 
إىل ممارس��ة املزي��د م��ن الضغ��وط السياس��ية 
عل��ى ال��دول الك��ربى ألخ��ذ ه��ذه القضي��ة يف 
االعتب��ار. فعل��ى اجلان��ب الس��عودّي يش��كل أّي 
	تق��ّدٍم حلل��ف النظ��ام تقّدمًا للنف��وذ اإليرانّي، 
وه��و م��ا تعّده الرياض أم��راً ال ميكن متريره، 
تض��اف إىل ذل��ك رعاي��ة الس��عودية للهيئ��ة 
العليا للتفاوض، فضاًل عن إميان السعودين 
ب��أن اإلطاح��ة باألس��د ه��ي الس��بيل الوحي��د 
للقض��اء عل��ى داع��ش، كما ص��ّرح اجلبري من 
ميون��خ. أم��ا يف م��ا ي��ّص اجلان��ب الرتك��ّي 
ف��ال ختل��و الص��ورة م��ن التعقي��دات، خاّص��ًة 
مع متّدد نفوذ »قّوات س��وريا الدميوقراطية«، 
الفق��رّي، إىل  ال���PYD عموده��ا  ال��ي يش��كل 
املناط��ق احلدودي��ة م��ع تركي��ا، يض��اف إىل 
ذل��ك قط��ع ط��رق إم��داد الكتائ��ب الثوري��ة من 
احلدود الرتكية، واحلسابات اإلسرتاتيجية 
مع روس��يا، وقضية الالجئن الس��ورين على 

األراض��ي الرتكي��ة. 
وم��ن خالل ما س��بق، ق��د تدفع هذه  	
التط��ّورات الوض��ع إىل املزي��د م��ن التصعي��د 
امليدان��ّي، عل��ى ض��وء عدم الرغبة الروس��ية يف 
االقتناع بأن احلّل العس��كرّي لن يؤتي بنتائج 

تعي��د األس��د إىل م��ا كان علي��ه.
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معاذ الطلب

رادار المدينة

حنو توحيد 
فـصائل الشمال

املعلمون السوريون يف مؤمتٍر نقابيٍّ بأنطاليا

الفصائ��ل  لتوحي��د  حماول��ةٍ  يف  	
راي��ة  حت��ت  احلل��ّي  الش��مال  يف  املعارض��ة 
متع��ّددة  الشرس��ة  اهلجم��ة  نتيج��ة  الث��ورة 
احمل��اور، أطل��ق ناش��طون س��وريون يف تركي��ا 
وبلداٍن أخرى مبادرًة حتت اسم »مبادرة شباب 
الثورة حنو مشروٍع وطيٍّ جامٍع«، تهدف إىل 
احلش��د واملناص��رة ملش��روع جتمي��ع الفصائ��ل 
وتش��كيل جيش جبهة الش��مال بقيادٍة واحدة، 
بغاية اعتماد هذه املبادرة والتوقيع عليها من 
قب��ل الفعالي��ات املدني��ة الثوري��ة، لتط��رح يف 
م��ا بع��د عل��ى ث��ّوار الداخ��ل كن��وٍع م��ن الدع��م 
املعن��وّي، فيم��ا يقتص��ر دور الناش��طن عل��ى 

الدع��م اإلعالم��ّي للتش��كيل املف��رتض.
اجتم��ع  ال��دور  هل��ذا  واس��تكمااًل  	
سياس��يٍة،  وأح��زاٍب  تي��اراٍت  ع��ن  ممثل��ون 
م��ن  وش��خصياٌت  حقوقي��ون،  وناش��طون 
اجملتم��ع املدن��ّي، وأف��راٌد مس��تقلون، لت��داول 
النهائي��ة  صيغته��ا  عل��ى  والتواف��ق  املب��ادرة 
والتوقي��ع عليه��ا، حبض��ور ممثل��ن عن بعض 
الفصائ��ل العس��كرية )جتم��ع فاس��تقم كم��ا 
أم��رت، حرك��ة ن��ور الدي��ن الزنك��ي، كتائ��ب 
الصف��وة اإلس��المية، اجملل��س العس��كري، لواء 

م��راد(. الس��لطان 
عش��ر  الثان��ي  يف  االجتم��اع  عق��د  	
الوطني��ة  الكتل��ة  الش��هر يف مق��ّر  ه��ذا  م��ن 

غ��ازي  مبدين��ة  الس��ورية  الدميقراطي��ة 
عنت��اب، ويق��ول مدير مكتبها يف عنتاب س��ائد 
ش��خلها »إن الكتل��ة قّدم��ت قاع��ة االجتم��اع 
فق��ط دون أن يك��ون هل��ا أّي دوٍر آخ��ر، حفاظ��ًا 
عل��ى خصوصي��ة املب��ادرة كعمٍل ث��وريٍّ ومن 

نب��ض الش��ارع«.
الضب��اط  م��ن  ع��دٌد  وأدل�����ى  	
برأيه��م  العس��كرية  الثوري��ة  والش��خصيات 
مصطف��ى  العمي��د  فتح��دث  املب��ادرة،  ح��ول 
الش��يخ عرب الس��كايب عن األزمة الي متّر بها 
الث��ورة واحن��راف مس��ارها باجتاه��اٍت خت��دم 
ب�«اجله��ل  ذل��ك  مفّس��راً  وحلف��اءه،  النظ��ام 
وأس��لمة احلراك«، وشّدد على وجوب إصالح 
هذا الواقع الذي سيوصل السورين إىل نتائج 
أكث��ر كارثي��ًة إذا م��ا اس��تمّر عل��ى حال��ه.

وق��ال العقي��د عبد اجلبار العكيدي،  	
الرئي��س الس��ابق للمجلس العس��كرّي حبلب، 
أخ��رى مب��ادرًة  م��ع جمموع��اٍت  أطل��ق  إن��ه 
ش��بيهة، وإنه��م يس��عون إىل تش��كيل مؤّسس��ٍة 
عس��كريٍة من��ذ بضع��ة أش��هر، حتم��ل اس��م 
اجلبهة الشمالية كذلك، ووضعوا هلا هيكليًة 
	ونظام��ًا داخلي��ًا، وتض��ّم فصائ��ل حل��ب وإدلب. 

وش��ّخص العكي��دي »احلال��ة املرضي��ة ال��ي 
أصيب��ت به��ا الث��ورة« ملقي��ًا الل��وم كل��ه عل��ى 
الثّوار، دون أن يتطّرق �وقبله الشيخ- إىل دور 
ال��دول اإلقليمية والصديقة، وجتاهل س��ؤال 
»ع��ن املدين��ة« ع��ن دور ال��دول يف واق��ع الثورة 

الس��ورية الي��وم. 
ياس��ر  املداخ��الت  يف  وش��ارك  	
اليوس��ف، عض��و املكت��ب السياس��ّي حلرك��ة 
ن��ور الدي��ن الزنك��ي، الذي أعل��ن موافقته على 
املب��ادرة ال��ي وصفها باجليدة ال��ي ترمي إىل 
وحدة الفصائل ضمن هيكٍل تنظيميٍّ وإداريٍّ 

واح��د.
 /69/ بتوقي��ع  االجتم��اع  انته��ى  	
املب��ادرة،  عل��ى  ثوري��ًة  وجه��ًة  ش��خصيًة 
وإعالنه��ا عل��ى اإلع��الم وصفح��ات التواص��ل 
يف  الفصائ��ل  إىل  وإيصاهل��ا  االجتماع��ّي، 
الداخ��ل وإىل ري��اض حج��اب املنّس��ق الع��ام 
للهيئ��ة العلي��ا للتف��اوض. وتتوّج��ه اجله��ود 
وتش��كيل  املب��ادرات،  ه��ذه  جتمي��ع  إىل  اآلن 
ق��ّوة ضغ��ٍط مدني��ٍة تدف��ع باجت��اه التوحي��د، 
وتأسيس هيئة أركاٍن حتتضن مجيع الثّوار 

. ين لعس��كر ا

بدع��وٍة م��ن نقاب��ة »ايتي��م ب��ري س��ان«  	
الرتكية للرتبية والتعليم، ش��اركت النقابة 
الس��ورية العامة للمعلمن يف املؤمتر الس��نوّي 
العاشر للنقابة الرتكية الذي عقد يف مدينة 

أنطالي��ا أي��ام )14-13-12( م��ن ه��ذا الش��هر.
وخ��الل املؤمت��ر وّقع��ت نقاب��ة »ايتيم  	
بري س��ان« مع نقابة املعلمن الس��ورية اتفاقية 
تعاوٍن ملّدة مخس سنواٍت يف جوانب عّدٍة أبرزها 
تقدي��م اخل��ربات االستش��ارية وتب��ادل البعث��ات 
والوفود، إضافًة إىل »تدريب وتكوين اخلرباء«.

الس�������ورية  ال������نقابة  دع��وة  وتع��ّد  	
إىل  املؤمت�������ر،  ه��ذا  إىل  للمعلم��ن  	العام��ة 
جان��ب )16( نقاب��ًة مثل��ت )16( دول��ًة، اعرتاف��ًا 

الرتكي��ة  املعلم��ن  نقاب��ات  أك��رب  م��ن 
بالنقابة الس��ورية. ويتيح االتفاق املوقع مع 
النقاب��ة الرتكي��ة فرص��ًا كب��ريًة يف متت��ن 
التعليم��ّي  النقاب��ّي  اجلس��م  م��ع  الص��الت 
يف تركي��ا وم��ع وزارة التعلي��م الرتكي��ة. 
كم��ا تس��هم العالق��ة م��ع النقاب��ة الرتكي��ة 
يف تطوي��ر واق��ع العم��ل التعليم��ّي لالجئ��ن 
الداخ��ل احمل��ّرر  الس��ورين يف تركي��ا ويف 
املعلم��ن  ع��ن  الدف��اع  يف  وكذل��ك  أيض��ًا، 
والتص��ّدي  عيش��هم  ظ��روف  وحتس��ن 
للمش��كالت ال��ي يواجهونه��ا يف مدارس��هم.

تأّسس��ت نقاب��ة »ايتي��م ب��ري س��ان«  	
قبل 24 عامًا. وحققت، منذ تأسيس��ها وحتى 

الي��وم، إجن��ازاٍت هام��ًة لص��احل املعلم��ن يف 
تركي��ا، وص��ارت أح��د أب��رز املدافع��ن ع��ن 
حقوقه��م. وبل��غ ع��دد املنتس��بن إليه��ا أكث��ر 
أل��ف معل��ٍم ومعلم��ة. وحيظ��ى  م��ن )400( 
الرئي��س احلال��ّي عل��ي يلتش��ن هل��ا بش��عبيٍة 

كب��ريٍة يف أوس��اط املعلم��ن األت��راك.
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أمحد أبو زيد

شبح احلصار ُيّيم على مدينة حلب من جديد
وناشطوها يسعون إىل حماربته بالتوّحد

تغ��رّياٌت مفاجئ��ٌة يف خريط��ة الق��وى، وانهي��اراٌت س��ريعٌة لدفاع��ات فصائ��ل الث��ورة املقاتل��ة يف ريف حلب الش��مالّي أمام  	
ضرب��اٍت بّري��ٍة وجّوي��ٍة أّدت إىل خس��ارتهم أج��زاء واس��عًة م��ن مناط��ق نفوذه��م حلس��اب ق��ّوات النظ��ام وميليش��ياته الطائفي��ة من 
جهة، وحلساب فصيل »جيش الثوار« التابع لتحالف »قوات سوريا الدميقراطية« املدعوم من الواليات املتحدة األمريكية، من 

جه��ٍة أخرى.

التط��ّورات امليداني��ة ال��ي ش��هدتها احملافظ��ة خ��الل أق��ّل م��ن  	
15 يوم��ًا أع��ادت إىل نف��وس س��كان األحي��اء احمل��ّررة م��ن مدين��ة حل��ب 
ختّوفاته��م م��ن ش��بح احلص��ار ال��ذي أصب��ح أق��رب م��ن أّي وق��ٍت مضى. 
األمر الذي دفع ناشطي املدينة، مبختلف جماالت عملهم، إىل سباق 
الزم��ن به��دف توحي��د صفوفه��م حتض��رياً ألس��وأ االحتم��االت ال��ي ق��د 
متّر بها مدينتهم، وتأمن خمزوٍن احتياطيٍّ من املواد الغذائية والقمح 

واحملروق��ات يكف��ي الس��كان ألط��ول ف��رتٍة ممكن��ة.

»ثّوار حلب« كياٌن ثوريٌّ موّحد
يف  الناش��طن  معظ��م  أعل��ن  اجل��اري  الش��هر  م��ن   13 يف  	
خمتل��ف اجمل��االت داخل املدينة عن تش��كيل كياٍن ث��وريٍّ موّحٍد يضّم 
العامل��ن يف أغلبي��ة الكيان��ات والتجّمعات. وانتخب »ثّوار حلب« س��بعة 
أش��خاٍص منه��م ُكلف��وا مبهم��ة إع��داد نظ��اٍم داخل��يٍّ للكي��ان املوّح��د 
وهيكلي��ٍة إداري��ٍة ل��ه. وق��ال الناش��ط عب��د احلمي��د البك��ري، يف تصري��ٍح 
خاصٍّ ل�«عن املدينة«: »ثّوار حلب هو تشكيٌل يضّم كافة ثّوار املدينة 
بصفاته��م الش��خصية ودون مس��ّمياٍت اعتباري��ة، به��دف مج��ع كلم��ة 
الث��وار والعس��كر واملدني��ن يف بوتق��ٍة واح��دة. إن املرحل��ة ال��ي مت��ّر به��ا 
حل��ب وريفه��ا تف��رض عل��ى اجلمي��ع تقدي��م التن��ازالت والتخل��ي ع��ن 
املس��ّميات يف س��بيل احلف��اظ عل��ى الث��ورة ال��ي ال ميك��ن أن تس��تمّر إال 

بتوّح��د اجلمي��ع«.
قّوٌة مركزيٌة موّحدة

ويف ذات السياق اتفقت الفصائل العسكرية العاملة يف حلب  	
وريفها على تشكيل قّوٍة مركزيٍة موّحدٍة تضّم معظم الفصائل الي 
قّدمت »البيعة« لقائد حركة أحرار الشام اإلسالمية السابق، املهندس 
هاشم الشيخ )أبو جابر(، على أن يكون قائدها يف القتال دون أن تتخلى 

عن مس��ّمياتها وراياتها.
وأك��د الناط��ق الرمسّي باس��م حركة »ن��ور الدين الزنكّي«،  	

إح��دى الفصائ��ل املش��اركة يف ه��ذه الق��ّوة، يف تصري��ٍح خ��اصٍّ ل�«ع��ن 
املدينة«، أن تش��كيل القّوة املركزية يأتي كخطوٍة أوىل حنو التوّحد 
ال��ذي تقتضي��ه املرحل��ة احلرج��ة ال��ي متّر به��ا حلب وريفها الش��مالي. 
وأض��اف النقي��ب عب��د الس��الم عب��د ال��رزاق: »ته��دف خطتن��ا اآلن إىل 
توجي��ه ضرب��اٍت قوي��ٍة ومرّك��زٍة ومفاجئٍة لقوات النظام وميليش��ياته 
يف كّل م��كان. ستس��معون قريب��ًا إن ش��اء اهلل أخب��اراً جي��دة، وس��تثبت 
األي��ام القليل��ة القادم��ة ذل��ك«. وتاب��ع عب��د ال��رزاق: »حن��ن، يف حرك��ة 
ن��ور الدي��ن الزنك��ي، نرح��ب وندع��م أّي جه��ٍد يصّب يف مصلح��ة الثورة 
الس��ورية وي��ؤّدي إىل انعكاس��اٍت جي��دٍة عل��ى األرض. ون��رى أن خط��وة 
تش��كيل الق��وة املركزي��ة بقي��ادة األخ أب��و جاب��ر ه��ي أوىل اخلط��وات يف 
طريق وحدة الصّف، طاملا أن هدفنا مجيعًا هو إسقاط النظام اجملرم 
وكّف يده عن الش��عب الس��ورّي الذي يغرق منذ س��نن يف دماء أبنائه 

