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داعش كوباء

عص��ر ي��وم األح��د األخري من الش��هر املاض��ي، اغتال جمهولون الصحايّف الس��ورّي املعروف  	
يف أوس��اط اإلع��الم البدي��ل، ناج��ي اجل��رف، يف مدين��ة غ��ازي عنت��اب.

ناج��ي، ال��ذي متّي��ز بعالق��اٍت طيب��ٍة م��ع اجلمي��ع وبدماث��ٍة وابتس��امٍة وم��رٍح دائم��ن، كان  	
ب��ال أع��داء س��وى النظ��ام الس��ورّي وتنظيم داعش الذي س��رعان ما دارت حول��ه االتهامات رغم أنه مل 
يصدر بيانًا يتبنى العملية. ولكن تعاون اجلرف مع محلة »الرقة تذبح بصمت«، وإعداده وإخراجه 
مؤخ��راً فيلم��ًا وثائقي��ًا بعن��وان »داع��ش يف حل��ب«، ومشات��ة ع��دٍد م��ن مناص��ري داع��ش عل��ى توي��ر 

وفيس��بوك مبصرع��ه؛ كان��ت قرائ��ن كافي��ًة بالنس��بة إىل الكثريي��ن.
األرج��ح بالفع��ل أن يك��ون األم��ر كذل��ك، ولكنن��ا نك��ّرر م��ا س��بق أن كتبن��اه عن��د مقت��ل  	
اإلعالميَّ��ن الش��ابن إبراهي��م عب��د الق��ادر وفارس محادي يف تش��رين األول املاضي، يف مدينة أورفا 
الركي��ة أيض��ًا؛ م��ن أن »وب��اء« داع��ش جتاوز حدود التنظيم وختط��ى مبايعيه الفعلين، ليصل إىل 
مبايع��ن »قلبي��ن« غ��ري ذوي صل��ٍة مباش��رٍة به، ُيطِلق عليهم مصطلح »الذئ��اب املنفردة« الذي ورثه 
عن تنظيم القاعدة، ويعين األفراد الذين مل يتمكنوا من االتصال به تنظيميًا، ولكنهم آمنوا بالفكر 
واملنهج، وبإمكانهم تنفيذ العملية اليت يرتأون أنها تصّب يف خدمته دون أن يكلفوا بذلك »رمسيًا«.

وجل��يٌّ أن ه��ذه الوضعي��ة تث��ري خي��ال املراهق��ن الذي��ن حتّفزه��م إص��دارات التنظي��م  	
اإلجرامي��ة، ولذل��ك ل��ن نس��تغرب وج��ود أع��داٍد ال ب��أس بها بيننا حالي��ًا من ه��ؤالء احلاقدين املرضى 
بالعنف ومبناظر الدماء واألشالء، تتجّول مبظهٍر عصريٍّ بينما يهجس عاملها الداخلّي بالتخطيط 

للقت��ل والتفج��ري.
ليس��ت ه��ذه دع��وًة للخ��وف، بالطب��ع، ولكنه��ا إش��ارٌة ش��ديدة اجلدية إىل ض��رورة أن تعاجل  	
النزوعات املتطّرفة بعالجاٍت على املس��تويات الثقافية والدينية والسياس��ية، وبدرجٍة أعمق بكثرٍي 
م��ن تل��ك األمنية والعس��كرية. فطاملا اس��تمّرت املظامل الصارخة والتمييز جت��اه األفراد واجلماعات 

يف ه��ذه املنطق��ة، طامل��ا س��تفرز ذئاب��ًا يتحف��زون للث��أر.
أي��ًا يك��ن، وس��واء وقع��ت مس��ؤولية االغتي��ال عل��ى عات��ق التنظي��م أو مس��عوريه اهلائم��ن أم  	
ال؛ فق��د خس��ر اإلعالمي��ون والناش��طون صديق��ًا كان يفّك��ر بس��وريا كله��ا، س��وريا كم��ا ه��ي، دون 

اصطفاف��اٍت أو حتّي��ٍز م��ن أّي ن��وٍع س��وى للث��ورة وقيمه��ا.
الرمحة للشهيد، والصرب لعائلته، واملزيد من العمل منا مجيعًا لكي تكرب طفلتاه، اللتان  	
مل يرت��دع القات��ل عن��د رؤي��ة صورهم��ا عل��ى صفح��ة أبوهم��ا عل��ى الفيس��بوك، محامت��ن بيضاوي��ن، 

وتعيش��ا يف ع��امٍل أفض��ل.



هيئة التحرير

بعد حتديد موعد جولة املفاوضات..

روسيا تتجه إىل وأد احلل السياسّي
جمل��س  إص�����دار  خلف�����ية  عل��ى  	
األم��ن قراره اخلاّص بس��وريا رق��م 2254، أكد 
املبعوث الدولّي للسالم ستيفان دميستورا أنه 
ل��ن يس��مح للتط��ّورات املس��تمّرة عل��ى األرض 
بإخ��راج العملي��ة السياس��ية ع��ن مس��ارها. ج��اء 
ذلك يف بياٍن دعا فيه وفدي املعارضة والنظام 
إىل عق��د جول��ٍة م��ن املفاوض��ات يف مدين��ة 
جني��ف السويس��رية يف اخلام��س والعش��رين 
من هذا الشهر. لكن، ورغم تركيز دميستورا 
عل��ى إجن��از مهم��ة مج��ع املعارض��ة والنظ��ام 
كبوصل��ٍة للح��ّل يف س��وريا؛ ال ميك��ن اعتب��ار 
س��وى  األرض«  عل��ى  املس��تمّرة  »التط��ّورات 
انع��كاٍس مباش��ٍر للمش��هد السياس��ّي الدول��ّي 

ومس��تقبل العملي��ة السياس��ية املرتقب��ة.

اإلبادة كمقّدمٍة للسياس��ة
ع��ام  م��ن  األخ��رية  األي��ام  ش��هدت  	
2015 ع��ّدة أح��داٍث ميدانيٍة مهّمة. ففي الوقت 
ال��ذي مّت في��ه ب��دء تطبي��ق املرحل��ة الثاني��ة 
م��ن اتف��اق الزبداني-كفري��ا والفوع��ة، ال��ذي 
يقض��ي بإخ��راج اجلرحى وبع��ض املدنين من 
املنطقت��ن إىل إدل��ب وإىل الس��يدة زين��ب ع��رب 
، ش��ّدد النظام  تركيا ولبنان وبإش��راٍف إيرانيٍّ
حص��اره عل��ى بل��دة مضاي��ا وقصف��ه ملعضمي��ة 
الش��ام مس��تخدماً الغ��ازات الس��امة والربامي��ل 
املتفج��رة، موقع��اً عش��رات الضحاي��ا. ويف ه��ذه 
تش��ن  الش��يعية  امليليش��يات  كان��ت  األثن��اء 
هجوم��اً عل��ى منطقة م��رج الس��لطان حماولًة 
الش��رقية،  الغوط��ة  عل��ى  احلص��ار  إطب��اق 
حت��ت مظل��ة الغ��ارات اجلوي��ة الروس��ية ال��يت 
الغوطت��ن،  املناط��ق يف  اس��تهدفت خمتل��ف 
وس��ط مع��ارك طاحن��ٍة م��ع الفصائ��ل الثوري��ة 

ال��يت متكن��ت م��ن اس��تعادة ع��ّدة نق��اٍط كان��ت 
ق��د خس��رتها هناك رغم االغتي��ال الذي نفذته 
الطائ��رات الروس��ية حب��ّق قائ��د أكرب فصائل 
الغوطة )جيش اإلسالم( زهران علوش رفقة 
اثن��ن م��ن معاوني��ه. ويف جبه��ٍة أخ��رى ال تزال 
املع��ارك قائم��ًة ب��ن الث��ّوار وميليش��يات النظام 
بع��د أن ش��نت األخ��رية هجوم��اً عل��ى الل��واء 82 
احملّرر ومدينة الش��يخ مس��كن اإلسراتيجية 
يف ري��ف درع��ا. تش��ري مجلة املعطيات الس��ابقة 
إىل إصرار النظام، وروسيا وإيران كشريكن 
عملين له، على حتقيق ما أمكن من مكاسب 
ميداني��ٍة ع��رب نه��ج اجمل��ازر واحلص��ار ووف��ق 
ق��راٍر  وأّي  املفاوض��ات  يس��بق  زم��ينٍّ  ج��دوٍل 
نتائ��ج  لك��ن  الن��ار.  إط��الق  بوق��ف  مرتق��ٍب 
الرببرية الروسية األسدية مل تفلح يف تغيري 
املعادلة على األرض ويف »السياسة«، وإن ُكتب 
إلرهاب الرباميل والصواريخ الفراغية النجاح 

يف بع��ض املواض��ع ع��رب التجوي��ع واجمل��ازر.

الكاذب مالحقة 
رب��ط مراقب��ون كث��ٌر اغتي��ال قائ��د  	
جي��ش اإلس��الم زه��ران عل��وش بغاي��ٍة روس��يٍة 
ته��دف إىل خلخل��ة صف��وف املعارض��ة ال��يت 
توافق��ت يف الري��اض حبض��ور ممثل��ن ع��ن 15 
فصي��اًل ثوري��اً بينه��م جيش اإلس��الم، وش��كلت 
اهليئ��ة العلي��ا للمفاوض��ات. وع��رّب املس��ؤولون 
ال��روس أنفس��هم ع��ن ه��ذه الني��ة م��ن خ��الل 
تصرحيات وزير اخلارجية الروسّي الذي قال 
إن وفد املعارضة حيوي ممثلن عن »مجاعاٍت 
إرهابي��ٍة« ت��ارًة، أو باعتب��ار هيئ��ة التف��اوض ال 
متث��ل مجي��ع أطي��اف املعارض��ة ت��ارًة أخ��رى، 
ليطل��ب إدراج أمساء ش��خصياٍت تروق للمزاج 

الروسّي ضمن وفد التفاوض، كرئيس حزب 
االحت��اد الدميوقراط��ّي الك��ردّي ص��احل مس��لم 
وزميل��ه هيثم من��اع. لكن، باملقابل، صحي��ٌح أّن 
هناك العديد من املكاس��ب اليت حققها النظام 
وحلفاؤه باغتيال قائٍد ميدانيٍّ هامٍّ كعلوش، 
إال أّن توقي��ت العملية يعك��س الصراع امليدانّي 
ب��ن املعس��كر الروس��ّي م��ن جهٍة وبن معس��كر 
الدول الداعمة للثورة من جهٍة أخرى، خاّصًة 
بتزامن العملية مع ما رشح من تسريباٍت عن 
ع��دم احت��واء قائم��ة املنظم��ات اإلرهابي��ة ال��يت 
أعّده��ا األردن عل��ى اس��م جي��ش اإلس��الم، م��ا 
دفع الروس إىل توجيه رسالٍة للدول الداعمة 
للث��ورة مفاده��ا أّن الطريق إىل التس��وية جيب 
أن مي��ّر ع��رب املوافق��ة الروس��ية. ورغم ذلك بدا 
رّد فع��ل اهليئ��ة العلي��ا للمفاوض��ات متوازن��ًا، 
إذ س��لمت أمس��اء وف��د املعارض��ة التفاوض��ّي، 
ال��ذي يض��م 34 م��ن املرش��حن، ومثله��م للوفد 
تت��م  أن  عل��ى  املتح��دة،  االستش��ارّي، لألم��م 
مناقش��ة التفاصي��ل يف لق��اٍء س��يجمع وف��د 
املعارض��ة م��ع دميس��تورا يف األي��ام القادم��ة. 
وبذلك قطعت املعارضة الطريق أمام التدخل 
الروس��ّي يف األمس��اء وم��ا يصاح��ب ذل��ك م��ن 
حماوالت تفكيك نتائج مؤمتر الرياض، الذي 
تص��ّدر مقّررات��ه اإلمج��اع عل��ى رحي��ل النظ��ام 
وكاف��ة رم��وزه، وهذا ما تعمل اإلس��راتيجية 

الروس��ية ض��ده.
يب��دو املش��هد ش��ديد التعقي��د وعل��ى  	
الصع��د كاف��ًة، يف ظ��ّل اس��تماتٍة روس��يٍة يف 
الدفاع عن النظام املهرئ ولعب األمم املتحدة 
وال��دول الك��ربى دور املوظ��ف التوفيق��ّي. لك��ن 
يبقى أن الثورة مستمّرٌة وعلى كافة الصعد 
أيض��اً، ف��ال خي��ارات أخ��رى إال للمخدوع��ن.

املقاتالت الروسية بقاعدة محيميم اجلوية يف سوريا 

3 العدد 64 / 1 كانون الثاني 2016



العدد 64 / 1 كانون الثاني 2016 4

جولة المدينة

مسرية بدران

ملتقى حّران األدبّي.. جسٌر ثقايفٌّ واعٌد للعرب والرتك والكرد

املركز الطيّب هليئة »املوحدة فرات«

ضم��ن احتف��اٍل كب��رٍي بعي��د اللغ��ة  	
املؤمت��رات  العامل��ّي، ُعق��د يف قاع��ة  العربي��ة 
بوالي��ة  ح��ّران  جامع��ة  يف  اإلهلي��ات  بكلي��ة 
أورفة الركية، أعلن »ملتقى حّران األدبّي« 
ع��ن تأسيس��ه يوم الثالث��اء 22 كانون األول/

.2015 ديس��مرب 
ويه��دف امللتق��ى إىل مج��ع املواه��ب  	
واإلبداعات يف إطاٍر ثقايفٍّ ينطلق من الوجود 
يعم��ل  كم��ا  تركي��ا،  يف  املكث��ف  العرب��ّي 
عل��ى رف��د احلرك��ة الثقافي��ة والفكري��ة يف 
باحلال��ة  تنه��ض  فكري��ٍة  بق��دراٍت  املنطق��ة 
عل��ى  القائم��ون  ويرم��ي  للثقاف��ة.  العام��ة 
امللتق��ى، حس��ب الدكت��ور مج��ال قن��رب نائ��ب 
الثقافي��ة  اهلوي��ة  إب��راز  إىل  الع��ام،  املق��ّرر 
اإلس��المية واحلض��ارة العربي��ة م��ن خ��الل 
والركي��ة  العربي��ة  الثقاف��ات  ب��ن  امل��زج 
ب��الد  يف  تعايش��ت  طامل��ا  ال��يت  والكردي��ة 
األناض��ول بعي��داً ع��ن االنتم��اءات العرقي��ة أو 

الفكري��ة. أو  املذهبي��ة 

مطّول��ٍة  عم��ٍل  جلس��ات  وبع��د  	
ضّم��ت ع��دداً م��ن األدب��اء والش��عراء واملفكري��ن 
وعرب��ًا  أت��راكًا  اللغوي��ن،  واألكادميي��ن 
وأك��راداً، مّت انتخ��اب مق��ّرٍر ع��امٍّ للملتق��ى 
ونائ��ٍب ل��ه، كم��ا مّت تعي��ن منس��ٍق لألمان��ة 
العام��ة وجلن��ٍة تأسيس��يٍة حتضريي��ٍة تق��وم 
عل��ى وض��ع خط��وٍط عريض��ٍة آللي��ة عم��ل 
امللتق��ى وتبح��ث عن مق��رٍّ دائٍم لعق��د اللقاءات 

ل��ه. الرخي��ص  إلج��راءات  تهّي��ئ  ث��م 
ع��ن أه��داف امللتق��ى يق��ول مق��ّرره  	
العام الدكتور رمضان عمر: »يس��عى امللتقى 

للمس��اهمة يف بناء منظوم��ٍة قيميٍة ثقافيٍة 
ش��املٍة تش��ارك بفعالي��ٍة يف رف��د املك��ّون 

العربي��ة  الس��احتن  عل��ى  الثقاف���ّي 
التن��وع  م��ن  مس�������تفيداً  والركي��ة، 
العرق��ّي واللغ��وّي يف منطق��ة ح��ّران 
التارخيية، متبنيًا قضايا األمة العادلة 
	وف��ق رؤي��ٍة موضوعي��ٍة منس��جمٍة م��ع 

القيم البناءة«.

م��ن جهت��ه أك��د منس��ق األمان��ة  	
العامة الدكتور أمحد زكريا أن أهمية هذا 
امللتقى تأتي من خالل لقاء الثقافات واألديان 
واألعراق، وهو ينتصر لإلنسان ويؤكد حقه 
يف العدال��ة واحلري��ة والكرام��ة، وق��د حيق��ق 

م��ا مل يس�����تطع 
ن  سيو ل�������سيا ا
إجنازه على مّر 

النكب��ات.

رغ��م تقدي��م املش��ايف احلكومي��ة الركي��ة خدماته��ا لالجئ��ن الس��ورين يفّض��ل ه��ؤالء الع��الج يف املراك��ز الس��ورية بس��بب صعوب��ة  	
التواص��ل لغوي��ًا م��ع األطب��اء واملمّرض��ن األت��راك.

افتتح��ت هيئ��ة »املوح��دة ف��رات« )مؤّسس��ٌة خريي��ٌة ُأّسس��ت  	
ع��ام 2012( مركزه��ا الط��ّي يف مدينة أورف��ا الركية حيث يركز 
اجل��زء األك��رب م��ن الالجئ��ن القادم��ن م��ن حمافظ��ة دي��ر ال��زور.

والنس��ائية  الداخلي��ة  ه��ي  عي��اداٍت  أرب��ع  املرك��ز  يض��ّم  	
واألطف��ال واألس��نان، يديره��ا أطب��اء اختصاصي��ون م��ن أبن��اء دي��ر 
تش��مل  جدي��دٍة  عي��اداٍت  الفتت��اح  املرك��ز  إدارة  وختط��ط  ال��زور. 
االختصاص��ات األخ��رى. ويقول د. جاب��ر بدران مدير املركز: »خالل 
األيام األوىل ارتفع عدد املراجعن بش��كٍل ملحوظ، إذ بدأنا خبمس��ن 
مريض��ًا تقريب��ًا يف الي��وم األول ونتوقع أن يصل عددهم إىل املئة قبل 

نهاي��ة الش��هر األول«.
يتقاض��ى املرك��ز مبلغ��ًا رمزي��ًا 5- ل��رياٍت تركي��ة- ع��ن  	
كّل معاين��ٍة، متضمن��ًا تكلف��ة التحالي��ل املخربي��ة. ويق��ّدم خدمات��ه 
جمان��ًا للمرض��ى احملّول��ن من خميم حّران للنازحن. وال يكفي هذا 
املبل��غ لتأم��ن م��ورٍد يغط��ي نفق��ات املركز اليت حتّمله��ا أعضاء هيئة 
»املوحدة فرات«. يقول حممود جيال، مدير اهليئة، إنهم يبحثون عن 
جهاٍت داعمٍة لضمان استمرار املشروع، وإنهم جنحوا يف كسب ثقة 
بع��ض املنظم��ات واجله��ات الركي��ة مث��ل IHH ال��يت أرس��لت كمي��ًة 
م��ن األدوي��ة، وكذل��ك بع��ض بلدي��ات األحي��اء يف أورف��ا، ومس��ؤولن 

طبي��ن أت��راٍك وعدوا باس��تقبال بعض احل��االت احلرجة احملّولة من 
املرك��ز، وخاّص��ًة منه��ا ال��يت تتطل��ب عملي��اٍت جراحي��ة.
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مريم أمحد

بدائل التدفئة يف سوريا
أصبح��ت م��واد التدفئ��ة هاجس��ًا مزمن��ًا للس��ورّي م��ع اق��راب كّل ش��تاء، وخاّص��ًة يف املناط��ق اخلارج��ة ع��ن س��يطرة النظ��ام.    	

