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معامل الصراعات األهلّية يف التدخل العسكرّي الروسّي

دأب��ت روس��يا، من��ذ اصطفافه��ا إىل جان��ب بش��ار األس��د، عل��ى التصري��ح ب��أن موقفها على  	
العم��وم ه��و مس��اندة األنظم��ة الش��رعية املع��رتف به��ا، وأن سياس��تها يف س��وريا ته��دف إىل احلف��اظ 
على الدولة يف مواجهة خطر تفككها على يد »اإلرهاب« ووقوع البلد يف حرٍب أهليٍة طويلة املدى.

ه��ذه ليس��ت الذريع��ة الكاذب��ة األوىل للحك��م االس��تبدادّي الروس��ّي، ول��ن تك��ون األخ��رة،  	
خاّص��ًة بع��د توجي��ه قذائ��ف طائرات��ه إىل مقاتل��ي اجلي��ش احل��ّر، وإىل البني��ة التحتي��ة للمناط��ق 
رة وش��رايني بضائعه��ا وإغاثته��ا وحمروقاته��ا، بزع��ٍم مفضوٍح عامليًا ه��و حماربة داعش؛ غر  احمل��رّ
أن تأماًل يف بعض جبهات التدخل الروسّي ومفاعيله رمبا يعطي صورًة أوضح عن مدى الرغبة 

احلقيقي��ة لل��روس يف احلف��اظ عل��ى »الدولة«.
نس��تعرض هنا ثالث جبهاٍت، أبرزها وأكثرها س��خونًة هي ريف حلب اجلنوبّي، الذي  	
يش��هد تركي��زاً مكثف��ًا ومس��تدامًا للقص��ف الروس��ّي ممه��داً للتق��ّدم عل��ى األرض. واحل��ّق أن��ه يف 
حس��ابات النظ��ام رمب��ا كان��ت هن��اك جبه��اٌت أخرى يف حل��ب أكثر جدوى وذات نتائ��ج أهّم، ولكن 
الزخ��م اإليران��ّي الضاغ��ط باجت��اه ف��ك احلص��ار ع��ن كفري��ا والفوع��ة ه��و م��ا ف��رض أولوي��ة ه��ذه 
املعرك��ة الطويل��ة واملكلف��ة، وه��و م��ا ميّك��ن قاس��م س��ليماني، الذي نش��رت صوره هناك م��راراً، من 

تغذي��ة مح��اس امليليش��يات الطائفي��ة ال��ي يقوده��ا به��دٍف حمف��ٍز ه��و حتري��ر إخوانه��م الش��يعة.
وعل��ى جبه��ٍة أخ��رى ش��هدنا، من��ذ أس��ابيع، دع��م الط��ران الروس��ّي حماول��ة تق��ّدم ق��وات  	
حزب PYD الكردّي، مع حلفاء شكليني آخرين، يف حميط مدينة اعزاز بريف حلب، على احلدود 
الرتكية، حيث تبدو أبرز معامل الصراع قوميًة، فضاًل عن األهمية االس��رتاتيجية هلذه املنطقة 

يف إم��داد املناط��ق احمل��ّررة.
أم��ا يف ري��ف الالذقي��ة فق��د دفع��ت املقات��الت الروس��ية تركي��ا إىل احلدي��ث، وبق��دٍر غ��ر  	
مس��بوٍق م��ن اجلدي��ة، ع��ن اس��تهداف الرتكم��ان، وحش��د ال��رأي الع��ام الرتك��ّي وراء حكومت��ه عند 
إس��قاط الطائ��رة الروس��ية مؤخ��راً، ب��ل ال��كالم ع��ن متطّوع��ني رمب��ا يتدخل��ون ملس��اندة إخوانه��م 

الرتكم��ان.
هك��ذا ه��ي إذن بع��ض أب��رز مع��امل التدخ��ل الروس��ّي للمحافظ��ة على »الدولة الس��ورية«؛  	
تغذية الصراع السّن الشيعي، والعربي الكردي، والرتكماني السّن يف مواجهة جواٍر من العرب 

العلوي��ني!
يستطيع األقوياء الكذب بوقاحٍة بالفعل... ولكن إىل حني. 	



هيئة التحرير

يف سبيل احلّل السياسّي..
مزيٌد من املؤمترات واالجتماعات

عل��ى م��دار األي��ام املاضي��ة ش��هدت  	
خمتل��ف املناط��ق احملّررة سلس��لًة من اجملازر 
الغوط��ة  يف  املدني��ني،  مئ��ات  ضحيته��ا  راح 
وأرياف إدلب وحلب والالذقية ومحاة، نتيجَة 
تصاع��د ح��ّدة قصف الطائرات الروس��ية الي 
ازداد مع��ّدل غاراته��ا اهلمجي��ة بع��د مؤمت��ر 
روس��يًة  مقاتل��ًة  األت��راك  وإس��قاط  فيين��ا 
ق��رب احل��دود. وبالت��وازي م��ع تل��ك اجلرائ��م 
تصاع��دت وت��رة احل��راك الدبلوماس��ّي ب��ني 
ملتطلب��ات  اس��تكمااًل  الدولي��ني  املس��ؤولني 

خارط��ة طري��ق مؤمت��ر فيين��ا األخ��ر.

مؤمتر الرياض والتحضري للمفاوضات
مل يك��ن رّد الفع��ل الروس��ّي عل��ى  	
ال��ذي  الس��ورية  املعارض��ة  مؤمت��ر  انعق��اد 
مس��تغربًا،  الس��عودية  العاصم��ة  احتضنت��ه 
مقّررات��ه  الروس��ية  اخلارجي��ة  انتق��دت  إذ 
وشككت يف أنه ميثل مجيع أطياف املعارضة. 
فيم��ا س��بق أن ص��رح نائ��ب وزي��ر اخلارجي��ة 
اإليران��ّي، حس��ني عب��د اللهي��ان، أن املؤمت��ر 
سُيفش��ل حمادث��ات الس��الم يف فيين��ا. وتب��دو 
ه��ذه التصرحي��ات متناغم��ًة م��ع السياس��ة 
الي ينتهجها معسكر الدول الداعمة لألسد، 
خاّصًة وأن املؤمتر حقق تطّوراً الفتًاعلى عّدة 
مس��تويات. إذ ج��اءت دع��وة الس��عودية ملمثل��ني 
ع��ن أب��رز الفصائ��ل العس��كرية العامل��ة عل��ى 
األرض مم��ن تدرجه��م موس��كو عل��ى قائمتها 
اخلاّص��ة باإلرهاب، واتفاق احلاضرين -مبن 
فيه��م االئت��الف الوط��ّن وهيئ��ة التنس��يق- 
عل��ى مق��ّررات املؤمت��ر؛ كأوىل النق��اط ال��ي 
تتع��ارض م��ع موس��كو ال��ي تراه��ن عل��ى ع��دم 
التوح��د،  عل��ى  السياس��ية  املعارض��ة  ق��درة 

فض��اًل ع��ن إن��كار روس��يا وج��ود اجلي��ش احلّر 
حبس��ب  س��وريا،  يف  املعتدل��ة  الفصائ��ل  أو 
تصرحيات مس��ؤوليها. فيم��ا مل تكن مقّررات 
املؤمت��ر بعي��دًة عن مطالب معظم الس��وريني، 
ومنها االتفاق على بند رحيل النظام ورموزه، 
والدع��وة إىل قي��ام دول��ٍة مدني��ة، فض��اًل ع��ن 
تش��كيل اهليئ��ة العلي��ا للمعارض��ة، املكّونة من 
34 عضواً، متهيداً إلعداد وفٍد ميثل املعارضة 
م��ع  املزم��ع عقده��ا  املفاوض��ات  والث��ورة يف 
النظام مطلع العام القادم. وبطّي ملف الوفد 
التفاوضّي، ودخول الفصائل العسكرية على 
خط التمثيل السياسّي »املعتدل«؛ أشار العديد 
م��ن املراقب��ني إىل أّن ه��ذه اخلط��وات تصّب يف 
ص��احل تدعيم ثوابت الثورة يف ظّل احملاوالت 
الروسية لعرقلة ما من شأنه أن يسّرع تنفيذ 
خارط��ة فيين��ا. بينم��ا أعطى متثي��ل الفصائل 
العس��كرية يف املؤمت��ر واهليئ��ة املنبثق��ة عن��ه 
ال��ذي  التوقي��ت  ش��رعيًة لوجوده��ا، يف ه��ذا 
سيش��هد -يف األي��ام القليل��ة القادم��ة- إع��الن 
األردن عن قائمٍة تصّنف املنظمات اإلرهابية 
يف سوريا، تزامنًا مع استحقاقاٍت ديبلوماسيٍة 
كث��رٍة مقبل��ة، يب��دو أّن ال��دول األساس��ية 
الفاعل��ة يف املل��ف الس��ورّي ق��د رتب��ت أوراقه��ا 

هلا.

املشاكل العالقة
الري��اض  مؤمت��ر  م��ع  بالت��وازي  	
اجته��ت جه��ود وزي��ر اخلارجي��ة األمريك��ّي، 
ج��ون ك��ري، إىل حم��اوالت التوفي��ق ب��ني 
األطراف الدولية حول املضّي قدمًا يف تنفيذ 
مق��ّررات فيين��ا. إذ التق��ى ك��ري بالرئي��س 
الروس��ّي إلقناع��ه باملوافق��ة عل��ى اس��تصدار 

ق��راٍر غ��ر مل��زٍم م��ن جمل��س األم��ن يص��ادق 
على مقّررات مؤمتر فيينا وأهمها -من وجهة 
النظ��ر األمريكي��ة- ب��دء العملي��ة التفاوضي��ة 
ب��ني املعارض��ة والنظ��ام، ووق��ف إط��الق الن��ار 
تزامن��ًا م��ع ذل��ك. وج��اء ه��ذا عق��ب اجتم��اع 
وزراء خارجية دول أصدقاء الش��عب الس��ورّي 
يف باري��س ال��ذي تن��اول اخلط��وات املرتقب��ة 
القادم��ة. لك��ن، ورغ��م ال��دور »الوس��طّي« الذي 
تلعب��ه واش��نطن جت��اه ه��ذه القضي��ة يف ه��ذه 
املرحل��ة، طف��ت عل��ى الس��طح جمدداً مش��كلتا 
رحيل األس��د وتصنيف اجلماعات االرهابية، 
خاّص��ة وأن املوق��ف الروس��ّي واإليران��ّي مل 
يتزح��زح ع��ن دع��م النظ��ام واعتب��اره حكوم��ًة 
ش��رعية، وه��ذا م��ا أكدت��ه تصرحي��ات وزي��ر 
اخلارجي��ة الروس��ّي، س��رغي الف��روف، الذي 
ق��ال إن روس��يا ترف��ض تنحي األس��د، يف حني 
اإليراني��ة  اخلارجي��ة  تصرحي��ات  خرج��ت 
يف  املش��اركة  العس��كرية  الفصائ��ل  لتته��م 
بتنظي��م  مرتبط��ٌة  بأنه��ا  الري��اض  مؤمت��ر 
م��ن  رغب��ٍة واضح��ٍة  إش��ارٍة إىل  داع��ش، يف 
معس��كر داعم��ي األس��د يف عرقل��ة أّي ق��راراٍت 
دولي��ٍة ال تص��ّب يف ص��احل النظ��ام وروس��يا 
وإي��ران. وباملقاب��ل، ش��ّددت الس��عودية، عل��ى 
لس��ان وزي��ر خارجيته��ا ع��ادل اجلب��ر، عل��ى 
ضرورة رحيل األسد الذي »بات أمام خيارين، 
فإم��ا الرحي��ل ع��ر املفاوض��ات م��ع أط��راف 

املعارض��ة أو أن يت��ّم إس��قاطه بالق��وة«.
عل��ى ض��وء ذل��ك؛ يصع��ب التأك��د  	
م��ن واقعي��ة م��ا س��ينبثق ع��ن االجتماع��ات 
القادم��ة، لك��ن م��ا ه��و مؤك��ٌد أن  الدولي��ة 
الس��وريون س��يوّدعون عام��ًا جدي��داً وم��ا ت��زال 