ال��ي يش��ارك يف س��فكها كّل جمرم��ي الع��امل«.
غرفة إدارة أزمة

ب��دوره أنش��أ »جمل��س مدين��ة حل��ب احل��رة« غرف��ًة خاّص��ًة  	
والفصائ��ل  الفاعل��ن  الناش��طن  م��ن  ع��دداً  ضّم��ت  األزم��ة  إلدارة 
العس��كرية واهليئ��ات القضائي��ة وش��رطة حل��ب احل��ّرة، بهدف ترش��يد 

االحت��كار. ومن��ع  االبت��زاز  م��ن  املواطن��ن  ومحاي��ة  االس��تهالك 
وق��ال رئي��س اجملل��س احملل��ّي ملدين��ة حل��ب، املهن��دس بريت��ا  	
حاجي حس��ن، يف تصريٍح ملراس��ل »عن املدينة«، إن اجمللس والش��رطة 
الس��ورية احل��ّرة واحملكمة الش��رعية اتفق��وا على عّدة ق��راراٍت صارمٍة 
به��دف احملافظ��ة عل��ى خمزون املدين��ة من املواد الغذائي��ة واحملروقات 
لضمان توافرها يف األس��واق بالس��عر الطبيعّي، وتوّعدوا كّل خمالٍف 
لتلك القرارات باملساءلة القانونية وفرض عقوباٍت على من تسّول له 
نفس��ه املتاجرة مبحنة احللبين«. وأش��ار حاجي حس��ن إىل أن اجمللس 
ب��دأ مؤخ��راً بتيس��ري دوري��ات مراقب��ٍة متويني��ٍة مش��رتكٍة، بالتع��اون 
م��ع الش��رطة الس��ورية احل��ّرة، به��دف ضب��ط أس��عار امل��واد الغذائي��ة يف 
األس��واق ومراقبته��ا ومالحق��ة احملتكري��ن واملخالف��ن وف��ق آلية عمٍل 

أعّده��ا اجملل��س بالتع��اون م��ع اختصاصي��ن.
وتاب��ع رئي��س اجملل��س: »كم��ا قمن��ا بنق��ل كاف��ة حمتوي��ات  	
مستودعات القمح الي قّدمتها لنا وحدة تنسيق الدعم من ريف حلب 
الغرب��ّي إىل داخ��ل مدين��ة حل��ب، وذلك لضمان اس��تمرار عم��ل األفران 
يف ح��ال وق��ع احلص��ار ال ق��ّدر اهلل. وعملن��ا عل��ى ش��راء كمي��ٍة من مادة 
امل��ازوت ب��كّل ميزاني��ة اجملل��س، إال أن م��ا اش��رتيناه ل��ن يكف��ي طوي��اًل، 
فحاجتنا الشهرية تصل إىل 872000 ليرٍت لتشغيل آليات املشايف وآليات 
الدفاع املدنّي واإلسعاف واألفران. كما أن األفران تستهلك يوميًا 140 
طن��ًا م��ن الطح��ن لتأمن اخلب��ز لقرابة 400 ألف نس��مٍة موجودين يف 

حل��ب حت��ى اآلن«.

أحد أسواق حلب احملّررة � خاص

رادار المدينة
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سوق العمل يف امليادين )2 من 2(

قنبلٌة موقوتٌة يف ظّل تنظيم الدولة
علي خطاب

حتوي مدينة امليادين، الي حّددها تنظيم الدولة اإلس��المية عاصمًة إداريًة حملافظة دير الزور )والية اخلري(، نازحن  	
من دير الزور وحلب وإدلب ومحص وغريها. ونظريًا يعّد س��وق املدينة والعمل لدى التنظيم مصدري الرزق الوحيدين للس��كان 

حالي��ًا. ورغ��م االرتف��اع النس��ّي ألج��ور العامل��ن م��ع التنظي��م إال أن��ه مل جي��د ضالت��ه ب��ن األهال��ي.

العمل لدى التنظيم
اعتم��د التنظي��م يف تس��يري الش��ؤون احمللي��ة، وعل��ى أكث��ر  	
م��ن مس��توى، عل��ى موظف��ي احلكوم��ة الس��ابقن واحلالي��ن وك��وادر 
اجملال��س احمللي��ة س��ابقًا. لكن��ه راح يعتم��د عل��ى املتطّوع��ن وعم��ال 
الس��خرة م��ن املعتقل��ن م��ن أبن��اء امليادي��ن، أو زّواره��ا الصباحي��ن 
م��ن أبن��اء ريفه��ا، بع��د التس��ّرب التدرجي��ّي للكث��ري م��ن إدارّي��ي وفني��ي 
وعمال القطاع العاّم حنو تركيا، بسبب إساءة معاملتهم وتهميشهم 
والتضيي��ق عليه��م، حبس��ب م��ا أف��اد بعضه��م. األمر الذي مل يس��مح به 
التنظي��م يف حال��ة موظف��ي النف��ط احلكومي��ن، فه��و مينحه��م وضع��ًا 
خاّصًا حبدٍّ أدنى من الرقابة، رغم أنه مينع باقي املوظفن من التوّجه 

إىل مناط��ق س��يطرة النظ��ام لتقاض��ي رواتبه��م.
مل��س التنظي��م فق��ر اجلماع��ات العش��ائرية احمللي��ة ال��ي  	
احتوته بالكوادر العلمية واملهنية، ما دفعه إىل نشر اإلعالنات املتكّررة 
ع��ن حاجت��ه إىل موظف��ن باختصاص��اٍت متنّوع��ة )الط��ّي واإلدارّي 
واملكت��يّ واحل��ريّف..(. وقد اس��تجاب البعض يف امليادين لتلك الدعوات، 
بسبب عدم اشرتاط البيعة عليهم من جهة، وخلسارة الكثريين سبل 
عيش��هم الس��ابقة، خاّص��ًة م��ن النازح��ن الذين تعّد مهنه��م رأمساهلم 

الوحي��د، م��ن جه��ٍة أخ��رى.
إىل  حاجت��ه  ع��ن  إعالنات��ه  ينش��ر  التنظي��م  زال  وم��ا  	

املتخّصص��ن، ولكن��ه راح يوّج��ه تل��ك االعالن��ات إىل اخل��ارج يف الف��رتة 
األخ��رية طلب��ًا للمهاجري��ن، م��ا ق��د ي��دّل عل��ى ضع��ف إقب��ال األهال��ي 
مؤخراً على العمل معه، وقلة خرباتهم من جهٍة أخرى. ليبقى العمل 
العس��كرّي ه��و الب��اب املفت��وح للجمي��ع، ب��ل يعم��ل التنظيم عل��ى الدفع 
إليه بالتضييق على الشباب وإجبارهم على حضور الدورات الشرعية 

ألكث��ر م��ن م��ّرٍة حبج��ٍج خمتلق��ة.
بس��بب جتاربه الس��ابقة يف أكثر من منطقة، يبدو حرص  	
التنظي��م عل��ى البق��اء وخوفه من املقاومة املس��تقبلية هما ما دفعه إىل 
ف��رض ح��َزٍم م��ن اإلج��راءات األمني��ة االس��تباقية تس��مح ل��ه مبراقب��ة 
التجّمع��ات الس��كانية اخلاضع��ة ل��ه، واحل��رص عل��ى منعه��م م��ن 
االتص��ال بق��وًى خارجيٍة أو إعادة تنظيم صفوفهم خارج بنية )الوالء 
والرباء-احملب��ة والك��ره( ال��ي يفرتضه��ا وجيعله��ا أساس��ًا للمواطن��ة. 
، على ش��بكاٍت صغريٍة من اجلواسيس  ويعتمد يف ذلك، بش��كٍل أساس��يٍّ
)املؤمن��ن أو »الرّص��اد« حبس��ب بع��ض األم��راء(. ف��رض تطبي��ق ه��ذه 
اإلج��راءات حي��اًة عام��ًة جديدًة يتأقلم معها عناصر التنظيم بس��هولٍة 
أكرب من غريهم، مما يسمح هلم خبوض غمارها وتفادي مصاعبها، 
األم��ر ال��ذي ميه��د حلص��ر األرب��اح م��ن التنظي��م بعناص��ره يف ظ��ّل 
احملس��وبية -املقبول��ة يف البيئ��ة احمللي��ة ويف قان��ون التنظي��م عل��ى ح��دٍّ 
س��واء- وجيعل من تهّرب املقّربن منه عن أداء املس��تحقات املفروضة 
)الزكاة( واالستئثار بالفوائد أمراً يتحدث عنه مجيع األهالي اليوم.
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باملقاب��ل، م��ا زال آخ��رون يعان��ون م��ن تعقي��دات احلي��اة  	
اجلدي��دة عل��ى أكثر من صعيد. يقول عابد )تاجر ألبس��ٍة رجالية(: 
»يريدون��ا نس��ّكر ونه��ّج م��ن هالبل��د بأّي طريق��ة، كّل ي��وم يطلعولنا 
مودي��ل ممن��وع نبيع��ه«. ويق��ّدر عاب��د تراج��ع م��ردود جتارت��ه ب���80 يف 
املئ��ة بس��بب الصعوب��ات ال��ي تواجه��ه، م��ن ن��وع من��ع بي��ع الكث��ري م��ن 
أن��واع األلبس��ة، وبالتال��ي تكديس��ها يف املس��تودع، وكذل��ك اإلج��راءات 
ال��ي يضط��ّر إليه��ا، كالتزكي��ة واملوافق��ة اخلطي��ة، عن��د الذه��اب 

لش��راء البضائ��ع.

األسعار
واس��تقراٍر جزئي��ن  ع��ّدٌة يف اخنف��اٍض  أس��همت عوام��ل  	
ألس��عار امل��واد الغذائية منذ منتص��ف 2015، كتوقف إخراج اخلضار 
املومسية من ريف دير الزور باجتاه احلسكة والعراق بسبب املعارك 
وقته��ا، واس��تمرار نش��اط حرك��ة التج��ارة القادم��ة م��ن تركي��ا 
ع��رب حل��ب يف م��ا ي��ّص امل��واد الغذائي��ة املصّنع��ة كالزي��وت وغريه��ا. 
عل��ى أن ذل��ك مل يس��تمّر طوي��اًل، بس��بب انتهاء اخلض��روات الصيفية 
وقط��ع طري��ق حل��ب نتيج��ة املع��ارك الدائ��رة. م��ا انعكس على أس��عار 
امل��واد ولك��ن باجتاه��ن خمتلف��ن، فق��د اخنفض��ت أس��عار احملروق��ات 
يف العموم، باستثناء الغاز املنزلّي )يرتاوح سعر األسطوانة بن 8000 
و50011 ل��ريٍة س��ورية( والبنزي��ن النظام��ّي )ال��ذي وص��ل س��عره إىل 
600 ل��رية(، بينم��ا ي��رتاوح س��عر البنزي��ن املف��روز ب��ن 150 و200 ل��رية 
)يب��اع الربمي��ل، حبس��ب جودت��ه، ب�33 أل��ف لريٍة فصاع��دًا(، أما املازوت 
فيب��اع ب���80 ل��رية تقريب��ًا )الربمي��ل ب���17 ألف ل��رية(، والكاز ب���105 لرية 

)الربمي��ل ب���23 أل��ف ل��رية(.
يف اجله��ة املقابل��ة ب��دأت أس��عار امل��واد الغذائي��ة باالرتف��اع،  	
واختف��ى بعضه��ا م��ن الس��وق لصعوب��ة إدخاهل��ا إىل األراض��ي ال��ي 
يس��يطر عليها التنظيم. فبحس��ب أحد جّتار اجلملة خترج ش��احنات 
اخلض��ار م��ن دمش��ق لتم��ّر مبدين��ة الضم��ري )نق��ل النظ��ام نقط��ة 
اجلم��ارك م��ن التن��ف إىل الضمري منذ منتصف 2015( حيث تفرض 
400 أل��ف ل��ريٍة ع��ن كّل  عليه��ا نقط��ة اجلم��ارك رس��ومًا قدره��ا 
ش��احنة، ثم تس��لك طريق التنف لقلة حواجز التنظيم فيه )حبس��ب 
أح��د الس��ائقن( لتص��ل إىل حصيب��ة يف العراق ومنها إىل البوكمال 

فامليادي��ن.

األجور
مل تك��ن أج��ور العم��ال يف مدين��ة امليادي��ن تلت��زم حب��دٍّ أدنى.  	
وكانت تبدأ من 150 لريًة يوميًا )وأدنى من ذلك يف بعض احلاالت، 
كأج��ور األطف��ال و«احلّويس��ة«، وه��م ش��غيلٌة ليس هل��م عمٌل حمّدٌد 
يلتزمون بطلبات العمال األكرب سنًا أو األكثر خربة( مقابل عشر 
ساعات عمٍل تقريبًا، تتفاوت حبسب املهنة وأحوال الطقس ومواسم 
احلص��اد. وه��ي الظ��روف ذاته��ا ال��ي ختضع هلا س��اعات العم��ل اليوم، 
باإلضاف��ة إىل ظ��روف احل��رب وإج��راءات تنظي��م الدول��ة م��ن إجب��ار 
الس��وق عل��ى اإلغ��الق وق��ت الص��الة إىل ف��رض حظ��ر التج��ّول يف 

ف��رتاٍت متقطع��ة.
أي  تقريب��ًا،  ل��ريًة   450 م��ن  الي��وم  األج�������ور  وتب��دأ  	
م��ع  وبامل�������قارنة  الس��ابق.  يف  اليوم������ّي  األج��ر  أضع��اف  ثالث��ة 
دوالر،   1,04 العام��ل  أج��ر  يس��اوي  الي��وم  ال��دوالر  ص��رف  	س��عر 
3,3 دوالر يف الس�������ابق. وبالقي��اس إىل س��عر  بينم��ا كان يس��اوي 
ربطة اخلبز الذي يبدأ اليوم يف امليادين ب�250 لريًة، أي أكثر من 16 
ضعف سعرها القديم، يظهر إىل أّي مدًى وصلت األحوال املعيشية 
يف املدين��ة. ورغ��م أن أج��ور الصّن��اع امله��رة واملتخّصص��ن باألطعم��ة 
الغربي��ة تتع��ّدى 2500 لريٍة يومي��ًا إال أنهم مهّددون بفقدان أعماهلم 

باملنافس��ة املس��تمّرة مع االحنسار الذي يشهده السوق.
أن��س )معل��م بيت��زا( كان يتقاض��ى 3000 ل��ريٍة حت��ى قب��ل  	
ش��هر. وكان أخ��واه يعم��الن مع��ه يف املطعم، يتقاض��ى أحدهما 1750 
لرية واآلخر 500، يعيالن بها العائلة. أما أنس فقد انفصل عن أهله 
بع��د زواج��ه من��ذ س��نة. والي��وم ال يطم��ح أن جي��د مكان��ًا يتقاضى فيه 
نف��س أج��ره القدي��م، وه��و يبح��ث ع��ن عمٍل بع��د إغالق املطع��م الذي 
كان يعم��ل في��ه بع��د أن اقتن��ع صاحب��ه أن الس��وق ل��ن يتحس��ن بع��د 

التده��ور ال��ذي يش��هده من��ذ أش��هر.