وكان فقدان احملروقات، وغالؤها يف حال وجدت، سببًا جوهريًا للبحث عن حلوٍل بديلة توفر التدفئة؛ بعد أن مل يعد املواطن قادراً 
عل��ى تأم��ن امل��ازوت والغ��از وحت��ى ال��كاز ال��ذي ص��ار بدي��اًل ش��ائعًا يف اآلون��ة األخ��رية.

مل يع��د الفس��تق احلل��ّي مث��رًة غذائي��ًة فق��ط، ولكن��ه أصب��ح  	
أيض��ًا إح��دى أه��م وس��ائل التدفئ��ة، وخاّص��ًة يف مناط��ق زراعت��ه مث��ل 
ريف محاة. فقد ابتكر أحد سكان تلك املنطقة مدفأًة تعمل على قشر 
الفس��تق، وه��ي مكّون��ٌة م��ن بطاري��ٍة وخ��زاٍن ومنجني��ٍق يعم��ل حبس��ب 
العي��ار. وبع��د اخ��راع تل��ك املدف��أة مل يع��د األهال��ي يهتم��ون لقط��ع أو 
توافر مواد التدفئة من قبل النظام، فبقشر الفستق الذي جينونه من 
حماصيله��م أصبح��ت تتوافر لديهم مادة التدفئة حتى نهاية الش��تاء. 
كما يتّم توزيع القشر على الذين ال ميلكون أشجار فستق، أو الذين 

مل يتمكن��وا م��ن ج��ين حمصوهل��م. 
يقول حس��ن الذي س��اعد يف إجناز هذه الفكرة: »احلمد هلل  	
الناس تقبل بشكٍل كبرٍي على شراء هذه املدفأة. إنها خطوة جيدة جداً. 
وحن��ن، أهال��ي م��ورك وكفرزيت��ا والري��ف الش��مالّي حلم��اة، اش��تهرنا 
بزراعة ش��جرة الفس��تق احللّي، والقش��ور متوافرة بشكل جيد. وباتت 
فائ��دة قش��ر ه��ذه النبت��ة ملموس��ًة عل��ى جتاره��ا وعل��ى الس��كان، فه��ي 
طاقٌة حراريٌة بديلٌة ذات قيمٍة عاليٍة بامتياز، تعادل الفحم احلجرّي. 
وه��ي رخيص��ة نس��بيًا مقاب��ل لي��ر املازوت البالغ س��عره كحدٍّ وس��طيٍّ 
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...............وانطالق��ًا م��ن فك��رة اس��تثمار خملف��ات الفس��تق احلل��ّي ب��دأ 
آخ��رون يبحث��ون ع��ن بدائ��ل مش��ابهٍة، وخاّص��ًة يف املناط��ق ال��يت تفتقر 
إىل زراع��ة ه��ذه األش��جار. فح��اول ال��كّل أن جي��د بدي��اًل، مس��تغاًل م��ا 
ميك��ن أن توف��ره ل��ه منطقت��ه. فف��ي املناط��ق الغني��ة بزراع��ة الزيت��ون 
كان��ت خملفات��ه أح��د أه��ّم م��وارد ال��دفء للس��كان. ويطل��ق عل��ى تل��ك 
	املخلف��ات »العرج��وم األس��ود«، ال��ذي تع��ددت تس��مياته حس��ب املنطق��ة، 
ففي إدلب يسمى البريين، والدق يف الالذقية، والتمز يف جبلة، وأيضًا 

يطلق عليه اجلفت والفيتورا.
وعن كيفية االس��تفادة من بقايا تلك الثمرة حدثنا خليل  	
دعب��ول، صاح��ب أح��د معام��ل العرج��وم يف حمافظ��ة الالذقي��ة، قائ��اًل: 
»عمل أبي وجّدي بهذه املهنة منذ أيام االحتالل الفرنسّي، وتارخيها يف 
عائلتن��ا يع��ود إىل ع��ام 1935. قمن��ا بافتتاح مصنعنا اجلديد عند مدخل 

مدينة الالذقية من جهة الشمال. وتوجد أيضًا معامل أخرى مبدينة 
عفرين بريف حلب الشمالّي، وبريف إدلب«.

أم��ا ع��ن طريق��ة تصنيعه يق��ول: »جنلب عج��وة الزيتون من  	
املعاص��ر. ويف املاض��ي كان يت��ّم طح��ن العج��وة وكبس��ها يف آلٍة تش��به 
مكب��س الس��يارة فينت��ج ع��ن ذل��ك مزي��ٌج م��ن الزي��ت وامل��اء يذه��ب إىل 
الفّرازة لفرز الزيت عن املاء وبقايا العجوة، لكن املعاصر احلديثة اليت 
نتعام��ل معه��ا حالي��ًا تطح��ن عج��وة الزيت��ون حتى تصب��ح ناعم��ًة جداً، 
مضيفًة إليها املاء الساخن ليدخل بأسطواناٍت تشبه حممصة القهوة. 
وبع��د ذل��ك ت��دور األس��طوانات 3800 دورًة يف الدقيق��ة تقريب��ًا. وتس��ّمى 
ه��ذه العملي��ة »الط��رد املرك��زّي«، أي طرد مزيج الزي��ت إىل الفّرازات. 

وتظ��ّل عج��وة الزيت��ون املطحون��ة يف ق��اع األس��طوانة«.
ويتاب��ع: »نق��وم بعده��ا جبل��ب ه��ذه العج��وة إىل مصنعن��ا  	
ونضعه��ا عل��ى الف��ور يف احملمصة كي جتّف وتتخلص من الرطوبة. 
وم��ن ث��ّم نضي��ف إليه��ا م��ادة »الكورس��يم«، وهي م��ادٌة حملل��ة عضوية؛ 
ك��ي نس��تخرج الزي��ت ال��ذي يت��ّم اس��تخدمه يف م��واد التنظي��ف ألن��ه 
حي��وي درج��ة أس��يٍد عالي��ة. بع��د ذلك نذهب ببقايا عج��وة الزيتون إىل 
ف��رن احل��رق ال��ذي يك��ون بداخل��ه احلط��ب لإلش��عال األول��ّي. بع��د ذلك 
خنرجه بواسطة آلة كهربائية؛ ألن درجة حرارته تكون عالية جداً، 
فيصبح على شكل قوالب أو كمياٍت مطحونٍة ناعمٍة جاهزٍة للتوزيع 

عل��ى احمل��الت والبي��ع للمس��تهلك«.
بابتكارات��ه ه��ذه يك��ون املواط��ن الس��ورّي ق��د طّب��ق النظري��ة  	
ال��يت تق��ول إن احلاج��ة أم االخ��راع. لق��د تغل��ب عل��ى ظروف��ه وقه��ر 
ش��بح ال��ربد، وأص��ّر وم��ا زال مص��ّراً على البقاء، عل��ى الرغم من براميل 

وقذائ��ف األس��د وب��رد الش��تاء.

مدفأة قشر الفستق احللي - خاص

رادار المدينة
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جت��ري يف ه��ذه األي��ام مناَقش��ة مرحل��ة م��ا بع��د تنظي��م الدول��ة اإلس��المية جبدي��ٍة أكث��ر م��ن أّي وق��ٍت س��ابق. وحي��اول  	
الكث��ري م��ن س��كان املناط��ق ال��يت يس��يطر عليه��ا التنظي��م، أو اهلارب��ن منه��ا، تص��ّور ش��كل العدال��ة ال��يت ميك��ن أن تس��ّوي أوض��اع األفراد 

واجلماع��ات ال��يت اخت��ارت الوق��وف إىل جانب��ه أو القب��ول ب��ه أو الس��كوت عن��ه.

علي خطاب

ما بعد تنظيم الدولة يف دير الزور

بطبيع��ة  النق��اش  م��ن  ُيس��تثنى  	
الس��ابقون  احلكومي��ون  املوظف��ون  احل��ال 
آلث��ار  عرض��ًة  كان��وا  الذي��ن  واحلالي��ون، 
صع��ود وهب��وط الق��وى املس��يطرة، وحماولة 
كلٍّ م��ن ه��ذه الق��وى رب��ط ه��ذا »اجلي��ش 
املدنّي« بها. وبعد سيطرة التنظيم ومبادرته 
إىل اخت��اذ الق��رارات واملتابع��ة أب��دى الكث��ري 
م��ن ه��ؤالء ارتياح��ه، رغب��ًة يف خدم��ة البل��د 
والن��اس أو جمل��ّرد االس��تمرار يف عمل��ه. فراح 
أكثر من ثالثن فنيًا من شركة الكهرباء 
مش��روع  يف  يعم��ل  املث��ال-  س��بيل  -عل��ى 
التنظي��م إلع��ادة توزي��ع الكهرب��اء يف مدين��ة 
دي��ر الزور، كما اخنرط عماٌل ومهندس��ون 
م��ن البلدي��ات واجملال��س احمللي��ة يف أعم��ال 
نه��ر  عل��ى  ترابي��ٍة  جس��وٍر  وبن��اء  ترمي��م 
الف��رات، وعمل��وا يف إص��الح بع��ض الطرقات 
يف مدين��ة امليادي��ن، وتزفي��ت ش��ارع بغ��داد يف 
مدينة البوكمال. لقد عمل هؤالء، وغريهم 
يف قطاع��ات النف��ط والصحة، يف ظّل النظام 
ث��م اجملالس احمللي��ة واليوم يف ظّل التنظيم، 
مما جعلهم تقنين غري حمسوبن على أحٍد 

بش��كٍل مباش��ر.
ويف س��ياٍق متص��ٍل ُيط��َرح موض��وع  	
الذي��ن  الس��ابقن  احل��ّر  اجلي��ش  مقاتل��ي 
اس��تمّروا يف القتال على اجلبهات مع النظام 
يف مدين��ة دي��ر ال��زور حت��ت املظل��ة العام��ة 
رف��ض  أن  بع��د  يبايع��وه،  أن  دون  للتنظي��م 
الكث��ري منه��م االش��راك يف مع��ارك خ��ارج 
اجلبه��ات  عل��ى  يرابط��ون  فه��م  احملافظ��ة. 
م��ن  ووجوده��م  مدينته��م  ع��ن  مدافع��ن 
جه��ة، وم��ن جه��ٍة أخ��رى يعيش��ون احلرب يف 
ج��وٍّ يش��به الوظيف��ة احلكومي��ة -كم��ا أف��اد 
أحده��م- منتظري��ن ح��اًل ما. ويس��تثين أفراٌد 
وق��وى معارض��ون للتنظي��م ه��ؤالء املقاتل��ن، 
تهم��ة  م��ن  باملناصري��ن،  ُيعَرف��ون  الذي��ن 
الدعش��نة رغ��م أنه��م يقاتل��ون اآلن بإش��راف 
التنظي��م. وخيتل��ف م��ن خُيَرج��ون م��ن دائرة 
الدعش��نة م��ن ش��خٍص إىل آخ��ر وم��ن جه��ٍة 
أن  نالح��ظ  الدق��ة  أردن��ا  وإذا  أخ��رى؛  إىل 
ه��ؤالء املعارض��ن عل��ى صل��ٍة م��ا باملناصرين، 
وبطبيع��ة احل��ال يعرفون رأيهم يف أن »دولة 

التنظيم« مؤقتة. ومن هذه الزاوية ُيس��تثنى 
م��ن الدعش��نة م��ن ُيس��تثنى، حت��ى أن مراقب��ًا 
املث��ل  إط��الق  ببس��اطٍة  يس��تطيع  حماي��داً 

املش��هور »الل��ي حنّبو ما نس��ّبو«.
النق��اش عم��وم  أم��ا ح��ن يش��مل  	
احملافظ��ة فتب��دو الق��وى املعارض��ة للتنظي��م 
ويه��ّون  بع��ده،  م��ا  مرحل��ة  إىل  مطمئن��ٍة 
الكث��ري منه��ا م��ن ش��أن ق��واه البش��رية ذات 
األص��ول احمللي��ة. إذ يتح��دث أحده��م –وه��و 
قائ��ٌد عس��كريٌّ س��ابٌق- ع��ن مبايع��ن ثالث��ٍة 
فق��ط م��ن ناحيت��ه ال��يت يتج��اوز عدد س��كانها 
الثالث��ن ألف��ًا، بينم��ا يته��م الكث��ريون تل��ك 
الناحي��ة بأنه��ا قدم��ت مئ��ات إن مل يك��ن آالف 
املبايع��ن. لك��ن املطل��ع يس��تطيع ان يتفه��م 
دواف��ع ه��ذا التهوي��ن ح��ن يع��رف أن ع��دد 
ضحاي��ا التنظي��م م��ن دي��ر ال��زور ق��د جت��اوز 
الثالث��ة آالف من��ذ أش��هر. ويض��اف إىل ذل��ك 
التس��ّرُب املس��تمّر للمبايع��ن باجت��اه تركي��ا 
ال��يت  والوس��اطة  واحملس��وبيات  وأوروب��ا، 
املنطق��ة أن  أبن��اء  بإم��كان  أصب��ح مبوجبه��ا 
يبق��وا قريب��ن م��ن أهاليه��م، يف وظائ��ف على 
احلواجز أو الدواوين أو احلراسة أو احلسبة 
والش��رطة. فض��اًل ع��ن ع��دم متس��ك غالبي��ة 
ه��ؤالء بالتنظي��م، إذ إن الكث��ري منه��م تس��ّرب 
« من جبهة النصرة  بش��كٍل تدرجييٍّ و«سلميٍّ

وغريه��ا باجت��اه التنظي��م، دون االط��الع عل��ى 
ش��خصياٍت  لص��احل  لك��ن  وأهداف��ه،  أف��كاره 

صاع��دٍة آن��ذاك لّوح��ت باحلماي��ة والنف��وذ.
وبعي��داً ع��ن ال��والءات الش��خصية  	
ال��يت  احمللي��ة  الق��وى  إىل  الكث��ريون  ينظ��ر 
بايع��ت التنظي��م عل��ى أنه��ا فعل��ت ذل��ك بدافع 
االنتم��اء إىل جه��ٍة تع��رف م��اذا تري��د، تأم��ر 
وحتاس��ب وتس��رّي األم��ور وتدف��ع الروات��ب، ال 
غري. أما باقي التعقيدات فيعّول بش��أنها على 
احلماي��ة العش��ائرية املس��تقبلية. وذل��ك رغ��م 
أن البع��ض ينتظ��ر مرحل��ة م��ا بع��د التنظي��م 
بش��كٍل  تض��ّرر  م��ن  خاّص��ًة  ظه��وره،  من��ذ 
مباشٍر من سلطته، فراحت تردد عبارة »بس 
يروح��ون الدواع��ش« يف وق��ٍت مبك��ٍر بانتظ��ار 
دعم��ت  ال��يت  الق��وى  م��ن  االنتق��ام  موع��د 

الس��يطرة. يف  وس��اعدته  التنظي��م 
الذي��ن  ه��ؤالء  مجي��ع  إىل  ُينَظ��ر  	
عل��ى  مس��تقبليٍة  ح��رٍب  م��ن  يس��تثَنون 
التنظي��م، يف كث��ري م��ن النقاش��ات احلالي��ة، 
وم��ن وجه��ات نظ��ٍر حملي��ٍة خمتلف��ة؛ عل��ى 
و«راح  فق��ط،  األم��ور  لتس��يري  ق��وى  أنه��م 
الدواع��ش«. لك��ن أال  ب��س ميش��ون  يقلب��ون 
حي��ّق ملعارض��ي التنظي��م م��ن فئ��اٍت أخرى أن 
يس��ألوا: إذا مل يك��ن كّل ه��ؤالء دواع��ش فمن 

التنظي��م! عناص��ر  ه��م 
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مسهر اخلالد

من تاريخ اللحية يف دير الزور

تناق��ل األهال��ي حكاي��ة الرج��ل حلي��ق اللحي��ة ال��ذي خ��رج م��ن مناط��ق س��يطرة النظ��ام إىل املناطق ال��يت يس��يطر عليه��ا تنظيم  	
»الدول��ة اإلس��المية« يف دي��ر ال��زور، وعندم��ا س��أله أح��د عناص��ر أّول حواج��ز التنظي��م ع��ن س��بب حل��ق حليت��ه بالش��فرة رّد أن اهلل مجيٌل 

حي��ب اجلم��ال، وراح حي��اول إقن��اع عناص��ر احلاج��ز ببش��اعة مناظره��م بش��عورهم الطويل��ة وحلاه��م الطليق��ة.