مس��تمّرة. وحلف��اؤه  النظ��ام  جرائ��م 

تحليل سياسي
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جولة المدينة

هل تبيع داعش النفط لرتكيا وللنظام؟
أمحد مهيدي

تداول��ت وس��ائل إع��الٍم عربي��ٌة وعاملي��ٌة مؤخ��رًا موض��وع بي��ع تنظي��م الدول��ة اإلس��المية )داع��ش( النف��ط للنظ��ام ولرتكي��ا.  	
ج��اء ذل��ك عق��ب اته��ام ال��روس لألت��راك بش��راء النف��ط م��ن التنظي��م، وتقري��ر وزارة اخلزان��ة األمريكي��ة، الص��ادر يف 25 تش��رين الثان��ي 
املنص��رم، وال��ذي أدرج رج��ل األعم��ال الس��ورّي ج��ورج حس��واني على قائم��ة العقوبات لدوره كوس��يٍط يف صفقات ش��راء النظام النفط 
م��ن داع��ش. مل تق��ّدم ه��ذه التقاري��ر أّي معلوم��اٍت ع��ن آلي��ة البي��ع وكمي��ات النفط وس��عره، واعتمدت عل��ى تقارير اخلزان��ة األمريكية 
واالحت��اد األورب��ّي باعتبارهم��ا جهت��ني رمسيت��ني هلم��ا مصادرهم��ا اخلاّص��ة. ولك��ن ه��ل تبي��ع داع��ش النف��ط للنظ��ام ولرتكي��ا حق��ًا؟

قب��ل س��يطرة التنظي��م عل��ى دي��ر  	
ال��زور، املص��در الرئيس��ّي للنف��ط الس��ورّي، 
كان اإلنت��اج يس��تهلك يف الدي��ر نفس��ها ويف 
الرق��ة وحل��ب وإدل��ب واألري��اف احمل��ّررة يف 
باإلضاف��ة إىل كمي��اٍت  الس��ورّي،  الش��مال 
املك��ّرر حملي��ًا كان��ت تص��ّدر  امل��ازوت  م��ن 
بط��رق تهري��ٍب بدائي��ة. ال توج��د أّي تقاري��ر 
ع��ن كمي��ة اإلنت��اج يف ف��رتة م��ا قبل س��يطرة 
داعش باس��تثناء دراس��ٍة قصرٍة أعّدها صاحل 
احلم��وي، القائ��د الس��ابق يف جبه��ة النص��رة، 
خلص��ت إىل أن اإلنت��اج كان يق��ارب 50 أل��ف 
يب��اع  اخل��ام  النف��ط  وكان  يومي��ًا.  برمي��ٍل 
بالل��رة الس��ورية بأس��عاٍر خمتلف��ٍة ت��رتاوح 
ب��ني 7-4 آالف ل��رة للرمي��ل، حبس��ب ج��ودة 
النف��ط. أم��ا برمي��ل امل��ازوت ف��كان يب��اع ب���8 
النف��ط وقته��ا  ل��رة. »كان��ت جت��ارة  آالف 
وزي��ادة«،  الس��وق  احتي��اج  وتل��ي  عش��وائيًة 
حبس��ب صاح��ب كازي��ٍة بري��ف دي��ر ال��زور 
الش��رقّي. يضي��ف: »كان��ت كمي��ات اإلنت��اج، 

احتي��اج  م��ن  أكث��ر  داع��ش،  س��يطرة  قب��ل 
الس��وق. والدلي��ل أن الكمي��ة كان��ت تتأرج��ح 
بس��بب توق��ف آب��اٍر ع��ن العمل بس��بب خالفاٍت 
عش��ائرية، ومل يدخ��ل حق��ل العمر يف اإلنتاج 
حت��ى ف��رتٍة قريب��ٍة قبل دخ��ول التنظيم؛ ومع 
ذل��ك كان��ت األس��عار ثابت��ًة تقريب��ًا والكمي��ة 

متواف��رة«.

النفط بعد دخول التنظيم
يف  النف��ط  بي��ع  التنظي��م  احتك��ر  	
عل��ى  وف��رض  لصاحل��ه،  الس��ورّي  الش��رق 
التج��ار ش��راءه بال��دوالر األمريك��ّي، وح��ّدد 
أس��عاره ب��ني 45-25 دوالراً للرمي��ل، حبس��ب 
اجل��ودة أيض��ًا. ووف��ق البح��ث ال��ذي نش��رته 
جمل��ة »ع��ني املدين��ة«، وتقاري��ر الفايننش��ال 
تامي��ز الريطاني��ة، والوثائ��ق املس��ّربة ال��ي 
إنت��اج  ع��ن  قن��اة اجلزي��رة مؤخ��راً  نش��رتها 
النف��ط ل��دى داع��ش؛ يبل��غ املع��دل الوس��طّي 
للنف��ط املنت��ج يومي��ًا 50 أل��ف برمي��ل. »تبي��ع 

داعش النفط للتجار، فيقومون بنقله وبيعه 
ملص��ايف التكري��ر حبس��ب مناط��ق عمله��م«، 
يق��ول ش��ابٌّ يعم��ل يف إح��دى مص��ايف قري��ة 
ذيب��ان القريب��ة م��ن حق��ل العم��ر. ويضي��ف: 
س��يطرة  بع��د  النف��ط  عل��ى  الطل��ب  »ازداد 
التنظيم، حتى صرت ترى طابور الصهاريج 
عن��د حق��ل العم��ر بط��وٍل يتج��اوز 6 ك��م«.

العراق مستهلٌك جديد 
دخ��ل  التنظي��م  س��يطرة  م��ع  	
العراقي��ون س��وق اس��تهالك النف��ط الس��ورّي 
بكمي��اٍت ال توج��د عنه��ا معلوم��اٌت واضح��ة، 
بنس��بٍة  ارتفع��ت  احملروق��ات  أس��عار  لك��ن 
ذل��ك،  إث��ر  املئ��ة  يف  املئ��ة  تتج��اوز  كب��رٍة 
فأصب��ح س��عر برمي��ل امل��ازوت 17 أل��ف ل��رة. 
يف ش��تاء 2015 يق��ول س��ائق أح��د صهاري��ج 
النف��ط: »خت��رج مئ��ات الصهاري��ج يومي��ًا م��ن 
حقول دير الزور إىل مدينة القائم العراقية 
لبي��ع ك��رى  أس��واٍق  أربع��ة  توج��د  حي��ث 



النف��ط اخلام واحملروقات املكّررة«. ويضيف: 
»يشرتي العراقيون املازوت والبنزين املكّررين 
أكث��ر م��ن النفط اخلام. ال أس��تطيع حتديد 
س��وق  إن  إذ  ج��داً،  كب��رٌة  لكنه��ا  الكمي��ة 
النف��ط يف القائ��م أك��ر م��ن أس��واق الش��مال 

السورّي«.

تهريب املازوت إىل تركيا
م��ن املع��روف أن أس��عار احملروق��ات  	
فبينم��ا  س��وريا،  يف  منه��ا  أعل��ى  تركي��ا  يف 
يبل��غ س��عر لي��رت امل��ازوت يف س��وريا نص��ف 
دوالٍر تقريب��ًا يزي��د س��عره يف تركي��ا عل��ى 
دوالر، ولذل��ك نش��ط تهريب��ه ع��ر احل��دود 
لبي��ع  حم��ٍل  صاح��ب  يق��ول  البلدي��ن.  ب��ني 
احملروق��ات يف مدين��ة س��رمدا بري��ف إدل��ب: 
»اخنف��ض تهري��ب املازوت إىل تركيا بنس��بٍة 
كب��رٍة بع��د س��يطرة التنظي��م عل��ى اآلب��ار، 
س��وريا  يف  امل��ازوت  أس��عار  ارتف��اع  بس��بب 
وعن��د  احل��دود«.  عل��ى  األت��راك  وضغ��ط 
س��ؤاله ع��ن آلي��ة التهري��ب وكميات��ه أج��اب: 
»كانت جتارة املازوت تتّم بني املهّربني على 
ط��ريف احل��دود عن طري��ق األنابيب، أو بنقله 
بالبيدون��ات. ويب��اع اللي��رت لرتكيا ب� 200-150 
ل��رة«. ويضيف: »جت��ارة املازوت أهليٌة حبتة 
تت��ّم ب��ني املهّرب��ني، وال أعتق��د أن للحكوم��ة 
املهّرب��ة  والكمي��ات  به��ا.  عالق��ة  الرتكي��ة 
ليس��ت كب��رة«. صحيف��ة صب��اح الرتكي��ة 
نش��رت، يف 10 أيل��ول املاض��ي، تصرحي��ًا ألح��د 
إن  في��ه  ق��ال  هات��اي  إقلي��م  يف  املس��ؤولني 
األت��راك ضبط��وا 11 ملي��ون لي��رٍت م��ن امل��ازوت 
امله��ّرب إىل تركي��ا ع��ر احل��دود م��ع س��وريا 
يف ع��ام 2014. وإذا كان��ت س��عة الرمي��ل 156 
لي��رتاً تق��ّدر الكمي��ة املضبوطة مب��ا يزيد على 

66 أل��ف برمي��ل.

صفقات داعش والنظام 
يف  موظفي��ه  ع��ر  النظ��ام،  عق��د  	
وزارة النف��ط، اتفاق��اٍت م��ع داع��ش يف معام��ل 
غ��از )كونيك��و -اجلبس��ة( تقض��ي بإرس��ال 
غ��از الطاق��ة إىل حمط��ة الري��ان يف مح��ص 
احلراري��ة  احملط��ات  عل��ى  توزيع��ه  ليت��ّم 
إلنت��اج الكهرب��اء، وباملقاب��ل تس��تفيد داع��ش 
والكوندينس��ات  املنزل��ّي  الغ��از  مادت��ي  م��ن 
أن  داع��ش  أرادت  ول��و  األمح��ر(.  )البنزي��ن 
الغ��از  م��ن  االس��تفادة  م��ن  النظ��ام  متن��ع 
توق��ف  أن  إىل  بالض��رورة  ذل��ك  لدفعه��ا 
املعم��ل، فكمي��ة الغ��از الناجتة كب��رٌة للغاية 
وكنتيج��ٍة  هدره��ا.  أو  حرقه��ا  ميك��ن  وال 
م��ن  نفس��ها  داع��ش  إج��راٍء س��تحرم  هلك��ذا 
االس��تفادة أيض��ًا، مم��ا دفعه��ا إىل أن تقب��ل 
باالتف��اق. أم��ا يف معم��ل غاز توين��ان فاالتفاق 
يق��ول:  هن��اك  مهن��دٍس  حبس��ب  	خمتل��ف، 
»حصل��ت مفاوض��اٌت عدي��دٌة، قب��ل تش��غيل 
املعم��ل يف أيل��ول 2014، ب��ني النظ��ام وداع��ش، 
كان الوس��يط فيه��ا مدي��ر املعم��ل. يف تل��ك 
الغ��از  إرس��ال  يطل��ب  النظ��ام  األثن��اء كان 
إىل حمط��ة ارك يف تدم��ر وداع��ش ترف��ض. 
وبعده��ا اتف��ق الطرف��ان عل��ى أن يت��ّم إرس��ال 
الغ��از م��ن املعم��ل إىل حمطة حل��ب احلرارية 
الواقع��ة حت��ت س��يطرة داع��ش، وأن يقس��م 
ميغ��ا   70 إىل  الكهرب��اء  م��ن  احملط��ة  إنت��اج 
تعطل��ت  للنظ��ام.  ميغ��ا  و50  لداع��ش  واط 
حمط��ة حل��ب بع��د م��ّدٍة م��ن تش��غيل املعم��ل، 
طل��ب بعده��ا النظ��ام جم��دداً إرس��ال الغ��از 
رفض��ت.  داع��ش  لك��ن  ارك  حمط��ة  إىل 
واس��تمّرت يف تش��غيل املعم��ل م��ن أج��ل 300 
برميل كوندينس��ات يوميًا، فاملعمل ال ينتج 
الغ��از املنزل��ّي. أما غاز الطاقة فيتّم حرقه مع 

الش��علة الن كميت��ه بس��يطة«.