الصّمام
)اجمله��ود  حن��و  طاقات��ه  كّل  التنظي��م  توجي��ه  ظ��ّل  يف  	
احلرب��ي(، وانس��ياق عناص��ره خل��ف املكاس��ب الش��خصية والعائلي��ة 
أو العش��ائرية، وه��روب الرس��اميل املس��تمّر، وحتوي��ل الكث��ري م��ن 
املقاتل��ن أمواهل��م إىل اخل��ارج؛ يف ظ��ّل ذل��ك وغ��ريه تب��دو مدين��ة 
امليادي��ن عل��ى ح��دود جماع��ٍة وش��يكٍة أو انتفاض��ة جي��اع. لك��ن األم��ر 
لي��س كذل��ك متام��ًا، فاملنظم��ات اإلغاثي��ة ال��ي منعه��ا التنظي��م 
م��ن العم��ل انصاع��ت ظاهري��ًا لقرارات��ه وحّل��ت نفس��ها إال أن قس��مًا 
للعوائ��ل  املالي��ة  اإلعان��ات  تقدي��م  يف  خفي��ًة  يعم��ل  زال  م��ا  منه��ا 
	احملتاج��ة، كم��ا أن التحوي��الت املالي��ة م��ن العامل��ن يف اخللي��ج 
أو يف دول اجل��وار لذويه��م مل تتوق��ف، تض��اف إليه��ا مبالغ متواضعٌة 
ب��دأت تتس��ّرب م��ن الالجئ��ن يف أملاني��ا وغريه��ا، فض��اًل ع��ن حرك��ة 
التج��ارة أو  امليادي��ن وريفه��ا األحس��ن ح��ااًل بغ��رض  التنق��ل ب��ن 
البح��ث ع��ن اخلدمات والتواصل االجتماعّي، ثم مس��اعدات التنظيم 
املتقطع��ة )ال��زكاة( مل��ّراٍت مل تص��ل حت��ى اآلن إىل ع��دد أصاب��ع الي��د 
الواح��دة؛ كّل ذل��ك يأت��ي مبثاب��ة تنفي��ٍس لضغ��ط البطال��ة والع��وز 

وش��ّح األجور.
يف املقابل ينتصب ش��بح قس��وة التنظيم أمام أعن األهالي  	
ليرتكه��م ضحاي��ا آث��ار احل��رب والتعط��ش للس��لطة وس��وء اإلدارة 
 ، والتقدي��ر. كم��ا أن��ه مينعه��م م��ن تنظي��م صفوفه��م بش��كٍل س��لميٍّ
وبالتال��ي االخن��راط يف احلي��اة العام��ة خ��ارج قوانين��ه وش��روطه. 
ولذل��ك تب��دو جتمع��ات العاطل��ن ع��ن العم��ل ملتبس��ًة أو ملتحم��ًة 
االجتماعي��ة،  األخ��الق  أو  التنظي��م  رؤي��ة  عل��ى  اخلارج��ة  بتل��ك 
كمهّربي الدخان وبائعيه أو لصوص الدراجات اهلوائية الناشطن 

بش��كٍل كب��رٍي يف املدين��ة. 
يف أع��ن التنظي��م املس��يطر ق��د ال تنب��ئ أوض��اع امليادي��ن  	
بالكث��ري، إال أن أحادي��ث األهال��ي اليومي��ة تتنّب��أ بالفوض��ى العارم��ة 

ش��رارة. أّول  عن��د  مبدينته��م  س��تعصف  ال��ي 
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املراصــد... جنوٌد مدنّيون ُترفع هلم القّبعات
مريم أمحد

»تعميم...تعمي��م..«، »انتب��اه ي��ا إخ��وان مروح��ي برامي��ل يف أج��واء املدين��ة باجت��اه الش��مال«، »الط��ريان املروح��ي نف��ذ. حتص��ن ي��ا بطل«،  	
»التنفيذ فوق احلارة الش��مالية«، »انتبه يا كفرزيتا أنت على مس��ار الس��يخوي«؛ مجٌل ال تفارق األمساع وتنبيهاٌت تطلقها املراصد امليدانية. 

ر س��كان املناط��ق احمل��ّررة ك��ي يهرع��وا إىل املالج��ئ البس��يطة ال��ي حفروه��ا حت��ت األرض. بتل��ك العب��ارات حُي��ذَّ
تس��تخدم املراص��د أجه��زة التق��اط إش��ارٍة حصل��ت عليه��ا  	
ع��ن طري��ق التهري��ب من دول اجلوار أو من داعمي الثورة الس��ورية. 
تعم��ل ه��ذه األجه��زة عل��ى التق��اط املكامل��ات ال��ي جيريه��ا الطي��ار م��ع 
القاع��دة وبالتال��ي معرفة وجهة الطائرة يف بعض األحيان وهدفها. 
ويف الوق��ت نفس��ه يعم��ل الراص��دون عل��ى تعمي��م املعلوم��ات ال��ي 
تردهم من أش��خاٍص يعيش��ون قريبًا من املطارات، ينقلون هلم -عرب 
قن��واٍت خاّص��ٍة- معلوم��اٍت ع��ن الطائ��رات املقلع��ة أو اهلابط��ة. وتق��وم 
املراص��د بتعمي��م املعلوم��ات عل��ى املراص��د األخ��رى وعل��ى املواطن��ن.

80 بري��ف مح��اة:  العام��ل يف املرص��د  أب��و مح��زة،  يق��ول  	
»نرتق��ب حرك��ة الط��ريان من��ذ إقالع��ه من املط��ار، ونعّم��م ذلك على 
الس��كان. ونبق��ى متيقظ��ن وحذري��ن ومتابع��ن للطائ��رة. ونعّم��م، 
ع��رب األجه��زة الالس��لكية، مكانه��ا واملوق��ع ال��ذي يتوق��ع اس��تهدافه 
حت��ى حلظ��ة تنفي��ذ اهل��دف. ثم نعّم��م الطلب من ف��رق الدفاع املدنّي 
واإلس��عاف التوّج��ه إىل م��كان احل��دث إن اقتض��ى األم��ر. ونطمئ��ن 
املواطن��ن عن��د خل��ّو األج��واء م��ن الط��ريان ليخرج��وا م��ن مالجئه��م 

الطبيعي��ة«. ويع��ودوا إىل حياته��م 
يقل��ل وج��ود ه��ذه الش��بكة -ال��ي تنتظ��م ش��يئًا فش��يئًا- عدد  	
الضحاي��ا املدني��ن يف املناط��ق احملّررة، من خالل إرس��ال التحذيرات 
والتنبيه��ات ع��رب األجه��زة الالس��لكية الي تس��ّمى )بالقبضات(. وهي 
وس��يلٌة جدي��دٌة ناجح��ٌة يف نق��ل املعلوم��ات ع��ن حرك��ة الط��ريان 
وق��ّوات النظ��ام، وخاّص��ًة أوق��ات إق��الع الطائ��رات. وبالتال��ي ف��إن دور 
القائم��ن عل��ى تل��ك املراص��د ال يق��ّل أهمي��ًة ع��ن دور الث��ّوار عل��ى 

جبه��ات القت��ال.
رص��د حرك��ة  عل��ى  تقتص��ر  املراص��د  مهم��ة  تع��د  ومل  	
الط��ريان يف األج��واء، ب��ل عمل��ت عل��ى اخ��رتاق مراص��د النظ��ام يف 
املطارات ويف قواعده العس��كرية والتش��ويش عليها. وأصبحت بعض 
املراص��د مكات��ب إعالمي��ًة ال تقتص��ر على ش��خٍص واح��ٍد بل تدار من 
ع��دٍد م��ن املتطّوع��ن للعم��ل عل��ى م��دار الي��وم، كث��رٌي منه��م يعم��ل 
عل��ى توثي��ق القص��ف بدق��ٍة متناهيٍة وحيتفظ بأرش��يٍف للقصف يف 

املناط��ق ال��ي يغطونه��ا ويص��ل إليه��ا صوته��م.
ويف اآلون��ة األخ��رية راح��ت بع��ض املراص��د تب��ّث نش��راٍت  	
إخباري��ًة منتظم��ًة ينتظره��ا الن��اس وتلق��ى رواج��ًا كب��رياً بس��بب 
الكهرب��اء  انقط��اع  اللهج��ة احملكي��ة احمللي��ة، وبس��بب  اس��تخدامها 
وصعوب��ة متابع��ة األخب��ار ع��رب الوس��ائل األخ��رى، باإلضاف��ة إىل أن 
جه��از االس��تقبال )القبض��ة( ص��ار موج��وداً يف كّل من��زٍل ومفتوح��ًا 
بش��كٍل دائ��ٍم نظ��راً ألهميت��ه يف متابع��ة حرك��ة الط��ريان. وص��ارت 
املراص��د تعّم��م أوق��ات اإلفط��ار والس��حور يف رمض��ان، ألن الكث��ري 
م��ن العائ��الت هج��رت الق��رى والبل��دات واس��تقّرت يف أماك��ن بعيدٍة 
ع��ن التجّمع��ات. وتق��وم بع��ض املراص��د بالتعمي��م عل��ى املفق��ودات أو 

األش��ياء ال��ي يعث��ر عليه��ا الن��اس. 
ولك��ن للمراص��د أخط��اٌء كث��ريٌة أيض��ًا. إذ يق��وم بإدارته��ا  	
وتش��غيلها -عل��ى الغال��ب- رج��اٌل ليس��ت لديه��م أّي ثقاف��ٍة أو إدراٍك 

ألهمي��ة بع��ض املعلوم��ات العس��كرية، فيتناولونه��ا ويعّممونه��ا دون 
تدقي��ٍق مم��ا يتس��ّبب أحيان��ًا يف قتل أبرياء، عندما يس��تبقون األحداث 
ويعلن��ون حتري��ر قري��ٍة م��ا فيس��ارع أهله��ا إىل الذه��اب إىل منازهل��م 
لالطمئن��ان عليه��ا فيفاج��أون ب��أن جي��ش النظ��ام مل ي��رج منه��ا، 
ويت��وّرط بع��ض اإلعالمي��ن بتب��ّي ه��ذه املعلوم��ات اخلاطئ��ة ال��ي 
تنش��رها املراص��د دون التأك��د منه��ا. كم��ا تؤّج��ج بع��ض املراص��د 
اخلط��اب الطائف��ّي وت��زرع الكراهي��ة ألنه��ا ال ت��درك أهمي��ة اإلع��الم 

والرس��الة ال��ي تنش��رها ب��ن الن��اس.
وم��ن أكث��ر العقب��ات ال��ي تع��رتض عم��ل املراص��د ع��دم  	
انتظ��ام دعمه��ا، وِق��َدم التجهي��زات مم��ا يس��ّهل عل��ى ق��وات النظ��ام 
التش��ويش عليه��ا، وكذل��ك صعوب��ة تأم��ن الكهرب��اء. أم��ا العقب��ة 
األك��رب يف الف��رتة األخ��رية فه��ي ع��دم فه��م م��ا تقول��ه حمادث��ات 
الط��ريان الروس��ّي، ولذل��ك بدأت بعض املراص��د بالعمل على تدريب 
ش��باٍب على اللغة الروس��ية على أمل أن تصل أجهزٌة حديثٌة تلتقط 
مكامل��ات الط��ريان الروس��ّي م��ع القاع��دة لعله��م يفف��ون م��ن أث��ر 

دخ��ول ه��ذا الط��ريان املعرك��ة ض��د الش��عب الس��ورّي.
تتخ��ذ املراص��د م��ن األماك��ن املرتفع��ة مكان��ًا هل��ا ليس��هل  	
التق��اط اإلش��ارات وإرس��اهلا، ولس��هولة مراقب��ة حرك��ة الط��ريان 
إدل��ب حدثن��ا  ري��ف  تل��ٍة مرتفع��ٍة يف  عل��ى  م��ن  اجمل��ّردة.  بالع��ن 
املرصد رجب قائاًل: »أس��تطيع مش��اهدة الطائرة من مس��افاٍت بعيدٍة 
باس��تخدام املنظ��ار، يس��اعدني عل��ى ذل��ك امل��كان املرتف��ع ال��ذي أختذه 

مكان��ًا إلقام��ي. وصوت��ي يص��ل إىل احل��دود الرتكي��ة«.
وس��ائل  باس��تخدام  الس��وريون  ح��رٌب كب��ريٌة يوضه��ا  	
بدائي��ٍة لي��س فق��ط يف جم��ال التواص��ل واإلش��ارة ب��ل يف التجهي��زات 
العس��كرية، يف ظ��ّل ختل��ي معظ��م أصدق��اء الش��عب الس��ورّي عّم��ن 

بق��ي م��ن الس��ورين.

املرصد رجب - خاص عن املدينة
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يف »مزاد« الشميطّية:
ال يسَلم أفقر الباعة من زكاة »داعش«

ط��رٌق عدي��دٌة يع��رض به��ا الباع��ة بضائعه��م يف »امل��زاد« أو الس��وق عل��ى أط��راف بل��دة الش��ميطية غ��رب دي��ر ال��زور: خي��ٌم،  	
عرباٌت متحّركٌة أو ثابتة، هياكل خمتلطٌة بن املعدن والبيتون واخلشب، تؤّدي وظيفة احتالل موقٍع واحلفاظ على البضاعة 

وعرضه��ا يف آٍن واح��د.

يف ه��ذا الس��وق املغ��رّب ميكن احلصول على أّي ش��يٍء تقريبًا؛  	
أدواٍت كهربائيٍة، خضار، غذائيات، ألبسٍة مستعملٍة وجديدة، قطع 
غي��ار س��يارات، أمس��دٍة وأدوي��ٍة زراعي��ة، م��واٍش، أع��الف. ومث��ل كّل 
م��كاٍن يف املناط��ق اخلاضعة لس��يطرة »داعش« ي��ربز احلضور الطاغي 
للتنظي��م يف تقّي��د الرج��ال والنس��اء بال��زّي واهليئ��ة وقواع��د الس��لوك 
ال��ي فرضه��ا. وتضف��ي الكلم��ات والعب��ارات العربي��ة الفصح��ى ال��ي 
ُتس��مع م��ن املهاجري��ن، وغريه��م م��ن »الدواع��ش« الس��ورين، أج��واء 
مفتعلًة تذّكر باملسلسالت التلفزيونية التاريية. كما حتيل إىل 
الدرام��ا أيض��ًا طريق��ة التش��هري باملتهم��ن، مث��ل صلبه��م عل��ى أعم��دة 
الكهرباء، أو وضعهم يف أقفاٍص والتجّول بهم بالسيارات، إضافًة إىل 
مش��اهد اجلثث الي تقطع رؤوس��ها يف مكاٍن آخر ثم ُتعّلق يف الس��وق 

لي��وٍم أو يوم��ن. 
نشأ السوق صيف عام 2012، بعد تعّذر الوصول إىل مدينة  	
دير الزور بسبب احلرب، وشهد ازدهاراً الفتًا يف عهد سيطرة اجليش 
احلّر. ومع احتالل »داعش« احملافظة أّدى احتكار التنظيم واردات آبار 
النف��ط إىل خ��روج كتل��ٍة ماليٍة ضخمٍة م��ن دورة اقتصاد احملافظة. 
كم��ا كان من��ع »داع��ش« عش��رات آالف املوظف��ن احلكومي��ن م��ن 
اس��تالم رواتبه��م الش��هرية، مبنعه��م من دخول األج��زاء الواقعة حتت 
س��يطرة النظ��ام يف مدين��ة دي��ر ال��زور، س��ببًا إضافي��ًا يف انهي��ار القدرة 
الش��رائية للس��كان، لترتاج��ع احلرك��ة يف س��وق الش��ميطية كم��ا يف 
باق��ي أس��واق دي��ر ال��زور. ث��م لتكم��ل غ��ارات الطائ��رات الروس��ية، ال��ي 
اس��تهدفت الس��وق وج��واره م��ّراٍت ع��دًة، فت��ؤّدي إىل تراج��ٍع إض��ايّف 
حلرك��ة البي��ع والش��راء. لك��ن، ورغم ذل��ك، ما زال »مزاد الش��ميطية« 
هو السوق األهّم لعشرات القرى والبلدات يف ريف دير الزور الغربّي.