بس��بب  ال  طبع��ًا،  الرج��ل  اعتق��ل  	
حلق اللحية ولكن بسبب قناعاته. فالتنظيم، 
كما أفادت شهاداٌت، ال حياسب الرجال على 
ختفي��ف حلاه��م عن��د اخل��روج م��ن أراض��ي 
س��يطرة النظ��ام. ويوّج��ه عناص��ره أحيان��ًا إىل 
التخفيف قبل التوّجه إىل هناك، كما ذكر 
البع��ض. لكن��ه، باملقاب��ل، يش��ّدد عل��ى إط��الق 
اللحي��ة حبس��ب املنطق��ة وقربه��ا من خطوط 
االش��تباك، إذ ي��رى أن ختفي��ف اللحي��ة أح��د 
الذن��وب ال��يت يس��ّبب تراكمه��ا تأخ��ر النص��ر، 
مما جعل الرجال هناك يف حريٍة من أمرهم، 
أّي ح��دٍّ جي��ب أن  التنظي��م إىل  إذ مل يب��نّ 
ميك��ن  ح��دٍّ  أّي  وإىل  اللحي��ة  ط��ول  يص��ل 
تقصريه��ا، لك��ن األهال��ي ص��اروا يعرف��ون أن��ه 
يالحق على اللحية حن يكون يف حاجٍة إىل 

س��جناء للعم��ل بالس��خرة.
دائم��ًا  يك��ن  مل  الوض��ع  أن  عل��ى  	
عل��ى ه��ذه احل��ال، فعن��د س��يطرته عل��ى دي��ر 
ال��زور مل يراق��ب التنظي��م اللح��ى ب��ل ت��رك 
احلري��ة لعناص��ره ومناصري��ه يف ختفيفه��ا 
أو حتديده��ا أو إطالقه��ا. لك��ن الدعاي��ة ال��يت 
حيمله��ا،  ال��يت  الديني��ة  والصبغ��ة  س��بقته، 
اهليئ��ة؛  مع��ٍن يف  م��ن من��ٍط  يرافقه��ا  وم��ا 
كل ذل��ك وغ��ريه جع��ل الكث��ري م��ن الرج��ال 
يطلق��ون حلاه��م طوع��ًا يف ح��ن راح التنظيم 
يالح��ق عليه��ا ش��يئًا فش��يئًا. فلج��أ احلليق��ون 
إىل حج��ٍة قدمي��ٍة ه��ي احلساس��ية، كان��ت 
تس��تخدم قب��ل عقدي��ن م��ن الزم��ن تقريب��ًا 
للس��ماح للش��خص بإرخ��اء حليت��ه يف أماكن 
فيه��ا  يف��رض  الس��ورية-  للدول��ة  -تابع��ٍة 
حلقه��ا. لك��ن، وبع��د أن كث��ر اس��تعمال مجلة 

»عندي حَساَسة« على حواجز التنظيم، فرض 
األخري على احلليقن محل ما مّساه كفالًة 
طبي��ًة يس��تخرجها الش��خص م��ن أح��د أطباء 
اجللدي��ة تثب��ت أن حامله��ا يعان��ي م��ن التهاب 
جريباٍت ش��عرية، ثم حتمل ختم أمري املكتب 
الط��ّي ال��ذي يلج��أ أحيان��ًا إىل الطل��ب م��ن 
»املري��ض« إط��الق حليت��ه والع��ودة بع��د أي��اٍم 

ليتأك��د م��ن صدق��ه.
أصبح��ت اللحي��ة الطويل��ة عالم��ة  	
س��باقًا  تربيته��ا  وتش��كل  الفارق��ة.  داع��ش 
يتب��ارى في��ه الكث��ري من املنتم��ن إىل التنظيم 
وحاضنته��م ومنتظ��ري خدماتهم، باإلضافة 
إىل الذي��ن حياول��ون جتنب عقوباتهم. ويرى 
شرعيو التنظيم أن كل من نهى عن إطالق 
اللحية أو استهزأ بها أو سخر منها فقد ارتّد 
عن الدين وخرج عن دائرة املسلمن )حبسب 
أح��د ملصقاته��م(. لك��ن النكت��ة تناولت مربي 
اللحية على نطاٍق واس��ٍع، فظهر بن الش��باب 
يف مدين��ة دي��ر ال��زور تعب��ري »حلي��ة تركي��ب 
بأضوي��ة وغم��ازات«، يف إش��ارٍة إىل إظهاره��ا 
الش��خص بعك��س م��ا يبط��ن. كم��ا أن العدي��د 
م��ن الش��هادات يفي��د أن عناص��ر م��ن التنظي��م 
حلق��وا حلاهم عل��ى احلدود ودخل��وا األراضي 
الركي��ة هارب��ن م��ن مع��ارك ع��ن الع��رب/

كوبان��ي.
تك��ن  مل  التنظي��م  ظه��ور  قب��ل  	
اللحي��ة تش��كل فارق��ًا بالنس��بة إىل مقاتل��ي 
اجلي��ش احل��ّر أو غريه��م م��ن الق��وى الثورية. 
لك��ن الوض��ع تغ��رّي م��ع ظه��ور تنظيم��اٍت مث��ل 
جبهة النصرة، )أهل اللحى( حبسب املصطلح 
. فص��ار عناص��ر احل��ّر حيرص��ون على  احملل��يّ

ص��ار  كم��ا  حالقته��ا،  أو  حلاه��م  ختفي��ف 
الكثري من األهالي ينتقون مواضيع حديثهم 
عن��د حض��ور أه��ل اللح��ى، ويتجن��ب بعضه��م 
لكنه��م  نابي��ة.  بكلم��اٍت  والتلف��ظ  التدخ��ن 
كانوا يناقشون اللحية حبّريٍة، فمن داٍع إىل 
تشذيبها، إىل داٍع إىل جمّرد وجودها فحسب، 
إىل من��اٍد بركه��ا عل��ى ه��وى الن��اس وعّده��ا 

م��ن األم��ور الش��خصية.
يذك��ر أن إط��الق اللحي��ة اقتص��ر  	
عل��ى رج��ال الدي��ن من��ذ الص��دام الدام��ي ب��ن 
اإلس��المين والس��لطة يف الثمانين��ات. وراج 
بعده��ا يف أوس��اٍط ش��عبيٍة أن مطلق��ي اللح��ى 
حيملون رخصًا أمنيًة تسمح هلم بذلك. لكن 
الوض��ع تغ��رّي من��ذ مخس��ة عش��ر عام��ًا، ح��ن 
بدأت ظاهرة إطالق اللحية تربز بن الشباب 
املتأثرين بالتيار السلفّي، وهو ما أطلق عليها 
الكثري من األهالي اسم »الوهابية« حن حاولوا 
مقاومة الظاهرة. ولعل السؤال الدارج وقتها 
ع��ن س��بب تربي��ة اللحي��ة »دوا وال غ��وا؟« يع��رّب 
ع��ن قناعة الكثريي��ن بارتباط إطالق اللحية 

بأس��باٍب بعي��دٍة ع��ن الدين.
وباملقابل أصبح العديد من الش��بان  	
املتحّرري��ن م��ن س��لطة املؤسس��ات احلكومي��ة 
حلاه��م،  الش��فرة  م��ّس  بع��دم  يفخ��رون 
واكتفائه��م باملاكين��ة يف ختفيفه��ا. كم��ا 
ظه��رت السكس��وكة إىل جان��ب »احَلْنَج��رة« 
)حتديد اللحية( يف أوس��اٍط ش��بابيٍة واس��عة. 
بينم��ا كاد حل��ق اللحي��ة بالش��فرة يقتص��ر 
على كبار الس��ّن الذين ينظر إليهم كبقايا 
للتي��ار العروب��ّي، باإلضاف��ة إىل العس��كرين 

واملوظف��ن.
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 جت��ارة الرقة و»صناعتها« يف ظّل »داعش«
فس��اٌد ورش��اوى وابتزاٌز وقراراٌت مضطربٌة تدفع أصحاب الثروات إىل إظهار الوالء

تقرير خاّص

حتّول��ت الرق��ة إىل مرك��ٍز اقتص��اديٍّ أّول يف األج��زاء ال��يت حيتله��ا تنظي��م »داعش« من س��وريا، وال يعلوه��ا أهميًة ضمن  	
أراض��ي التنظي��م س��وى مدين��ة املوص��ل، حس��ب م��ا يؤك��د جت��اٌر يعمل��ون ب��ن س��وريا والع��راق.

وق��د حص��ل ه��ذا بتأث��ر عوام��ل خمتلف��ٍة 
ميك��ن حتديده��ا مب��ا يل��ي:

1- املوق��ع اجلغ��رايّف للرق��ة، املتمّي��ز   
بقرب��ه النس��ّي م��ن مم��ّرات البضائ��ع والس��لع 
يف البّوابات احلدودية مع تركيا ومن مدينة 
مينائ��ي  إىل  الط��رق  تتوّس��ط  ال��يت  مح��اة 

وطرط��وس. الالذقي��ة 
التج��ار  م��ن  ج��زٍء  انتق��ال   -2  
والصناعي��ن م��ن بعض م��دن حمافظة حلب 
إىل الرق��ة بع��د توق��ف أعماهلم بس��بب احلرب 
ال��يت تش��هدها مناطقه��م، ابت��داًء م��ن صي��ف 
2012 وحت��ى نهاي��ة الع��ام األول م��ن س��يطرة 

»داع��ش« عل��ى الرق��ة.
بس��بب  الس��كان  ع��دد  ارتف��اع   -3  
موج��ات الن��زوح املتالحقة إليها، قبل س��يطرة 
»داع��ش«، م��ن حمافظ��ات حل��ب ودي��ر ال��زور 
ومحص، ثم من بعض املدن اليت امتّدت إليها 
احل��رب بع��د الس��يطرة، مث��ل تدمر والس��خنة 

والتجمع��ات األخ��رى يف البادي��ة. ويف اجملم��ل 
ظ��ّل ع��دد القادم��ن إىل احملافظ��ة أكث��ر م��ن 
ع��دد مغادريه��ا يف موج��ات الن��زوح العكس��ّي، 

ال��يت كان��ت أساس��ًا م��ن أبن��اء احملافظ��ة.

فئات التجار
تعم��ل يف الرق��ة الي��وم ث��الث فئ��اٍت  	
م��ن التج��ار حس��ب رؤوس األم��وال املق��ّدرة 
الذي��ن  فئ��ة  ه��ي  األوىل  منه��م؛  كلٍّ  ل��دى 
ملي��ون   )5-1( ب��ن  أمواهل��م  رؤوس  ت��راوح 
تاج��راً.   20 عدده��م  يتج��اوز  وال  دوالر، 
وينتم��ي إىل ه��ذه الفئ��ة كبار جت��ار اجلملة 
والعم��الت والذه��ب وامل��واد الالزم��ة للزراعة، 
إضاف��ًة إىل املالك��ن الكب��ار. والثاني��ة ه��ي 
فئ��ة التج��ار الذي��ن ت��راوح رؤوس أمواهل��م 
يتج��اوز  وال  دوالر،  ملي��ون   )1-0.5( ب��ن 
الفئ��ة  ه��ذه  100. ويصّن��ف ضم��ن  عدده��م 
الصّراف��ن  الصغ��رية وبع��ض  جت��ار اآلالت 

وصاغ��ة الذه��ب، وجت��ار اإلط��ارات واخل��ردة 
وقطع تبديل الس��يارات، إضافًة إىل مالكي 
األراضي والعقارات املتوسطن. وتضّم الفئة 
الثالث��ة أصح��اب رؤوس األم��وال اليت تراوح 
بن )0.1-0.5( مليون دوالر، وهم األغلبية يف 
اجملتم��ع التج��ارّي، ويق��ّدر عدده��م حبوال��ي 
نق��ل  تاج��ر. ومنه��م مالك��و صهاري��ج   1000
النف��ط ذات احلج��م الكب��ري –وجت��ار النف��ط 
بطبيع��ة احل��ال- وجت��ار اخلض��ار والفواك��ه 
باجلمل��ة، وكب��ار بائع��ي األلبس��ة، إضاف��ًة 
إىل كبار احلرفين والصناع الذين افتتحوا 
مؤخ��راً ورش��اٍت ومصان��ع صغ��رية، وجت��ار 

الس��يارات واألدوات الكهربائي��ة.

قراراٌت مضطربة
أقدم��ت  ال��يت  احمل��اوالت  تفتق��ر  	
عليه��ا »داع��ش« لتنظي��م العم��ل التج��ارّي –

والصناع��ّي إن وج��د- إىل اجلدي��ة والنض��ج 
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وتتس��م  باملس��ؤولية،  الواع��ي  واإلحس��اس 
ورغ��م  واجله��ل.  والتناق��ض  باالضط��راب 
التباه��ي يف دعاي��ة »داعش« بازدهار األس��واق 
أجه��زة  ب��ن  يظه��ر  مل  الغ��ش  ومكافح��ة 
التنظي��م جه��اٌز واض��ٌح وواح��ٌد يت��وىل ش��ؤون 
»االقتصاد« يف »والية« الرقة كما يف غريها 
م��ن »الوالي��ات«. إذ يتدخ��ل يف ه��ذا الش��أن 
م��ن  التنظي��م،  وأم��راء  مس��ؤولي  معظ��م 
قض��اٍة وش��رعين وأم��راء حس��بٍة وأمني��ن 
اجلغ��رايّف  قطاع��ه  يف  كلٌّ  وعس��كرين، 
وحس��ب الدواف��ع ومق��دار النف��وذ. وص��درت، 
عل��ى  داع��ش  س��يطرة  م��ن  عام��ن  خ��الل 
الرقة، قراراٌت عّدٌة ال ترقى أبداً إىل مستوى 
القان��ون، ومل تك��ن منس��جمًة يف م��ا بينه��ا، 
م��ع خضوعه��ا الدائ��م خلروق��اٍت وتعدي��الت، 
لتتش��كل بيئ��ة عم��ٍل غريب��ٌة وش��ديدة التغرّي. 
املؤمّم��ة  الزراعي��ة  األراض��ي  مل��ف  فف��ي 
بقراراٍت اشراكيٍة سابقٍة مل تسلك »داعش« 
ه��ذه  بع��ض  انتزع��ت  إذ  واح��دًا،  س��لوكًا 
األراض��ي من مالكيها احلالين وأعادتها إىل 
مالكه��ا األصلي��ن يف بع��ض مناطق الرقة، 
امل��الك  أو  املس��تفيدين  أي��دي  يف  وأبقته��ا 
احلالي��ن هل��ا يف مناط��ق أخ��رى. وكذل��ك 
باحمل��الت  اخلاّص��ة  الق��رارات  موض��وع  يف 
التجاري��ة املس��تثمرة بنظ��ام )الف��راغ( من��ذ 
وق��ٍت طوي��ل، إذ ُأخ��رج بع��ض املس��تثمرين 
تعوي��ض،  أّي  دون  احمل��الت  بع��ض  م��ن 
ق��د  الذي��ن كان��وا  امل��الك  لبع��ض  حماب��اًة 
تلق��وا مبال��غ طائل��ًة م��ن املس��تثمرين وق��ت 
آخري��ن  م��الٍك  دع������اوى  وُرّدت  التأج��ري، 
احل��ال  يك��ن  ومل  للمس��تثمرين.  حماب��اًة 
واحل��رف،  ال������صناعات  حق��ل  يف  	أفض��ل 

فعل��ى س��بيل املث��ال مينع قادة »داعش« بعض 
األش��خاص م��ن تقليد املاركات الش��هرية يف 
بعض املناطق ويس��مح به ألش��خاٍص آخرين 
الواق��ع  أخ��رى. وحصيل��ًة هل��ذا  يف مناط��ق 
واملضط��رب  الغري��ب  والصناع��ّي  التج��ارّي 
أصح��اب  جي��د  مل  واح��ٍد  آٍن  يف  واخلِط��ر 
الث��روات م��ن جت��اٍر وم��الٍك وصناعي��ن إال 

خياري��ن؛ الرحي��ل وم��ا يرافق��ه م��ن خط��ر 
مصادرة »داعش« للثروات، أو البقاء والتكّيف 

م��ع معطي��ات ه��ذا الواق��ع.

منافع متبادلة
إن الش��كل الوحي��د املمك��ن للتكّي��ف  	
ه��و ال��والء للتنظي��م أو تأيي��ده ث��م بناء ش��بكة 
م��ع ش��خصياٍت  عالق��اٍت ومناف��ع متبادل��ٍة 
قيادي��ٍة في��ه، اتق��اًء للش��ّر ومحاي��ًة للنف��س 
من االعتقال وللثروة من املصادرة بالنس��بة 
يف  وطمع��ًا  الث��روات،  أصح��اب  بع��ض  إىل 
الرب��ح وتلق��ي معامل��ة تفضيلي��ٍة بالنس��بة 
إىل البع��ض اآلخ��ر. وتع��ّزز صعوب��ة، ورمب��ا 
اس��تحالة، نق��ل الث��روة إىل خ��ارج مناط��ق 
التنظي��م م��ن أس��باب البق��اء يف ه��ذه املناط��ق، 
وخاّصًة ملالك العقارات واألراضي، إذ يسارع 
التنظي��م إىل مص��ادرة أم��الك الغائب��ن أو 
املقيمن يف مناطق »املرتّدين والكفار«، وهي 
كّل م��ا يق��ع خ��ارج س��يطرة »داع��ش«. عام��ٌل 
آخر جيب تس��جيله لتوضيح دوافع أصحاب 
أو  »الدواع��ش«  م��ع  التكّي��ف  يف  الث��روة 
التق��ّرب منه��م، هو تقاليد العمل االقتصادّي 
املوروث��ة م��ن عه��د نظ��ام األس��د ال��يت جعل��ت 
م��ن االتص��ال بالس��لطة أم��راً ال غن��ى عن��ه 
لتأم��ن الس��ند يف أوق��ات التعث��ر واخلط��ر، 
ولتحقي��ق درج��ٍة م��ن اإلحس��اس باألم��ان يف 
بيئ��ٍة تطلق فيها االتهامات وتقطع الرؤوس 

ألتف��ه األس��باب.
األك��رب  اجل�����سم  ج�������انب  وإىل  	
م��ن أصح��اب الث��روات املتكّيف��ن اضط��راراً 
مجي��ع  م��ن  أقلي��ٌة،  ظه��رت  »داع��ش«  م��ع 
بدواف��ع  التنظي��م  تؤي��د  املالي��ة،  الش��رائح 
امل��دن  م��ن  ه��ؤالء  معظ��م  وج��اء  مبدئي��ة. 
الريفي��ة يف حل��ب. ويتف��اوت أث��ر ه��ذا املب��دأ 
الظ��روف  حس��ب  العمل��ّي  س��لوكهم  يف 
املزي��د  عل��ى  وجرأت��ه  منه��م  كلٍّ  ومه��ارة 
م��ن االخن��راط تأيي��داً ل�«داع��ش« وحتقيق��ًا 
للنف��وذ واحلظ��وة فيه��ا. وتتجّس��د املكاس��ب 
العام��ة للتنظي��م م��ن ه��ؤالء يف تقدميه��م 
خدم��اٍت ماليًة ووظيفيًة وجتاريًة ألجهزته 
املختلف��ة، فيكل��ف بعضه��م جبل��ب بضائ��ع 
املدن��ّي  اس��تخداٍم م��زدوٍج يف احلقل��ن  ذات 
والعس��كرّي عل��ى س��بيل املث��ال، أو بتس��هيل 
	حتوي��الٍت ونقل أمواٍل بن الداخل واخلارج، 
التج��ار  عل��ى  يس��هل  أخ��رى  مبهم��اٍت  أو 
املكاس��ب  أم��ا  غريه��م.  ع��ن  دون��ًا  تأديته��ا 
اخلاّصة فيناهلا الفاسدون من قادة »داعش«، 
وه��م نس��بٌة ملحوظ��ٌة ومتزاي��دٌة يف الصف��ن 
الرق��ة.  يف  التنظي��م  لق��ادة  والثان��ي  األول 
وتأخ��ذ ه��ذه املكاس��ب أش��كااًل خمتلف��ة، مث��ل 
تش��غيل بع��ض الق��ادة أمواهل��م اخلاّص��ة لدى 
ش��كل  عل��ى  رش��ًى  وتلق��ي  التج��ار،  بع��ض 

صدق��اٍت وترّبع��اٍت مببال��غ كب��ريٍة يدفعه��ا 
التاجر للمس��ؤول »الداعشّي« حبّجة معرفة 
األخ��ري األوج��ه املس��تحقة إلنفاقه��ا بش��كٍل 
معامل��ًة  »الدواع��ش«  ق��ادة  وتلق��ي  أفض��ل، 
خاّصًة –الش��راء بأس��عاٍر أقّل- يف معامالتهم 
اليومية. وحيرص بعض قادة »داعش« على 
الث��روة  لبع��ض أصح��اب  املس��اعدة  تقدي��م 
، وف��ق م��ا ُيع��رف  الكب��ار دون مقاب��ٍل حال��يٍّ
ب���«زرع اجلمي��ل«، عل��ى أم��ل حتقيق اس��تفادٍة 

الحق��ٍة م��ن الث��رّي ك��ردٍّ هل��ذا »اجلميل«.