ال نفط ُينقل عرب األنابيب
وزارة  مهندس��ي  أح��د  حبس��ب  	
النف��ط التابع��ة للنظ��ام ف��إن النف��ط كان 
ُينق��ل م��ن احلق��ول واحملط��ات ع��ر األنابي��ب، 
وُيمع يف الشركة السورية لنقل وختزين 
ث��م  بالق��رب م��ن مصف��اة مح��ص،  النف��ط 
خي��زن وينق��ل، عر األنابيب أيضًا، للتصدير 
أو إىل مصفات��ي مح��ص وباني��اس. لك��ن ه��ذه 
لع��دم ورود  العم��ل  الش��ركة توقف��ت ع��ن 
النف��ط م��ن احلق��ول واحملط��ات ال��ي خرجت 
عن سيطرة النظام. وينفي مهندٌس يف حقل 
ش��اعر وج��ود اتف��اٍق يف جم��ال النف��ط ب��ني 
النظ��ام وداع��ش، قائ��اًل: »حيت��اج نق��ل النف��ط 
ع��ر األنابي��ب إىل وح��دات ض��خٍّ تب��دأ باآلب��ار 
م��روراً مبحط��ات التجمي��ع. وه��ي حتتاج إىل 
ف��رٍق م��ن اخل��راء واملختّص��ني غ��ر متواف��رة 
اتف��اٌق  هن��اك  كان  »إذا  ويضي��ف:  حالي��ًا«. 
ب��ني داع��ش والنظ��ام فلم��اذا ال يت��ّم إص��الح 
األعطال يف حقل اهليل للغاز يف ريف تدمر، 
اخل��ارج ع��ن اخلدم��ة منذ ع��اٍم ونصف؟ وملاذا 
توق��ف حق��ل ش��اعر ع��ن العم��ل من��ذ مخس��ة 
يف  الصحفي��ة  س��ولومون،  اري��كا  أش��هر؟«. 
فايننشيال تاميز الريطانية، تقول: »ألكثر 
م��ن ش��هٍر ونص��ف عم��ل فري��ق الفايننش��ال 
عل��ى تقري��ٍر ع��ن النف��ط والغ��از ل��دى تنظي��م 
داع��ش. مل نص��ل إىل أّي معلوم��ٍة ت��دّل عل��ى 
وج��ود اتف��اٍق ب��ني النظ��ام وداع��ش يف جم��ال 
النفط، على عكس ما ورد يف تقارير االحتاد 
األورب��ّي واخلزان��ة االمريكي��ة. برأي��ي أنه��م 
ال يفّرق��ون ب��ني الغ��از والنف��ط«. وتضي��ف: 
»ال أعل��م... رمب��ا هن��اك نف��ٌط تبيع��ه داع��ش 
للنظ��ام، لك��ن ه��ل يش��رتي النظ��ام النفط من 
داع��ش ب���45 دوالراً للرميل وس��عر النفط يف 

الس��وق العاملي��ة أق��ل بعش��رة دوالرات!«.
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قوات األمن الرتكية تعتقل أشخاصًا يشتبه يف انتمائهم إىل داعش

عيون داعش يف أورفا
جمد السعد

ال يغي��ب احلدي��ث ع��ن »اخلالي��ا« اخلارجي��ة لتنظي��م الدول��ة ع��ن أيٍّ م��ن الس��وريني يف أورف��ا، املدين��ة الرتكي��ة ال��ي  	
اس��تقبلت الع��دد األك��ر م��ن أهال��ي املنطق��ة الش��رقية، وال��ي يتج��اوز ع��دد الالجئ��ني فيه��ا النص��ف ملي��ون، يش��ّكل أهال��ي دير 
ال��زور والرق��ة ثلثيه��م تقريب��ًا. وختتل��ف نظ��رة الس��وريون وغره��م إىل ه��ذه »اخلالي��ا« م��ن ش��خٍص إىل آخ��ر؛ ف��رى البع��ض 
أنه��م جم��ّرد موال��ني للتنظي��م عاطفي��ًا، باإلضاف��ة إىل قل��ٍة م��ن املبايع��ني جاؤوا ألغ��راض خمتلفة، ويصل به��م البعض اآلخر 

!!!CIA إىل جه��اٍز ش��ديد التنظي��م يضاه��ي ال���

اصط��دم ناش��طو دي��ر ال��زور م��ع  	
خالي��ا التنظي��م اخلارجي��ة من��ذ س��يطرته 
توّج��ه  الف��رتة  تل��ك  فف��ي  املدين��ة.  عل��ى 
أعض��اٌء م��ن ال��كادر الط��ّي واإلعالمي��ني إىل 
تركي��ا لتلق��ي تدريب��اٍت عل��ى اإلس��عافات 
أم��ر  م��ن  خطي��ٍة  موافق��ٍة  بع��د  األولي��ة، 
أمنّي��ي  لك��ن  املدين��ة.  يف  الصح��ة  دي��وان 
بع��د عودته��م، ومّت��ت  اعتقلوه��م  التنظي��م 
مواجهته��م يف التحقي��ق بتفاصي��ل كث��رٍة 
م��ن رحلته��م. وق��د وّج��ه الناش��طون أصاب��ع 
االته��ام س��ّرًا، بع��د اإلف��راج عنه��م، إىل أح��د 
زمالئه��م يف ال��دورة التدريبي��ة ل��ه الكث��ر 

بعده��ا  واعتق��ل  املبايع��ني.  الع��م  أوالد  م��ن 
الكث��ر م��ن األش��خاص الذي��ن زاروا تركي��ا 
بس��بب لقاءاته��م هن��اك بش��خصياٍت جتاه��ر 
مبحارب��ة التنظي��م، م��ا دف��ع غالبي��ة أهال��ي 
ال��زور  ودي��ر  عموم��ًا،  الش��رقية  املنطق��ة 
خصوص��ًا، إىل اهلم��س عن��د احلدي��ث ع��ن 

»داعش«.
ال��زور  دي��ر  م��ن  سياس��يٌّ عروب��يٌّ  	
يقيم يف أورفا، ينخرط يف فعالياٍت سياس��يٍة 
ومدنيٍة متعّددة، تلقى حتذيراٍت كثرًة من 
معارف��ه وأقاربه لضبط النفس والتوقف عن 
محالت��ه العلني��ة عل��ى التنظي��م. وج��اء بع��ض 

هذه التحذيرات من أتراٍك من أصوٍل عربية. 
يعتقد هذا السياسّي أن الكثر من االعتقاالت 
واإلعدامات الي ترتكبها داعش يف دير الزور 
تتّم بس��بب نش��اط أقارب الضحايا يف تركيا، 
خل��وف األمراء من اخلاليا النائمة املناهضة. 
ويع��ّدد أمس��اء عناص��ر م��ن التنظي��م ج��اؤوا 
كمنش��قني مزعومني عن��ه لكنهم عادوا إليه 
بع��د مج��ع معلوم��اٍت كث��رٍة م��ن الناش��طني. 
ميّي��ز الرج��ل ب��ني النق��د البس��يط لداع��ش 
والعم��ل املنظ��م ال��ذي خت��اف من��ه، وخاّص��ًة 
لألم��راء  احلقيقي��ة  األمس��اء  كش��ف  يف 
و«عالقته��م باملخاب��رات الس��ورية والعاملي��ة«،



7

رادار المدينة

7 العدد 63 / 16 كانون األول 2015

 تل��ك العالق��ة ال��ي ال يش��ك حمّدثن��ا حلظ��ًة 
يف وجودها.

ذب��ح  بع��د  تعقي��داً  األم��ور  ازدادت  	
أورف��ا  يف  لداع��ش  املناهض��ني  اإلعالميَّ��ني 
تطف��و  وراح��ت  املاض��ي،  األول  تش��رين  يف 
ع��ن  األقاوي��ل  م��ن  الكث��ر  الس��طح  عل��ى 
خالي��ا التنظي��م. يق��ول ناش��ٌط إغاث��يٌّ م��ن 
الرق��ة إن لداع��ش خالي��ا منظم��ة يف أورف��ا 
ولكنه��ا »م��ا تعم��ل إال ييه��ا األم��ر«، و«يف 
ن��اس جمّندته��م« ملتابع��ة أم��ور الناش��طني 
وتتب��ع أخباره��م وحتدي��د األكث��ر خط��ورة. 
ت��دور  اجمل��ال  ه��ذا  الش��كوك يف  إن  ويق��ول 
ح��ول ش��خصياٍت معروف��ة، قاص��داً منش��قني 
ع��ن التنظي��م. وقد وصلت ع��دوى احلذر من 
»خاليا أورفا« إىل الكثر من الصحف الغربية 
ال��ي متن��ع صحفييها من التوّج��ه إىل املدينة 
بع��د اخلامس��ة مس��اًء، وختت��ار هل��م عينت��اب 
مكان��ًا لإلقام��ة. عل��ى أن األخ��رة ال ختتل��ف 
كثراً عن أورفا، كما يرى احد الصحفيني 
الغربي��ني الذين ي��رتّددون إىل املدينة كثراً. 
كم��ا أن االثنت��ني أقّل خط��راً من بروت الي 
تثق حبالتها األمنية مجيع الصحف، حبسب 

م��ا نق��ل عن��ه.
م��ن  العدي��د  التنظي��م  اخت��ذ  	
اإلج��راءات للح��ّد م��ن االنش��قاقات، كمن��ع 
رمس��ّي.  إذٍن  ب��دون  التنق��ل  م��ن  العناص��ر 
ورغ��م ذل��ك م��ا زال يتدف��ق الكث��ر منه��م إىل 
تركي��ا س��ّراً، معلن��ني انش��قاقهم ألقربائه��م 
ومعارفه��م فق��ط، وخيت��ارون أورف��ا لإلقامة، 
وس��ط ترحيب وتش��جيع البع��ض، ومطالبات 
آخري��ن باحملاس��بة، وخوف وارتي��اب الغالبية. 
ب��ني  اجمل��ال  ه��ذا  يف  الس��وريون  ميّي��ز  وال 
املناصرين واملبايعني. )أ، ب( إعالميٌّ مستقلٌّ 
م��ن دي��ر ال��زور، تاب��ع عمل��ه بع��د س��يطرة 
األم��راء  مبوافق��ة  املدين��ة  عل��ى  التنظي��م 
ال��ي حيص��ل  للمعلوم��ات  أن  ي��رى  هن��اك، 
عليه��ا أمني��و داع��ش مص��ادر ثالث��ة؛ أقاربه��م 
ي��رتددون  الذي��ن  واألش��خاص  تركي��ا،  يف 
التج��ارة، وبع��ض اجملّندي��ن  إليه��ا بغ��رض 
املتفّرغ��ني هل��ذه األعمال باإلضاف��ة إىل مهاّم 
أخ��رى كالعناي��ة جبرح��ى التنظي��م الذي��ن 
يأت��ون إىل تركي��ا للع��الج. ويفيد أحد الذين 
يعملون يف حتويل األموال عن مبالغ يتلقاها 
أش��خاٌص يف أورفا حمس��وبون على التنظيم، 
لكن��ه ال يع��رف بالطب��ع إن كان اهل��دف منها 
القي��ام بنش��اطاٍت معين��ٍة أم جم��ّرد التضام��ن 
االجتماع��ّي م��ن أق��ارب، عل��ى أن��ه يؤك��د أن 
يس��ّهلون  النص��رة  جبه��ة  يف  س��ابقني  ق��ادًة 
الكثر من التحويالت املالية لصاحل التنظيم.