يف  الباع��ة  ملعظ��م  األصلي��ة  املهن��ة  ه��ي  التج��ارة  ليس��ت  	
ه��ذا الس��وق. فخلي��ل، ال��ذي يس��ّمن اخل��راف ث��م يبيعه��ا، كان معل��م 
مدرس��ة. وعل��ي، بائ��ع الب��ذار واألدوي��ة، كان مهندس��ًا زراعي��ًا متن��ّوع 
الدخ��ل ب��ن الوظيف��ة احلكومي��ة وزراع��ة األرض. لكن��ه الي��وم خس��ر 
الوظيف��ة وتوق��ف ع��ن الزراع��ة بس��بب التكالي��ف الباهظ��ة، واضط��ّر 
إىل ج��ّر عرب��ٍة وراء دراجت��ه الناري��ة يف طري��ق ذهاب��ه وعودت��ه إىل 
الس��وق. فيم��ا يتذّك��ر احلّم��ال املتذّم��ر ص��احل مهنت��ه الس��ابقة يف 
صيان��ة األجه��زة الكهربائي��ة، إذ مل يع��د أح��ٌد يهت��ّم بإص��الح الغس��الة 
أو ال��رّباد م��ع االنقط��اع الدائ��م للكهرب��اء. ويب��دو الباع��ة اجلّوال��ون م��ن 
األطف��ال األق��ّل تذم��راً م��ن اجلمي��ع، فالرك��ض وراء بعضه��م ط��وال 
النهار، والفرجة على سيارات »داعش« وعناصرها، وبيع بعض قطع 
البس��كويت أو احمل��ارم أو البطاري��ات مقاب��ل يومي��ة )200-100( ل��ريٍة 

لي��س عم��اًل مزعج��ًا هل��م عل��ى أّي ح��ال.
تق��ول بائع��ة مالب��س مس��تعملٍة عج��وٌز، م��ن وراء غط��اء  	

الوج��ه ال��ذي مل تعت��د علي��ه بع��د، إن حرك��ة البي��ع ضعيف��ٌة ج��داً، مع 
ارتف��اع مث��ن البضاعة. ف�«الباكية خبمس��ة وعش��رين ألف، ويا يطلع 
منه��ا عش��رين س��رتة تنب��اع ي��ا م��ا يطل��ع«. تصم��ت امل��رأة وه��ي تتاب��ع 
رج��اًل يف اخلمس��ينات م��ن عم��ره، بهيئ��ة املنتم��ن إىل »داع��ش«، كان 
يق��رتب م��ن بس��طتها حام��اًل دف��رتاً كب��رياً وبندقي��ة، قب��ل أن ينعط��ف 
باجت��اٍه آخ��ر. ودون أن تص��ّرح باملقص��ود م��ن دعائه��ا »اهلل عالظ��امل« 
تع��ود إىل جمادل��ة الزب��ون والش��كوى م��ن قّل��ة العائ��د م��ن ه��ذا »التعب 
ووجع الراس«، متذّكرًة، حس��بما تش��رح لنا مبا يش��به اهلمس، مبلغ 
»عشرين ألف لرية دفعتها زكاة البن هاحلرام اللي مر تّوا من هن، 
أبو احلسن الشامي«. وهو االسم اجلديد الذي اختذه بائع أسطوانات 
غاٍز من قرية اخلَرْيطة اجملاورة بعد انضمامه إىل داعش قبل سبعة 
أش��هر، ترق��ى خالهل��ا بس��رعٍة م��ن عنص��ٍر عل��ى احلواج��ز إىل جاب��ي 
الزكاة األّول يف قرى »الشامية« من الريف الغربّي لدير الزور، بعد 

خضوع��ه ل��دورة إع��داٍد س��ريعة.
ُتف��رض ال��زكاة عل��ى الباع��ة حس��ب التقدي��ر املزاج��ّي ألب��و  	
احلس��ن. إذ ال توج��د ل��دى الكثريي��ن منه��م دفات��ر حس��اباٍت أو فوات��ري 
يدافع��ون به��ا ع��ن أنفس��هم ح��ن يق��ّرر، بع��د نظ��رٍة س��ريعٍة عل��ى 
املعروض��ات: »راس مال��ك ملي��ون ون��ص... علي��ك س��بعة وثالث��ن ألف 

ومخس��مية ل��رية زكاة. ه��ذا الوص��ل، ت��روح تدفعه��ا مبع��دان«.
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جيــش األســد املــوّرد األّول لذخــرة »داعــش« وســاحها يف ســورية
و)80( مليــون دوالٍر تكاليــف صفقــٍة واحــدٍة من صفقــات التنظيم

تقرير خاّص

رغ��م حروب��ه عل��ى جبه��اٍت ع��ّدة، خ��الل عام��ن م��ن ب��روزه كق��ّوٍة رئيس��يٍة يف خارط��ة الص��راع يف س��وريا، مل يع��اِن تنظي��م  	
»داع��ش« م��ن نق��ٍص يف الس��الح والذخ��رية بش��كٍل ع��ام. يرج��ع ذل��ك إىل الغنائ��م ال��ي حازه��ا يف بعض انتصارات��ه، وإىل م��وارده املالية 

اهلائل��ة ال��ي جعلت��ه الزب��ون املفّض��ل لتّج��ار الس��الح.

من غنائم داعش يف تدمر

مكاتب التسليح
م��ن  ج��زءاً  التس��ليح  مكات��ب  تع��ّد  	
األجس��ام العس��كرية يف كّل »والي��ة«، وتتب��ع 
ألمرائه��ا العس��كرين. وقد ت��رك هلذه املكاتب 
ق��دٌر م��ن احلري��ة واالس��تقالل يف عمله��ا، مع 
درجٍة عاليٍة من التكافل يف ما بينها، وخاّصًة 
مكت��ب  يعج��ز  ح��ن  الطارئ��ة  احل��االت  يف 
تسليٍح ما عن تأمن ما يلزم لواليته. وحتّدد 
الوظائ��ف األساس��ية هل��ذه املكات��ب مب��ا يل��ي:

م��ن  مس��تمرٍّ  إم��داٍد  تأم��ن   -1  

الذخ��رية يغّط��ي احتياج��ات جي��ش الوالي��ة، 
وذل��ك ع��رب ش��رائها م��ن التج��ار املرّخ��ص هلم 

. لعم��ل با
2- مج��ع وإحص��اء غنائ��م الذخ��رية   

والس��الح الي حيرزها التنظيم يف معاركه، 
وتوزي��ع نس��بة اخلم��س م��ن القيم��ة املالي��ة 
التقديري��ة هل��ذه الغنائم على املقاتلن الذين 

املعرك��ة. يف  ش��اركوا 
3- إم��داد املقاتل��ن بالذخ��رية أثن��اء   

املع��ارك، وذل��ك عرب س��رايا التذخري يف الفرق 
الوالي��ة. جلي��ش  املؤلف��ة 

الع��ام  م��ن  الثام��ن  الش��هر  وبع��د  	
الفائت ظهر تنظيٌم جديٌد لعمل جهاز تسليح 
»داعش«، إذ ربطت مكاتب تسليح الواليات يف 
س��وريا مبكت��ٍب مرك��زيٍّ يف مدين��ة الرق��ة، 
اضطلع جبزٍء من عمل املكاتب الفرعية الي 
ُمنع��ت اآلن م��ن العم��ل مباش��رًة م��ع التج��ار، 
وُحصرت الصفقات معهم باملكتب الرئيس��ّي. 
ومل تعرف أس��باب هذا التغيري، لكن قد يكون 
تباين أسعار الشراء الي تعرضها كّل واليٍة 
ع��ن األخ��رى، وتفضي��ل بع��ض التج��ار بي��ع 

والي��ٍة بعينه��ا، هم��ا الس��بب وراءه.

بني سوريا والعراق
منذ صيف 2014، موس��م انتصارات  	
»داع��ش«، ص��ارت ش��حنات الذخ��رية والس��الح 
تتح��ّرك باجت��اٍه واحٍد من س��وريا إىل العراق، 
رغم ما استوىل عليه التنظيم من مستودعات 
اجلي��ش العراقّي قرب مدينة املوصل. وظلت 
األس��عار دوم��ًا يف س��وريا أق��ّل منه��ا يف الع��راق، 
لتمّك��ن »داع��ش« من بناء ش��بكة تغذي��ٍة فعالٍة 
بالذخ��رية كان��ت مس��تودعات ق��ّوات األس��د 

املنب��ع األساس��ّي هل��ا، وف��ق طريقت��ن:

يرئ��س مكت��ب التس��ليح املرك��زّي    	
حس��ن،  احل��اج  غ��ازي  س��ورية  يف  للتنظي��م 
املعروف ب�»أبو احلس��ن بارة« نس��بًة إىل قريته 
الب��ارة يف جب��ل الزاوي��ة يف حمافظ��ة إدل��ب. 
يقارب أبو احلس��ن حدود األربعن من العمر. 
الث��ورة معل��م مدرس��ٍة، واعتق��ل  قب��ل  كان 
مل��ّدٍة وجي��زٍة حليازت��ه أقراص��ًا مدجم��ًة ألح��د 
الش��يوخ الس��لفين. اخن��رط يف العم��ل املس��لح 
بع��د ان��دالع الث��ورة يف كتائ��ب ش��هداء س��وريا 
بقي��ادة مج��ال مع��روف، لينتم��ي الحق��ًا إىل 
جبه��ة النص��رة ويتف��ّرغ لتهري��ب »املهاجري��ن« 
ث��م  الس��ورية،  األراض��ي  إىل  احل��دود  ع��رب 
لينتق��ل إىل »الدول��ة اإلس��المية يف الع��راق 
والش��ام« ف��ور إعالنه��ا يف الش��هر الراب��ع م��ن 
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1- الغنائــم: تبدو كميات الس��الح 
والذخ��رية ال��ي اس��توىل عليه��ا التنظي��م م��ن 
اجلي��ش احل��ّر والفصائ��ل األخ��رى مص��دراً 
م��ع  باملقارن��ة  ضخامت��ه-  -عل��ى  عارض��ًا 
الغنائ��م ال��ي أحرزه��ا يف سلس��لة معارك��ه 
م��ع ق��ّوات األس��د، وخاّص��ًة يف الفرق��ة )17( 
الرق��ة،  يف  الطبق��ة  ومط��ار   )93( والل��واء 
ومس��تودعات  احلس��كة،  يف   )121( والف��وج 
التس��ليح يف تدم��ر، وج��زٍء م��ن مس��تودعات 
التس��ليح يف دي��ر ال��زور. ويصع��ب الب��ّت يف 
بع��ض الوقائ��ع ال��ي حقق��ت فيه��ا »داع��ش« 
انتصاراٍت س��هلًة وخاطفًة على قّوات األس��د، 
إذ توح��ي بع��ض ه��ذه االنتص��ارات بتعّم��د 
النظام تسليم »داعش« ما يلزمها من ذخريٍة 
وس��الٍح لش��ّن مزي��ٍد م��ن اهلجم��ات والتم��ّدد 
عل��ى حس��اب ق��وى الث��ورة. وتع��ّد اهلزمي��ة 
املفاجئ��ة والس��ريعة ال��ي أحلقته��ا »داع��ش« 
باألس��د يف مدين��ة تدم��ر، يف أي��ار م��ن الع��ام 
املواجه��ات  عل��ى  األوض��ح  املث��ال  املاض��ي، 
يف  أّدت،  وال��ي  اجلانب��ن،  ب��ن  املش��بوهة 
م��ا أّدت إلي��ه، إىل حي��ازة »داع��ش« كمي��اٍت 
ع��ن  فاض��ت  الذخ��رية  م��ن  ج��داً  كب��ريًة 
حاجاته��ا املرحلي��ة، فأوقفت مكاتب التس��ليح 
الش��راء، وأّجل��ت طلبي��ات ذخ��ريٍة وس��الٍح ملّدة 
اتفق��ت  ق��د  بع��د أن كان��ت  أش��هٍر،  	ثالث��ة 

عليها مع التجار يف أوقاٍت س��ابقة.
الغنائ��م  ع��ن  فض��اًل  الشــراء:   -2  
كمص��دٍر  املباش��ر  الش��راء  عملي��ات  تأت��ي 
رئيس��يٍّ لس��الح وذخ��رية »داع��ش«. وبإهم��ال 
م��ن  تهريب��ًا  القادم��ة  الذخ��رية  ش��حنات 
املناط��ق احمل��ّررة يف حل��ب وإدل��ب عل��ى وج��ه 
اخلصوص -نظراً لضآلتها- تبدو الش��حنات 
القادم��ة م��ن وح��دات جي��ش األس��د املص��در 
األه��ّم ملس��تودعات التنظي��م. ورغ��م املع��ارك 
املفتوح��ة ب��ن الطرف��ن مل يتوق��ف ضب��اٌط 
بي��ع  ع��ن  األس��د  جي��ش  يف  عالي��ٍة  برت��ٍب 
كمي��اٍت م��ن الذخ��رية لتج��اٍر يعل��م أولئ��ك 
الضب��اط أنه��م يعمل��ون حلس��اب »داع��ش«. 
وخاّص��ًة يف تش��كيالت قّوات النظام املنتش��رة 
يف األط��راف الش��رقية حملافظ��ة الس��ويداء، 
ويف حمي��ط بلدات ومدن القلمون الش��رقّي، 
إضاف��ًة إىل بع��ض التش��كيالت يف حمافظي 

مح��ص وري��ف دمش��ق. وم��ن هن��اك تس��لك 
ش��حنات الذخ��رية طرقه��ا ع��رب بادي��ة الش��ام 
إىل  ث��م  ال��زور،  ودي��ر  الرق��ة  إىل  وص��واًل 
واليات »داعش« األخرى يف س��وريا والعراق.

»داعش« وجّتار الساح
ال يف��رض التنظي��م البيع��ة عل��ى  	
عل��ى  للحص��ول  املتقّدم��ن  الس��الح  جّت��ار 
أن  عليه��م  يش��رتط  لكن��ه  عم��ل،  رخص��ة 
يك��ون املش��رتي الوحي��د أليٍّ م��ن بضائعه��م، 
حت��ت طائل��ة امل��وت. ميك��ن لتاج��ٍر أن يبي��ع 
تاج��رًا آخ��ر )أكث��ر م��الءًة يف غالب األحوال( 
ش��رط أن يك��ون املش��رتي النهائ��ّي ه��و مكاتب 
تسليح »داعش«. ويسمح للتجار أيضًا بإقامة 
ص��الٍت م��ع وس��طاء وش��خصياٍت وضب��اٍط 
يف جي��ش النظ��ام ل��زوم عمله��م. وبالطب��ع 
تت��اح هل��م حري��ة التنق��ل م��ن وإىل األراض��ي 
وتلع��ب  التنظي��م.  لس��يطرة  اخلاضع��ة 
الواس��طة والتزكي��ات اخلاّص��ة دوره��ا يف 
صع��ود تاج��ٍر بعين��ه، إذ يتدخ��ل املس��ؤولون 
األمنيون والعس��كريون النافذون يف تفضيل 
ع��رٍض م��ن تاج��ٍر م��ا عل��ى ع��رض آخ��ر يف 
ال��ي يزم��ع  الكب��رية واملس��تمّرة  الصفق��ات 
مكت��ب التس��ليح املرك��زّي -وقبل��ه مكات��ب 
تس��ليح الوالي��ات- إبرامه��ا. فف��ي حمافظ��ة 
دي��ر ال��زور )والي��ة اخل��ري( لعب��ت العالق��ة 
الوطيدة -ورمبا الشراكة السّرية- للتاجر 
)ص. ح. م( م��ن مدين��ة امليادي��ن م��ع ش��قيق 
أح��د األمني��ن البارزي��ن )ع. ع. ن( دوره��ا يف 
تفضيل��ه لتنفي��ذ ع��ّدة صفق��اٍت كب��رية، مما 
أس��هم يف من��ّو رأس مال��ه وصع��ود عالقات��ه 
»داع��ش«،  قي��ادة  يف  أعل��ى  مس��توياٍت  إىل 
ليصب��ح واح��داً م��ن ب��ن أك��رب عش��رة جّت��ار 

س��الٍح يعمل��ون حلس��اب التنظي��م. 

تقدير النفقات
تقريبي��ٍة  أرق��������اٍم  إىل  للوص��ول  	
ح��ول اس��تهالك »داع��ش« م��ن الذخ��رية ال ب��ّد 
م��ن اعتم��اد مفه��وم الوح��دة الناري��ة، وه��ي 
الذخ��رية الالزم��ة للمقات��ل الواح��د يف ي��وٍم 
التس��ليح  الش��ّدة. وحس��ب  قتال��يٍّ متوّس��ط 
املعتاد ملقاتلي »داعش« خالل املعارك، تطابق 

 300( الذخ��رية  م��ن  البندقي��ة  حام��ل  ع��ّدة 
طلق��ة: 150 حمش��ّوة يف املخ��ازن و150 ح��ّرة( 
الوح��دة الناري��ة النظري��ة جلن��دي املش��اة يف 
اجلي��وش النظامي��ة. وتق��رتب الع��ّدة الفعلية 
ال��ي حيمله��ا كلٌّ م��ن رماة الرش��اش ورماة 
الق��اذف والقناص��ن م��ع الوح��دات الناري��ة 
االفرتاضي��ة ل��كّل صن��ٍف م��ن صن��وف ه��ذه 
األس��لحة. ف��إذا ش��ّن التنظي��م هجوم��ًا عل��ى 
هدٍف كبرٍي مثل مطار دير الزور العسكرّي، 
ملّدة ثالثة أياٍم، مبشاركة )500( مقاتٍل من 
جمموع��ات املش��اة، ميك��ن حتدي��د اس��تهالك 
ونفقات »داعش« يف هذ اهلجوم من الذخرية 

وف��ق م��ا يب��ّن اجل��دول أدناه:
وحس��ب اجل��دول ال��ذي أع��ّد بن��اًء  	
عل��ى فرضي��اٍت قريب��ٍة م��ن الواق��ع، وحس��ب 
الفائ��ت؛  الع��ام  نهاي��ة  يف  الذخ��رية  أس��عار 
الالزم��ة  الذخ��رية  تكالي��ف  جمم��وع  يبل��غ 
للمش��اة )970( أل��ف دوالٍر أمريك��يٍّ تقريب��ًا. 
الس��الح  ذخ��رية  نفق��ات  تقدي��ر  ويصع��ب 
الثقي��ل، مث��ل الدباب��ات واملدفعي��ة وغريه��ا، 
لك��ن نظ��رًة عل��ى أس��عار ذخائ��ر ه��ذا الس��الح 
نفق��ات  ع��ن  التص��ّور  اس��تكمال  يف  تس��اعد 
الس��عر  يبل��غ  إذ  الذخ��رية؛  عل��ى  »داع��ش« 
دوالر،   )1300( الدباب��ة  لقذيف��ة  الوس��طّي 
 23 عي��ار  الثقي��ل  الرش��اش  قذيف��ة  وس��عر 
م��م )10( دوالر، فيم��ا يرتف��ع س��عر ص��اروخ 
 )16( إىل  للمدرع��ات  املض��اد  	الكونك��ورس 

ألف دوالر.