قضية املخرز
 2014 يف الش��هر التاس��ع م��ن ع��ام  	
اختف��ى جام��ع أم��واٍل ش��هرٌي يف الرق��ة، يلق��ب 
ب�«املخ��رز«، يف ظ��روٍف غامض��ة. قال��ت بع��ض 
الش��ائعات إن��ه ه��رب، وقال��ت ش��ائعاٌت أخ��رى 
طمع��ًا  »داع��ش«  أمني��ي  ل��دى  معتق��ٌل  إن��ه 
باألم��وال املتجّمع��ة لدي��ه، ال��يت قّدره��ا جت��اٌر 
تقريب��ًا.  دوالٍر  ملي��ون  ب���)20(  الرق��ة  م��ن 
تالحق��ت الدع��اوى املرفوع��ة ض��د املخرز إىل 
قض��اء »داع��ش« الذي بدا مرتب��كًا وغري مؤهٍل 
هل��ذا الن��وع م��ن القضايا –كما ملعظ��م األنواع 
األخ��رى- فتن��اوب ع��ّدة قض��اٍة عل��ى النظ��ر 
يف ه��ذه القضي��ة، طّب��ق كلٌّ منه��م إج��راءاٍت 
خمتلف��ًة عن اآلخ��ر، وتعامل بعضهم بطرٍق 
خمتلفٍة مع كّل مودٍع من مودعي األموال. 
خس��ائر  يف  القض��اة  ه��ؤالء  أح��د  تس��ّبب  إذ 
إضافي��ٍة لبع��ض املودع��ن عندم��ا رّغبه��م يف 
دف��ع األرب��اح ال��يت تلقوه��ا م��ن املخ��رز أواًل، 
إلعادة توزيعها على مودعن آخرين، على أن 
يس��رّدوا رؤوس أمواهل��م الحق��ًا. ومل حيصل 
املخدوعون بوعود هذا القاضي على أّي شيء، 
	يف حن س��اعدت وس��اطات أبو علي الش��رعي، 
بع��ض  التنظي��م،  يف  ناف��ٌذ  مس��ؤوٌل  وه��و 
املودعن يف اس��رداد كامل أمواهلم. ذّكرت 
ه��ذه احلادث��ة الس��كان حب��وادث مش��ابهٍة ع��ن 
جامع��ي أم��واٍل وقع��ت يف عه��د نظ��ام األس��د، 
ودل��ت عل��ى افتق��ار البيئ��ة يف ظ��ّل »داع��ش« 
امل��ال  إىل ط��رٍق آمن��ٍة ومش��روعٍة لتش��غيل 
املّدخ��ر اآلخ��ذ يف الت��آكل نتيج��ة الظ��روف 
ال������خاّصة  وال�������ظروف  لل�������حرب  العام��ة 
	بالرق��ة وباملناط��ق األخ��رى الواقع��ة حت��ت 

سلطة »داعش«.

م��ن  »داع��ش«  متكن��ت  إن  م��ا  	
ف��رض حضوره��ا يف الرق��ة حت��ى ب��دأت 
التحّرش ببعض التجار، فاعتقلت الش��يخ 
أمح��د عج��ان احلدي��د، وه��و تاج��ٌر كب��رٌي 
الصوفي��ة  عقيدت��ه  بذريع��ة  ومع��روٌف، 
ممتلكات��ه  عل��ى  واس��تولت  »الفاس��دة«، 
املق��درة ب���)3( ملي��ون دوالٍر حس��ب جت��ار، 
قبل أن حتّرره كتائب اجليش احلّر اليت 
اقتحم��ت س��جون »داع��ش« أثن��اء املع��ارك 

الطرف��ن. ب��ن  املندلع��ة 

عل��ى  »داع��ش«  قض��اة  ف��رض  	
تقل��د  أكي��اٍس  يف  األرز  يعّب��ئ  تاج��ٍر 
مارك��ًة ش��هريًة دف��ع مبل��غ )200( أل��ف 
دوالٍر كغرام��ٍة بذريع��ة الغ��ّش، يف ح��ن 
مل تب��اِل مبقلدي��ن آخري��ن لبضائ��ع وس��لٍع 

أخ��رى.
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س��لّيم اخلالد: ننتظر والدة جس��ٍم عسكريٍّ جيمع أبناء دير الزور
س��ننتصر وس��يذهب الزبد ونبقى حنن ألننا على حقٍّ وسنبين سوريا من جديد

حاورته هيئة التحرير

اخلال��د،  عي��ادة  بالنس��بة إىل س��ليمان  الث��ورة  تك��ون  ق��د  	
املع��روف ب�»س��لّيم«، اس��تئنافًا حلادث��ٍة قدمي��ٍة م��ن الع��ام 1986، عندم��ا 
كان طالب��ًا يف الص��ف التاس��ع يس��مع همس��ًا م��ن الن��اس حكاي��ا ع��ن 
وحش��ية النظام الذي ميّجده بعثيو املدرس��ة، ليس��تبّد به الغضب ذات 
ي��وٍم ومي��ّزق ص��ور حاف��ظ األس��د م��ن عل��ى ج��دران الص��ّف، وكذل��ك 
لإلمربيالي��ة  ب�»التص��ّدي  الش��بيبة  وعه��د  البع��ث  ح��زب  ش��عارات 
والصهيوني��ة والرجعي��ة وس��حق أداته��م اجملرم��ة عصاب��ة اإلخ��وان 
املس��لمن العميل��ة«. خ��الل ش��هرين يف أقبي��ة املخاب��رات بع��د ذل��ك 
تعّرض سلّيم ألشّد أنواع التعذيب اليت جعلته »ال يكره شيئًا يف الدنيا 
مثل كرهه لنظام األسد«. سنواٌت كثريٌة مّرت، كرب سلّيم خالهلا 
وص��ار ف��يّن كهرب��اٍء وموظف��ًا يف حمط��ة مياه بلدته الش��حيل. لتأتي 
الث��ورة ومتن��ح مم��ّزق ص��ور حاف��ظ األس��د القدي��م فرصت��ه ليتظاهر 
وحيمل السالح دفاعًا عن املتظاهرين وميّزق من جديٍد صور األسد 

االب��ن وم��ا تبق��ى م��ن ص��ور األب.
يف الش��هر الس��ادس م��ن ع��ام 2011 أّس��س  	

س��لّيم كتيب��ة »أس��ود اجلزي��رة والف��رات«، ال��يت 
احت��دت م��ع كتائ��ب أخرى يف الش��هر األول من 
العام 2012 لتشكل لواء جعفر الطيار الذي كان 
ل��ه حض��وٌر الف��ٌت يف املش��هد الث��ورّي العس��كرّي 

بدي��ر ال��زور. إذ حّق��ق بقي��ادة س��لّيم 
أخ������رى-  تش�������كيالٍت  –وم��ع 

إجن��ازاٍت ك�����ربى كان 
أبرزه��ا حتري��ر م��دن 

امليادي��ن وم�����عدان 
ل����������������تبين  ا و

منطق��يت  و
ال  لش��و ا

وكباج��ب وموق��ع الك��رب الن��ووّي يف الريف الغربّي. قاد س��لّيم »جيش 
اإلس��الم يف املنطق��ة الش��رقية« ال��ذي ض��ّم وق��ت إعالن��ه ل��واء جعف��ر 
الطي��ار وألوي��ًة أخ��رى، وكان ل��ه دوٌر رئيس��يٌّ يف احل��رب ضد تنظيم 
داع��ش ال��ذي جن��ح، بع��د س��تة أش��هٍر م��ن املع��ارك تقريب��ًا، يف احت��الل 

احملافظ��ة.

هل كنت تتوقع أن حيدث ما حدث للجيش احلّر بدير الزور؟
ال، أب��داً. ولكن��ين أحسس��ت بالقل��ق يف وق��ٍت مبّك��ر، وحتدي��داً بع��د أن 
حّرر اجليش احلّر معظم احملافظة وانصرف بعض القادة والكتائب 
والتش��كيالت إىل آب��ار النف��ط وصوام��ع احلب��وب. وكذل��ك أش��عرني 
بالقل��ق التأث��رُي املتزاي��د للمش��اريع القادم��ة م��ن اخل��ارج، وكنت أرى 
دوره��ا يف ختري��ب اجلي��ش احل��ّر وتفكي��ك كتائب��ه خدم��ًة أله��داٍف 
غ��ري تل��ك ال��يت خرجن��ا من أجل حتقيقه��ا. اندلعت الث��ورة ضد الظلم 
والفس��اد، وكان��ت أهدافن��ا ضم��ن ه��ذه اخلريط��ة؛ خريط��ة س��وريا، 
لك��ن ألصحاب هذه املش��اريع طموح��اٍت خمتلفًة ورأيًا ال يقيم 
ملب��ادئ الث��ورة اعتب��اراً كب��رياً. ش��هدنا اغتي��االٍت وتصفي��اٍت 
لق��ادٍة يف اجلي��ش احل��ّر نعل��م أن م��ن وق��ف وراءه��ا كان 
م��ن املتطّرف��ن يف تنظي��م داع��ش أو م��ن انض��ّم منه��م إىل 
داع��ش وق��ت إعالنه��ا. ط��رٌف آخ��ر أس��هم أيض��ًا يف ختري��ب 
اجلي��ش احل��ّر ه��م جامع��و الترّبع��ات أو األم��وال املقيم��ون 
يف دول اخللي��ج عل��ى وج��ه اخلص��وص، س��واء أكان��وا 
جمموع��اٍت أم أف��راداً، إذ اس��تغّل ه��ؤالء حاجة بعض 
الق��ادة وجش��ع البع��ض اآلخر. كان��ت حفنٌة من 
ال��دوالرات يتس��لمها البع��ض م��ن جامع��ي 
بتفكي��ك  كفيل��ًة  األم��وال 
وإع��الن  تش��كيالٍت 
أخ������رى، م��ن 
ل�����ويٍة  أ

مقابلة



11

وف��رٍق ث��م جي��وٍش وجبهاٍت وغري ذلك مما اعتدن��ا رؤيته، وخاّصًة يف 
الع��ام ال��ذي س��بق احت��الل داع��ش احملافظ��ة.

أمل تفك��روا يف بن��اء مؤّسس��ات، أهّمها بالطبع مؤّسس��ٌة عس��كريٌة 
تدير العمل املس��لح بش��كٍل منّظٍم ومنضبط؟

اجلان��ب  أهمي��ة  يف  نفك��ر  ومل  قاص��رة،  نظرتن��ا  كان��ت  	
املدن��ّي م��ن الص��راع. كن��ا نفك��ر فق��ط يف ط��رد ق��ّوات األس��د م��ن املدن 
والق��رى دون أن نفك��ر يف م��ن س��يديرها بعد التحرير. كان علينا أن 
نداف��ع ع��ن اجملال��س احمللي��ة وع��ن أصح��اب اخل��ربة واالختصاص يف 
املنش��آت العام��ة م��ن الذي��ن تركناهم وحده��م يف مواجهة اللصوص 
والفوضوي��ن واالنتهازي��ن. ومل ن��درك آن��ذاك أهمي��ة أن ننخ��رط 
مجيع��ًا يف جس��ٍم عس��كريٍّ واح��ٍد ب��ل زاد انقس��امنا وتش��تت غاياتنا بن 
م��ن يقات��ل م��ن أجل املال على آبار النف��ط واملواقع احلكومية األخرى 

وم��ن يواص��ل قت��ال النظ��ام.

مل��اذا مل حي��ِم ل��واء جعف��ر الطي��ار، وهو من أق��وى تش��كيالت اجليش 
احلّر وأوس��عها انتش��ارًا، بعض املنش��آت العامة؟

الل��واء،  ال��يت حّرره��ا  املنش��آت  جنحن��ا يف محاي��ة معظ��م  	
مث��ل حق��ل ال��ورد النفط��ّي. وس��اعدنا جمل��س احملافظ��ة يف مش��روعه 
بتأس��يس مصف��اة نف��ٍط يف ه��ذا احلق��ل. ومل نك��ن وحدن��ا يف منش��آت 
النفط األخرى، وأس��همنا -حس��ب ما نس��تطيع- يف تقليص األضرار 

عليه��ا.

لك��ن ل��واء جعف��ر الطيار مل ينتزع بئ��رًا تابعًا حلقل ال��ورد، وال يبعد 
عنه س��وى مس��افٍة قصرٍة، من س��يطرة شخٍص واحٍد ش��ّغله حلسابه 

ألكثر م��ن عاٍم كامل؟
صحي��ح. مل نفع��ل ش��يئًا م��ع ه��ذا الش��خص ألنن��ا جتنبن��ا  	
الن��وع،  ه��ذا  م��ن  ل��و كان��وا لصوص��ًا  املدني��ن حت��ى  م��ع  الص��دام 
إذ س��رعان م��ا يظه��ر لل��ّص أق��ارب وعش��ريٌة تداف��ع عن��ه وندخ��ل 
بع��ض  حاول��ت  ال��ورد  حق��ل  يف  تنته��ي.  ال  صراع��اٍت  يف  بعده��ا 
ضم��ن  يق��ع  احلق��ل  ه��ذا  أن  حبّج��ة  تطردن��ا  أن  املنطق��ة  عش��ائر 
	أراضيه��ا، وه��ي احلّج��ة املتك��ّررة يف كّل موق��ٍع نفط��يٍّ بدي��ر ال��زور. 
مل ندخ��ل مع��ارك م��ن ه��ذا الن��وع، ولو قاتلن��ا اللصوص مل��ا وجدنا وقتًا 
لقت��ال ق��ّوات األس��د. ل��و كان��ت هناك س��لطٌة وقضاٌء وش��رطٌة لقامت 
به��ذه األعم��ال، ولك��ن ه��ذا مل حي��دث م��ع األس��ف. وحت��ى اهليئ��ة 
الشرعية املركزية مل تقم بهذه األعمال إال يف نطاٍق ضيٍق وخدمًة 

جلبه��ة النص��رة فقط.

يق��ول الن��اس يف دي��ر ال��زور إن اهليئ��ة الش��رعية كان��ت منح��ازًة، 
وكان��ت حتاب��ي أبناء عش��رة البوكام��ل، وخاّصًة منهم أبن��اء بلدة 
الشحيل، إىل الدرجة اليت أطلق عليها السكان اسم هيئة البوكامل؛ 

ه��ل توافق عل��ى ذلك وأنت ابن عش��رة البوكامل وبلدة الش��حيل؟
ال، مل تك��ن اهليئ��ة الش��رعية للعش��رية أو للش��حيل، إمن��ا  	
كان��ت جلبه��ة النص��رة. وألن الش��حيل هي املعقل الرئيس��ّي للنصرة 
بدي��ر ال��زور، وألن كث��راً م��ن قادته��ا ينتمون إىل ه��ذه البلدة، اختلط 
األم��ر عل��ى الن��اس. والدلي��ل ه��و م��ا لقين��اه حنن م��ن ه��ذه اهليئة اليت 
أخرجتنا من حقل العمر ومن معمل كونيكو للغاز لتستفرد جبهة 

النص��رة بهم��ا، قب��ل أن ُيط��رد ممثلن��ا يف ه��ذه اهليئ��ة. 

كيف انتصرت داعش يف دير الزور؟
س��قوط  منه��ا  داع��ش،  انتص��ار  إىل  أّدت  كث��ريٌة  أس��باٌب  	
املوص��ل واحملافظ��ات العراقي��ة األخ��رى عل��ى احل��دود مع س��وريا، وما 
اس��توىل علي��ه التنظي��م م��ن كمي��اٍت هائل��ٍة م��ن األس��لحة، وكذل��ك 
االنقس��امات واخلالف��ات ب��ن عش��ائر دي��ر ال��زور، وس��لوك اهليئ��ة 
الش��رعية أو جبه��ة النص��رة وبع��ض تش��كيالت اجلي��ش احل��ّر ال��يت 
دفع��ت بتش��كيالٍت وعش��ائر أخ��رى إىل أحض��ان داع��ش ال حب��ًا به��ا ب��ل 

كره��ًا خبصومه��ا وكي��داً هل��م.

مل��اذا س��قطت الش��حيل بهذه الس��هولة أم��ام داع��ش؟ مل��اذا مل تواجهوا 
التنظي��م عندم��ا كان على أط��راف البلدة؟

قب��ل أن تق��رب داع��ش م��ن الش��حيل تكّب��د أبن��اء ه��ذه البلدة  	
-بفصائله��م املختلف��ة- خس��ائر فادح��ًة خ��الل املع��ارك ال��يت خاضوه��ا 
ألش��هٍر عّدة. وحن اقرب التنظيم منا كنا منهكن ووحدنا تقريبًا 
بعد أن خذلتنا بعض العشائر اليت قال بعض زعمائها دعوا الشحيل 
والبك��رّي -أو داع��ش والنص��رة- يفن��ون بعضه��م، فكله��م بوكام��ل 
وفخار يكسر بعضه. قبل يوٍم من دخول داعش، من أصل ألف مسلٍح 
أو مقاتٍل ضّد داعش يف الشحيل مل يبق سوى 25، وتوّزع الباقون بن 
م��ن جل��س يف بيت��ه منتظ��راً م��ا س��تؤول إلي��ه األم��ور، وب��ن م��ن كان 
يقات��ل داع��ش يف مع��ارك أخ��رى م��ن املعارك الكثرية ال��يت أطلقتها يف 

وق��ٍت واح��ٍد وأمكن��ٍة خمتلف��ٍة م��ن احملافظ��ة.