م��ن  الكث��ر  أن  بالذك��ر  اجلدي��ر  	
ينظ��رون  الناش��طني،  وخاّص��ة  الالجئ��ني، 
بع��ني الريب��ة إىل اإلعالمي��ني الذي��ن عمل��وا 

ويعتق��دون  ومبوافقت��ه،  التنظي��م  ظ��ّل  يف 
أنه��م عي��ون داع��ش يف تركي��ا. )أ، ب( نفس��ه 
يتهم��ه الكثر ممن يعرفه بالعمالة للتنظيم 
بسبب العالقات الي كانت تربطه بعناصره 
وأمرائ��ه. بينم��ا ي��ّرر ه��و ب��أن اإلعالمي��ني يف 
حاج��ٍة دوم��ًا إىل العالق��ات لتس��هيل عمله��م 

واحلص��ول عل��ى املعلوم��ات. 
ألبن��اء  املفّض��ل  امل��كان  ه��و  املقه��ى  	
دي��ر ال��زور يف أورف��ا لقض��اء الوق��ت. وي��ري 
الدواع��ش«  »خماب��رات  ع��ن  في��ه  احلدي��ث 
وخالياه��ا همس��ًا، فه��م »موج��ودون يف كّل 
أح��د  رّواد  غالبي��ة  ي��زم  كم��ا  مقه��ى«، 
املقاه��ي. لكنه��م يتلك��ؤون عن��د طل��ب حتدي��د 
أح��د أعض��اء ه��ذه »اخلالي��ا«، ويش��ر بعضه��م 
م��ن  املقه��ى ألكث��ر  ت��رداد  إىل ش��خصياٍت 
غ��رٍض، يهت��ّم به��م الس��اعون إىل احلص��ول 
على مستنداٍت وجوازات سفٍر مزّورة، ويعمل 
بعضهم بتجارة احلش��يش كما يقول بعض 
م��ن  غ��ر متأكدي��ن  ب��دوا  الذي��ن  الزبائ��ن 
اجله��ة ال��ي يعم��ل معه��ا ه��ؤالء املش��بوهون، 
فالبع��ض يعله��ا خمابرات النظ��ام والبعض 
اآلخ��ر أم��ن داع��ش. أم��ا م��ن ياه��رون بع��داء 
والعام��ة  اخلاّص��ة  األماك��ن  يف  التنظي��م 
إىل  بالنس��بة  حمروق��ة«  »ورقته��م  ف��إن 
األهال��ي، مبعن��ى أنه��م عل��ى الئح��ة التنظي��م 
ويعرفون أن حياتهم مهددة، ولذلك أصبحوا 
مس��تهرتين، وبعضه��م يقات��ل ض��د التنظي��م 
املقه��ى  رّواد  أن  ورغ��م  الوق��ت.  ه��ذا  حت��ى 
يفش��لون يف حتدي��د ش��خٍص يعم��ل يف خلي��ٍة 
تابع��ٍة للتنظي��م إال أن بعضه��م يص��ّر عل��ى أن 
خمابرات��ه أق��وى م��ن املخاب��رات األمريكي��ة، 
زبائ��ن  أم��ام  موضوعه��ا  فت��ح  م��ن  وحي��ذر 
آخري��ن مل مي��ّر عل��ى هروبه��م م��ن أراض��ي 

التنظي��م أكث��ر م��ن ش��هر.
أح��د الصحفي��ني م��ن دي��ر ال��زور،  	
وق��د دخ��ل إىل العدي��د م��ن امل��دن اخلاضع��ة 
للتنظي��م وس��ّرب الكث��ر م��ن املعلوم��ات ال��ي 
م��ا  أن  ي��رى  عاملي��ة،  تقاري��ر  يف  اس��تعملت 

دعاي��ٍة  س��وى  لي��س  داع��ش  خالي��ا  يس��ّمى 
جماني��ٍة ج��اءت نتيج��ة اخلوف م��ن التنظيم، 
وأن املعلوم��ات ال��ي حيص��ل عليها ليس��ت عن 
طري��ق خماب��راٍت تق��وم عل��ى خالي��ا منظم��ة. 
وحبس��ب رأي ه��ذا الصحف��ّي ف��إن »م��ا يش��اع 
عن اخلاليا جمرد تكهنات... داعش ال ترس��ل 
عناص��ر إىل تركي��ا مبهم��اٍت اس��تخباراتية... 
الدواعش برتكيا كثر، يأتون تهريبًا لقضاء 
اإلج��ازات أو للع��الج... ف��إن قّدم��وا معلوم��اٍت 
فه��ذا م��ن ب��اب إظه��ار الوالء ال أكث��ر«. ويؤيد 
ناش��طون م��ا ذه��ب إلي��ه الصحف��ّي، ف��رى 
أحدهم أن ما يسّمى خاليا داعش هو »عفارم« 
م��ن بع��ض عناص��ره أو املتحّمس��ني ل��ه بقصد 
خدمت��ه بداف��ع اإلخ��الص أو الصع��ود داخ��ل 
أجهزته، ويتساءل آخر عن السبب الذي مينع 
التنظي��م م��ن االق��رتاب م��ن ق��ادٍة وناش��طني 
س��وريني بارزي��ن، يف تركي��ا وخارجه��ا، رغ��م 
أنهم فاعلون يف قوًى وتشكيالٍت تعّد شوكًة 

يف حلق��ه؟
يفت��ح الس��ؤال األخ��ر الب��اب أم��ام  	
الكث��ر م��ن االحتم��االت، وق��د تكون ل��ه الكثر 
م��ن األجوب��ة. لك��ن األرج��ح أن الس��بب ال��ذي 
يفّض��ل م��ن أجل��ه عناص��ر التنظي��م املنش��قون 
مدينة أورفا هو وجود حاضنتهم االجتماعية 
أق��ارب وأصدق��اء، واخت��الط  القدمي��ة م��ن 
احتض��ان ه��ؤالء للمنش��قني والدف��اع عنه��م 
باخت��زال التنظي��م م��ن قب��ل بع��ض مناوئي��ه 
عل��ى  والرتكي��ز  معين��ة،  عش��ائريٍة  بق��وًى 
مواق��ف ش��خصيٍة س��ابقٍة وإعطائه��ا أبع��اداً 
خمتلف��ة. ويس��لط ذل��ك الض��وء عل��ى العام��ل 
االجتماع��ّي ال��ذي من��ت يف ظل��ه فك��رة »خاليا 
داع��ش«، فالكثر من أهالي املنطقة الش��رقية 
الذي��ن هرب��وا من عاملهم محلوا معهم قضاياه 
العالق��ة، ال��ي تش��كل العش��ائرية وتصفي��ة 
حس��اباتها -باس��تخدام التنظي��م وغ��ره- أحد 
أظهرها. على أن التنظيم نفسه، الذي يعيش 
يف األزمات، ال يتوانى عن حماولة تصديرها 

ح��ني تت��اح ل��ه الفرص��ة..
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تقرير خاّص

التجنيد يف صفوف داعش
الدورتان الش��رعية والعسكرية تؤّسس��ان األطفال واملراهقني من جديد

حت��ى اآلن، م��ا زال ع��دد املنتس��بني اجل��دد إىل تنظي��م الدول��ة اإلس��المية )داع��ش( كافي��ًا لتعوي��ض اخلس��ائر البش��رية ال��ي    	
يتكّبده��ا يف حروب��ه املختلف��ة، وم��ا زال��وا أداًة رئيس��يًة يف الدف��اع ع��ن املناط��ق ال��ي حيتله��ا ويف متكين��ه داخله��ا.
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خ��الل األش��هر األوىل الحت��الل داع��ش حمافظ��ة دير الزور  	
بدأت تنشأ ظواهر انضماٍم حمليٌة إىل صفوف التنظيم. ورغم تفاوت 
الع��دد ب��ني بل��دٍة أو قري��ٍة وأخ��رى، ظل��ت نس��بة املنضّمني أم��ام التعداد 
الع��ام للذك��ور البالغ��ني صغ��رة. تنّوع��ت دواف��ع االنضم��ام وقتها بني 
الرغب��ة يف التمت��ع بالس��لطة، واإلف��الت م��ن العق��اب عل��ى س��رقاٍت 
سابقة، والتخلص من املالحقة بسبب انتماٍء سابٍق إىل اجليش احلّر 
أو إىل جبه��ة النص��رة. ولع��ب الوه��م ال��ذي س��اد آن��ذاك ب��أن التنظي��م 
ق��ادٌر عل��ى هزمي��ة ق��ّوات األس��د بدير ال��زور دوراً يف انضمام نس��بٍة من 
املقاتل��ني. الحق��ًا، وم��ع زوال ه��ذا الوه��م وأوه��اٍم أخ��رى ح��ول داع��ش، 
ص��ارت دواف��ع االنضمام منفعيًة، إىل ح��دٍّ كبر، لدى أعداٍد متزايدٍة 
من الشبان األكر سنًا والرجال الذين خسروا مصادر رزقهم بسبب 
الظ��روف العام��ة للح��رب والظ��روف اخلاص��ة ال��ي صنعه��ا التنظي��م 
قص��داً أو بغ��ر قص��د. ليك��ون االنضم��ام إىل داع��ش واحلص��ول منه��ا 
عل��ى رات��ٍب آخ��ر كّل ش��هٍر س��بيل العي��ش الوحيد املتاح تقريب��ًا. يدرك 
إذ يرتك��ز  نفعيته��ا،  بتلطي��ف  يبال��ي  الدواف��ع وال  ه��ذه  التنظي��م 
اهتمام��ه الرئيس��ّي عل��ى فئ��ٍة أخرى ه��ي األطفال واملراهقني، وتش��ّكل 
هذه الفئة عماد عملية التجنيد واهلدف األول لدعاية التنظيم الي 
تنج��ح يف اجتذابه��م، لتت��ّم تربيته��م م��ن جدي��ٍد أثن��اء دورت��ي اإلع��داد، 
ث��م يف بيئ��ة التنظي��م املش��حونة دومًا بدعاويه ال��ي تتحّول إىل مبادئ 
راسخٍة خُيِلص هؤالء يف اعتناقها حتى املوت. ويعّد جتدد هذه الفئة 
العمري��ة والس��هولة النس��بية الس��تقطابها ضمان��ة تغذي��ٍة مس��تمّرٍة 
لعدي��د التنظي��م وتعويض��ًا ع��ن خس��ائره البش��رية يف جانبه��ا الكم��ّي، 
بينم��ا يعج��ز ع��ن تعوي��ض أف��راده املتميزي��ن الذي��ن يس��قطون عل��ى 

جبه��ات القت��ال أو نتيج��ة هجم��ات طائ��رات التحال��ف. 

املعسكرات وطريقة االنتساب
يتلق��ى مكت��ب امل��وارد البش��رية طلب��ات االنتس��اب وأوراق  	
التزكي��ة -م��ن عضوي��ن يف التنظي��م- الالزم��ة ل��كّل متق��ّدم. ويف 
األس��ئلة  عش��رات  ع��ن  املتق��ّدم  يي��ب  صفح��اٍت   8 م��ن  اس��تمارٍة 
التفصيلي��ة ال��ي تتن��اول الس��رة الش��خصية واملهنية ل��ه وألقاربه من 

والثاني��ة. األوىل  الدرجت��ني 
د ل��كلٍّ منه��م موع��ٌد ملراجعة  ُيقَب��ل معظ��م املتقدم��ني، وحُي��دَّ 	
ه��ذا املكت��ب قب��ل االلتح��اق بال��دورة الش��رعية ال��ي متت��ّد إىل ش��هٍر يف 

األح��وال العادي��ة، وجت��رى يف م��كاٍن مغل��ق، ويتلق��ى خالهلا املنتس��بون 
دروس��ًا يف الق��رآن الكري��م والفق��ه إىل جان��ب دروس التوحي��د ال��ي 
يرّك��ز عليه��ا ش��رعيو التنظيم ليصلوا باملنتس��ب، ع��ر مفاهيم الوالء 
وال��راء وف��ق رؤي��ة داع��ش، إىل االنقي��اد الكام��ل لألم��راء والتس��ليم 
األعم��ى بأح��كام التنظي��م عل��ى اآلخري��ن. بع��د انقض��اء ه��ذه ال��دورة 
يلتح��ق اجملن��دون اجل��دد بال��دورة العس��كرية ال��ي خيضع��ون خالهل��ا 
لتدريبات بدنيٍة قاس��ية، إىل جانب دروس اس��تعمال السالح اخلفيف 
املفروض��ة عل��ى اجلمي��ع، فيم��ا يتلق��ى البع��ض دروس��ًا إضافي��ة عل��ى 
الس��الحني املتوس��ط والثقي��ل. متت��د ال��دورة العس��كرية لش��هر أيض��ًا 
يف األح��وال العادي��ة، أو ختتص��ر -ألس��بوعني فق��ط أحيان��ًا- حس��ب 
الظ��روف األمني��ة وحاج��ة التنظي��م إىل مقاتل��ني. كم��ا يتغ��ّر الع��دد 
م��ن دورٍة إىل أخ��رى حس��ب ه��ذه الظ��روف ال��ي دفع��ت التنظي��م إىل 
تقلي��ص ع��دد أف��راد كّل دورٍة وزي��ادة ع��دد الدورات املقام��ة يف الوقت 
ذات��ه وتغي��ر مواقعه��ا باس��تمرار، يف حماول��ٍة لتقلي��ص احتم��االت 
االس��تهداف م��ن طائ��رات التحال��ف. فق��د اخنف��ض متوّس��ط ع��دد 
	كّل دورٍة م��ن أكث��ر م��ن 500 مت��دّرٍب قب��ل س��تة أش��هٍر إىل 100 يف 

األسابيع األخرة.