إىل جان��ب الواس��طة والتزكي��ات،  	
تلبي��ة  يف  التج��ار  أح��د  جن��اح  ي��ؤدي  ق��د 
احتياج��ات »داع��ش« م��ن صن��ٍف خ��اصٍّ م��ن 
كخي��اٍر  واعتم��اده  صع��وده  إىل  الس��الح 
الطلب��ات اخلاّص��ة  بع��ض  لتأم��ن  حمتم��ٍل 
التاج��ر  حقق��ه  ال��ذي  كالنج��اح  	والكب��رية. 
 ،)T.N.T(���يف تأم��ن ش��حناٍت م��ن ال )أ. ط. ش(
أو م��ا يع��رف ب�)الكوارت��ز( بلغ��ة الس��وق، وه��ي 
التنظي��م  جان��ب  م��ن  بش��ّدٍة  املطلوب��ة  امل��ادة 
تألف��ت  والتفج��ري.  التفخي��خ  لعملي��ات 
اش��رتاها  )لفاف��ٍة(  أل��ف   )40( م��ن  الش��حنات 
دوالٍر. ملي��ون   )80( م��ن  بأكث��ر  التنظي��م 
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الشاهد
روايــة معتقــٍل عــن حمكمــة امليــدان العســكرّية وحمكمة مكافحــة اإلرهاب

نشوان الصاحل

12

ش��اهُدنا الطبي��ب م��الزٌم جمّن��ٌد كان يقض��ي خدمت��ه اإللزامي��ة عندم��ا اعُتق��ل وبع��ض الضب��اط يف نهاي��ة الش��هر الثال��ث م��ن 2011  	
بتهمة »مؤامرة بقصد ارتكاب أعمال إرهاب«. وتنّقل، خالل أكثر من ثالث سنواٍت، بن الفروع األمنية والقضاء العسكرّي وسجن صيدنايا. 
وعاصر استحضار النظام للمحكمة امليدانية بعد إلغاء قانون الطوارئ، واستحداث حمكمة اإلرهاب الي حكمت عليه بالسجن ملّدة 15 عامًا.

رادار المدينة

صورة جوية لسجن صيدنايا

يتح��دث الش��اهد ع��ن أش��هر اعتقال��ه األوىل: »بع��د ش��هرين  	
م��ن اجلحي��م يف املخاب��رات اجلوي��ة مّت عرضن��ا عل��ى النياب��ة العام��ة 
س��جن  يف  توقي��ٍف  مذك��رة  حقن��ا  يف  أص��درت  ال��ي  العس��كرية 
يوم��ًا مّت عرضن��ا   70 وبع��د  العس��كرّي.  القض��اء  صيدناي��ا لص��احل 
عل��ى قاض��ي التحقي��ق العس��كرّي ال��ذي أم��ر بإحالتن��ا إىل احملكم��ة 
العس��كرية. وبعد أكثر من أربعة أش��هٍر كانت جلس��ة حماكمتنا 

األوىل«.
	

مل ي��أِت أح��ٌد عل��ى ذكر احملكمة امليدانية يف األش��هر األوىل للثورة. 
لكن شاهدنا يبّن ظهورها ألّول مّرٍة يف خريف 2011: »أثناء جلسات 
الضب��اط  م��ن  أيل��ول، مّت حتوي��ل قس��ٍم  احملاكم��ة، وحتدي��دًا يف 
املوقوف��ن معن��ا يف البن��اء األبيض يف س��جن صيدناي��ا لصاحل القضاء 
العس��كرّي، إىل حمكم��ة املي��دان العس��كرية. ومّت نقله��م إىل البن��اء 
األمحر الذي أصبح الس��جن العس��كرّي األول، يف حن أصبح س��جن 
تدم��ر ه��و العس��كرّي الثان��ي، والبالون��ي ه��و الثال��ث. أم��ام احملكم��ة 
امليداني��ة ال حي��ّق للمته��م توكي��ل حم��اٍم، عكس القضاء العس��كرّي. 

وُقضاته��ا  لالس��تئناف.  أو  للطع��ن  قابل��ٍة  غ��ري  مربم��ٌة  وأحكامه��ا 
األعل��ى«. اجل��رم  أو  ال��رباءة  فإم��ا  األح��كام،  بأقص��ى  يأخ��ذون 

تبادل املعلومات
»كن��ا نلتق��ي م��ع س��جناء البن��اء األمح��ر أثن��اء اقتيادن��ا إىل  	
احملاكم��ات يف ش��احنة ب��ّراد، ونتب��ادل أثن��اء الطري��ق األمس��اء والتهم 
لعل أحداً منا يرج قبل اآلخر ويطمئن أهله. ومن األحاديث عرفنا 
مثاًل أن رئيس احملكمة امليدانية هو اللواء الشيخ جابر اخلرفان، وأن 
حمكم��ة مي��داٍن أخ��رى مّت إنش��اؤها يف ف��رع الش��رطة العس��كرية يف 
القابون أيضًا، وأن األوىل مّت نقلها إىل املربع األمّي يف كفر سوسة. 
ومع مضّي األيام يف صيدنايا استطعنا اخرتاق بعض العناصر باملال 
]كان واح��ٌد منه��م فق��ط متعاطفًا معنا ويس��اعدنا باجملان[ ليزّودونا 

باألخب��ار، حت��ى أن أحده��م ه��ّرب لن��ا رادي��و«.

ُأنش��ئت حمكم��ة املي��دان العس��كرية باملرس��وم التش��ريعّي  	
/109/ لع��ام 1967، لتخت��ّص باجلرائ��م املرتكب��ة أثن��اء احل��رب ويف 
العمليات العسكرية الي يقّرها وزير الدفاع. ثم أضاف األسد األب 
إىل ختّصصه��ا أرب��ع كلم��ات: أو »عن��د حدوث اضطراب��اٍت داخلية«، 
باملرسوم التشريعّي /32/ لعام 1980، لتختّص بذلك باملدنين أيضًا.

ضّباط احملاكم امليدانية:
1- الل����واء الشيخ جابر ال�����خرفان، مدير إدارة ال������تعبئة  	

ورئيس احملكمة امليدانية األوىل.
2- اللواء حيدر توف�����يق حيدر، م������دير إدارة امل����������ساحة  	

العسكرية ونائب رئيس احملكمة امليدانية األوىل.
3- العميد القاضي حممد حسن ك��نجو، رئيس النيابة 	
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حماكماٌت فرديٌة ومجاعية
»ضب��اٌط ُكث��ٌر كان��وا معن��ا يف البن��اء األبي��ض مّت حتويلهم  	
إىل احملكم��ة امليداني��ة، بعضه��م مّت إعدام��ه وبعضه��م خ��رج بعف��و. 
ومنه��م امل��الزم أّول رع��د مح��دان م��ن دي��ر ال��زور ال��ذي اعُتق��ل بتهم��ة 
إضع��اف الش��عور القوم��ّي يف بداي��ة الث��ورة، وأخل��ى القضاء العس��كرّي 
س��بيله بع��د ش��هرين تقريب��ًا. ليع��اود حاج��ز البانورام��ا يف دي��ر ال��زور 
اعتقاله يف آب 2011 بتهمة حماولة االنشقاق، وحتويله إىل احملكمة 
امليداني��ة ال��ي حكم��ت عليه بالس��جن خلمس س��نوات. وخرج بعد عاٍم 
ونص��ٍف بعف��ٍو لينش��ّق وينض��ّم إىل اجلي��ش احل��ّر بدي��ر ال��زور، لك��ن 

داع��ش قام��ت بتصفيت��ه ف��ور س��يطرتها عل��ى املنطق��ة الش��رقية.
وفض��اًل ع��ن األف��راد كان��ت هن��اك حماكم��اٌت جملموع��اٍت  	
كمجموع��ة الفرق��ة الثالث��ة، وه��ي يف ح��دود 23 ب��ن ضاب��ٍط وص��ّف 
 ، ضاب��ٍط وجمن��د، اعتقل��وا مبقّر الفرقة، يف حماولة انش��قاٍق مجاعيٍّ
قبيل حتّركها إىل دير الزور يف آب 2011، وتراوحت أحكامهم من 7 
إىل 12 عام سجن. وجمموعة اللواء 137 ومطار دير الزور العسكرّي، 
وهم يف حدود 13 ضابطًا وصّف ضابط. وأضخم تلك اجملموعات هي 
جمموع��ة ال���401، ومّسي��ت كذلك ألنها ضّم��ت 401 أغلبيتهم طالب 
ضب��اٍط م��ن مجي��ع املراح��ل يف الكلي��ة احلربي��ة حبم��ص، قضى قس��ٌم 
كبرٌي منهم يف الفروع األمنية ويف س��جن صيدنايا حتت التعذيب«.

تعذيٌب حتى املوت
»يف بداي��ة األم��ر كان التعذي��ب باخليزران��ة أو خبرط��وم  	
املي��اه. ث��م تط��ّور ليصب��ح بقطع��ٍة م��ن إط��ار س��يارٍة مقصوص��ٍة بش��كٍل 
التمدي��دات الصحي��ة  أنب��وب  »الدكت��ور«، وه��و  ث��م ظه��ر  طول��ّي. 
البالس��تيكي األخض��ر، وتط��ّور الحق��ًا ليضع��وا يف داخل��ه س��يخ حدي��د. 
وح��ن مل يع��د يش��في غليلهم اس��تخدموا أنابيب املي��اه املعدنية، األمر 

ال��ذي يفّس��ر ح��االت امل��وت الكث��رية حت��ت التعذي��ب.
م��ن مُي��ت حت��ت التعذي��ب يف الف��روع األمني��ة يت��ّم حتويل��ه  	
إىل مش��فى ال���601، وإىل مش��فى تش��رين العس��كرّي مل��ن قض��ى حت��ت 
التعذي��ب يف البن��اء األمح��ر لس��جن صيدناي��ا. كان��وا يضع��ون اجلث��ث 
بيننا حن يقتادونا إىل احملكمة أو إىل املشفى بغرض العالج، وكنا 

ن��رى جثث��ًا متفس��خًة يف نظ��ارة املش��فى«.

تنفيذ أحكام اإلعدام
»يف البداي��ة مل نك��ن ن��درك ما جيري إىل أن اس��رتقنا النظر  	
م��ن ثق��وٍب يف صفائ��ح احلديد الي تغط��ي النوافذ، ثم تابعنا العملية 
الي كانت تتّم مّرًة أو مّرتن يف األسبوع. يف البدايات كانت شاحنة 
ب��ّراٍد حتض��ر احملكوم��ن باإلع��دام، ث��م -م��ع ازدي��اد األع��داد- أصبحت 
حافل��ة. يف ي��وم اإلع��دام يس��تنفر الس��جن وتنتش��ر عناص��ر ترت��دي 
اللب��اس املدن��ّي عل��ى الس��ور يراقب��ون النواف��ذ للتأك��د م��ن ع��دم رؤية 
املس��اجن مل��ا جي��ري. تب��دأ اإلعدام��ات يف الثالث��ة فج��راً، يف قب��و البن��اء 

األبي��ض لس��جن صيدناي��ا، وتنته��ي عن��د ب��زوغ الض��وء بس��ماعنا وق��ع 
تكدي��س التوابي��ت. وبعد فرتٍة اس��تطعنا رؤي��ة العناصر وهم حيّملون 

التوابي��ت يف ش��احنة إن��رت تأخ��ذ اجلث��ث إىل م��كاٍن جمه��ول«.

حماكمة الشاهد
»بع��د اجللس��ة األوىل كان��ت هن��اك س��بع جلس��اٍت، م��ا ب��ن  	
جلس��ة اس��تماع ادعاٍء ودفاٍع وجلس��ات اس��تمهال. يف كّل جلس��ٍة كان 
يت��ّم اقتيادن��ا مكّبل��ن يف ش��احنة ال��رّباد إىل الش��رطة العس��كرية يف 
القاب��ون، ويف الي��وم التال��ي إىل س��جن البالون��ي يف مح��ص، لُنع��رض 
يف الي��وم التال��ي عل��ى القاض��ي. ونع��ود بالعك��س إىل البالون��ي ومن ثّم 
الش��رطة العس��كرية ومنه��ا إىل صيدناي��ا. مخس��ة أي��اٍم م��ن اإلذالل 

لنحض��ر جلس��ة حماكم��ة.
بع��د حتوي��ل رفاقن��ا إىل حمكم��ة املي��دان العس��كرية بق��ي  	
م��ن جمموعتن��ا أربع��ة ضب��اٍط فق��ط مم��ن حياكم��ون أم��ام القض��اء 
العس��كرّي. وعند جلس��ة احلكم، يف خريف 2012، كان املقّدم معاون 
رئي��س احملكم��ة العس��كرية ق��د انش��ّق، فتأج��ل النط��ق باحلك��م مل��دة 
أربع��ن يوم��ًا ريثم��ا يع��ّن بدي��ٌل ل��ه. وح��ن ذهبنا إىل اجللس��ة املقّررة 

مّت حتويلن��ا إىل حمكم��ة اإلره��اب املش��ّكلة حديث��ًا«.

»كان مق��ّر حمكم��ة اإلره��اب يف القص��ر العدل��ّي اجلدي��د 
عل��ى أوتس��رتاد امل��ّزة. وكان رئيس��ها، القاض��ي نزي��ه خ��ري اهلل، حياول 
إنص��اف املتهم��ن. لك��ن النظ��ام س��رعان م��ا ع��ّن القاض��ي ميم��ون ع��ز 
الدي��ن ب��داًل عن��ه، قبي��ل إخ��الء س��بيلنا بي��وٍم واح��د. أوق��ف ع��ز الدي��ن 
إخ��الء الس��بيل ومل يتأخ��ر يف جترمين��ا واحلك��م عل��ى كلٍّ من��ا بـ15 
عام��ًا، بع��د أن أص��در أح��كام إع��داٍم ومؤّب��داٍت عل��ى متهم��ن حوكموا 
قبلن��ا يف اجللس��ة ذاته��ا. وح��ن تق��ّدم حمامون��ا بالطع��ون انزع��ج 
القاض��ي اجلدي��د وأرج��أ اجللس��ة ألكثر من س��تة أش��هر. لك��ن عفواً، 
هو اخلامس من نوعه، مشلنا بعد شهرين تقريبًا، لنخرج بعد ثالث 

س��نواٍت وثالث��ة أش��هٍر م��ن كّل ه��ذا اجلحي��م.
مل يشمل العفو النقيب الذي ُيعّد قائد جمموعتنا، لكن ثّوار الغوطة 
أخرجوه -هو وضباٍط آخرين- بصفقة تبادٍل بعد أربعة أشهر. وهم 

ال يزالون يقارعون النظام بدرعا«.

العس��كرية العام��ة. وه��و املس��ؤول ع��ن مجي��ع اإلعدام��ات امليداني��ة 
العس��كرية.