مل��اذا مل يول��د حتى اآلن جس��ٌم عس��كريٌّ جيم��ع أبناء دير ال��زور بعد 
ع��اٍم ونصٍف م��ن احتالل داعش؟

ألنن��ا مجيع��ًا، كّل قائ��ٍد وجمموع��ٍة صغ��ريٍة أو كب��ريٍة  	
م��ن دي��ر ال��زور، مرتبط��ون جبه��اٍت أو بفصائ��ل أخ��رى تت��وىل متويلنا 
وتس��ليحنا وال نق��در عل��ى مغادرته��ا دون بدي��ٍل مقن��ع. حن��ن، مث��اًل، 
لي��س أمامن��ا إال جي��ش اإلس��الم. وكذل��ك ح��ال معظ��م أبن��اء دي��ر 
ال��زور يف أح��رار الش��ام وجبه��ة النص��رة وغريه��م مم��ن يضط��ّرون 
إىل جمامل��ة ممّول��ن أو داعم��ن. حت��ى اآلن مل تب��ِد أّي دول��ٍة أو جهٍة 
اهتمام��ًا بدي��ر ال��زور. كّل م��ا حيدث هو اس��تغالل أو تس��خري مقاتلي 
احملافظ��ة يف مش��اريع غ��ري خملص��ٍة وبعضه��ا مش��بوٌه يتجاه��ل نظ��ام 
األس��د، وه��و أص��ل الب��الء ومنب��ع اإلج��رام والس��بب األّول يف ظه��ور 
داع��ش ومتّدده��ا. س��نبقى ننتظ��ر حت��ى يول��د جس��ٌم عس��كريٌّ يوّحدن��ا 
لتحري��ر بلدن��ا ويعم��ل عل��ى حتقي��ق أه��داف الث��ورة ال��يت خرجن��ا من 
أجله��ا. وإىل أن حي��ن ذل��ك الوق��ت س��نقاتل م��ع إخوتنا عل��ى اجلبهات 
يف احملافظات األخرى، فنحن سوريون أيضًا، وأّي انتصاٍر على قّوات 

االس��د وداع��ش يف أّي م��كاٍن م��ن س��وريا ه��و انتص��اٌر لن��ا. 

لو ظهر هذا اجلسم؛ هل تقبل أن تتخلي عن صفتك كقائد؟
ب��اهلل أن أك��ون مقات��اًل عادي��ًا، وبأق��ّل درج��ٍة، يف  أقس��م  	
أّي جس��ٍم أو تش��كيٍل حيق��ق م��ا نطم��ح إلي��ه، وأن أتب��ع أّي قائ��ٍد هل��ذا 

 . لتش��كيل ا

كلمة أخرة...
أن��ا متفائ��ٌل رغ��م الواق��ع البائ��س. س��تنتصر ه��ذه الث��ورة  	
حتم��ًا. وس��يعود املهّج��رون وس��تبنى س��وريا م��ّرًة أخ��رى بع��ون اهلل. 
وس��يذهب ه��ذا الزب��د وس��نثبت حن��ن يف النهاي��ة ألننا على ح��قٍّ وألننا 

األرض. ه��ذه  أصح��اب 

مقابلة
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حاوره أمحد أبو زيد

من أبرز الفصائل اليت ال زالت تدافع عن ثورة احلرية وَعَلِمها..
»عني املدينة« حتاور قائد جتمع »فاستقم كما ُأمرت«

م��ع م��رور األي��ام، ح��ادت معظ��م الفصائ��ل العس��كرية يف س��وريا ع��ن اخل��ط الذي ب��دأت عليه عند تس��ّلح الث��ورة، واجنرفت  	
مع التيار الذي محل صبغة »إسالمية«. واندفع الكثري من ثوار األمس إىل النفور من وصفهم ب�»اجليش احلّر« أو »الثّوار«، وأصّروا 
على أن حُيسبوا »جماهدين«، يرفضون رفع علم الثورة ويعّدونه علم العلمانية أو االئتالف، واستبدلوا به راية تنظيم القاعدة أو 

راي��اٍت أخ��رى حتمل عباراٍت إس��المية.
ورغم أن الش��مال الس��ورّي كان ُمهيئًا أكثر من املناطق األخرى هلذه الظاهرة، نظراً لقربه من احلدود الركية اليت  	
كان��ت بواب��ة دخ��ول املقاتل��ن األجان��ب، إال أن حل��ب ال ت��زال عل��ى ثورته��ا األوىل، وال زال��ت ك��ربى فصائله��ا تتخ��ذ م��ن عل��م الثورة 

راي��ًة هل��ا وتفتخ��ر بانتمائه��ا إىل اجلي��ش الس��ورّي احل��ر.
ومن تلك الفصائل جتمع »فاس��تقم كما ُأمرت«، الذي يعّد أحد أبرز الفصائل العس��كرية العاملة يف حلب وأقدمها. ويف  	

الذك��رى الثالث��ة لتأسيس��ه ح��اور مراس��ل »ع��ن املدين��ة« يف حل��ب قائ��ده صق��ر أب��و قتيب��ة.

بداي��ة حب��ذا لو نتكل��م عن جتمع فاس��تقم 
كما ُأم��رت؛ تاريخ تأسيس��ه والفصائل اليت 
شكلته وإن���جازاته العس��كرية واجلبهات 

اليت توجد فيه��ا جمموعاته؟
ُأّسس التجمع بتاريخ 15/12/2012  	
الفصائ��ل  ك��ربى  م��ن  تس��عٍة  قب��ل  م��ن 
العس��كرية العامل��ة يف حل��ب. وانتخب��ت تل��ك 
الفصائ��ل حينه��ا الش��يخ توفي��ق ش��هاب الدين 
قائ��داً هل��ا قب��ل أن يتع��ّرض حملاول��ة اغتي��اٍل 
أصي��ب خالهل��ا جب��روٍح وتنح��ى ع��ن قي��ادة 
التجم��ع ومّت انتخاب��ي خلفًا ل��ه. كان اهلدف 
م��ن تش��كيل التجم��ع هو توح��ٌد فصائليٌّ على 
مس��توى الش��مال، كتوح��ٍد فدرال��يٍّ ولي��س 
انصه��اراً كام��اًل، لتنس��يق عم��ٍل كب��رٍي ب��دأ 
بع��د حوال��ي عش��رة أي��اٍم م��ن تاريخ التش��كيل، 
اس��تطعنا م��ن خالل��ه حتقي��ق إجن��اٍز وتق��دٍم 
على حساب قّوات النظام بالسيطرة على حّي 
»الش��يخ س��عيد« اإلس��راتيجّي وقط��ع طري��ق 
الن��ريب  ب��ن مط��ار  الواص��ل  النظ��ام  إم��داد 

ومدين��ة حل��ب.
متكن��ت ق��وات التجم��ع آن��ذاك م��ن  	
حتري��ر احل��ّي بالكامل، وأس��ر ع��دٍد كبرٍي من 
ش��بيحة النظ��ام، واغتن��ام كميٍة كب��ريٍة من 
أس��لحتهم، بع��د مع��ارك اس��تمّرت 12 يوم��ًا. 
وبعده��ا واصلن��ا تقّدمن��ا وس��يطرنا عل��ى ع��ّدة 
نق��اٍط ضمن معرك��ة »رّص الصفوف«، اليت 
ش��اركت فيه��ا ع��ّدة فصائ��ل أخ��رى، ونت��ج 
عنه��ا قط��ع طري��ق »خناص��ر« وحتري��ر تل��ة 
عبي��دة وحج��رية وق��رى أخ��رى يف ري��ف حلب 

اجلنوب��ّي.
وم��ن أه��م مع��ارك التجم��ع أيض��ًا  	
معاركه ضد تنظيم الدولة. إذ كان التجمع 
التنظي��م  قاتل��ت  ال��يت  الفصائ��ل  أوىل  م��ن 

ووقف��ت يف وج��ه جتاوزاته حبّق أهالي مدينة 
حل��ب وثواره��ا، وكان التجم��ع م��ن ركائ��ز 
»جي��ش اجملاهدي��ن« ال��ذي تش��كل أواخ��ر ع��ام 
2013، قبل أياٍم قليلٍة من بدء القتال بن الثوار 
والتنظيم والنجاح يف طرده من حلب وريفها 

خالل م��ّدٍة قصرية.

بع��د ف��رتٍة م��ن تأس��يس التجم��ع أعلن��ت 
كتائ��ب أبو عمارة انس��حابها من��ه، وتبعتها 
يف ه��ذا الق��رار فصائل أخ��رى؛ ما هي أس��باب 
انس��حابهم؟ وه��ل أثر ذل��ك عل��ى التجمع من 

حي��ث الق��ّوة أو التنظي��م؟
عم������ارة  أب��و  ك������تائب  رفض������ت  	
قت��ال تنظي��م داع��ش ألس��باٍب خاص��ٍة به��ا، 

ولذل��ك انس�����حبت م��ن التجم��ع ال��ذي كان 
ال��يت  أب��رز الفصائ��ل  -كم��ا ذك��رت- م��ن 
اجملاهدي��ن«.  »جي��ش  ضم��ن  داع��ش  قاتل��ت 
فبع��د  فصله��ا،  مّت  أخ��رى  فصائ��ل  وهن��اك 
ق��راراً  أص��درت  التجم��ع  لقي��ادة  انتخاب��ي 
الفاعل��ة،  غ��ري  الفصائ��ل  بع��ض  	بفص��ل 
وه��ي درع الش��هباء ودرع األم��ة وأنص��ار الدي��ن 
وفصيل ذو النورين، ومّت ضّم فصائل جديدة، 
وأعدن��ا توزي��ع الفصائ��ل عل��ى ش��كل أف��واج. 
وضع التجمع اآلن أفضل بكثري. وهو موجوٌد 
عل��ى جبهات ريف حل��ب اجلنوبّي ضد النظام 
وميليش��ياته الطائفي��ة، وأيض��ًا عل��ى جبه��ات 
قت��ال داع��ش يف الريف الش��مالّي، وعلى نقاط 

رب��اٍط داخ��ل مدينة حلب.

صق��ر أب��و قتيب��ة )يس��ار الص��ورة( م��ع ع��دٍد م��ن مقاتل��ي التجم��ع بينه��م القي��ادّي العس��كرّي أب��و خال��د 
عزي��زة )بالقمي��ص الربتقال��ي( ال��ذي استش��هد يف تش��رين األول املاض��ي باالش��تباكات م��ع داعش يف 

ري��ف حل��ب الش��مالي – خاص

مقابلة
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 آراء ناشطني حلبيني 
حول جتمع فاستقم

قامت »عن املدينة« باستطالع آراء بعض الناشطن يف جماالٍت خمتلفٍة  	
م��ن الث��ورة داخ��ل مدين��ة حل��ب ح��ول جتم��ع فاس��تقم كما أم��رت، فأش��ادوا بتوجه 
الفصي��ل ال��ذي ي��رون أن��ه م��ا زال يل��ي تطلع��ات م��ن طال��ب يوم��ًا بتس��ليح اجلي��ش 

احل��ّر ودخول��ه بينه��م حلمايته��م والدف��اع ع��ن ثورته��م ومبادئه��ا.

ح��الق  ف��ؤاد  احلل��ّي  الناش������ط  	
ق��ال: »م��ا ميّي��ز التجم��ع أن قادته وعناصره 
ش��اركت  ال��يت  الثوري��ة  الش��رحية  م��ن 
ثابت��ة  ومواقف��ه  الس��لمّي،  احل��راك  يف 
م��ن الث��ورة، وه��و األق��رب إىل الناش��طن 
الس��لمين يف مدين��ة حل��ب. وبالرغ��م م��ن 
أن نق��اط رباط��ه يف املدين��ة، وباألخ��ص يف 
القس��م الغرب��ّي منه��ا، إال أن��ه مل يت��وان ع��ن 
إرس��ال امل��ؤازرات إىل ري��ف حل��ب اجلنوب��ّي 
وريفه��ا الش��مالّي. وكذل��ك كان م��ن أبرز 
فصائل جيش اجملاهدين الذي قاتل تنظيم 

الدول��ة اإلس��المية ودح��ره م��ن حل��ب«.
وأض��اف ح��الق: »جتمع فاس��تقم  	
م��ن التجمع��ات العس��كرية الثوري��ة ال��يت 
بنف��س  واس��تمّرت  أجن��دة  ب��دون  ب��دأت 
الوت��رية. وه��و التجم��ع األق��وى الذي حيوي 
عناص��ر م��ن حل��ب املدين��ة والري��ف مع��ًا. 
وق��ّدم وم��ازال يق��ّدم قواف��ل الش��هداء. وه��و 
التجم��ع الوحي��د ال��ذي اس��تمر يف رف��ع علم 
النش��طاء  ع��ن  والدف��اع  ومحايت��ه  الث��ورة 

املتطرف��ن«. وج��ه  يف  األوائ��ل  والث��وار 
أم��ا الص�������حفي أمح�����د برمي��و  	
فاعت��رب أن جتم��ع فاس��تقم كم��ا أم��رت 
احلص��ن املني��ع وامل��الذ اآلم��ن للناش��طن 
املدني��ن الذي��ن م��ا زال��وا يفضل��ون البق��اء 
يف حل��ب. وي��روي م��ا حص��ل مع��ه ح��ن ق��ام 
تنظي��م »داع��ش« باختطاف��ه قائ��اًل: »عندم��ا 
ق��ام عناص��ر داع��ش باختط��ايف م��ن منزل��ي 
نف��وذ  ضم��ن  تدخ��ل  منطق��ٍة  يف  الواق��ع 
التجم��ع ق��ام عناص��ر أحد احلواج��ز التابعة 

اخلط��ف،  عملي��ة  إفش��ال  مبحاول��ة  ل��ه 
واش��تبكوا م��ع عناصر التنظي��م، وأصيب يف 
ذلك اليوم عدٌد من عناصر التجمع بنريان 
داع��ش. وعل��ى الرغ��م م��ن أن داع��ش كانت 
آن��ذاك يف أوج قوته��ا وال جي��رؤ أح��ٌد عل��ى 
حماس��بتها أو س��ؤاهلا ع��ن أّي انته��اٍك تق��وم 
به حبّق املدنين أو الناشطن، إال أن جتمع 
فاس��تقم كان عل��ى ق��در املس��ؤولية ال��يت 
وض��ع نفس��ه أمامه��ا وح��اول منعه��م بق��وة 

الس��الح«.
ال�������يوم  »إىل  برمي��و:  وأض������اف  	
يس��تمّر التجم��ع بالقي��ام مبس��ؤولياته يف 
املدني��ن بش��كل ع��ام والناش��طن  محاي��ة 
بش��كل خاّص. فاملناطق الغربية من مدينة 
حل��ب، وال��يت تق��ع يف نف��وذ التجم��ع ونط��اق 
س��يطرته، تع��ّد م��الذ الناش��طن وأكثره��ا 

أمان��ًا بالنس��بة إليه��م«.
م��������كتب  م�����دير  ق�������ال  ب��دوره  	
اخلدمات يف اجمللس احمللّي ل���مدينة حلب 
بدورت��ه الس��ابقة، أمحد دي��ري، إن التجمع 
ق��ّدم العدي��د م��ن التس��هيالت للمجل��س، 
األنص��اري،  ح��ّي  قط��اع  تس��ليم  وأبرزه��ا 
بآليات��ه ومعّدات��ه ومقّرات��ه، ل��إلدارة املدني��ة 
م��ن  القط��اع  حتري��ر  بع��د  اجملل��س،  يف 
تنظي��م داع��ش ال��ذي كان حيتل��ه. الفت��ًا 
إىل أن قي��ادة التجم��ع ضغط��ت عل��ى أح��د 
الفصائل الذي كان يريد االستئثار بإدارة 
القط��اع وإتباع��ه ل��ه، وأص��ّر التجم��ع عل��ى 
	إعادت��ه وتفعيل��ه م��ن قب��ل اجملل��س احملل��ّي 

لتخديم املدنين.

مقابلة

ُوّجه��ت اتهام��اٌت للتجمع بالضلوع يف تس��ليم 
بعض املطلوبني لتنظيم داعش، منهم القيادي 
أبو علي صليبة؛ ما هي حقيقة هذه االتهامات؟
أب��و عل��ي صليب��ة كان أح��د ق��ادة  	
كتائ��ب التجم��ع، ووردت حبقه عّدة ش��كاوى 
واتهام��اٌت بالس��رقة وجت��اوزاٍت أخ��رى. قمن��ا 
على إثرها بتوقيفه لدينا والتحقيق معه قبل 
أن نطل��ق س��راحه ونعل��ن فصل��ه م��ن التجم��ع 
نهائي��ًا عل��ى خلفي��ة تل��ك االتهام��ات. توجه هو 
بعده��ا إىل العم��ل م��ع فصي��ل خال��د حيان��ي، 
وداع��ش اعتقلت��ه خ��الل تل��ك الف��رة بتهم��ة 

التعام��ل م��ع احليان��ي.

م��ا ه��ي اجله��ة القضائي��ة ال��يت يع��رتف به��ا 
التجم��ع؟ وم��ا احملكم��ة ال��يت حتيل��ون إليه��ا 
املسيئني سواء من العسكريني لديكم أو من 

املدنيني؟
حن�����ن نع��رف بكاف������ة اجله������ات  	
القضائي��ة التابع��ة للث��ورة الس��ورية واملش��هود 
هل��ا بالنزاه��ة واملصداقي��ة. أم��ا احملكم��ة ال��يت 
حني��ل إليه��ا قضاي��ا املس��يئن للب��ّت فيه��ا فهي 
حل��ب  مدين��ة  يف  األعل��ى  القض��اء  جمل��س 

األنص��اري. ح��ّي  يف  ومرك��زه 

مؤخ��رًا ع��ادت من جدي��د ظاه��رة اخلطف يف 
املناط��ق احمل��ّررة من قب��ل جمهول��ني، وكافة 
العملي��ات ال��يت مّت��ت يف حل��ب كانت حتمل 
بصماٍت تش��به إىل حدٍّ كبٍر بصمات داعش؛ 
دائمًا سيارة ال حتمل لوحاٍت يستقلها ملثمون 
خيطفون أحد الناشطني ثم خيتفي؛ برأيكم 

من يق��ف وراء هذه العمليات؟
عملي��ات  وراء  تق��ف  ال��يت  اجله��ة  	
اخلط��ف الي��وم حتم��ل نف��س فك��ر اجله��ات 
ال��يت كان��ت ختط��ف باألمس، فه��م يعتربون 
أنفسهم أصلح أهل األرض وحيق هلم تكفري 
ل��دى  ه��ذا وحماس��بة ذاك. أصب��ح معروف��ًا 
اجلميع من هي هذه اجلهة وملاذا تفعل ذلك، 
إنه��م خياف��ون م��ن الناش��طن واإلعالمي��ن 
وحيارب��ون م��ن يعارضه��م م��ن ب��اب م��ن لي��س 

معن��ا فه��و ضدن��ا.