الفرز واالختصاص
يف نهاي��ة ال��دورة الش��رعية يع��ّد املنتس��ب مبايع��ًا كام��ل  	
العضوي��ة، ويصب��ح دي��وان اجلن��د ه��و اجله��از املس��ؤول عن��ه طامل��ا بق��ي 
��ّدد الف��رز  عام��اًل يف اجلس��م العس��كرّي ومل يف��رز إىل دي��واٍن آخ��ر. وحُيَ
يف نهاية الدورة العسكرية بني األجهزة املختلفة، وداخل »الوالية« أو 
خارجه��ا، بن��اًء عل��ى أولوياٍت يأتي مق��دار احلاجة إىل مقاتلني جدٍد يف 
مقدمتها. وتلعب الواسطة، الي تأخذ شكل طلب أحد أمراء الدواوين 
عنصراً بعينه، دوراً هامًا يف فرز بعض العناصر اجلدد إىل أجهزٍة ذات 
عم��ٍل آم��ٍن ومري��ٍح أو إىل اجله��از األم��ّن األرف��ع ش��أنًا. م��ع إمكانية أن 
ُيطل��ب م��ن اجلمي��ع )خ��ال األمني��ني( أن يقاتل��وا عل��ى اجلبه��ات يّف أّي 
وقت. وال يبدو للخرة والكفاءة املهنية السابقة دوٌر أساسيٌّ يف الفرز، 
إذ ميك��ن أن جت��د م��ن أمض��ى س��نواٍت كث��رًة يف التدري��س حيم��ل 
بندقي��ًة إىل جان��ب فت��ًى صغ��ر، وميك��ن أن ُيفرز عس��كريٌّ منش��قٌّ عن 

. جي��ش النظ��ام إىل جه��اٍز مدن��يٍّ

خ��الل ال��دورة العس��كرية، وإىل جانب الدروس، يش��اهد  	
املتدّرب��ون أفالم��ًا ملعارك خاضها التنظيم وحلفالت إعداٍم وقطع 
رؤوس، تله��ب خي��ال املراهق��ني واألطف��ال فيقدم األكثر محاس��ًا 

منه��م عل��ى التس��جيل يف قوائ��م االنتحاري��ني.

بس��بب الفق��ر واحلاج��ة املاّس��ة إىل أّي م��ورٍد، انض��ّم إىل  	
داع��ش خ��الل األش��هر الس��تة األخ��رة أكث��ر م��ن 300 م��ن أبن��اء 
بلدت��ي اخلَريط��ة والش��ميطية يف الريف الغرب��ّي لدير الزور. ويف 
مت��وز املاض��ي ضّم��ت دورٌة عس��كريٌة واح��دٌة يف ه��ذا الري��ف أكثر 

م��ن 600 منتس��ب.
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معاذ الطلب

نهفات ديرية

ال�������شهداء، وأثن��اء  يف م������قرة   • 	
تش��ييع متظاه��ٍر قض��ى أثن��اء حماول��ة خل��ع 
متث��ال حاف��ظ األس��د، كان أح��د املش��ّيعني 
حزين��ًا عل��ى إزه��اق األرواح هك��ذا بعش��وائيٍة، 
وغاضب��ًا م��ن غي��اب العق��ل يف »مظاهراتن��ا« 
وقلة التخطيط. كانت هيئة الرجل، بالسّن 
النحاس��ي الب��ارز دوم��ًا و«اجلراوي��ة« )مش��اغ 
يثب��ت مبه��ارٍة عل��ى ال��رأس ليش��به عمام��ًة 
رشيقة( مع تلوحيه بالشنتيانة )سيٌف شديد 
املرونة ميكن طّيه ولّفه على اخلصر( أو برد 
أظاف��ره به��ا، ختالف دور املتعقل الذي اختذه 
وه��و يع��ّدد األخطاء الي وق��ع فيها متظاهرو 
ب��ل يف كّل  األم��س، واملتظاه��رون قبله��م، 
املظاه��رات: »م��ا يصر نهجم هيجذ. اللي قام 
نعمل��و غل��ط. نهج��م عالتمثال، يق��ّوس علينا 
األم��ن ويقت��ل مّن��ا، ونطلع جن��ازة. وثاني يوم 
نهج��م، ويقتل مّن��ا األمن، ون��رّد نطلع جنازة. 
وكّل ي��وم عل��ى هاحلال��ة. ليش م��ا نتعلم من 
املرح��وم ص��دام حس��ني؟ نفّخ��خ ك��م جح��ش 

ونفّجره��ا بهالصن��م وخنل��ص«.

• زوراً اتُّه��م صان��ع حلوي��اٍت ش��هٌر  	
يف دي��ر ال��زور، أي��ام املظاه��رات الس��لمية، أن��ه 
نصبه��ا  ال��ي  اخليم��ة  زّوار  بضياف��ة  ت��ّرع 
مؤي��دو النظ��ام برعاي��ة ف��رع احل��زب وأجه��زة 
املخابرات. ونتيجة هذه التهمة تعّرض احملّل 
للتح��ّرش م��ن بع��ض املتظاهري��ن قب��ل أن 
يعل��ن الرج��ل يف اليوم التال��ي براءته من ذلك، 
وخيّصص طاوالت حلٍو على الرصيف جمانًا 

اليومي��ني. للمتظاهري��ن 

• س��ألت صحفي��ٌة أجنبي��ٌة مقات��اًل  	
يتعاطى احلش��يش: احلشيش يسّبب اخلوف، 

املع��ارك؟ يف  خت��اف  أال 
املقات��ل: صحي��ح خن��اف، لك��ن نتكاس��ل م��ن 

اهلزمي��ة.

الفكاه��ة  روح  تف��ارق  مل   •  
الديري��ني يف أس��وأ األوق��ات، فمعظمه��م ق��ادٌر 
على االستنكار بنكتٍة »تضحك ابن امليت ببيت 
الع��زا«. ورغ��م إحساس��هم الطبيع��ّي باخل��وف 
يف اللحظ��ات اخلط��رة أثن��اء املواجه��ات عل��ى 
مث��ل  ح��ركاٌت  كان��ت  التم��اّس،  خط��وط 
ض��رب الطب��ول يف مك��ّرات ص��وٍت ضخم��ٍة 
حتي��ل املوق��ف كل��ه إىل »مس��خرة«. وكذلك 

ح��ني ُيدع��ى عناص��ر النظ��ام إىل االستس��الم 
)رغم تفّوقهم النارّي( واالنشقاق بلغٍة أخويٍة 
من نوع: »انشّق يول يا خوي وتعال تليقي كّل 
شي عندنا. انشّق ناخذك عاخلياط ويقطبك 
ونبعثك على أهلك«. وعندما يأتي رّد عناصر 
النظ��ام عل��ى دع��وة االستس��الم اهلازئ��ة تل��ك 
أمح��ق وهيس��تريًا، مبزي��ٍد م��ن إط��الق الن��ار 
والقذائ��ف، تعاتبه��م مك��ّرات الص��وت يف أّول 
حلظة هدوٍء ب�«عليش انزعجت؟ عمرينك ال 

تنش��ّق وال تتقّط��ب!«.
	

• حت��ى إع��الم الث��ورة الدي��رّي ال   
خيل��و م��ن الس��خرية، كم��ا يف مقط��ٍع مصّوٍر 
ملقات��ٍل م��ن ح��ّي املط��ار القدي��م يوج��ه رس��الة 
حت��دٍّ لبش��ار األس��د ب���«ال ترح��ل ي��ا بش��ار ال 
ترح��ل. إحن��ا اللي راح نرح��ل«. ويف مقطٍع ثاٍن 
لرجٍل مسنٍّ ومتحمٍس »يفلط« وهو يستلهم 
ح��وادث ال��رتاث لتأكي��د الثواب��ت واملقارن��ة: 
»إحنا أحفاد حممد، وانتم أحفاد أبو جموسة 
اللؤل��ؤي«. ومل��ا كان��ت الزم��ة القص��ف املتن��ّوع 
والوحش��ّي باب��ًا متك��ّرراً يف ش��كاوى املتحدث��ني 
إىل »اإلع��الم« يسرتس��ل متح��دٌث ع��ن طرائق 
القص��ف وأنواعه ب�«بش��ار يقصفن��ا وما يوقف، 
نوب��ة يرم��ي علين��ا برامي��ل وقناب��ل، ونوب��ة 
يرم��ي دباب��ات وطي��ارات«. بينم��ا يب��نّي بع��ض 
املتحدث��ني أن لديه��م إحساس��ًا عام��ًا باخل��راب 
الذي حلق بالبالد من ناحية مراحل التنمية 
املزعوم��ة الواج��ب قطعه��ا م��ن جدي��ٍد بع��د أن 
»أعادنا« بشار إىل الوراء، وبلغة األرقام: »بشار 

م��ا رّجعن��ا عش��رين س��نة ل��ورا، بش��ار رّجعن��ا 
مخس��ة وعش��رين س��نة«.

• »داعش��ي« عل��ى حاج��ز تفتي��ٍش  	
يأم��ر الس��ائقني باالنص��راف ب�«انقل��ع بأم��ان 

. » هلل ا

• يف مرحل��ة »داع��ش« تن��اول امل��زاج   
الدي��رّي جن��ون التنظي��م وقوانين��ه احلمق��اء 
بنم��ٍط آخ��ر م��ن املفارق��ات ال��ي تكّيف��ت م��ع 
اجل��ّو اجلدي��د بهيئاته ولغت��ه، بعضها حقيقيٌّ 
املزع��وم  فم��ن  اخت��الق.  حم��ض  واآلخ��ر 
الطري��ف قص��ة الداعش��ّي الباح��ث يف حم��ّل 
ألبس��ٍة عن باكس��تانية من ماركة أديداس، 
بينم��ا م��ن احلقيق��ّي م��ا ح��دث عل��ى بس��طة 
« يف  ألبس��ٍة لفت��ًى صغ��ٍر، حني ج��ادل »داعش��يٌّ
السعر إىل حدٍّ أغضب الفتى الذي قال: »ترى 
واهلل زّهدت��ن ي��ا ش��يخ!«. فتالطف »الداعش��ّي« 
قائاًل: »ما مسعت حديث الرسول: بازروا حتى 
ي��ّف الع��رق؟«، ف��رّد الفت��ى: »ب��س الرس��ول 
م��ا يع��رف ش��قد راس امل��ال ي��ا ش��يخ«. لينته��ي 

النق��اش باعتق��ال الفت��ى.
• ع��ّرت عج��وٌز ع��ن نظ��رة الن��اس  	
إىل املس��تقبل حني نصحها عنصٌر من داعش 
أن حتك��م غط��اء وجهه��ا وتذّرع��ت بأنه��ا ال 
تستطيع ذلك »ألنها ختتنق«، فتساءل العنصر 
عم��ا س��يكون عليه حاهلا مع الغط��اء يف حرارة 
الصيف فرّدت العجوز: »عجل تريد تظلون يا 

عي��ن للصي��ف؟!«.
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حملاربة فكر داعش بالقّوة الناعمة..
»مسلمون ال جمرمون« شريٌط مصّوٌر لـ »اجلبهة الشامية«

أمحد أبو زيد

وّجه��ت »اجلبه��ة الش��امية«، إح��دى ك��رى الفصائ��ل  	
املقاتل��ة يف الش��مال الس��ورّي، رس��الًة إعالمي��ًة قوي��ًة لع��ّدة أط��راٍف 
داخلي��ٍة وخارجي��ة، ع��ر ش��ريٍط مص��ّوٍر لق��ي انتش��اراً واس��عًا عل��ى 
شبكات التواصل االجتماعّي والقنوات والصحف اإلخبارية العربية 
والغربية. وثق الشريط، الذي محل عنوان »مسلمون ال جمرمون«، 
اعرتافات جمموعٍة من عناصر تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( 
كانوا قد وقعوا أسرى لدى »الشامية« خالل املعارك املستمّرة بني 

الطرف��ني يف مناط��ق خمتلف��ة بري��ف حل��ب الش��مالّي.