4- الل��واء حمم��د رج��ب، قائ��د الش��رطة العس��كرية ورئي��س  	
الثاني��ة. امليداني��ة  احملكم��ة 

5- العمي��د أدي��ب مسن��در، نائ��ب رئي��س احملكم��ة امليداني��ة  	
بدمش��ق. الثاني��ة  العس��كرية  الش��رطة  ف��رع  ورئي��س  الثاني��ة 

6- العمي��د مج��ال عب��اس، رئي��س ف��رع التحقي��ق وقس��م  	
بدمش��ق. الس��جون 

7- العميد أديب قنوع، من  فرع الشرطة العسكرية بدمشق. 	

8- العمي��د مس��ري نظام، رئيس س��جن صيدنايا العس��كري. 	

وإلغ���اء  الط���وارئ  حال���ة  رف���ع  ت���ّم  الث��ورة  ان��دالع  إث��ر  	
حمكم���ة أم���ن الدول�ة العلي�ا، بتاري���خ 21 نيس�ان. ومّت�ت االس�تعاضة 
ع���ن القان���ون املذك���ور وقض���ائه بقان���ون مكافح���ة اإلره���اب وإنش�اء 
حمكم�ة  »مكافح�ة اإلره�اب«  يف مت�وز 2012، والت�ي ميك�ن اعتباره�ا 

استنس���اخًا حملكم���ة أم���ن الدول���ة العلي���ا االس���تثنائية.

تق��ّدر املنظم��ة الس��ورية حلق��وق اإلنس��ان ع��دد املعتقل��ن  	
احملال��ن إىل حماك��م املي��دان العس��كرية بأكث��ر م��ن س��بعن أل��ف 
معتقٍل منذ بداية الثورة السورية وحتى نيسان 2014. وتشري األرقام 
ال��ي أوردته��ا تقاري��ر حقوقي��ٌة إىل أن أكثر م��ن مثانن ألف مواطٍن 

س��وريٍّ مّت حتويله��م إىل حمكم��ة اإلره��اب.
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م. أمحد العبدو

قذائف األسد دّمرت مصانع الشيخ نـّجار
 ولصوصه مينعون إعادة تشغيلها

  
خالل عامن من وقوعها حتت سيطرة اجليش احلّر –من آب 2012 إىل متوز -2014 تعّرضت مدينة الشيخ جنار الصناعية  	
حبلب ألكثر من )500( غارٍة من طائرات األس��د، وآلالف القذائف املدفعية والصاروخية، مما أحلق دماراً هائاًل باملدينة الصناعية 

األك��رب يف س��وريا.

حس��ب مهندس��ن عمل��وا يف جل��ان  	
تقيي��م األض��رار ال��ي ش��ّكلتها إدارة مدين��ة 
الش��يخ جن��ار الصناعي��ة بع��د س��يطرة ق��ّوات 
األس��د عليها، بلغت نس��بة األض��رار أو الدمار 
ال��ي حلقت باملدينة بأجزائها الثالثة )%60( 
يف مصان��ع الفئ��ة األوىل و)%25( تقريب��ًا يف 
الفئت��ن الثاني��ة والثالث��ة. وتض��ّررت البني��ة 
التحتي��ة للمدين��ة بنس��ٍب متفاوت��ة، إذ بلغ��ت 
نس��بة الدم��ار يف احملط��ة الرئيس��ية لتحوي��ل 
احملط��ة  وتض��ّررت   ،)R1 )25% الطاق��ة 
)M1( بنس��بٍة أك��رب بع��د س��قوط ص��اروٍخ يف 
موقعها، وخرجت ش��بكة االتصاالت اهلاتفية 
ع��ن اخلدم��ة، وتعطل��ت ش��بكة إم��داد املي��اه، 
وتض��ّررت ش��بكة الط��رق داخ��ل املدينة بفعل 
الربامي��ل والقذائ��ف املتفّج��رة. وينقل أولئك 
منش��آٍت  س��رقات  ع��ن  ش��هاداٍت  املهندس��ون 
أي��دي  عل��ى  القص��ف  م��ن  س��لمت  ك��ربى 
احمللي��ن  األس��د  وش��ّبيحة  وجن��ود  ضب��اط 
)م��ن بل��دة ت��ل ش��غيب القريب��ة م��ن مط��ار 
الن��ريب عل��ى وج��ه اخلص��وص(، وع��ن إجب��ار 
الس��رقة  جرائ��م  تس��جيل  عل��ى  املهندس��ن 
والتخري��ب عل��ى أنه��ا م��ن فع��ل »العصاب��ات 
اإلرهابية املسلحة«. ومل تسلم من ذلك حتى 

منش��آت الصناعي��ن املقّرب��ن م��ن النظ��ام.
	

وخالل عاٍم ونصٍف من س��يطرة قّوات األس��د 
نش��أت س��وٌق ُتعرض فيها جتهيزاٌت ومعّداٌت 
ليضط��ّر  للبي��ع،  كامل��ٌة  إنت��اٍج  وخط��وط 
كث��رٌي م��ن الصناعي��ن إىل ش��راء ممتلكاتهم 

م��ن س��ارقيها. وب��دا مس��ؤولو حكوم��ة األس��د 
الس��رقة  لظواه��ر  التص��ّدي  ع��ن  عاجزي��ن 
املتفاقم��ة يف الش��يخ جن��ار، فل��م ختّف��ف زيارة 
رئي��س وزراء النظ��ام إىل املدين��ة م��ن ه��ذه 
املظاه��ر، وال زي��ارات غ��ريه م��ن ال��وزراء، األم��ر 
ال��ذي دفع رئي��س غرفة صناعة حلب، فارس 
الشهابي، إىل الدعوة إىل إغالق املدينة محايًة 
ملا تبقى من منشآت فيها، ف�«املدينة الصناعية 
حبل��ب حباج��ٍة حلكوم��ٍة تقدره��ا وحتميه��ا 
وتعرف كيف تشغلها« حسب قوله. وتكشف 
دع��وة الش��هابي تل��ك، وه��و من أش��ّد املتطّرفن 
يف تأيي��د نظ��ام األس��د، ع��ن مس��تويات فس��اٍد 
غري مس��بوٍق، يس��تحيل معها نشوء بيئة عمٍل 
وصناع��ٍة م��ن أّي ن��وع، فيم��ا تب��دو حم��اوالت 
بع��ض الصناعي��ن إع��ادة تش��غيل منش��آتهم 
ضربًا من العناد أو من مغازلة حكومة األسد 
وتأكي��د مزاعمه��ا بع��ودة احلي��اة إىل مدين��ة 

الش��يخ جن��ار الصناعي��ة.

	

عند تأسيس��ها يف العام 2004 ُقّس��مت 
هذه املدينة إىل ثالث فئاٍت، األوىل للمعامل 
والثالث��ة  للمتوس��طة،  والثاني��ة  الصغ��رية، 
للكب��رية. وبل��غ ع��دد املعامل املنتج��ة فيها قبل 
الث��ورة )1250( معم��اًل، مل يع��اود منه��ا العم��ل 
اليوم -وبعد عاٍم ونصٍف من استعادة النظام 
الس��يطرة عليه��ا- أكث��ر م��ن )200( معم��ٍل 
وباحل��دود الدني��ا لإلنت��اج. وحتّول��ت املدين��ة 
الصناعي��ة إىل ش��به مدين��ٍة س��كنيٍة يقطنه��ا 
معظمه��م  نس��مٍة  أل��ف   )30( م��ن  أكث��ر 
م��ن النازح��ن، ح��رص بع��ض الصناعي��ن 
املقّرب��ن من النظام على اس��تغالل ظروفهم 
فافتت��ح ف��ارس الش��هابي -عل��ى س��بيل املثال- 
يف  النازح��ن  لألطف��ال  صغ��ريًة  مدرس��ًة 
األبني��ة التابع��ة ملعمل��ه، أطل��ق عليه��ا اس��م 
حرف��وش«  إي��اد  العقي��د  الش��هيد  »مدرس��ة 
	ختليداً لذكرى ضابٍط يف قّوات األس��د قتل 

خالل معارك سيطرتها على املدينة.

للمنش��آت  اإلمجال��ّي  الع��دد  زاد  	
الصناعي��ة يف حل��ب قب��ل الث��ورة عل��ى )38( 
منطق��ًة   )15( يف  توّزع��ت  منش��أٍة  أل��ف 
املدين��ة  حمي��ط  يف  صناعي��ًا  وجتّمع��ًا 
جن��ار  الش��يخ  أبرزه��ا  كان  وداخله��ا، 
مح��رة  وكف��ر  واللريم��ون  والش��قّيف 
والعرقوب والزربة وجربين. وقّدرت أرقاٌم 
رمسيٌة عدد العاملن، بش��كٍل مباش��ٍر وغري 
مباش��ٍر، يف ه��ذه املنش��آت بنص��ف ملي��ون.

رادار المدينة

تبعد مدينة الش��يخ جنار الصناعية مس��افة )15( كم مشال ش��رق مدينة حلب.  	
وتقع على مساحة )4112( هكتاراً. وميكنها أن تستوعب أكثر من 6(( آالف معمٍل، حسب 
مقامسه��ا الصناعي��ة، إضاف��ًة إىل مرفق��اٍت أخ��رى. وتع��ّد صناع��ات النس��يج والصناع��ات 
الغذائي��ة واهلندس��ية والكيماوي��ة أه��ّم الصناع��ات يف ه��ذه املدين��ة. بل��غ حجم االس��تثمارات 
فيه��ا )166( ملي��ار ل��ريٍة س��ورية، أي م��ا يع��ادل )3.5( مليار دوالر. وعمل يف مصانعها، بش��كٍل 

مباش��ٍر وغ��ري مباش��ٍر، م��ا يزي��د عل��ى )40( أل��ف عام��ل.
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كان ذل��ك يف صي��ف الع��ام 2012،  	
بع��د دخ��ول اجلي��ش احل��ّر مدين��ة حل��ب بنح��و 

 . ش��هر
جاءن��ي اتص��اٌل م��ن صديق��ي جّم��و،  	
يطل��ب م��ي املس��اعدة يف البحث ع��ن اثنن من 
أقربائ��ه ذهب��ا إىل إع��زاز ومل يع��ودا. اعت��دت، يف 
تل��ك الف��رتة واألش��هر الالحق��ة، عل��ى تلق��ي 
طلب��اٍت م��ن ه��ذا الن��وع م��ن مع��ارف أو أصدق��اء 
فيس��بوكين مل ألت��ق به��م، ظن��اً منه��م ب��أن 
ي��دي طايل��ة، مب��ا أن��ي مع��ارٌض عتي��ق. مل 
أك��ذب عل��ى أحٍد منهم، فكن��ت أجيب يف كل 
م��رة بأن��ي ال أع��رف أح��داً م��ن اجلي��ش احل��ّر، 
لك��ي سأس��أل م��ن ق��د تكون هل��م ص��الت. وهذا 
م��ا حص��ل مع جّم��و أيضاً. اتصل��ت بصديٍق لي 
من مارع، عاصمة لواء التوحيد بقيادة املرحوم 
عب��د الق��ادر الص��احل، وطرح��ت علي��ه املش��كلة. 
قال صديقي علي إنه موجوٌد يف حلب ويستعد 
للس��فر إىل م��ارع، واق��رتح عل��ّي أن نلتق��ي عن��د 

دّوار الصاخ��ور.
كان��ت الس��اعة حن��و الثالث��ة بع��د  	
الظه��ر ح��ن خرج��ت م��ن األش��رفية. أخ��ذت 
سرفيس خط الدائرّي الشمالّي وبدأت رحلي 
ر م��ن مدين��ة حل��ب.  األوىل إىل القس��م احمل��رّ
انتش��رت حواج��ز النظ��ام بكثاف��ٍة عل��ى ط��ول 
الطريق، بدءاً من مفرق العوارض وصواًل إىل 
ح��ّي س��ليمان احلل��ي. م��ن عن��د دّوار اجلندول 
انقط��ع أوتوس��رتاد الدائ��رّي الش��مالّي بس��واتر 
ترابيٍة كبرية، ودخلت حركة السري يف أزقة 
املي��دان الفرعي��ة م��ن غ��ري مراع��اٍة الجتاهاته��ا 
النظامي��ة. كان نظ��ام امل��رور أّول م��ا س��قط 
م��ن النظ��ام يف حل��ب، وق��د اختف��ت ش��رطة 
املرور متاماً من شوارع املدينة كأنها تبخرت.

ع��رب  بسالس��ٍة  الس��رفيس  م��ّر  	
احلواجز، مل نتعّرض لتدقيٍق يف اهلويات أو أّي 
منغص��اٍت أخ��رى، ووصلن��ا أخ��رياً إىل مش��ارف 
املنطق��ة احمل��ّررة. ب��ن آخ��ر حاج��ٍز للنظ��ام يف 
حّي سليمان احللي وأّول حاجٍز للجيش احلّر 
عند دّوار الصاخور مسافٌة ال تتجاوز مئة مرت، 
موحش��ٌة ومن��ذرٌة باملخاط��ر. الس��واتر الرتابي��ة 
صّممت مبا يسمح مبرور سيارٍة واحدٍة فقط. 
 – ال��������صاخور  دوار  عن��د  انت�������شر  	
حت��ت اجلس��ر، مس��لحون مبظه��ٍر أني��ق، عل��ى 

أكتافه��م ش��عار واس��م ل��واء الفت��ح، يوقف��ون 
السيارات ويدققون يف اهلويات مع السؤال عن 

وجه��ة الرحلة.
وج��دت علي بانتظ��اري. اصطحبي  	
»ش��باب  قائ��اًل:  الل��واء  قي��ادة  مق��ّر  إىل  ف��وراً 
الفت��ح كويس��ن. هل��ق منلتق��ي م��ع قائده��م 
وتط��رح علي��ه مش��كلتك«. كان املق��ّر املقص��ود 
مركزاً من مراكز خدمة ش��ركة س��رييتل 
لالتص��االت اخلليوي��ة. يف الص��در مكت��ب قائ��د 
الل��واء، عّل��ق عل��ى احلائ��ط وراءه علم��اً كب��رياً 
باألخضر واألبيض واألس��ود. هناك مسلحون 
واقف��ون  وآخ��رون  مقاع��د،  عل��ى  جالس��ون 
يدخن��ون ويتحدث��ون. كان املق��دم أب��و زي��د 
مش��غواًل برجٍل جاء مش��تكياً يطالب بش��يٍء له 
مت��ت مصادرت��ه م��ن قب��ل املس��لحن يف احل��ّي. 
وعده أبو زيد خرياً وصرفه، ثم جاء إلينا حيث 
جلس��نا عل��ى ك��راٍس يف إح��دى زواي��ا القاع��ة 

الغارق��ة يف الفوض��ى.
ب��دا ل��ي املق��دم حاكم��اً عس��كرياً يف  	
منطقته أكثر من كونه ثائراً يف حالة حرب، 
يصغ��ي إىل املدني��ن م��ن س��كان احل��ّي الذي��ن 
يأتون إليه طلباً حلّل مش��كلٍة أو رفع مظلمة. 
هو يعرف رفيقي علي وبينهما مشروٌع انهمكا 
يف احلدي��ث عن��ه حبيوي��ة، بعدما قّدم��ي إليه. 
خالص��ة املش��روع أن املق��دم يري��د أن يص��در 
جمل��ًة ناطقًة باس��م الل��واء، ويريد من علي أن 
يش��رف عليه��ا. نربت��ه س��لطويٌة كم��ا ينبغ��ي 
لضاب��ٍط يف اجلي��ش الس��ورّي، يتح��دث ب��ال 
توق��ف، حري��ٌص على اس��تعراض ثقافت��ه أمام 
ضيفي��ه املثقف��ن، يزّي��ن خطاب��ه املدي��د بأبياٍت 
من الشعر العربّي الكالسيكّي من حمفوظاته، 

ويذكر عناوين كتٍب قرأها، مظهراً دهشته 
ح��ن جنيب��ه ع��ن س��ؤاله لن��ا عنها بأنن��ا مل نقرأ 

تلك الكتب.
اس��تغالل  م��ن  أخ��رياً متك��ن عل��ي  	
��ره ب��أن ل��دّي مش��كلًة  حلظ��ة صم��ت، فذكَّ
جئت من أجلها. فشرحت له مالبسات اختفاء 
س��يارتهما.  م��ع  كوبان��ي  م��ن  الش��خصن 