أخ��رًا، ه��ل ُوّجه��ت إليك��م دع��وٌة حلض��ور 
مؤمت��ر الري��اض ال��ذي عق��د مؤخ��رًا؟

ُوّجه��ت دع��وٌة عام��ٌة لكاف��ة  نع��م،  	
فصائ��ل الش��مال، مب��ا فيه��ا حن��ن كتجم��ع 
فاس��تقم، حلض��ور مؤمت��ر الري��اض. اجتمعن��ا 
يف تركي��ا واتفقن��ا عل��ى اختي��ار وف��ٍد ميثلن��ا 
ذه��ب إىل الري��اض ونق��ل صوتن��ا ال��ذي كان 
يعرّب عن رأي الش��ارع الثورّي مبا ال يتعارض 
مع ثوابت الثورة وتضحيات الشعب السورّي.
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إرهابنا جيد.. إرهابكم سيئ

بكر صدقي

تكلي��ف  مت    	
قب�����ل  م������ن  األردن، 
»جمموع��ة فيين����ا«، 
قوائ�����م  بت�������حديد 
ت  مل��������نظم���������������ا با
العامل��ة  اإلرهابي��ة 
األراض������������ي  عل��ى 
وه��و  الس������������ورية، 
يتع��ّرض لضغ��وط 
وقي��ل  مضمونه��ا.  ح��ول  ال��دول  خمتل��ف 
160 فصي��اًل م��ن  يف وق��ٍت س��ابٍق إن��ه أدرج 
منظم��اٍت  بوصفه��ا  املس��لحة  اجملموع��ات 
إرهابي��ة، يق��رح ق��رار جمل��س األم��ن 2254 
ال��ذي  الن��ار  إط��الق  بوق��ف  مشله��ا  ع��دم 
العملي��ة  تق��دم  يراف��ق  أن  املف��رض  م��ن 
اخل��رب  األردني��ون  َب  ك��ذَّ ث��م  السياس��ية. 
قائل��ن إن الع��دد املذكور هو ج��ردٌة جبميع 
ال��دول  خمتل��ف  طالب��ت  ال��يت  الفصائ��ل 
املعني��ة بإدراجه��ا، عل��ى أن يت��ّم التواف��ق على 
الئح��ٍة واح��دٍة يتقاط��ع عليه��ا مجيع أعضاء 
جمموع��ة فيين��ا. م��ن املرج��ح أن التكذي��ب 
 160 الع��دد  ف��إن  وإال  صحي��ح،  األردن��ّي 
كفي��ٌل بإف��راغ وق��ف إط��الق الن��ار املفرض 

معن��ى. أّي  م��ن 
يعطين��ا،   )160( الع��دد  ه��ذا  لك��ن  	
باملقاب��ل، فك��رًة جي��دًة عن م��دى االختالفات 
ب��ن األط��راف املعنية عل��ى حتديد املنظمات 
اإلرهابية، ومن ورائها على تعريف اإلرهاب 
نفس��ه، أي ع��ن م��دى التس��ييس الذي يقس��م 
اإلرهابي��ن إىل جيدي��ن وس��يئن، أو أخي��ار 
ل��كّل  وفق��ًا  وضاّري��ن،  نافع��ن  أو  وأش��رار، 

ط��رف.
احلال��ّي  اخل��الف  ويذّكرن��ا  	
بامللعونة روحه حافظ األسد، »بطل« جمازر 
الش��غور وطرابل��س  وتدم��ر وجس��ر  مح��اة 
وت��ل الزع��ر، يف دعوات��ه املتك��ررة ل�»اجملتم��ع 
املاض��ي  الق��رن  مثانين��ات  يف  الدول��ّي«، 
وتس��عيناته، ل�»عق��د مؤمت��ٍر دول��يٍّ لتعري��ف 
اإلره��اب«، مقّدم��ًا رأي��ه يف ه��ذا املوض��وع يف 
كّل خط��اٍب أو مقابل��ٍة صحفي��ٍة مع��ه، يف 
ذل��ك الوق��ت، بالق��ول إن »ح��ركات التح��ّرر 
الوط��يّن ض��د االحت��الل ال ميك��ن اعتباره��ا 

إرهاب��ًا«. 

امللعون��ة  عل��ى خط��ا ه��ذا اجل��زار  	
روح��ه، ه��ّدد وزي��ر اخلارجي��ة اإليران��ّي جواد 
ظريف باالنس��حاب من مؤمتر فيينا الثاني، 
ح��ن اقرح��ت بع��ض ال��دول امسي حزب اهلل 
التاب��ع  الق��دس  لبن��ان وفيل��ق  اإليران��ّي يف 
للح��رس الث��وري اإليران��ّي إلضافتهم��ا عل��ى 
قوائ��م اإلره��اب. ومل يل��ق االق��راح الرك��ّي 
الدميوقراط��ّي،  االحت��اد  ح��زب  بإضاف��ة 
إىل  ل��ه،  التابع��ة  الش��عب  محاي��ة  وق��وات 
القوائ��م املذك��ورة آذان��ًا صاغي��ة ل��دى ال��دول 

األخ��رى.
في��ه  جن��د  ال��������ذي  الوق�������ت  يف  	
إمجاع��ًا، ب��ن أعض��اء جمموع��ة فيين��ا عل��ى 
م��ن  ل��كلٍّ  اإلرهابي��ة  الصف��ة  عل��ى  األق��ل، 
النص��رة  )داع��ش( وجبه��ة  الدول��ة  تنظي��م 
ي��دور  القاع��دة(،  ملنظم��ة  الس��ورّي  )الف��رع 
ص��راٌع ح��ادٌّ ب��ن ال��دول واحمل��اور الفاعل��ة يف 
الص��راع الس��ورّي عل��ى توصي��ف م��ا تبق��ى 
م��ن جمموع��اٍت مس��لحة، جهادي��ًة كان��ت أو 
غ��ري ذل��ك. وتبق��ى ق��وات النظ��ام الكيم��اوّي 
وميليش��ياته الرديف��ة )ق��ّوات الدف��اع الوط��يّن 
وكتائب البعث وامليليش��يات العلوية املسماة 
ب�»املقاومة السورية« وغريها( خارج اخلالف، 
كم��ا ل��و كان��ت جمموع��ة فيين��ا متفق��ٌة 
ه��ي  بوصفه��ا  ش��رعيتها  عل��ى  باإلمج��اع 
الدول��ة. واحل��ال أن اإلره��اب ال��ذي مارس��ه 
النظ��ام، مبختل��ف تس��ميات الق��وات التابع��ة 
ل��ه، يف��وق كّل تص��وٍر أو خي��اٍل مري��ض، من 
جم��ازر موصوف��ٍة حب��ّق الس��كان املدنين إىل 
إىل  واملعتق��الت  الس��جون  داخ��ل  إعدام��اٍت 
ض��رب املناط��ق الس��كنية بالربامي��ل البدائي��ة 
الس��الح  اس��تخدام  إىل  وص��واًل  العمي��اء 
الكيم��اوّي، وتف��وََّق يف وحش��يته عل��ى إره��اب 
أّي جمموع��اٍت مس��لحٍة مب��ا يف ذل��ك داع��ش 

املعت��رب دولي��ًا »ه��و اإلره��اب«.
حم��ددة  معاي��ري  لإلره��اب  ه��ل  	
ميك��ن التواف��ق عليه��ا بص��رف النظ��ر ع��ن 
وهواجس��ها؟  ومصاحله��ا  ال��دول  سياس��ات 
ه��ل ه��و كّل عن��ٍف منظ��ٍم يس��تهدف حتقيق 
قائم��ًة  ال��دول  أليس��ت  سياس��ية؟  أه��داٍف 
تعريف��ًا عل��ى احت��كار العن��ف والعنف املنظم؟ 
مت��ى يعت��رب عنفها إرهاب دولة، ومتى يعترب 
فرض��ًا للقان��ون ملصلح��ة اجملتم��ع؟ ومت��ى 

حي��ّق للق��وى االجتماعي��ة أن مت��ارس العنف 
لتحقي��ق مصاحله��ا، يف وجه قوى اجتماعيٍة 
ومت��ى  نفس��ها،  الدول��ة  وج��ه  يف  أو  أخ��رى 
يعترب هذا املس��لك إرهابًا يستوجب مكافحته 

والقض��اء علي��ه؟
ه��ي أس��ئلٌة خالفي��ٌة كم��ا ن��رى.  	
التاري��خ جمب��وٌل بالعن��ف إىل ح��دٍّ مرع��ب. 
وإذا كان مفه��وم اإلره��اب ق��د ظه��ر يف وقٍت 
متأخٍر حمّماًل بالقيمة السلبية، فألنه نتاج 
الضعف��اء،  عل��ى  األقوي��اء  هيمن��ٍة ميارس��ها 
نت��اج ص��راٍع عل��ى املعن��ى، الفائ��ز في��ه يضم��ن 
لنفس��ه األفضلي��ة مس��بقًا يف الص��راع امل��ادّي. 
كم��ن يش��ارك يف س��باٍق وه��و متقدٌم، س��لفًا، 
بكيلوم��راٍت ع��ن منافس��يه. وهك��ذا نأت��ي إىل 
املطل��وب م��ن  أن  الص��راع يف س��وريا لنج��د 
األردن أن حي��دد اجملموع��ات اإلرهابي��ة م��ن 
ب��ن الفصائ��ل ال��يت تقات��ل النظ��ام الكيم��اوي 
حصرًا، و»يف اجليب« سلفًا جبهة النصرة، إذا 

اس��تثنينا داع��ش.
»اللع��ب«  يب��دأ  الروس��ّي  ه��و  وه��ا  	
باغتي��ال زه��ران علوش الذي يتمثل فصيله، 
جيش اإلسالم، يف اهليئة العليا للمفاوضات 
املنبثق��ة ع��ن مؤمت��ر الري��اض للمعارض��ة 
الس��ورية، ويطال��ب ب��إدراج كلٍّ م��ن جي��ش 
اإلس��الم وأح��رار الش��ام يف قائم��ة املنظم��ات 
العملي��ة  م��ن  ليس��تبعدهما  اإلرهابي��ة، 
السياس��ية ال��يت كان��ت أص��اًل خطًة روس��ية.

ع��ن  كالٍم  أّي  فائ��دة  م��ا  ولك��ن  	
التن��ازع عل��ى قوائ��م املنظم��ات اإلرهابي��ة يف 
الوق��ت ال��ذي يقص��ف في��ه ط��ريان روس��يا –
الدول��ة دائم��ة العضوي��ة يف جمل��س األم��ن– 
خميمًا لالجئن السورين )خميم عابدين( 
يف ري��ف إدل��ب اجلنوب��ّي، ع��ن س��ابق ترّص��ٍد 

وتصمي��م؟ اس��تطالع(  )بطائ��رة 
معارض��ن  يلوم��ون  م��ن  ويأت��ي  	
س��ورين يظهرون ش��يئًا من اإلجيابية جتاه 
جبه��ة النص��رة، معتربي��ن ذل��ك م��ن أس��باب 
إحج��ام م��ا كان يس��ّمى »أصدق��اء الش��عب 

للمعارض��ة. فع��اٍل  دع��ٍم  ع��ن  الس��وري« 
داع��ش ه��ي الي��وم املش��جب ال��ذي  	
أو  دواًل  الع��امل،  إرهابي��و  كل  علي��ه  يعل��ق 
	جمموع��ات أو أف��رادًا، قذاراته��م، وي��رّبرون 

به إرهابهم.

رأي
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أمحد عيشة

اإلم�������رباطورية  تأس��يس  من��ذ  	
اهل��ّم  كان  انهياره��ا،  وحت��ى  الروس��ية 
الرئيس��ّي لقياصرته��ا م��ن آل رومان��وف هو 
اللح��اق بتقدم أوروبا وتس��خري هذا التقدم 
لنزعاته��م التوس��عية. فس��عوا إىل نق��ل قي��م 
احلداث��ة والتنوي��ر الغربي��ة، لك��ن بوس��ائل 
عنيف��ٍة وقس��ريٍة مفروض��ٍة م��ن األعل��ى، 
دون  واهليمن��ة،  الس��يطرة  هل��م  حتف��ظ 
إشراك اجملتمع يف هذه العملية التارخيية 

الكب��رية. 

روسيا »مصنع االستبداد«

ال�����ثنائية؛  العقلي��ة  تل��ك  وف��ق  	
عل��ى  وال������تعالي  الغ��رب  جت��اه  ال������دونية 
الش��عب الروس��ي، ول��دت وك��ربت وانه��ارت 
اإلمرباطوري��ة وأحالمه��ا ال��يت مل تغ��ب عنه��ا 
أب��داً نزع��ة التوس��ع العس��كرّي واحل��روب م��ع 
اجل��ريان. تل��ك النزع��ة ال��يت اس��تمّرت حت��ى 
عه��د القيص��ر األخ��ري نيك��والي الثان��ي ال��ذي 
ال��يت  األوىل،  العاملي��ة  احل��رب  يف  ب��الده  زّج 
 ، حص��دت أكث��ر م��ن ثالث��ة مالي��ن روس��يٍّ
فكان��ت نهاي��ة اإلمرباطوري��ة عل��ى ي��د الث��ورة  
م��ن  تي��اٌر   )1917 ش��باط  )يف  تصّدره��ا  ال��يت 
االشراكين الثورين الدميقراطين لغاية 
نهاية العام عندما استطاع البالشفة، بزعامة 
لينن، انتزاع الس��لطة من رفاقهم يف احلزب. 
وس��رعان م��ا اس��تطاع س��تالن االنق��الب عل��ى 
خط لينن حبجة العدوان اخلارجّي وتهديد 
الث��ورة، فلج��أ إىل التخل��ص م��ن منافس��يه، 
يف  الدكتاتوري��ة  الس��لطة  لبداي��ة  مؤّسس��ًا 
احل��زب والب��الد، وال��يت أودت حبي��اة املالي��ن.

جن��ح س��تالن، باحلدي��د والن��ار، يف  	
حتقي��ق ج��زٍء م��ن أح��الم أس��الفه القياص��رة 
بنق��ل روس��يا من بل��ٍد متخلٍف زراع��يٍّ إىل بلٍد 
صناع��يٍّ متق��دٍم ولك��ن يف اجمل��ال العس��كري 
فقط، بينما ظلت بقية القطاعات ترزح حتت 
حال��ٍة م��ن التخل��ف مبختل��ف أش��كاله. لك��ن 
حك��م الرج��ل الف��والذّي كّرس قضي��ة العداء 
للحري��ة باعتباره��ا نزع��ًة برجوازي��ًة ترعاه��ا 
بذل��ك عملي��ات  ال��دول اإلمربيالي��ة، م��رّبراً 
الزعي��م  دور  إىل  إضاف��ًة  الوحش��ية،  قتل��ه 
ال��ذي ال خيط��ئ. اس��تمّر ه��ذا النه��ج داخلي��ًا 
وخارجي��ًا، فف��ي الداخ��ل مت اجتي��اح اجملتم��ع 
بكاف��ة مفاصله وس��حقه حتت جزم��ة األمن 
الع��ام واملخاب��رات، وخارجي��ًا بدع��م األنظم��ة 
عل��ى  ومس��اعدتها  الع��امل  يف  الديكتاتوري��ة 
تأسيس األطر التنظيمية الداعمة لالستبداد 

م��ن أح��زاب كارتوني��ٍة ومنظم��اٍت ش��عبيٍة 
تتغلغ��ل يف بن��ى اجملتم��ع لتفكك��ه وتدم��ره 
وأخ��رياً تعي��د صياغت��ه وف��ق توجه��ات الزعي��م 

وأجهزت��ه األمني��ة.
الق��رن  ث�������مانينات  نهاي��ة  م��ع  	
املاض��ي وتف��كك البل��د األم »املرضع« ملنظومته 
م��ن  وت��اله  ذل��ك  راف��ق  وم��ا  االش��راكية، 
تف��كك دول��ه التابع��ة، حت��ت دواف��ع وحاج��اٍت 
خارجي��ة؛  وأخ��رى  حقيقي��ٍة  ومش��اكل 
احن��درت تل��ك الب��الد إىل منظوم��ٍة منفلت��ٍة 
م��ن القي��م والسياس��ات والعالق��ات اخلارجية، 
وحت��ت قي��ادة ش��خصياٍت م��ن احل��زب القائ��د 
ذات��ه. فبوري��س يلتس��ن، ال��ذي كان عض��و 
املكتب السياسّي للحزب الشيوعّي السوفيييّت 
الزعي��م  ص��ار  موس��كو،  منظم��ة  ومس��ؤول 
املنتخ��ب ال��ذي س��ينقل روس��يا حن��و التح��ّرر 
م��ن االس��تبداد! فأضع��ف دور الدول��ة بالكام��ل 
لص��احل العصاب��ات املنظم��ة )املافي��ا(، عارض��ًا 

كّل ش��يٍء للبي��ع مب��ا في��ه كرامت��ه.
ويف الي��وم األخ��ري م��ن 1999 تق��دم  	
يلتسن باستقالته لرئيس حكومته فالدميري 
بوت��ن؛ الش��خصية اآلتي��ة م��ن قل��ب احل��زب 
وم��ن أقذر أجهزة الس��لطة: املخاب��رات، والذي 
قض��ى مخس س��نواٍت يف أملانيا الش��رقية حيث 
كان يت��ّم التخطي��ط للمخاب��رات ومرك��ز 
عالقتهم مع خمابرات األنظمة الديكتاتورية 
يف العامل، ليصبح بوتن رئيسًا بالوكالة، ثم 
ليتقلده��ا بش��كٍل رمس��يِّ وش��رعيٍّ ويس��تمّر 
يف قيادته��ا حت��ى تارخين��ا، س��واء كرئي��ٍس 
م��ع  بالتن��اوب  للجمهوري��ة،  أو  للحكوم��ة 