رادار المدينة

وتوّق��ع مش��اهدو الش��ريط أن تك��ون نهايت��ه مث��ل نهاي��ة  	
اإلص��دارات ال��ي يُبثه��ا التنظي��م ألن��ه يش��بهها إىل ح��دٍّ كب��ر يف 
اإلخ��راج وطريق��ة ع��رض االعرتاف��ات واملؤث��رات الصوتي��ة، عندم��ا 
ظهر األسرى وهم يلسون على األرض مرتدين ثيابًا برتقاليًة يف 
انتظ��ار تنفي��ذ حك��م اإلعدام حبقهم، وخلف كلٍّ منهم عنصٌر ملثم. 
إال أن النهاي��ة ه��ذه امل��ّرة كان��ت خالي��ًة م��ن الدم��اء ومش��اهد القت��ل 
الوحش��ّي، ح��ني ق��ام امللّثم��ون بإع��ادة أس��لحتهم املوّجه��ًة حن��و رؤوس 
األس��رى إىل جيوبه��م ون��زع األقنع��ة عنه��م، تزامن��ًا م��ع ظه��ور رئي��س 
املكتب الشرعّي يف »الشامية«، الشيخ حممد اخلطيب، وإلقائه كلمًة 
أمامه��م ق��ال فيه��ا: »حن��ن مس��لمون ال جمرم��ون، لس��نا ه��واة قت��ٍل وال 
ذبٍح وال رعٍب وال إرهاب«، مفّس��راً عدم قيام مقاتلي »الش��امية« بقتل 

األس��رى.
وقال الشيخ اخلطيب يف تصريٍح ل�«عني املدينة«: »حماربة  	
الدواع��ش ليس��ت بالس��الح والق��وة اخلش��نة فق��ط، ال بّد م��ن حماربة 
فكره��م بكاف��ة الوس��ائل، خاّص��ًة الق��ّوة الناعم��ة املمثل��ة يف الفك��ر 
واملنط��ق. فالفك��ر ال يواج��ه إال بالفك��ر، واالقتصار على الس��الح فقط 
س��يزيد ه��ؤالء تش��بثًا وتعنت��ًا ووحش��ية«. وأض��اف: »نالح��ظ يف خض��ّم 
الث��ورة املبارك��ة طغي��ان اجلان��ب العس��كرّي واملش��اهد العنيف��ة عل��ى 
كّل إصداراتن��ا والس��احة اإلعالمي��ة فيه��ا، بينما جن��د خفوتًا لصوت 
اإلنس��انية والرمح��ة واإلنص��اف والعدال��ة م��ع أنه��ا م��ن صل��ب دينن��ا 

ومب��ادئ ثورتن��ا، وه��ذا م��ا عملن��ا عل��ى إب��رازه يف اإلص��دار«.
ورداً عل��ى س��ؤال مراس��ل »ع��ني املدين��ة« ح��ول  	 	
الرس��ائل الي أرادوا توجيهها من خالل الفيلم قال الش��يخ اخلطيب: 
»ه��ذه الرس��ائل موّجه��ٌة للع��امل أمج��ع ومفاده��ا أنن��ا ال نه��وى القت��ل 
وال حن��بّ س��فك الدم��اء، ول��وال أن احل��رب ُفرض��ت علين��ا لنداف��ع به��ا 
ع��ن دينن��ا وأهلن��ا وإخوانن��ا ما خضناها. وهي رس��الٌة ملن ُغ��ّرَر بهم من 
أبن��اء جلدتن��ا وإخوانن��ا الذي��ن ضّل��وا الطري��ق واّتبع��وا منه��ج اإلج��رام، 
رس��الة نص��ٍح وح��بٍّ وش��فقٍة على أطف��اٍل وش��باٍب أرادوا نصرة دينهم 
فضّلوا الطريق أو حلقوا املال وشهوة السلطة، فَضلوا وَأضلوا وَقتلوا 
وأجرموا. كما أن الرسالة موجهًة أيضًا ألهلنا لتخرهم أن احلرب 
وقس��وتها وش��دتها ودماره��ا مل تغ��ّر الفط��رة الس��ليمة يف قلوبن��ا، ف��ال 
زال يف األم��ة أصح��اُب رمح��ٍة وإنص��اٍف وعدال��ٍة وحري��ٍة ومحاس��ٍة 

لنص��رة احل��ق«.

ويف جواب��ه ع��ن س��ؤال »ع��ني املدين��ة« ح��ول مص��ر األس��رى  	
ق��ال اخلطي��ب: »س��يتّم عرضه��م عل��ى حماك��م خمتّص��ٍة س��تقوم 
بإص��دار األح��كام العادل��ة حبقه��م وف��ق ش��ريعتنا اإلس��المية وضم��ن 
إج��راءات القان��ون العرب��ّي املوح��د. وس��يتّم توثي��ق ذل��ك بالوثائ��ق 
أو  أو عش��وائيٌة  اعتباطي��ٌة  أح��كاٌم  توج��د  ف��ال  والتصوي��ر كام��اًل، 
مجاعي��ٌة يف القض��اء النزي��ه. كم��ا أّن أم��َر مبادلته��م بإخوانن��ا الذي��ن 

وقع��وا يف أس��ر التنظي��م وارٌد م��ن حي��ث املب��دأ«.
وبعد أياٍم من نش��ر الش��ريط قال ناش��طون ديريون إن أحد  	
الذين ظهروا فيه ش��ابٌّ ديريٌّ من حّي »البعاجني« امسه أنس علوان. 
واتهم��وا »اجلبه��ة الش��امية« باس��تغالل الش��اّب ال��ذي فق��د قب��ل ف��رتٍة، 
قرب معر باب السالمة الذي تسيطر عليه »الشامية«، يف إصدارها، 
مؤكدي��ن أن املفق��ود م��ن أوائ��ل املش��اركني يف الث��ورة الس��ورية. 
وبدوره نفى مدير مؤسسة الكفاح اإلعالمية، الي أنتجت الشريط، 
صح��ة االتهام��ات، يف تصري��ٍح ل�«ع��ني املدين��ة«، مؤك��داً أن الش��خص 
ال��ذي ُش��ّبه علي��ه امس��ه خالد عس��اف ب��ن راتب، وأم��ه خل��ود العامرية، 
وه��و م��ن موالي��د مح��ص ولي��س م��ن دي��ر ال��زور، وه��و صاح��ب ج��واز 
الس��فر املنش��ورة صورت��ه هن��ا. وش��ّكك ناش��طون ديري��ون قريب��ون م��ن 
املوضوع يف صّحة هذه الصورة، وأكدوا أن أهل أنس هم من تعّرفوا 

إلي��ه يف اإلص��دار، مم��ا ال ي��رتك جم��ااًل ألّي التب��اس.
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مريم أمحد

يف إدلب.. البالة حاًل لغالبية الناس

ص��ار ش��راء األلبس��ة املس��تعملة )البال��ة( احل��ّل األمث��ل لكث��ٍر م��ن الذي��ن يعيش��ون يف س��ورية، وأصبح��ت حم��اّل بي��ع ه��ذه  	
األلبس��ة مص��در رزٍق للعدي��د م��ن األس��ر.

م��ع اخنف��اض س��عر ص��رف الل��رة  	
عجل��ة  وتراج��ع  ال��دوالر،  مقاب��ل  الس��ورية 
االقتص��اد بع��د انتع��اٍش ملح��وٍظ ب��ني عام��ي 
2005 و2010، وف��رض عقوب��اٍت خارجي��ٍة عل��ى 
حكوم��ة النظ��ام؛ يق��ول تقري��ٌر أجن��زه املركز 
الس��ورّي لبح��وث السياس��ات، بالتع��اون م��ع 
منظم��اٍت دولي��ة منه��ا برنام��ج األم��م املتح��دة 
، إن االقتص��اد الس��ورّي خس��ر 200  اإلمنائ��يّ
ملي��ار دوالٍر حت��ى نهاي��ة الع��ام املاض��ي، كم��ا 
ارتفعت نسبة الفقر لتفوق %80 من جمموع 
الس��كان، الذي��ن انعك��س كّل ذل��ك س��لبًا عل��ى 
وامل��أكل  احملروق��ات  نواح��ي  م��ن  حياته��م 

وامللب��س.
األلبس��ة  موض�������وع  تتبعن������ا  وإذا  	
املواط��ن ص��ار يواج��ه مصاع��ب  أن  نالح��ظ 
الواق��ع  م��ع  التعام��ل  كيفي��ة  يف  كب��رًة 
اجلدي��د؛ بع��د تدم��ر ط��ران النظ��ام لكث��ٍر 
م��ن معام��ل األلبس��ة وخروجه��ا ع��ن اخلدمة، 
إىل  أّدى  مم��ا  لألس��عار،  الباه��ظ  واالرتف��اع 
انتشار األلبسة املستعملة الي اعتاد الناس أن 

)البال��ة(. اس��م  بالعامي��ة  يطلق��وا عليه��ا 
أكث��ر  م��ن  إدل��ب  مدين��ة  ولع��ل  	
امل��دن ال��ي اش��تهرت مؤخ��راً بانتش��ار حم��اّل 
البال��ة فيه��ا، عق��ب حتريره��ا يف ش��هر نيس��ان 
م��ن الع��ام اجل��اري، وحتّوهل��ا إىل مركز إيواء 
وجتم��ع كث��ٍر من الس��وريني، وبس��بب قربها 
م��ن احل��دود الرتكي��ة، وكث��رة خميم��ات 
النازح��ني يف ريفه��ا؛ مم��ا جع��ل منه��ا مرك��ز 
الشمال والتجّمع األكر سكانيًا بني املناطق 

ال��ي خرج��ت ع��ن س��يطرة النظ��ام.
وبلقائن��ا م��ع الس��يدة أمان��ي، وه��ي  	
مدي��رة روض��ة أطف��اٍل يف املدين��ة، قال��ت: »إن 
غ��الء أس��عار األلبس��ة اجلدي��دة، تزامن��ا م��ع 
بقاء الدخل املادّي كما هو؛ انعكس سلبًا على 
الش��عب الس��ورّي عام��ًة وعل��ى س��ّكان املناط��ق 
وتتاب��ع:  مدين��ي«.  ومنه��ا  خاّص��ًة  رة  احمل��رّ
»مل أع��د أس��تطيع ش��راء مالبس��ي م��ن حم��اّل 
األلبس��ة اجلدي��دة؛ فرات��ي -ال��ذي ال يتج��اوز 
20 أل��ف ل��رة- ي��كاد ينف��ق يف الثل��ث األول من 
الش��هر؛ م��ا اضطّرن��ي إىل أن أجل��أ إىل البال��ة 

كبدي��ل«.
تل��ك  قس��مني؛  إىل  البال��ة  تقس��م  	
املوج��ودة يف احمل��اّل ال��ي تنتش��ر يف كّل ح��يٍّ 

من أحياء املدينة، ويرتاوح سعر القطعة فيها 
ى  بني 500 و3000 لرة. أما النوع الثاني فيس��مّ
بال��ة البس��طات، أي تل��ك ال��ي توض��ع عل��ى 
عرب��اٍت خش��بيٍة وتتنقل يف األس��واق )الب��ازار(، 
كسوق األربعاء أو اجلمعة. وترتاوح أسعارها 
ب��ني 50 إىل 100 ل��رة للقطع��ة، ولك��ن جودته��ا 
تق��ّل عل��ى تلك ال��ي توجد يف احملاّل. وتش��تهر 
مدين��ة إدل��ب بس��وق األربع��اء ال��ذي يناس��ب 
كاف��ة املس��تويات املعيش��ية، وال��ذي حي��وي ما 
حيتاج��ه املواط��ن م��ن أحذي��ٍة وقم��اٍش وحت��ى 

ألع��اب األطفال.
األلبس��ة  أس��عار  ب��ني  وباملقارن��ة  	
اجلدي��دة ونظرته��ا يف البال��ة نلح��ظ فارق��ًا 
كب��راً يف األس��عار. فس��عر املانط��و النس��ائّي 
اجلديد يرتاوح بني 7 و15 ألف لرٍة، أما مثيله 
يف البال��ة فإن ارتفع س��عره لن يتع��دى ال�2000 
ل��رة. وكذل��ك الكنزة الي وصل س��عرها إىل 
3000 ل��رٍة يف حم��اّل األلبس��ة اجلديدة، بينما 
ميكن شراؤها من البالة بسعر 600 لرة، ومن 
قماٍش أفضل بكثر. ويرتاوح سعر اجلاكيت 
ب��ني 5 و6 آالف ل��رٍة يف احمل��الت، بينم��ا ميك��ن 
للمشرتي أن يده يف أسواق املستعمل بسعر 
3 آالف ل��رة وم��ن م��اركاٍت جي��دٍة ونوعي��ٍة 
ممت��ازة. وتطّرق��ت أمان��ي إىل الف��ارق الكب��ر 
يف النوعي��ة ب��ني كال الطرف��ني، فس��بب قل��ة 