»هل أنت كردي؟« سألي أبو زيد. 	
ع��ن  يتح��دث  ف��راح  بنع��م،  أجبت��ه  	
ح��زب العمال الكردس��تاني وعمالته املفرتضة 
للنظ��ام. ث��م ع��ّرج عل��ى النزع��ة االنفصالي��ة 
ل��دى الك��رد. »ل��ن نس��مح أبداً بتقس��يم س��وريا«، 
ق��ال بن��ربٍة مش��بعٍة بالثقافة القومية للجيش 
العربّي الس��ورّي. ختم خطاب��ه املطّول بالقول: 
»ال نري��د اآلن فت��ح معرك��ٍة جانبي��ٍة م��ع ال��ي 
ك��ي ك��ي. ولك��ن س��يأتي ي��وم الص��دام معه��م 

عاج��اًل أو آج��اًل«.
الش��������خصن  امس��ي  م��ي  أخ��ذ  	
املفقودي��ن ووع��د خ��رياً. عرف��ت أن��ه س��ريمي 
بالورق��ة، بع��د مغادرتنا، يف س��لة املهمالت. فهو 
عل��ى األرج��ح ال س��لطة له على مجاع��ة إعزاز. 
وحت��ى ل��و كان مي��ون عليهم، فه��و لن يطالب 

م��ن كوبان��ي. بكردي��ن 
عن��د  م��ررت،  الع��ودة  طري��ق  يف  	
املدخ��ل الش��رقّي للش��يخ مقص��ود عل��ى س��كة 
احلدي��د، حباج��ٍز كب��رٍي يرف��رف فوق��ه عل��م 

الكردس��تانّي. العم��ال  ح��زب 
الكيلوم��رت  تتج��اوز  ال  مس��افٍة  يف  	
عس��كريٍة  س��لطاٍت  بث��الث  م��ررت  الواح��د 
خمتلف��ة. مّت تقس��يم دول��ة حل��ب إىل ث��الث 

.2012 الع��ام  صي��ف  من��ذ  دوي��الٍت 
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املشــروع اإليرانّي أكرب من كّل الطوائف يف سورية
مل يع��د خافي��ًا عل��ى أح��ٍد دخ��ول إي��ران »الث��ورة« بش��كٍل عل��يٍّ  	
ومباش��ٍر يف احل��رب عل��ى الش��عب الس��ورّي، وخلفه��ا النظ��ام الطائف��ّي، 
أله��داٍف إس��رتاتيجيٍة قومي��ٍة ومذهبي��ة. مس��ّخرًة اجل��زء الكب��ري م��ن 
إمكاني��ات الدول��ة اإليرانية الكبرية خلدمة مش��اريعها التوّس��عية وفق 
روح »ثورته��ا« ال��ي اعتم��دت، منذ أيامها األوىل، فكرة تصدير العقيدة 
باس��م تصدير الثورة، والي ُيقصد بها نش��ر ثقافة التش��ّيع وفق الرؤية 
الفارسّية، واليت من أجبدياتها كره اآلخر وتفتيت اجملتمعات العربية 
ذات الرتكيب��ة الس��كانية املتنّوع��ة قومي��ًا ومذهبي��ًا، وال��ي تعان��ي م��ن 
هشاشٍة يف تالمحها ناجتٍة عن عسف السلطات وعدائها للحّريات إىل 
درج��ٍة أوصل��ت جمتمعاته��ا إىل حال��ة ضع��ٍف كب��ريٍة جتعله��ا عرضًة 

لالنهي��ار عن��د أّول صدم��ة، بع��د أن دّم��رت احلي��اة السياس��ية فيه��ا. 
تع��ود عالق��ات النظ��ام الس��ورّي الطائف��ّي م��ع نظ��ام الول��ّي  	
الفقي��ه إىل أوائ��ل مثانين��ات الق��رن املاض��ي، عندم��ا وقف حافظ األس��د 
إىل جان��ب إي��ران يف احل��رب ض��د الع��راق. لتتط��ّور ه��ذه العالق��ة، ذات 
اجل��ذور الطائفي��ة واملصلحية، وص��واًل إىل يومنا عندما جيري ابتالع 
الوطن السورّي بطوائفه كلها وأّوهلا الطائفة العلوية، رغم ظاهرية 
قيادتها لألعمال اإلجرامية ضد أكثرية الشعب السورّي وهم العرب 
الس��ّنة. وم��ا ي��دور الي��وم م��ن عملياٍت عس��كريٍة يف س��ورية عموم��ًا، ويف 
الري��ف الش��مالّي حلل��ب خصوص��ًا، لي��س أكث��ر م��ن جت��لٍّ وتعب��رٍي عن 
تلك العقلية التدمريية يف صلب »الثورة« اإليرانية. فقد ُحشدت قّواٌت 
م��ن بل��داٍن خمتلف��ٍة، حتت إش��راف احلرس الث��ورّي )الق��ّوة التنفيذية 
لنش��ر أف��كار »الث��ورة«(، ال جيمعه��م س��وى التمذه��ب والعدائي��ة جت��اه 
املختلفن عنهم، يدعمهم بالطبع الطريان الروسّي، حتت ذريعة فّك 
احلصار عن بلدتن مل تبَق هلما هويٌة س��وى أنهما ش��يعّيتان، ليقوموا 
بعملية تهجرٍي كاملٍة ألكثر من مخس عشرة قريًة وبلدًة، وتهجرٍي 
لكامل الريف الشمالّي بدءاً من جوار مدينة حلب وحتى قرب احلدود 
الرتكية. فالتزاوج الروسّي اإليرانّي عماده العداء للعرب السّنة وفق 
قواع��د اتف��اٍق وص��راع، ون��زع اهلوي��ات الوطني��ة ع��ن مكّون��ات الس��ورين 
ه��و أوىل اخلط��وات الي تس��ّهل متامًا حتقيق أه��داف »الثورة« املذهبية 

وت��روي ظم��أ ال��روس إىل محاي��ة األقليات.
ال تش��ّكل األقلي��ات القومي��ة واملذهبي��ة املختلف��ة يف س��ورية  	
أكث��ر م��ن 35% م��ن س��كانها، وال تص��ل نس��بة الس��ورين الش��يعة إىل 
أكث��ر م��ن 1.5%، متوّزع��ن يف أماك��ن خمتلف��ٍة عل��ى اجلغرافي��ة، 

ال ميكنه��ا ب��أّي ش��كٍل أن تك��ون لوحده��ا قاع��دًة لنش��ر وتس��ييد املذه��ب 
واألف��كار »الثوري��ة«. وم��ن هن��ا تتض��ح نواي��ا س��لطة املالل��ي جت��اه أبن��اء 
الطوائ��ف األخ��رى، وأوهل��ا الطائف��ة العلوي��ة ال��ي م��ا كان��ت يومًا على 
تق��ارٍب مذه��يٍّ معه��ا وإمن��ا مجعتهم��ا سياس��ة األس��د الطائفي��ة ال��ي 
تلقفه��ا املالل��ي. األمر الذي يه��ّدد مصري الطائفة العلوية أواًل بفرض 
التشّيع عليها وإخضاعها لدورات »استتابٍة« ال ختتلف كثرياً عما تقوم 
ية، ألن  به دولة »اخلالفة« يف العراق والش��ام جتاه أبناء الطائفة الس��نّ
الدولتن تعتمدان أساسًا »اجلماعة« معياراً للموقف. أما يف ما يّص 
املس��يحين الذي��ن تت��ذّرع روس��يا القيص��ر حبمايته��م بذرائع خمتلفٍة 
وغايٍة واحدٍة هي االشرتاك مع اإليرانّي يف حرب التطهري والتهجري، 
وحتوي��ل س��ورية إىل بل��د أقلي��اٍت حتتم��ي ب��دوٍل خارجي��ة؛ فكلن��ا ن��رى 
مص��ري وحياة املس��يحين يف إي��ران، والقيود الكبرية املفروضة عليهم، 
وال��ي تش��به كث��رياً قي��ود وموان��ع دول��ة البغ��دادي، وص��واًل إىل تهج��ري 

غالبيته��م حن��و البل��دان األوروبي��ة واألمريكي��ة.
يؤّس��س الس��لوك اليوم��ّي لإليراني��ن وال��روس يف س��ورية،  	
ة منهم، البيئة املناس��بة  احملّمل باملوت لعموم الس��ورين وخاّصًة الس��نّ
للي��أس ولظه��ور األف��كار املتش��ّددة عل��ى الط��رف اآلخ��ر، بع��د قت��ل روح 
التمّرد الي دفعت السورين إىل الثورة على أكثر األنظمة استبداداً، 
الس��لوك ال��ذي ميه��د لالبت��الع الكام��ل هلوي��ة وجغرافي��ة الس��ورين. 
وليس��ت م��ن ب��اب الس��خرية صرخ��ة أحد الرج��ال يف قريٍة م��ن الريف 
الش��مالّي منادي��ًا املوت��ى: »نيالك��م م��ا عبتش��وفوا الصواريخ الروس��ية وال 

العمام��ات اإليراني��ة«.
إن التن��ّوع الدي��ّي والقوم��ّي يف س��ورية ميك��ن أن يتط��ّور  	
ويلع��ب دوراً إجيابي��ًا وحاف��زاً للتق��ّدم واملنافس��ة يف إط��ار األه��داف الي 
نادى واستشهد من أجلها مئات األلوف واعتقل يف سبيلها الكثري، وهي 
احلّرية والكرامة اللتان تكفالن متامًا االختالف بكّل أشكاله. وتتطلب 
مصلحتن��ا مّن��ا مجيعًا وعي املش��روع اإليرانّي وداعمه الروس��ّي، والذي 
مل يع��د دور النظ��ام في��ه أكث��ر م��ن الغط��اء أو املم��ّر لتدمرين��ا مجيعن��ا 

وابتالعن��ا يف من��وذٍج قه��ريٍّ يصب��ح م��ن الصع��ب جت��اوزه.
مل يع��د ترف��ًا أو استش��رافًا إن قلن��ا إن املش��روع اإليران��ّي ص��ار  	
أك��رب م��ن األس��د، وإنه يس��تهدف الوطن بكّل طوائف��ه، ولكن يبقى أن 
اخل��الص م��ن النظ��ام ه��و الس��بيل الوحي��د واملقّدم��ة الضروري��ة لني��ل 

حري��ة الب��الد والعب��اد.

أمحد عيشة
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لويزا لفلوك وهبة دليواتي يف كّلس 
الرتكية وريتشارد سبنسر حمّرر 

شؤون الشرق األوسط
ديلي تلغراف/ 13 شباط

ترمجة مأمون حلي

ُصنَّاع السام 
يتباحثون بينما 

يدفع أطفال حلب 
 ثـمن احلرب 

يف سوريا

املتم��ّردون يف حل��ب ُيهامَج��ون اآلن م��ن ق��ّوات األس��د يف اجلن��وب، وم��ن املتمّردين 
األك��راد يف الغ��رب، ومن تنظيم الدولة اإلس��المية يف الش��رق.

يف وق��ٍت كان��ت الق��وى العظم��ى  	
جُتري فيه مباحثات سالٍم يف قاعاٍت مذّهبٍة 
جراحاته��م.  ي��داوون  س��وريا  أطف��ال  كان 
أجنح��ة أح��د املش��ايف الواقع��ة عل��ى ح��دود 
الب��الد م��ع تركي��ا كان��ت تغ��ّص بضحاي��ا 
آخ��ر موج��ٍة م��ن موج��ات القت��ال ح��ول حل��ب 
احملاص��رة– س��تالينغراد س��وريا. م��ن اجلائ��ز 
أن الوالي��ات املتحدة وروس��يا ق��د اتفقتا على 
وق��ٍف إلط��الق الن��ار، لكن ما من إش��ارٍة تدّل 

عل��ى ذل��ك هن��ا. 
يف  املش��اركن  كّل  ضحاي��ا  	
املش��فى:  أجنح��ة  يف  يتم��ّددون  احل��رب 
الروس��ية  والطائ��رات  النظ��ام  ضحاي��ا 
الكردي��ة،  وامليليش��يات  الدول��ة  وتنظي��م 
األت��راك.  احل��دود  ح��رس  ضحاي��ا  وحت��ى 
ُيظه��ر طاب��ور املهامج��ن ه��ذا م��دى احلص��ار 
اخلاضع��ة  األراض��ي  من��ه  تعان��ي  ال��ذي 
وريفه��ا  حل��ب  يف  املتمّردي��ن  لس��يطرة 
الرتكي��ة.  احل��دود  إىل  املمت��ّد  الش��مالّي 
إنه��ا أراضي »املتمّردي��ن املعتدلن«، ال�70000 
مقات��ٍل الذي��ن ظ��ّن ديفي��د كام��ريون أن��ه 
باإلم��كان حتويلهم إىل جيٍش يقاتل داعش، 
لكنه��م اآلن ُيس��حقون بهجم��اٍت كاس��حٍة 

األط��راف.  كّل  م��ن 
ب��ن  عام��ًا،   13 عف��اف،  كان��ت  	
أولئ��ك املمّددي��ن يف أجنح��ة املش��فى. كان��ت 
الش��ظايا ق��د اخرتق��ت جس��دها، لك��ن جدته��ا 
تس��ميها »البن��ت احملظوظ��ة«. فق��د تعّرض��ت 
مجاجم إخوتها لكس��ور، ووالداها يف العناية 
املش��ددة، وحي��وم ش��بح امل��وت فوقه��م مجيع��ًا. 
ضرب��ٍة  بفع��ل  لإلصاب��ة  عف��اف  تعّرض��ت 

جوي��ٍة روس��ية، وه��ذا م��ا حص��ل أيض��ًا م��ع 
ف��ؤاد أصي��ل، 24 عام��ًا، ال��ذي فق��د س��اقيه. يف 
املش��فى أيض��ًا مراه��ٌق يعت��ي بأخيه األصغر، 
ال��ذي كان مم��ّددًا وه��و يت��أمل م��ن س��اقيه 
النظ��ام  صواري��خ  أح��د  بفع��ل  املهّش��متن 
مدين��ة  م��ن  اهل��روب  حي��اول  كان  بينم��ا 
الب��اب إىل األراض��ي الواقع��ة حت��ت س��يطرة 
اجلحي��م  أن  الظ��ن  »خاجلن��ا  املتمّردي��ن. 
موج��وٌد يف ذل��ك امل��كان«، ق��ال الفت��ى، رافض��ًا 
س��المة  عل��ى  حرص��ًا  بامس��ه  التصري��ح 
أف��راد العائل��ة الذي��ن ال زال��وا يعيش��ون يف 
ظ��ّل حك��م داع��ش. »كان��ت احلي��اة فظيع��ًة 
بالنس��بة إلين��ا مجيع��ًا، لك��ن أخ��ي الصغ��ري 
ه��و م��ن عان��ى أكث��ر. كان حي��ّب أن يتعل��م 
وه��م، ببس��اطٍة، رفض��وا الس��ماح ل��ه بذل��ك«. 
أع��وام،   5 ش��يماء،  مت��ّددت  آخ��ر  جن��اٍح  	يف 
والع��ن  بالكام��ل  غائب��ٌة  عينيه��ا  إح��دى 
األخ��رى ب��ال بص��ر. أخاه��ا البال��غ 12 عام��ًا 
كان ميت��ًا. كان��ت ميليش��يا YPG ه��ي م��ن 
ابتاله��ا بالعم��ى وقت��ل أخاه��ا بع��د أن انهال��وا 
امليكروب��اص  عل��ى  الرص��اص  م��ن  بواب��ٍل 
س��عيها  يف  تس��تقله  العائل��ة  كان��ت  ال��ذي 
ه��ذه  أف��راد  كان  حل��ب.  م��ن  الف��رار  إىل 
خط��وط  أح��د  قط��ع  حياول��ون  امليليش��يا 
أب��داً  بلده��ا  تش��اهد  »مل  املتمّردي��ن.  إم��داد 
وقت الس��لم، واآلن لن تش��اهد أّي ش��يٍء مّرًة 
ثاني��ة«، ق��ال والده��ا. »عس��ى أن حيميه��ا اهلل، 
إنه��ا آخ��ر م��ن تبق��ى لن��ا«. بع��د ذل��ك، لدين��ا 
الرج��ل ال��ذي أطلق حرس احلدود الرتكّي 
اهل��روب  حي��اول  كان  بينم��ا  الن��ار  علي��ه 
م��ن الكارث��ة ال��ي جتت��اح بل��ده. فبع��د رحل��ٍة 