دمي��ري ميدفيدي��ف.
الروس��ّي  اجملتم��ع  يش��هد  مل  إذاً،  	
حرك��ة إص��الٍح ديني��ًة كنظريته��ا األوربي��ة 
الكب��رية  املؤسس��ة  هل��ذه  اس��تقالليًة  تعط��ي 
وأفش��ل  الس��لطة.  س��يطرة  م��ن  وحتّرره��ا 

احلل��ُم االمرباط��ورّي واالنش��غال باحل��روب 
والتوس��ع اخلارج��ّي، وقم��ع كّل ح��ركات 
التنوي��ر، عملي��َة التحدي��ث اليت ظل��ت قاصرًة 
ب��ال مؤسس��ات. فنت��ج ع��ن ذل��ك عق��ٌل متع��اٍل 
اس��تبداديٌّ استمّر مع كّل السلطات واحلكام 
بغ��ض النظ��ر ع��ن األيديولوجي��ة الس��ائدة. 
فع��رب التاري��خ كانت احلروب حمور سياس��ة 
القص��ر، وم��ا سياس��ة احل��رب الب��اردة ال��يت 
سادت ألكثر من مخسن عامًا، ودعم االحتاد 
الس��وفيييت ل��كّل األنظم��ة الديكتاتوري��ة يف 
امل��وت  وأنظم��ة  الع��امل، وخاّص��ًة يف بالدن��ا، 
الش��امل يف ش��رق آس��يا، ناهي��ك ع��ن تبني��ه 
املطل��ق لنظ��ام كوب��ا؛ إال جت��ٍل واض��ٍح لنزع��ة 
االس��تبداد املعمم��ة ل��دى ال��روس. وع��دا ع��ن 
قي��ادة الكرمل��ن، هناك املنظم��ات اليت أنتجها 
االس��تبداد ومتاهت معه، مثل احتادات الكتاب 
والرياضين والفنانن، والكنيسة، ناهيك عن 
»نواب« الشعب الذي يقدمون التهاني والدعم 
النتص��ارات وإجن��ازات األنظمة الديكتاتورية 

يف الع��امل.
وإّن م��ا واجهن��اه، حن��ن الس��ورين،  	
م��ن  املنصرم��ة،  اخلمس��ة  األع��وام  خ��الل 
موق��ف روس��يا الداع��م املطل��ق لنظ��ام الطغمة 
يف مواجه��ة الش��عب، عل��ى خمتل��ف األصع��دة 
والسياس��ية  واإلعالمي��ة  الدبلوماس��ية 
والعس��كرية، وع��رب قطاع��اٍت جمتمعي��ٍة م��ن 
ورج��ال  وفنان��ن  وكت��اٍب  ون��ّواٍب  أح��زاٍب 
دي��ن وغريه��م؛ لي��س إال تعب��رياً ع��ن العقلي��ة 
االس��تبدادية الروس��ية ال تعب��رياً ع��ن مص��احل 
روس��يا، فهن��اك ط��رٌق عدي��دٌة لتأمينه��ا. لك��ن 
ع��ن  يبحث��ون  ال  ال��روس  الق��ادة  أن  يب��دو 
وعل��ى  الديكتاتوري��ن  م��ع  إال  مصاحله��م 
حس��اب الش��عوب، غ��ري مدرك��ن، أو ضارب��ن 
بع��رض احلائ��ط، تطلع��ات الش��عوب وأوهل��ا 

الروس��ّي. الش��عب 

رأي
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آن برنارد
نيويورك تاميز/ 27 كانون األول 2015

ترمجة مأمون حلي

مأساة عائلٍة سوريٍة أعمُق من الصورة الرمزية 
لطفٍل ممّدٍد على الشاطئ

)1 من 2(
ت����ركيٌّ  ض�����ابٌط  رف��ع  عندم�����ا  	
الطف��ل م��ن ب��ن األم��واج الس��طحية عل��ى 
حاف��ة املتوس��ط كان ياس��ر، أح��د أبن��اء ع��م 
آالن، وه��و دون العش��رين، وحي��داً يف حافل��ٍة 
يف اجمل��ر، بع��د أن ه��رب م��ن دمش��ق ليفل��ت 
م��ن اخلدم��ة اإللزامي��ة. ه��و أيض��ًا خ��رج م��ن 
تركيا على منت أحد قوارب املهّربن. إحدى 
يف  مريض��ًا  طف��اًل  ترع��ى  كان��ت  العم��ات 
إس��طنبول، بينم��ا كان ابنه��ا وابنته��ا يعمالن 
لوق��ٍت طوي��ٍل يف أحد احملالت كي يس��تطيعا 
تأم��ن معيش��ة العائل��ة، وكث��رٌي م��ن األقرباء 
اآلخري��ن كان��وا ق��د ف��ّروا م��ن احل��رب يف 
س��وريا أو كانوا يضعون خططًا لفرار. وبعد 
أن ه��ّزت ص��ورة آالن الع��امل بأس��ابيع فق��ط 
جه��زت عم��ٌة أخ��رى نفس��ها لتفعل م��ا وعدت 
نفس��ها بتجنب��ه: ركب��ت البح��ر م��ع أربع��ٍة 
م��ن أبنائه��ا س��الكًة الرحل��ة اخلطرية نفس��ها. 
تق��ول ابنته��ا، 15 عام��ًا: »من��وت مع��ًا أو نعي��ش 
مع��ًا ونب��ين مس��تقباًل ألنفس��نا«، وتص��ل إىل 
نتيجٍة –ش��أن مئات آالف الس��ورين– مفادها 
أنه يس��تحيل العودة، وأن الطريق إىل األمان 

مي��ّر مبخاط��ر كب��رية.
مع��ه  غ��رق  ال������ذي  آالن،  ك�����ان  	
أخ��وه وأم��ه، م��ن عائل��ٍة كب��ريٍة مش��تتٍة يف 
أحن��اء س��وريا، تنتم��ي إىل األقلي��ة الكردي��ة 
ال��يت عان��ت م��ن اضطه��اٍد طوي��ل األم��د. لك��ن، 
بالنس��بة إىل معظ��م أقربائ��ه، كان��ت تل��ك 
اهلوي��ة ثانوي��ًة بالقي��اس إىل روح وأخالقيات 
العاصم��ة دمش��ق ال��يت نش��أوا وك��ربوا فيه��ا. 
فه��م ي��كادون ال يتكلم��ون الكردي��ة، ويعرفهم 
اآلخ��رون بصفته��م س��ورين، وال ينتس��بون 
إىل أّي فصي��ل. هل��ذا، عندم��ا اندلع��ت احل��رب 
والطائف��ة  السياس��ية  الرواب��ط  وأصبح��ت 
م��وت،  أو  حي��اٍة  مس��ائل  العرق��ّي  واالنتم��اء 

كان��وا وحده��م.
وِل��د ج��دُّ آالن يف كوبان��ي، وه��ي  	
منطق��ٌة كردي��ٌة يف غالبيته��ا. بع��د تأديت��ه 
اخلدم��ة اإللزامي��ة انتق��ل إىل دمش��ق للبحث 
ع��ن عم��ٍل واس��تقّر يف ح��ّي رك��ن الدي��ن ذي 
افتت��ح صال��ون  وهن��اك  الكردي��ة.  األغلبي��ة 
حالقٍة وتزوج من امرأٍة كرديٍة كانت تعّد 
نفس��ها دمش��قيًة بالدرج��ة األوىل. بس��رعٍة 
توس��ع ح��ّي رك��ن الدي��ن بس��كٍن غ��ري منظ��ٍم 

وأزق��ٍة ضيق��ٍة تغ��ّص بعم��اٍل ريفي��ن فق��راء؛ 
م��كاٌن س��يندلع في��ه التم��رد الحق��ًا. ُرزق ج��ّد 
آالن بس��تة أوالد، معظمه��م ترك��وا املدرس��ة 
بع��د الص��ف التاس��ع ليتعلموا مهن��ة احلالقة. 
يتذك��ر األبن��اء أنه��م كان��وا يعيش��ون حي��اًة 
متواضع��ة، ودون أن يتأث��روا بالتوت��رات ب��ن 
احلكوم��ة واألك��راد. كانوا يقضون الصيف 
يف كوبان��ي لكنه��م كان��وا يع��ّدون أنفس��هم 

م��ن أبن��اء املدين��ة. فاطم��ة، االبن��ة الك��ربى، 
كان��ت أول م��ن هاج��ر. يف ع��ام 1992 رحل��ت 
الليل��ّي يف منش��أٍة  إىل كن��دا. أثن��اء عمله��ا 
رئيس��ات  إح��دى  انتب��اه  اس��رعت  للطباع��ة 
»يف  رئيس��يت:  ل��ي  »قال��ت  الطيب��ات.  العم��ل 
كّل ليل��ٍة س��أعلمِك 10 كلم��اٍت إنكليزي��ة«، 
تتذك��ر فاطم��ة. »بقي��ة م��ا أعرف��ه تعلمت��ه 
من مشاهدة »بارني« مع ابين«. أوصلت اللغة 
اإلنكليزي��ة فاطم��ة إىل ش��هادة مزين��ة ش��عر، 
وعم��ٍل يف أرق��ى الصالون��ات واحلص��ول عل��ى 

اجلنس��ية؛ جناح��اٌت جعل��ت رح��الت العائل��ة 
هل��ا  ال��يت كان  فاطم��ة،  الالحق��ة ممكن��ة. 
، أصبح��ت بالنس��بة إىل إخوته��ا  حض��وٌر ق��ويٌّ
وأخواته��ا مص��در نص��ٍح ومعلوم��اٍت، ومص��در 
نق��وٍد يف احل��االت الطارئ��ة. وعندم��ا اندلع��ت 
احل��رب أصبح��ت م��ن أش��ّد الداعم��ن هل��م، 
وأمّدته��م باخلط��ط والوس��ائل للبح��ث ع��ن 
اللج��وء يف الغ��رب. لك��ن، قبل احل��رب، مل يكن 
بقي��ة آل ك��ردي يفك��رون يف مغ��ادرة س��وريا. 
فق��د كان��وا مي��ّدون جذوره��م يف تش��كيلة 
اجلماع��ات ال��يت كان��ت متن��ح س��وريا ثراءه��ا 
يف  وأم��الك  أنس��باء  لديه��م  كان  وغناه��ا. 
ضواحي دمش��ق وكوباني وخميم الريموك؛ 
وكله��ا أماك��ن س��ينهكها ويدمره��ا العن��ف 

بع��د وق��ٍت قص��ري.
موج��ات  وصل��ت   2011 ربي��ع  يف  	
النزاع الزاحفة إىل دمش��ق، عندما كان والد 
م��ن زوجت��ه رحيان��ة،  آالن س��ريزق بطف��ٍل 

عندم��ا رم�����ت األم�����واج  	
اجلس��د الصغ��ري آلالن الك��ردي 
عل��ى أح��د الش��واطئ الركي��ة، 
يس��توعب  أن  الع��امل  وأج��ربت 
آالم الالجئ��ن الس��ورين، كان 
الطف��ل البالغ س��نتن م��ن العمر 
حت��اول  عائل��ٍة  يف  ف��رٍد  جم��ّرد 
الف��رار بع��د أن فّرقته��ا س��نوات 
االضطراب��ات العاتي��ة اخلم��س.
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وه��ي ابن��ة ع��مٍّ له. عندم��ا ب��دأت االحتجاجات 
ع��ادت  تنتش��ر  األس��د  بش��ار  حكوم��ة  ض��د 
رحيانة إىل كوباني لتلد غالب، ش��قيق آالن 
األكرب. بعض أفراد آل كردي تعاطفوا مع 
املظاه��رات، ال��يت كان��ت س��لميًة يف البداي��ة، 
فيه��ا.  االخن��راط  جتنب��وا  أغلبيته��م  لك��ن 
عّمم��ت احلكوم��ة قمعه��ا عل��ى كّل أحن��اء 
الب��الد، وبس��رعٍة أصبح احل��ّي حتت الضغط. 
قوات األمن، القادرة دومًا على اعتقال الناس 
مت��ى ش��اءت، أصبح��ت أكث��ر توت��راً وأس��رعوا 
جبع��ل األك��راد أو أّي ش��خٍص آخ��ر، دون أن 

تك��ون ل��ه عالق��اٌت سياس��ية، كب��ش ف��داء. 
يع��ود عب��د اهلل بذاكرته إىل الوراء:  	
»بعد أن بدأت الثورة خرِبُت الفرق بيين وبن 
اآلخري��ن؛ العنصري��ة. يس��تطيع أّي ش��رطيٍّ 
بس��يٍط اتهام��ك. إن كت��ب أح��ٌد م��ا تقري��راً 
كاذبًا ضدك قائاًل إن هذا الكردّي فعل كذا 
وك��ذا فل��ن تعود أبدًا«. ذات يوٍم اقتحم بعض 
أنس��باء آل ك��ردي  الضب��اط من��زل بع��ض 
توجه��اٌت  هلم��ا  تك��ن  مل  ش��قيقن  وأخ��ذوا 
انقطع��ت  حينه��ا  وم��ن  معروف��ة،  سياس��يٌة 
أخبارهم��ا. بع��د ذل��ك ش��اهد ش��ريكو، ابن عم 
آالن، صديق��ًا مي��وت بع��د أن أصاب��ه ش��رطيٌّ 
بطلق��ٍة يف رقبت��ه بينم��ا كان يتظاه��ر خ��ارج 

املدرس��ة. 
قص��ف  النظ��ام  مدفعي��ة  ب��دأت  	
ضواح��ي دمش��ق املتم��ّردة، ال��يت كان جي��ري 
فيه��ا عصي��اٌن مس��لح، م��ن قواع��د يف أعل��ى 
جب��ل قاس��يون الواق��ع ف��وق منح��درات رك��ن 
الدي��ن. كان��ت مداف��ع اجلي��ش م��ن الق��رب 
إىل درج��ة أن ضغ��ط حرك��ة اهل��واء تس��ّبب 
يف تش��قق ج��دار أح��د بي��وت العائل��ة. كان 
آل ك��ردي أيض��ًا عل��ى الط��رف ال��ذي يتلق��ى 
القص��ف يف ضواح��ي الغوط��ة الغربية، هناك 
كان��ت تعي��ش إحدى عمات آالن مع عائلتها. 
الريم��وك،  اش��تباكاٌت يف خمي��م  واندلع��ت 
ال��ذي كان��ت تس��كن في��ه عم��ٌة أخ��رى م��ع 
بس��بب  ج��رح  ال��ذي  الفلس��طييّن  زوجه��ا 
القص��ف. نزح��ت تل��ك العمتان م��ع عائلتيهما 
أحس��تا  بال��كاد  لكنهم��ا  الدي��ن،  رك��ن  إىل 
أنهم��ا يف وض��ٍع أكث��ر أمان��ًا. أت��ى اهل��روب 
إىل كوبان��ي بع��د أن َش��ِهَد ش��ريكو واب��ن 
ع��مٍّ آخ��ر تفج��رياً انتحاري��ًا يف الش��ارع: عل��ق 
اللح��م عل��ى أحد اجلدران، واس��تقّرت ش��ظايا 
يف س��اق أحد الفتَين. يف املش��فى اس��تجوبهما 
مس��ؤولون أمني��ون، وكان��ا خائف��َن م��ن أن 
يتكلم��ا عم��ا ش��اهداه. بدأت الش��رطة الس��رية 
تطلب التحدث إىل رجال آل كردي. »دفعين 
ه��ذا األم��ر إىل الق��ول: »فلنذه��ب. فلنغ��ادر«، 
تتذك��ر غص��ون، وال��دة ش��ريكو. »الرحي��ل 
أفض��ل م��ن أن يت��ّم أخذن��ا«. ب��دت كوبان��ي 
م��الذاً آمن��ًا حينه��ا ألن األكراد هن��اك حاولوا 

إقام��ة منطق��ٍة آمن��ٍة تتمت��ع بش��به اس��تقالٍل 
ذات��ّي. لك��ن عب��د اهلل حتّس��ر قائ��اًل: “مل أفك��ر 

بتل��ك الطريق��ة«.
املش��كالت  كان��ت  البداي��ة  يف  	
العم��ل  ف��رص  اقتصادي��ة. كان��ت  حم��ض 
إىل  اهلل  عب��د  ذه��ب  كوبان��ي.  يف  قليل��ًة 
زوجت��ه  تهت��م  ح��ن  يف  ليعم��ل،  إس��طنبول 
ول��دت  بع��د  وفيم��ا  غال��ب،  ابنهم��ا  بربي��ة 
آالن. وكان��ت غص��ون، زوج��ة أخي��ه، تكس��ب 
النق��ود م��ن جل��ب مالب��س من دمش��ق وبيعها. 
تتذك��ر فيم��ا بع��د، وه��ي يف ش��قتها الصغرية 
يف إس��طنبول: »عاني��ت كث��رياً ألن��ي ام��رأٌة 
أنيق��ٌة ج��دًا«. ب��رز تهدي��ٌد جدي��ٌد عندم��ا أعل��ن 
تنظي��م الدولة اإلس��المية املتطّرف عن قيام 
دول��ة، وب��دأ يلحق األذى باألكراد واألقليات 
األخ��رى. أصبح��ت أس��فار غص��ون خِط��رة. 
لغته��ا العربي��ة ال��يت ال رطان��ة فيه��ا ولباس��ها 
احملاف��ظ أخفي��ا كونه��ا كردي��ًة عن��د نق��اط 
تفتي��ش »الدول��ة اإلس��المية«. لك��ن جعاله��ا 

مش��تبهًا به��ا عن��د احلواج��ز الكردي��ة.
تنظي��م  كان   2014 أيل��ول  يف  	
الدول��ة يقص��ف كوبان��ي فف��ّرت العائ��الت 
َعِل��ق ب��ن مقاتل��ي  حن��و تركي��ا، وبعضه��ا 
تنظي��م الدول��ة والس��ياج احل��دودّي. هن��اك 
ب��زوج  س��ورين  ليس��وا  مقاتل��ون  أمس��ك 
غص��ون. »ضرب��وه م��راراً ببندقي��ٍة أمامي. بعد 
البال��غ حينه��ا  اب��ين ش��ريكو،  أعط��وا  ذل��ك 
يطل��ق  أن  من��ه  وطلب��وا  بندقي��ًة  عام��ًا،   15
الن��ار عل��ى وال��ده. واس��تمّروا يف الق��ول إنن��ا 
كف��ار. س��قطُت عل��ى األرض وأن��ا أتوس��ل 
إليه��م. ولس��بٍب م��ا رمحون��ا«. أمض��ت العائل��ة 
أيام��ًا وه��ي تبح��ث ع��ن مع��رب، م��ع مئ��اٍت م��ن 
األك��راد اآلخرين. حاول��وا أخرياً أن خيرقوا 