معام��ل  عل��ى  احملاس��بة  وغي��اب  الرقاب��ة 
وورش��ات صناعة األلبس��ة صار منتجها رديئًا 

وذا ج��ودٍة منخفض��ٍة ج��داً.
كم��ا دخلت البالة أيضًا مبس��اهمٍة  	
م��ن اهليئ��ات واملنظم��ات اإلغاثي��ة ال��ي عمل��ت 
على مجع املالبس من سكان املناطق السورية 
األخ��رى، أو م��ن ال��دول اجمل��اورة مث��ل تركي��ا 
ولبن��ان وغره��ا، لرتس��ل إىل داخ��ل س��ورية 
وت��وّزع عل��ى احملتاج��ني. فق��د أصب��ح غالبي��ة 
الن��اس يف حاج��ٍة، وبعضهم ال يس��تطيع ش��راء 
قطع��ة اللب��اس حت��ى وإن كان��ت م��ن البال��ة 
وبس��عٍر قلي��ل. وكانت حلم��الت مجع الثياب 
ال��ي ق��ام به��ا س��وريون داخ��ل الب��الد وخارجه��ا 
الن��اس  ع��ن  التخفي��ف  يف  كب��رٌة  أهمي��ٌة 
وتأمني ما يرّد عنهم برد الشتاء وحّر الصيف.
وائ��ل، أح��د الش��بان املتطّوع��ني م��ن  	
ري��ف مح��اة الش��مالّي، يق��ول: »كنا الس��بّاقني 
إىل ه��ذه املب��ادرة. قم��ُت ورفاق��ي جبول��ٍة عل��ى 
املن��ازل يف قلع��ة املضيق وكفرنب��ودة والقرى 
احمليط��ة بهم��ا، ومجعن��ا م��ا اس��تطعنا مجع��ه 
م��ن األلبس��ة املس��تعملة وقمن��ا بتوزيع��ه عل��ى 
النازح��ني يف ري��ف إدل��ب، وخاّص��ًة املقيم��ني 
الن��اس  بتج��اوب  فوجئن��ا  األش��جار.  حت��ت 
	معن��ا وتفاعله��م م��ع احلمل��ة، فق��د مجعن��ا 

الكثر من األلبسة«.

بسطة بالة يف مدينة إدلب – خاص

رادار المدينة
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طالس الســالمة قائد أسود الشرقية:
سنؤّســس جيشًا لتحرير دير الزور من داعش والنظام

200 مقاتٍل فقط هم من تصّدوا لداعش، وســقوط احلدود العراقية والفوضى 
والتنافس واســتئثار البعض بالنفط هي أســباب هزميتنا يف دير الزور

حاورته هيئة التحرير

س��اعًة خ��الل مظاه��رٍة أم��ام جام��ٍع يف مدينت��ه »العش��ارة« غ��ّرت حي��اة ط��الس الس��المة، م��ن مال��ك معم��ٍل صغ��ٍر مل��واد البناء إىل  	
ثائٍر محل الس��الح دفاعًا عن املتظاهرين وهم يومذاك »خنبة البلد، طالب جامعاٍت ومتعلمون«، ضد »سرس��رية حزب البعث وحشاش��ني 
وخمرين«، حس��ب وصفه. ثم س��ارت به األيام ليكون قائد جمموعٍة من اجليش احلّر دون اس��م، حتّولت إىل كتيبة »بش��ائر النصر« يف 
الش��هر الثالث من عام 2012، ثم إىل لواٍء باالس��م نفس��ه. إىل أن اندلعت حرب داعش مطلع 2014 فكان من ألّد أعدائها، وقاد، يف األس��ابيع 

األخ��رة م��ن املواجه��ات، جمل��س ش��ورى اجملاهدي��ن ف��ور تأسيس��ه، وه��و حتال��ٌف للفصائ��ل احملارب��ة لداع��ش يف دي��ر ال��زور.
بع��د اجتي��اح داع��ش للمحافظ��ة خ��رج ط��الس ومئ��اٌت م��ن مقاتل��ي احلّر إىل القلم��ون الش��رقّي ليقودهم من هناك ضمن »أس��ود  	
الش��رقية«، وه��ي الق��ّوة ال��ي يتمن��ى أن تتح��ّول، م��ع ق��وًى أخ��رى م��ن احملافظ��ة، إىل جي��ٍش باالس��م ذات��ه، حيّرر دي��ر الزور م��ن داعش ومن 

بقاي��ا النظ��ام.

كيف تفّسر انتصار داعش السهل يف دير الزور صيف العام املاضي؟
مل يك��ن انتص��ار داع��ش س��هاًل. امت��ّدت حربن��ا معه��ا ألش��هٍر  	
ع��ّدة، كان��ت لن��ا الغلب��ة فيه��ا م��ّراٍت كث��رًة، وجنحن��ا يف طردها من 
احملافظ��ة كله��ا. لك��ن عوام��ل كثرًة أس��همت يف عودته��ا واجتياحها 
دي��ر ال��زور قري��ة وراء قرية، كان أبرزها احت��الل التنظيم للمناطق 
العراقي��ة عل��ى احل��دود لتنقط��ع بذلك خطوط إمدادن��ا األخرة، بعد 
أن تقطع��ت خط��وط اإلم��داد داخ��ل س��وريا قب��ل أش��هٍر م��ن ذل��ك يف 

حمافظ��ة الرق��ة ويف البادي��ة.

خطوط اإلمداد فقط هي سبب انتصار داعش؟
ال، طبع��ًا. أخطاؤن��ا، حن��ن م��ن حاربن��ا داع��ش، كان هل��ا  	
دور، والفوض��ى العام��ة، وعدم إخ��الص البعض يف صفوفنا، واخلبث 
والفنت الي جنحت داعش يف بثها بني عش��ائرنا وفصائلنا، وكذلك 
قلة عدد املقاتلني املتفّرغني فعاًل للقتال، وعوامل أخرى أس��همت يف 
م��ا ح��دث. م��ن ناحي��ٍة أخ��رى مل نك��ن حمّضري��ن نفس��يًا وديني��ًا لقتال 
داع��ش، يف وق��ٍت كنا نس��مع فيه قب��ل املعارك معها عباراٍت من بعض 
ق��ادة جبه��ة النص��رة بأنه��م ال يقاتل��ون حتت »رايٍة عمي��ة« )يقصدون 

به��ا عل��م الث��ورة(، وه��ي العب��ارات ذاته��ا ال��ي يقوهل��ا الدواع��ش.

مــا هو العــدد، ولو تقريبــًا، للمقاتلني الذين تصّدوا لداعش بشــكٍل 
دائٍم خالل املعارك معها؟

يف  الرئيس��ية  الكتل��ة  ه��ي  أكث��ر  ال  فق��ط  مقات��ٍل   200  

املواجه��ات. وه��م ينتم��ون إىل فصائ��ل وتش��كيالٍت خمتلف��ة، كان 
بعضه��ا يرس��ل 15 أو 20 مقات��اًل ليق��ول حنن نقات��ل داعش أيضًا، رغم 

املئ��ات. قدرت��ه عل��ى إرس��ال 

أعلن البيان رقم واحد جمللس شــورى اجملاهدين جبهة النصرة وأحرار 
الشــام وجبهة األصالة وجيش اإلسالم وجيش مؤتة والقعقاع وآخرين 

أعضــاء يف هــذا اجمللس؛ هل شــارك من كّل هــؤالء 200 مقاتٍل فقط 
يف حرب داعش؟

نع��م، ع��دا بع��ض امل��ّرات ال��ي تش��به »الفزع��ات«، خي��رج فيه��ا  	
كثرون يف محلة مؤازرٍة مثاًل لس��اعاٍت ثم يعودون. بل كنا نفاجأ 
يف املواجه��ات بانس��حاباٍت تس��تغلها داع��ش دومًا وتتق��ّدم بعد تراجعها 
إىل مرك��دة )مش��ال دي��ر ال��زور، وتتب��ع حملافظ��ة احلس��كة(. هك��ذا 
س��قطت ق��رى وبل��دات اخلاب��ور تباع��ًا، بالتزام��ن م��ع س��يطرة داع��ش 
عل��ى البادي��ة لتدخ��ل البل��دات ال��ي تري��د عل��ى خ��ّط ق��رى »الش��امية« 
)الضف��ة اجلنوبي��ة لنه��ر الف��رات(. ل��و نظم��ت صفوفنا مقاب��ل داعش، 
ول��و أخل��ص البع��ض من��ا يف القت��ال، ولو قاتل معنا م��ن اختذوا موقف

مقابلة

طالس السالمة
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احلي��اد؛ لتغ��ّر الكث��ر. كان جمل��س الش��ورى -يف الواق��ع- حماول��ًة 
م��ن جبه��ة النص��رة لص��رف األنظ��ار ع��ن أخطائه��ا يف قضاي��ا النف��ط 
واهليئ��ة الش��رعية، والس��تقطاب مزي��ٍد م��ن احللف��اء وتوس��يع قاع��دة 
املعادي��ن لداع��ش. ومل يك��ن ه��ؤالء أكثري��ًة بالفع��ل، نظ��راً لتض��ارب 
املصاحل بني الفصائل املس��لحة والعش��ائر والتنافس واالنقس��ام بينها 
واس��تئثار بعضه��ا بث��روات النف��ط. وه��و ما عرفت داع��ش اللعب عليه.

ملــاذا اخــرتمت القلمــون حتديــدًا، واختار مقاتلــو جبهة النصــرة درعا، 
كمواقــع لكم بعد خروجكم مــن دير الزور؟

ال أعل��م مل��اذا اخت��ار مقاتل��و النص��رة درع��ا. بالنس��بة إلين��ا مل  	
تكن هناك طرٌق وخياراٌت كثرٌة خُنرج بها ما نستطيع من عتادنا، 
وكان��ت القلم��ون ه��ي األنس��ب باملقارن��ة م��ع املناط��ق األخ��رى يف 
الشمال، كإدلب وحلب، حيث يستحيل أن نصل بسالحنا وسياراتنا 
م��ع س��يطرة داع��ش الكامل��ة عل��ى الطرق. مل تك��ن رحلتنا س��هلًة أبداً. 
وكانت األشهر األوىل شاقًة جدًا، كنا مهزومني وجوعى ومفلسني 
ومنهك��ني نن��ام يف الع��راء يف ظ��الل الصخ��ور أو حت��ت قماٍش ال يش��به 
اخلي��م. وكان��ت نظ��رة الن��اس هن��اك مؤمل��ة، فل��م نكن بالنس��بة إليهم 
أكث��ر م��ن لص��وص نف��ٍط هرب��وا م��ن »الدول��ة اإلس��المية«.حتّملنا 
كّل ذل��ك وصرن��ا وجنحن��ا يف تغي��ر ه��ذا التص��ّور الظ��امل عن��ا، ب��ل 
وكس��بنا ثق��ة أه��ل القلم��ون س��كانًا ومقاتل��ني، وقدناه��م يف بع��ض 
املع��ارك ض��د النظ��ام. وأيض��ًا طهرن��ا القلم��ون الش��رقّي م��ن أّي وجوٍد 
لداع��ش وقلن��ا للجمي��ع ل��ن نس��مح بوج��ود داعش��يٍّ واح��ٍد هن��ا. وحنن 
اليوم نسيطر على أجزاء من طرٍق ومساحاٍت هامٍة يف بادية الشام. 
ونس��تطيع، لو توافرت اإلمكانات الالزمة، توس��يع مناطق س��يطرتنا 
ث��م االنط��الق يف معرك��ة حترير دير الزور، وهي ليس��ت بعيدًة عنا 
إىل حدٍّ كبر، ونستطيع الزحف حنوها خالل وقٍت قصٍر. كنا يف 
البداي��ة 400 مقات��ٍل م��ن فصائل خمتلفة، وكان تأمني الطعام واملاء 
يف ه��ذا امل��كان ش��به احملاص��ر من داع��ش والنظام أمراً بال��غ الصعوبة، 
ت األح��وال الي��وم إىل األفض��ل. ولألمان��ة س��اعدتنا  واحلم��د هلل تغ��رّ

جبه��ة األصال��ة والتنمي��ة يف ه��ذه احملن��ة.

هــل ما زلت منتميًا إىل األصالة والتنمية؟
لق��د افرتق��ت رؤانا وس��أترك اجلبه��ة –األصال��ة والتنمية-  	
يف وق��ٍت قري��ب، وأعل��ن ذل��ك يف بي��ان، ول��ن أنس��ى أن أش��كرهم عل��ى 

كّل م��ا قّدم��وه لن��ا.