مضني��ٍة م��ن مدين��ة مح��ص، الواقع��ة حت��ت 
س��يطرة النظ��ام، ألق��ي القب��ض عل��ى ج��ورج 
وُض��رب م��ن ِقب��ل ح��رس احل��دود الرتك��ّي. 
وبع��د أن أع��ادوه إىل احل��رب ال��ي كان ق��د 
تركه��ا للت��ّو، أطلق��وا الن��ار عل��ى س��اقه م��ن 
على مس��افة 15 مرتًا. األس��بوع املاضي أطلق 
ح��رس احل��دود الن��ار أيض��ًا عل��ى فت��اٍة بينم��ا 
كان��ت هارب��ًة م��ع أفراد عائلته��ا من القتال. 
محله��ا أف��راد العائل��ة عائدي��ن به��ا م��ن أج��ل 
دفنه��ا، وه��ي ملفوف��ٌة بنف��س البطاني��ة ال��ي 

كان��ت حتمله��ا لتبقيه��ا دافئ��ًة يف اللي��ل.
اإلصاب��ات  ه��ذه  أن  ملفارق��ٌة  إنه��ا  	
يف  الس��الم  حمادث��ات  م��ع  تصادف��ت  ق��د 
وق��ٍت أس��بق م��ن ه��ذا الش��هر. يق��ول عص��ام، 
التدخ��ل  »بع��د  اإلنق��اذ:  عم��ال  أح��د  وه��و 
الروس��ّي تغرّي مس��توى الدمار بش��كٍل كلّي، 
وهن��اك ق��رًى وضواح��ي بأكمله��ا خالي��ٌة 
اجلوي��ة«.  الضرب��ات  بس��بب  الس��ّكان  	م��ن 
األس��بوع املاض��ي ُج��رح عصام عندم��ا أصابت 
املدني��ن.  ألح��د  من��زاًل  الضرب��ات  إح��دى 
تبعته��ا ضرب��ٌة ثاني��ٌة عل��ى بع��د أمت��اٍر ع��ن 
أن  زمالئ��ي  عل��ى  »كان  اإلنق��اذ.  فري��ق 
حيف��روا إلخراج��ي م��ن ب��ن ال��ركام، أم��ا 
الن��اس الذي��ن كان��وا جب��واري فق��د كان��وا 

موت��ى«.
الفش��ل  االعتب��ار  يف  أخذن��ا  إن  	
املتوق��ع لوق��ف إطالق الن��ار وللجولة املقبلة 
أن  املق��ّرر  للس��الم،  م��ن حمادث��ات جني��ف 
املط��روح  الس��ؤال  ف��إن  25 ش��باط،  تب��دأ يف 
ه��و م��ا ال��ذي س��يفعله الداعم��ون الغربي��ون 

ذل��ك؟ بع��د  واخلليجي��ون 
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حممد عثمان

روسيا والثورة السورية
من دعم القاتل إىل شريٍك يف القتل

يق��ّدم هيث��م امل��احل، مس��ؤول اللجن��ة القانوني��ة يف االئت��الف الوط��ّي، ه��ذا الكت��اب ال��ذي أّلفه الصحاف���ّي الس��ورّي عمار  	
ياس��ر مح��و وص��در حديث��ًا ج��داً ع��ن مرك��ز أمي��ة للبح��وث والدراس��ات اإلس��رتاتيجية، ونش��رته دار عّم��ار يف عّم��ان ب��األردن.

كتاب

18

التح��ّول  نقط��ة   1956 ع��ام  كان  	
احلقيق��ّي يف العالق��ات الس��ورية الس��وفياتية، 
إذ ب��دأ االحت��اد الس��وفياتي –وقته��ا- مبس��اعدة 
س��وريا اقتصادي��ًا وفني��ًا وتدف��ق إليه��ا الس��الح 
م��ن املعس��كر الش��رقّي. وتعّمق��ت ه��ذه العالقات 
الس��لطة ع��ام  البع��ث إىل  م��ع وص��ول ح��زب 
1963، وال س��يما بع��د االنق��الب الداخل��ّي ع��ام 

1966 وتس��ّلم ثل��ٍة م��ن يس��ارّيي البع��ث احلك��م، 

وص��واًل إىل انق��الب حاف��ظ األس��د ع��ام 1970. 
ويف عه��ده توّس��عت العالق��ات لتش��مل قطاع��ات 
الثقافة والتعليم واالقتصاد، فضاًل عن القطاع 
العس��كرّي األب��رز. أم��ا عن��د توري��ث ابن��ه فق��د 
كان��ت العالق��ات م��ع روس��يا، وريث��ة االحت��اد 
الس��وفياتّي، فات��رًة حت��ى أخ��ذت بالتحّس��ن بع��د 
زي��ارة بش��ار األس��د إىل موس��كو ع��ام 2005، ب��دءاً 
بإسقاط %73 من الديون السورية وتوقيع عدٍد 
من االتفاقيات السياسية واالقتصادية، وصواًل 
إىل موافق��ة روس��يا عل��ى بي��ع س��ورية أنظم��ة 
صواري��خ جوٍّ دفاعية رغ��م املعارضة األمريكية 

واإلس��رائيلية.
وم��ع ان��دالع الث��ورة الس��ورية كان��ت  	
روس��يا م��ن أب��رز داعم��ي نظ��ام األس��د، فقّدم��ت 
األس��لحة واألجه��زة لقّواته، فض��اًل عن اخلرباء 
واملس��اهمة يف وض��ع  العس��كرين  واملش��رفن 
للتنقي��ب ع��ن  وّقع��ت عق��داً  اخلط��ط. كم��ا 
النف��ط والغ��از يف املي��اه الس��ورية يف ش��واطئ 
)والص��ن( إىل  واس��تندت روس��يا  طرط��وس. 
مقعده��ا الدائ��م يف جمل��س األم��ن ملن��ع متري��ر 
بلهج��ٍة  ول��و  األس��د  جرائ��م  يدي��ن  ق��راٍر  أّي 
خمّفف��ة. وبع��د احلدي��ث عن ضرب��ٍة أمريكيٍة 
الكيم��اوّي  الس��الح  اس��تخدامه  إث��ر  للنظ��ام، 
روس��يا  تلقف��ت  الش��رقية،  دمش��ق  غوط��ة  يف 

حلظًة مناس��بًة من التلكؤ الدولّي وتدخلت 
إلنق��اذ األس��د مبب��ادرٍة تقض��ي بتس��ليم 

وتدمريه��ا.  الكيماوي��ة  أس��لحته 
وأخرياً، وعندما وجدت موس��كو 

حليفه��ا الضعي��ف يته��اوى 
أم��ام ضرب��ات معارضي��ه، 
مباش��ٍر  بش��كٍل  تدّخل��ت 
حلمايت��ه رغم��ًا ع��ن إرادة 

السورين الثائرين وعن إرادة اجملتمع الدولّي.
الروس��ية،  الدف��اع  وزارة  أعلن��ت  	
يف 30 أيل��ول 2015، ع��ن الب��دء بتنفي��ذ ضرب��اٍت 
جّوي��ٍة ض��د تنظي��م الدولة اإلس��المية )داعش( 
يف س��ورية. ولك��ن م��ا تب��ّن بس��رعٍة ه��و أن ه��ذه 
الغ��ارات طال��ت أواًل مواق��ع للجي��ش احل��ّر، ث��م 
أخ��ذت باس��تهداف البني��ة التحتي��ة للمناط��ق 
رة )مش��اٍف، م��دارس، أس��واق، ش��احنات  احمل��رّ
نق��ل الوق��ود واألغذي��ة...(، ومل توّج��ه قذائفه��ا 
حنو داعش إال بنسبٍة قليلة، كما بات معروفًا 
للجمي��ع يف س��ورية ويف الع��امل. فق��د أّك��دت 
كب��ار  م��ن  –وس��واها  األمريكي��ة  اخلارجي��ة 
املس��ؤولن الغربي��ن- أن الضرب��ات الروس��ية 
الس��ورية  املعارض��ة  ق��ّوات  أساس��ًا  اس��تهدفت 
املعتدلة، وأنها بذلك ختدم تنظيم داعش الذي 

ن��ال ق��دراً أق��ّل بكث��ري م��ن ه��ذه الضرب��ات.
احلقوق��ّي  اهل��دف  م��ع  ومتاش��يًا  	
للكت��اب يوّث��ق مؤلف��ه اجمل��ازر ال��ي ارتكبته��ا 
الطائرات الروسية يف حّق السكان املدنين، منذ 
بدء عملياتها يف سورية وحتى نهاية عام 2015. 

وباس��تعراٍض س��ريٍع يتبّن أن هذه اجملازر 
طالت: تلبيسة )2(، الزعفرانة، إحسم، 

معصران، خان شيخون، تريمعلة، 
الغن�����طو، بش��������رفة، سرمن، 

ال��������لطامنة،  حدي��ا،  ت��ل 
دوم�����ا )3(، القريت��ن 

يف  أحي��اء   ،)2(
مدين��ة حل��ب 

)م��رارًا(، 

بن��ن،   ،)3( النعم��ان  مع��رة   ،)3( البوكم��ال 
الزباري، طريق السد بدرعا، سرمدا، اعزاز )3(، 
بّنش، أرحيا، كفربطنا، جس��رين، زملكا، مرج 
الزاوية وعن الغزال بريف الالذقية، محورية 
)2(، القصابي��ة، ب��وز اخلرب��ة، مع��ارة النعس��ان، 
مس��كنة، جس��ر الش��غور، مدين��ة إدل��ب، قري��ة 

بزين��ة، بدام��ا، جرجن��از، مع��رة حرم��ة.
وم��ن الواض��ح، بتثبي��ت مواق��ع ه��ذه  	
املدن والبلدات على اخلريطة، أن معظمها يقع 
خارج األراضي الي تسيطر عليها داعش، رغم 
أن اجمل��ازر مرفوض��ٌة يف كّل م��كاٍن بالطب��ع، يف 
مناط��ق س��يطرة التنظي��م ويف س��واها. كما أنه 
م��ن املع��روف أن الغ��ارات الروس��ية اش��تّدت يف 
الع��ام 2016، ال��ذي ال يدخ��ل ضمن هذا التوثيق، 
املراف��ق احليوي��ة  وأّدت إىل تدم��ري ع��دٍد م��ن 
ش��ديدة األهمي��ة للس��كان. فف��ي ي��وم 15 ش��باط 
اجلاري وحده تعّرضت 3 مستشفياٍت يف مشال 
الب��الد للهج��وم اجل��وّي، أحده��ا تاب��ٌع ملنظم��ة 
»أطب��اء ب��ال ح��دود« ال��ي صّرح��ت رئيس��تها م��ن 
جنيف: »أصبح اليوم، يف سوريا، غري الطبيع���ّي 

طبيعي��ًا وغ��ري املقب��ول مقب��واًل!«.
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صياد المدينة

م��ن مناس��بٍة م��ا أواخر س��بعينات  	
الص��ورة  ه��ذه  الُتقط��ت  املاض��ي  الق��رن 
حلافظ األس��د يالطف الطفلة الطليعية 
الص��ف  يف  األس��د،  وراء  عب��ود.  م��ريزت 
الثان��ي إىل اليس��ار، يب��دو الل��واء حمم��د 
اجلّوي��ة  املخاب��رات  مؤّس��س  اخلول��ي 
ورئيسها بن عامي )1970-1987(، ضاحكًا 
ومهتم��ًا بدماث��ة القائ��د وخج��ل الطفل��ة 
ال��ي س��تغدو بع��د عش��ر س��نواٍت، أو أكث��ر 

الثاني��ة. بقلي��ٍل، زوجت��ه 

ال تتواف��ر معطي��اٌت كافي��ٌة ع��ن  	
األب  تك��ون مهن��ة  لك��ن رمب��ا  ال��زواج،  ه��ذا 
كام��ل عب��ود كضاب��ٍط طي��اٍر ق��د أتاح��ت 
ل�«زميله« ورئيس��ه يف الس��لك حممد اخلولي 
أفض��ل  تعارف��ًا   )1937 الع��ام  يف  )املول��ود 
وفرصًة للوقوع يف حب مريزت )املولودة عام 
1967(. فحس��بما كتب��ت أثناء م��رض والدها 

 Mirzat قبل أشهٍر، على صفحتها الشخصية
Abboud يف موق��ع فيس��بوك، أحب��ت م��ريزت 

اخلول��ي ألن��ه طي��اٌر مث��ل أبيه��ا وارت��دى البّزة 
الزرق��اء ذاته��ا. ج��اء ه��ذا التعلي��ق ع��ن ح��ّب 
اخلول��ي عارض��ًا ومش��تقًا من ح��ّب األب الذي 
كان عظيمًا يف نظر ابنته رغم أنه مل حيرز 
الكثري من النجاح يف حياته: »هاد البابا انسان 
خالن��ي أع��رف ش��و يع��ي حاف��ظ األس��د وش��و 

يع��ي الوف��اء لبش��ار األس��د«.
تنش��رها  مع��دودٍة  ص��وٍر  وس��وى  	
عل��ى صفحته��ا، وغالبًا خلف أو جانب حافظ 
األسد، ال يظهر للخولي ظلٌّ يف حياة زوجته 
عل��ى فيس��بوك. رمب��ا احرتام��ًا خلصوصي��ة 
األس��د  أركان  كأح��د  الس��ابق  موقعي��ه، 
األب، واحلال��ي كمستش��اٍر رفي��ع املس��توى 
واألم��ن  الطائف��ة  ش��ؤون  يف  االب��ن  لألس��د 
والبط��ش. أو ق��د يك��ون غي��اب الظ��ّل حماول��ة 
جت��اوٍز م��ا ألس��ر ه��ذا ال��زوج الش��يخ وف��كاكًا 
م��ن قي��ده، فتس��تثنيه كمنب��ع فخ��ٍر وختّص 

اخلولي ومرزت عّبود

أباه��ا بذلك: »مع وال�دي فق��ط.. تأخذني العزة 
بقي��ت صغ��ريًة حت��ى ال  »ليت��ي  بالنف��س«، 

أغ��رق إال يف حضن��ك«.
ولك��ن م��ريزت ل��ن متض��ي بعي��داً  	
ي��زال فم��ا  األح��وال،  كّل  يف  اخلول��ي  ع��ن 

الرج��ل صانعه��ا وول��ّي نعمته��ا، فم��ن أموال��ه 
أّسس��ت سلس��لة مطاع��م جيمين��اي الفخم��ة، 
يف  وعق��اراٍت  قص��وراً  متلك��ت  أيض��ًا  ومنه��ا 
الس��احل ودمشق. وبصيته الذائع حازت عّدة 
تعريف��ات؛ فهي رئيس��ة »فريق ش��باب دمش��ق 
التطوع��ّي«، ورئيس��ة »مجعي��ة بن��ا لرعاي��ة 
املكفوف��ن«، ومدي��رة »مكت��ب إغاث��ة دمش��ق«. 
وحتق��ق  حقق��ت  الثالث��ة  مناصبه��ا  وم��ن 
املزي��د م��ن األرب��اح، اختالس��ًا م��ن س��يل امل��ال 

احلكوم��ّي واإليران��ّي املغ��ّذي هلكذا نش��اطات، 
منافس��ة. جمموع��اٌت  دوم��ًا  تلّم��ح  حس��بما 

متث��ل م��ريزت عب��ود أمن��وذج اجليل  	
األّول م��ن أبن��اء الضب��اط الريفي��ن الذي��ن 
ولدو يف دمش��ق، وُأش��بعوا تربيًة يف منظمات 
البعث، كالطالئع والشبيبة واحتاد الطلبة، 
واعتادوا املدينة دون أن ينقص انتماؤهم إىل 
اجل��ذر يف جب��ال الس��احل. وجنح��ت عوام��ل 
ع��ّدٌة يف ترس��يخ م��ا ورث��وه ع��ن آبائه��م م��ن 
مش��اعر العرف��ان باجلمي��ل وال��والء حلاف��ظ 
مل  ال��ي  الطائفي��ة  العصبي��ة  وم��ن  األس��د 
ختف��ف م��ن غالظته��ا عق��وٌد م��ن االندم��اج 
الظاه��رّي باملدين��ة، قب��ل أن تندل��ع الث��ورة 

وتنفص��م ع��رى ه��ذا االندم��اج.
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