احل��دود، فض��رب رج��ال الش��رطة الركي��ة 
معظمه��م وأعادوه��م م��ن حي��ث أت��وا، غ��ري أن 
ام��رأًة كردي��ًة عل��ى اجلان��ب الرك��ّي خّبأت 
عائل��ة غص��ون يف حظ��رية أبقاره��ا. هن��اك، 
يف كوبان��ي، ك��روم الزيت��ون ال��يت ميلكه��ا 
آل ك��ردي ُأحرق��ت، وبيوته��م دّم��رت، وقت��ل 
18 ش��خصًا م��ن أقربائه��م. اجت��ه كث��رٌي م��ن 
الناج��ن إىل إس��طنبول، لتب��دأ جول��ٌة جدي��دٌة 

م��ن احمل��ن. 
اس��تطاع عب��د اهلل أن يرس��ل نق��وداً  	
ورش��ٍة  يف  والن��وم  بالعم��ل  إس��طنبول  م��ن 
ثقي��اًل  ص��ار  الع��بء  لك��ن  املالب��س.  لصن��ع 
عندم��ا انضّم��ت إلي��ه زوجت��ه ومعه��ا غال��ب 
يدف��ع  أن  يس��تطيع  ال��يت  فالش��قق  وآالن. 
إجياره��ا كان��ت بعي��دًة جداً عن م��كان عمله، 
مم��ا اضط��ّره إىل أن ي��رك ورش��ة املالب��س 
ويعم��ل يف رف��ع أكي��اس اإلمسن��ت اليت يبلغ 
100 ك��غ مقاب��ل  وزن الواح��د منه��ا قراب��ة 
9 دوالراٍت يومي��ًا يف عم��ٍل ي��دوم 12 س��اعة. 
هيف��رون، ش��قيقة عب��د اهلل، كان��ت تعم��ل يف 
تنظي��ف غ��رف الفن��ادق. غص��ون، زوجة أخيه 
أح��د  يف  الصح��ون  تغس��ل  كان��ت  حمم��د، 
املطاعم، وابنها شريكو كان يعمل يف حمّل 
ألبس��ٍة بأج��ٍر قلي��ل. أم��ل اهلج��رة الش��رعية 
حاول��ت  كن��دا  يف  بعي��داً.  ب��دا  الغ��رب  إىل 
فاطمة، عمة آالن، أن تساعد شقيقها حممد 
وزوجت��ه وأوالده اخلمس��ة يف عملي��ة اللجوء، 
لك��ن كن��دا كان��ت تطل��ب إثبات��ًا عل��ى أنه��م 
الجئ��ون. متن��ح تركي��ا الس��ورين وضعي��ة 
الضيوف فقط، وهذا ما مل تكن كندا تقبله. 
تقّدم��ت هيف��رون بطل��ٍب إلع��ادة التوط��ن يف 
أملاني��ا. الصي��ف املاض��ي تلقت موع��داً من أجل 

.2016 أيل��ول   27 األوىل:  مقابلته��ا 

هيفارون كردي عمة آالن يف خميم Bramsche لالجئن يف أملانيا
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حممد عثمان

غرفٌة تطّل على احلرب
عشرة أياٍم يف سوريا اجليش احلّر

مل تغب عن ذاكرة الكثري من الثوار حادثة مقتل الصحفيَّن، املراس��لة احلربية األمريكية ماري كولفان واملصّور  	
الفرنس��ّي رمي��ي أوش��ليك، إث��ر قص��ف ق��ّوات النظ��ام املرك��ز اإلعالم��ّي حلّي ب��اب عمرو احلمصّي الش��هري. وقعت تل��ك احلادثة 
صباح 22 ش��باط 2012. الصحافية الفرنس��ية إيديت بوفييه كانت هناك أيضًا، وأصيبت بفعل القصف الذي أودى بزميليها. 
وهي تسّجل شهادتها يف هذا الكتاب الذي ظهر بالفرنسية يف أواخر 2012، وبالعربية عام 2014، ضمن سلسلة »شهادات سورية« 

)8( ال��يت أصدره��ا بي��ت املواط��ن للنش��ر والتوزي��ع.

كان��ت بوفيي��ه ق��د وصل��ت للت��ّو. وب��داًل م��ن أن تقض��ي  	
وقته��ا يف التنق��ل النش��ط كمراس��لٍة كانت ق��د أصيبت فورًا وتعّن 
إخراجه��ا إىل خ��ارج الب��الد إلج��راء عملي��ٍة مل تك��ن يف إم��كان أطب��اء 
املش��فى امليدان��ّي بتجهيزات��ه املتواضع��ة. ولك��ن األي��ام ال��يت قضته��ا 
بانتظ��ار اخل��روج، ويف الطري��ق إلي��ه، كان��ت كافي��ًة لرس��م ص��ورٍة 
غني��ٍة ع��ن الث��ورة وقتها، وال س��يما يف حمافظ��ة محص. إذ كان قد 
سبق ملوفدة لوفيغارو أن دخلت إىل سورية يف كانون األول السابق، 
ولك��ن إىل ري��ف إدل��ب، حيث تش��كلت أوىل جمموع��ات اجليش احلّر 
ملقاوم��ة الع��دوان املس��تمّر لق��ّوات النظ��ام، فع��ربت بوفيي��ه احل��دود 
م��ن تركي��ا لرص��د بواكري هذا التش��كل. كان��ت التجربة خميفًة 
بالتأكي��د، ولكنه��ا ال تق��ارن بتجربته��ا اآلن يف مح��ص، مكس��ورة 
الس��اق تبح��ث ع��ن طري��ٍق للع��ودة إىل احل��دود اللبنانية دون أن تقع 
يف ي��د النظ��ام ال��ذي كان ق��د قّي��د عم��ل مراس��لي وس��ائل اإلع��الم 
العاملي��ة يف الب��الد، واعت��رب دخوهل��م بصحبة الثوار عماًل غري قانونّي.
واملقاتل��ون  الصحفي��ون  املواطن��ون  كان  وباملقاب��ل  	
الس��وريون، باإلضاف��ة إىل س��كان املناط��ق ال��يت وقع��ت حت��ت قص��ف 
النظ��ام، خياط��رون بأرواحه��م ويقّدم��ون كّل م��ا يل��زم لتس��هيل 
عم��ل ه��ؤالء املراس��لن، أم��اًل يف أن تغ��رّي تقاريره��م م��ن مواق��ف دول 
الع��امل وتدفعه��ا إىل وق��ف اجملزرة. تقول بوفيي��ه يف مقّدمة كتابها 
إنها كتبته »كي ال أمسع أحدًا يقول: مل نكن نعلم. كي ال ُتنس��ى 
أولئ��ك النس��وة، أولئ��ك األطف��ال وأولئ��ك الرجال، الش��باب والش��يوخ، 
املتمّردي��ن، الش��جعان، تل��ك اإلنس��انية املهان��ة واملذبوح��ة، أولئ��ك 
اجملهول��ن الذي��ن م��ّدوا لن��ا أيديه��م وآوون��ا خماطري��ن حبياته��م، 
وابتس��موا، وش��رحوا تارخيه��م، م��ن أي��ن أت��وا ومل��اذا يناضل��ون. أولئ��ك 
الرج��ال والنس��اء، الفق��راء غالب��ًا، الذي��ن ال يقاتل��ون م��ن أج��ل امل��ال 
واجل��اه، ب��ل م��ن أج��ل احلّري��ة، ه��ذا األم��ل ال��ذي ال ميك��ن تدم��ريه، 

وس��ط الفوض��ى، يف مس��تقبٍل أفض��ل«.
ت��روي الصحافي��ة الفرنس��ية ملحم��ة طريقه��ا احملف��وف  	
باملخاط��ر، وأبطال��ه املتعّددي��ن اجملهول��ن، ميش��ي به��ا كلٌّ منه��م يف 
املس��احة اليت يتقن التحّرك فيها ويس��لمها الس��تضافة عائلٍة أخرى 
ومقاتلن جدد. كما تروي ما فعله النظام عندما ش��اع على وس��ائل 
اإلع��الم الغربي��ة خرب مقت��ل زميليها وبقائها حتت اخلطر، بصحبة 
ثالث��ة زم��الٍء أجان��ب آخري��ن. فق��د أش��اعت قنوات��ه أن الصحفي��ن 
خمتطف��ون ل��دى »العصاب��ات اإلرهابي��ة«، مم��ا دف��ع الناش��طن إىل 
الطل��ب م��ن ضيوفه��م تس��جيل ش��ريٍط ليب��ث عل��ى قن��اة فران��س 24 
اإلخباري��ة، يقول��ون في��ه إنه��م ليس��وا حمتجزي��ن ل��دى اجلي��ش 

الس��ورّي احل��ّر، وإن جي��ش النظ��ام ه��و م��ن يقص��ف عليه��م وعل��ى 
س��كان احل��ّي. س��ّجل املراس��لون الش��ريط وطالب��وا بإيق��اف القص��ف 
وبإقام��ة مم��رٍّ إنس��انيٍّ خيليه��م مع مجي��ع اجلرحى واألس��ر القابعة 

يف املخاب��ئ املرجتل��ة.
وبع��د ضغ��وٍط م��ن أعل��ى املس��تويات عل��ى النظ��ام إلرس��ال  	
قافل��ٍة م��ن الصلي��ب األمح��ر الدول��ّي قدم��ت قافل��ة اهل��الل األمح��ر 
العربّي السورّي إىل احلّي لنقل الصحفين فقط. وقال هلم رئيس 
اهلالل: »إن صعدمت إىل السيارة معنا سيكون عليكم أن تتناقشوا مع 
الس��لطات يف دمش��ق، س��يكون عليكم أن تفّس��روا أسباب دخولكم غري 
القانون��ّي لألراض��ي الس��ورية«. يش��ّك الصحفي��ون يف نواي��ا املنظم��ة 
احمللي��ة املمس��وكة بق��ّوٍة م��ن الس��لطات، ويرفض��ون التح��ّرك إال 
بصحب��ة ممث��ٍل ع��ن  املنظم��ة الدولي��ة األم، فتغ��ادر س��يارات اهل��الل 
املنطق��ة م��ع وع��ٍد برتي��ب األم��ر م��ع مس��ؤولة الصلي��ب األمح��ر 
والع��ودة بصحبته��ا. ولك��ن يف احلقيق��ة، وب��داًل م��ن النج��دة، القناب��ل 
ه��ي ال��يت تع��ود، وبإحل��اٍح ودق��ٍة أكث��ر. كان املطلق��ون يعرف��ون 
اآلن م��كان املش��فى امليدان��ّي، كم��ا ل��و أن ف��رق اهل��الل ق��د أعطته��م 

اإلحداثي��ات!
وأثن��اء املماط��الت املعه��ودة للنظ��ام، وزعم��ه أن��ه حي��اول  	
إخ��راج املراس��لن، كان ق��د وع��د جمموع��ًة م��ن أربعن عس��كريًا من 
الفرق��ة الرابع��ة، املكلف��ة باهلج��وم عل��ى باب��ا عم��رو، مبلي��ون دوالٍر 
مقاب��ل القض��اء عليه��م، يف عملي��ٍة أمساه��ا »مط��اردة ال��كالب«، كم��ا 

أف��اد أح��د املنش��قن الحق��ًا!

بوفييه أول وصوهلا األراضي الفرنسية
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ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ مجّلة

صياد المدينة

الكلية احلربية... مصنع التوابيت
خب��الف الش��باب الس��ورين اآلخري��ن، الباحث��ن ع��ن التس��ريح م��ن اخلدم��ة اإللزامي��ة أو املنش��قن عنه��ا أو املتهّرب��ن م��ن  	

أدائه��ا ول��و عل��ى م��نت البل��م إىل أورب��ا، يب��دو املتطّوع��ون اجل��دد يف الكلي��ة احلربي��ة قادم��ن م��ن ع��امٍل آخ��ر!

فعل��ى صفح��ة الفيس��بوك اخلاص��ة  	
بالدورة 71 من هذه الكلية، واملفرض أن تلتحق 
به��ا يف مطل��ع 2016، يتقاف��ز ه��ؤالء اليافع��ون 
حبم��اٍس، مرحن وكأنهم س��يلتحقون حبياة 
جامعي��ٍة بهيج��ة. وال تب��دو هلذا احلم��اس صلٌة 
بدوافع سياس��يٍة أو »وطنيٍة«، كما حيّب أدمن 
الصفح��ة أن يذّك��ر يف منش��وراته املصحوب��ة 
دوم��ًا بص��ور بش��ار وآل األس��د وعل��م النظ��ام... 
إخل. إذ كم��ا يتجاه��ل ه��ؤالء »األغ��رار« م��ا ه��م 
مقدمون عليه من خماطر بالتطّوع كضباٍط 
يف أت��ون »ح��رٍب« ضاري��ة؛ تغي��ب ع��ن تعليقاته��م 
آثار الدعاية الرمسية املفرض أنها قادتهم إىل 

ه��ذا اخلي��ار.
أنش��ئت الصفح��ة بالتزام��ن م��ع فتح  	
ب��اب االنتس��اب، ولي��س هلا مجهوٌر تقريبًا س��وى 
الالزم��ة.  واألوراق  الش��روط  ع��ن  الس��ائلن 
يك��ّرر األدم��ن دون كل��ل: ب��اب التط��ّوع مفت��وٌح 
حلمل��ة الش��هادة الثانوي��ة 2015 بكاف��ة فروعه��ا، 
دون حتدي��د ع��ام احلصول عليه��ا ودون حتديد 
مع��دٍل للعالم��ات. جي��ب أن ال يتج��اوز عم��ر 

املنتس��ب 26 عام��ًا. اختص��رت م��ّدة الدراس��ة ه��ذا 
الع��ام، ألول م��ّرٍة، إىل س��نتن ب��دل ثالث س��نواٍت 
الط��الب س��نًة دراس��يًة عام��ًة  س��ابقًا. يقض��ي 
تنته��ي بامتحان��ات، تليه��ا الس��نة الثاني��ة ال��يت 
يتوّزعون فيها على اختصاصات املدرعات واملشاة 
واملدفعية... إخل. يبدأ راتب طالب الضابط بعد 4 
أشهر من الدراسة من مبلغ 20000 لرية، تضاف 
إلي��ه »املنح��ة« بع��د ش��هرين م��ن ذل��ك. األولوي��ة 
ألبن��اء الضب��اط والش��هداء. »الدراس��ة األمني��ة« 
هي األساس وباقي الفحوصات »شكلية«. سيتّم 
اس��تيعاب معظ��م املتقّدم��ن يف ه��ذا الع��ام بس��بب 
الع��دد الكب��ري املطل��وب. مّت متدي��د الوق��ت املت��اح 

لالنتس��اب...
اإليق��اع  ب��ّث  األدم��ن  وعبث��ًا حي��اول  	
احلرب��ّي يف الصفح��ة: »جن��ووووود األس��ددددد 
قادم��ووووون«؛ »اجلي��ش العرب��ي الس��وري ش��ارة 
النص��ر احلاس��م«؛ »أبن��اء القائ��د اخلال��د حاف��ظ 

األس��د«. إذ ينش��غل اليافع��ون ب��األوراق، التقدي��م، 
موافق��ة الف��رع 93، التبليغ��ات، ويتفاعلون أحيانًا 
ح��ن يذّكره��م بأنه��م »أبن��اء عل��ي امليام��ن«. 
ورغ��م ذل��ك ال ينق��ص م��ن محاس��هم لاللتح��اق 
يدخل��ون  س��ابقن  متطّوع��ن  خب��الف  ش��يء، 
أحيان��ًا للرحي��ب باملس��تجدين ويوصونه��م ب��أن 
يستمتعوا باأليام املتبقية هلم من احلياة املدنية، 
وب��أن ميّل��وا أنظاره��م م��ن البطاق��ة الش��خصية، 

وب��أن يش��بعوا م��ن ش��رب املت��ة.
خيف��ت  املتق��ّدم  دورة  وحبس��ب  	
محاس��ه؛ ف��إذ يس��تعّد أبن��اء ال��دورة 70 الس��تقبال 
زمالئه��م اجل��دد )البين، حبس��ب الوص��ف الدارج 
صفحته��م  توّج��ه  البدل��ة(  ل��ون  م��ن  انطالق��ًا 
اخلاّص��ة حتي��ًة »ل��كل بن��ت حبيب��ا عس��كري... 
وبتنط��ر بالش��هر والش��هرين لتش��وفو م��ّرة... وال 
أم��ا  علي��ه...«.  وبتحاف��ظ  بتخون��و  بتزعل��و وال 
صفح��ة ال��دورة 69، ال��يت ختّرج��ت للت��ّو، فتكتب 

املدن��ّي: »ناقص��ك غ��از؟ يف  الس��ورّي  خماطب��ًة 
عسكري عم حيارب عاجلبهة ناقصو رصاص«. 
يف ح��ن نعثر على صفحتن لل��دورة 68؛ األقدم 
منهم��ا باس��م »ال��دورة 68 األس��طورة«، واألح��دث 
باس��م »ش��هداء ال��دورة 68 حربي��ة«. بينم��ا ت��زدان 
املالزم��ن  ه��ؤالء  بص��ور   67 ال��دورة  صفح��ة 
الشرف، وهو وصٌف متنحه السلطة للعسكرين 
أدم��ن  ويكت��ب  معاركه��ا.  يف  يقتل��ون  الذي��ن 
الصفحة: »اهلل يرحم شهداء هي الدورة، وحيمي 
مجي��ع ضباطه��ا الباق��ن«. يف ح��ن ال نعث��ر عل��ى 
صفح��ٍة لط��الب ال��دورة 66 ال��يت ش��ارفت عل��ى 
االنقراض، كما يبّن تقريٌر استقصائيٌّ ممتاٌز 
أعّدته جمموعة مراس��ل س��وري بعنوان: »الكلية 
احلربي��ة يف محص-الدورة 66... ماذا حل بها؟!«.

الش��باب  ه��ؤالء  س��يبقى  مت��ى  إىل  	
بش��ار  جي��ب  يف  »فراط��ة«  ليكون��وا  يتدافع��ون 

! ! ! ؟ س��د أل ا
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