ما زلتم 400 مقاتل؟
ال، حن��ن 200 وأكث��ر م��ن أبناء دير ال��زور، والتحق بنا 150  	
م��ن أبن��اء املنطق��ة، لك��ن نص��ف م��ن كان معن��ا م��ن الديري��ني فضل��وا 

املغ��ادرة إىل إدل��ب وحل��ب وتركي��ا وبعضه��م هاج��ر إىل أورب��ا. 

يتــوّزع أبنــاء ديــر الــزور الذيــن حيملــون الســالح اآلن علــى فصائل 
وتشــكيالٍت يف مناطــق خمتلفــة؛ مــا هــي موانــع تشــكيل جســٍم 

عســكريٍّ واحــٍد يضــّم كّل هــؤالء؟
ن��وازع القي��ادة ل��دى بعضن��ا واملش��اريع اخلاّص��ة للبع��ض  	
اآلخ��ر. واأله��م م��ن ه��ذا تع��ّدد االط��راف الداعم��ة وحتكمه��ا يف ه��ذه 
اجملموع��ات ه��و الس��بب الرئيس��ّي يف فرقتن��ا. ي��ب أن نتواف��ق عل��ى 
مش��روٍع واح��ٍد يضمن��ا مجيع��ًا، ولدين��ا اآلن مبادرٌة أو مش��روٌع يف هذا 

اخلص��وص نتمن��ى أن ينج��ح.

ما هو هذا املشروع؟
معظ��م  عل��ى  طرحن��اه  ال��ذي  الش��رقية«  »أس��ود  جي��ش  	

الق��ادة والش��خصيات العس��كرية م��ن أبن��اء دي��ر ال��زور. وتصّورن��ا ل��ه 
أن يك��ون جس��مًا منظم��ًا ومنضبط��ًا ينصه��ر اجلمي��ع في��ه م��ن خ��الل 
معسكراٍت تذيب الفوارق واالنتماءات السابقة، وتتجاوز العشائرية 
واملناطقي��ة. ل��ن نقب��ل أّي انضماٍم مجاعيٍّ لكتل��ٍة كاملٍة تبقى كما 
ه��ي، إمن��ا خيضع اجلميع ملعس��كراٍت تعيد دجمهم يف كتلٍة واحدة. 

ولدين��ا الق��درة عل��ى ض��ّم مخس��ة آالف مقات��ٍل يف ه��ذا اجلي��ش.

من سيمّول ويقّدم الذخرية والسالح؟
يف وضعن��ا احلال��ي ك��� »أس��ود الش��رقية« نتلق��ى الس��الح  	
والذخ��رة م��ن اجلبه��ة اجلنوبي��ة ع��ر غرف��ة امل��وك يف األردن. وه��ي 

مش��روعنا. جن��ح  ح��ال  يف  لن��ا  دعمه��ا  لتوس��يع  اس��تعداٍد  عل��ى 

هل تثق بالدول العربية والغربية املشــاركة يف غرفة املوك، خاّصًة 
وأن بعضهــا يرعــى وميــّول مشــاريع عســكريًة قــد تبــدو منافســًة 

ملشروعكم؟
أن��ا أث��ق بأنن��ا ل��و ش��كلنا جس��مًا كب��راً منظم��ًا ومنضبط��ًا  	
س��نفرض أنفس��نا على الدول املش��اركة يف املوك وغر املوك. تدعم 
ه��ذه ال��دول بالفع��ل مش��اريع متنافس��ة، ألنه��ا ال متل��ك ح��اًل لألزم��ة 
إمنا حتاول إدارتها عر مس��اعدة اجلميع. وعلينا أال ننتظر احللول 

م��ن أح��ٍد ب��ل أن نأخ��ذ زم��ام املب��ادرة.

هل أنت مســتعدٌّ ألن تتخلى عن موقعك كقائٍد ألســود الشرقية يف 
حال تشكيل اجليش الواحد؟

نع��م، أن��ا مس��تعدٌّ للتخل��ي ع��ن أّي منص��ٍب لص��احل ه��ذا  	
املشروع. وسأقاتل، مثل أّي فرٍد، حتت قيادة أّي شخٍص يتّم اختياره 

اجلي��ش. هل��ذا  كقائ��ٍد 

يف حــال نـــجاح مشــروعكم مــا هي األخطــاء اليت لن تقعــوا فيها أو 
تكّرروهــا مّرًة أخرى؟

س��نرتك ألصح��اب اخل��رات واملؤه��الت احلّري��ة يف إدارة  	
الش��ؤون املدنية، ولن نتدخل يف ما ال يعنينا كمقاتلني، ولن نس��مح 
ب��أّي فوض��ى، ب��ل سننش��ئ مؤّسس��اٍت ال تعم��ل عل��ى ه��وى أش��خاص. 
وأح��ّب أن أذّك��ر أن مدين��ة العش��ارة، ال��ي كان ل��واء بش��ائر النص��ر 
الق��وة العس��كرية األوىل فيه��ا، ه��ي املدين��ة الوحي��دة ال��ي اس��تمّرت 
احملكم��ة واملخف��ر يف العم��ل فيه��ا، للتس��هيل عل��ى الن��اس يف ش��ؤون 
م��ن عناص��ر  أربع��ٌة  داع��ش كان هن��اك  أن دخل��ت  حياته��ا. وإىل 
هل��م  وندف��ع  نس��اعدهم  وكن��ا  املخف��ر،  إىل  يداوم��ون  	الش��رطة 

الرواتب أحيانًا.

مقابلة

مقاتل من »أسود الشرقية« قبل املعركة - القلمون الشرقي



14

رأي

العدد 63 / 16 كانون األول 2015

أمحد عيشة

وهم األحزاب السياسّية والثورة يف سورية

يع��ود تاري��خ نش��وء األح��زاب السياس��ية الس��ورية، مبختل��ف تالوينه��ا م��ن ش��يوعيٍة وقومي��ٍة وإس��المية، إىل بداي��ات الق��رن  	
العش��رين. وق��د كان عموده��ا األساس��ّي األيديولوجي��ة أو العقي��دة، وهوايته��ا السياس��ة. فم��ا كان م��ن أمره��ا عر الزم��ن إال أن حتّنطت 

فكري��ًا رغ��م ادعائه��ا التجدي��د، وظل��ت عل��ى هام��ش اجملتم��ع، مت��ارس السياس��ة ع��ر موروثه��ا العقائ��دّي ال��ذي »ال خيط��ئ«.

م��ع ان��دالع الث��ورة الس��ورية س��ارعت األح��زاب التقليدي��ة  	
إىل مواكبته��ا م��ن زواي��ا ورؤًى خمتلف��ٍة، حتكمه��ا أيديولوجياته��ا 
وارتباطاته��ا املصلحي��ة. كان بع��ض هذه األحزاب متحفظًا يف تأييده 
للث��ورة، بينم��ا دع��ا بع��ٌض آخ��ر إىل دعمه��ا واملش��اركة فيه��ا. لك��ن ه��ذه 
املواق��ف بقي��ت، م��ع م��رور الزم��ن والتداعي��ات السياس��ية الكب��رة ال��ي 
رافقت��ه، وحج��م الدم��ار وامل��وت، والتدخ��الت اخلارجي��ة؛ أق��ّل م��ن أن 
ترتق��ي إىل مس��توى املش��اركة والتقري��ر، غ��ر مدرك��ٍة لطبيع��ة 
الث��ورات ومفاعيله��ا، وخاّص��ًة يف جمتمعاٍت حتطم��ت بالكامل نتيجة 
س��طو املخاب��رات املس��تمّر عل��ى كّل مفاصله��ا، وأّوهلا احلي��اة احلزبية 
والسياس��ية، ناهي��ك ع��ن الرتكيب��ة االجتماعي��ة والديني��ة واملذهبي��ة 

ال��ي مل يك��ن يربطه��ا س��وى الغ��الف األم��ّن احلدي��دّي.
ونعرض فيما يلي م����حطاٍت من مسار اثنني من أبرز أحزاب  	

املعارضة التقليدية السورية خالل الثورة:

حزب الشعب الدميقراطّي السورّي )املكتب السياسّي سابقًا(
الث��ورة  تأيي��د  اىل  دع��ت  ال��ي  األح��زاب  أوائ��ل  م��ن  كان  	
واملش��اركة فيه��ا. لكن��ه، ألس��باٍب تع��ود إىل ذهنيت��ه وحيات��ه الداخلي��ة، 
، ناهيك عن مس��ار الثورة  وظروف البالد الي خنقت العمل السياس��يّ
وتفّرعات��ه؛ مل يس��تطع االرتق��اء إىل مس��توى الفعالي��ة يف املش��اركة.
بع��د مؤمت��ره الس��ادس 2005، ال��ذي ج��رى في��ه تغي��ر االس��م،  	
وم��ا راف��ق ذل��ك م��ن تغي��ٍر أيديولوج��يٍّ م��ن املاركس��ية اللينيني��ة إىل 
االشرتاكية الدميقراطية، كان احلزب يأمل يف االنتقال إىل ممارسة 
السياسة بشكٍل علنٍّ وشعّي، لكنه مل ينجح فيما طرحه وبقي أسر 
العقلية املركزية القدمية. ناهيك عن بعض اخلطط إلعادة »الرفاق« 
السابقني، الي أقّل ما ميكن أن يقال فيها إنها أعادت احلزب إىل الوراء 
وجلب��ت ل��ه مسع��ًة غ��ر إيابية. األم��ر الذي انعكس س��لبًا على إعالن 

دمش��ق، املظل��ة األوس��ع لتش��كيالت املعارض��ة الس��ورية 
أكث��ر فعالي��ة،  دوراً  يلع��ب  أن  وال��ذي كان ميك��ن 

لك��ن دور بع��ض التي��ارات ال��ي حتكمه��ا العقي��دة/ 
التقليدي��ة،  القي��ادة  األيديولوجي��ة، وعقلي��ة 

إضاف��ة إىل ظ��روف البل��د السياس��ية، حال��ت 
اإلع��الن دون جتدي��د  فبق��ي  ذل��ك.  دون 

ومراجع��ة خط��ه السياس��ّي رغ��م كّل م��ا 
يعصف بالبالد. ورغم أنه من مؤّسس��ي 
اجملل��س الوطّن، واالئتالف من بعده، 
لكن��ه مل يتمك��ن م��ن ممارس��ة احلي��اة 
السياس��ية اجلماعي��ة والتنظيمي��ة 
القي��ادة،  وت��داول  مؤمت��ره  بعق��د 

االنس��حاب  البع��ض  ففّض��ل 
أش��كاٍل  ع��ن  والبح��ث  من��ه 

وجتمع��اٍت بديل��ة.
		

ويف تش��رين الثان��ي املاض��ي انعق��د يف عنت��اب اجتم��اٌع اعت��ره منّظم��وه 
»املؤمتر الثاني إلعالن دمشق« يف ظّل تبادل رشقات االتهام بني طريف 
اإلع��الن، ال��ي مل تك��ن إال انعكاس��ًا للخ��الف داخ��ل ح��زب الش��عب ب��ني 
جن��اح ري��اض ال��رتك ورفاق��ه واجلن��اح اآلخ��ر )القي��ادة املؤقت��ة(: ف��ؤاد 
إيلي��ا ود. عب��د اهلل تركمان��ي وفهم��ي يوس��ف وغره��م. والذي��ن مل 
يرتق مؤمترهم إىل الصيغة القدمية حتى يف التمثيل، مكّرراً عقلية 

االحت��واء واالحت��كار نفس��ها.

االحتاد االشرتاكّي العربّي الدميقراطّي )د. مجال األتاسي(
كان موقف��ه متحفظ��ًا، إىل ح��دٍّ م��ا، وغ��ر ج��ذريٍّ جت��اه  	
الث��ورة. ولرمب��ا يع��ود ذل��ك إىل خلطه ب��ني الداخل��ّي واخلارجّي ودعمه 
الس��ابق لتيار »املقاومة واملمانعة«. وأصبح هذا احلزب، برئاس��ة حس��ن 
عب��د العظي��م وقته��ا، أح��د أب��رز مؤّسس��ي هيئ��ة التنس��يق الوطني��ة.

وعق��ب ان��دالع الث��ورة انش��قت ع��ن احل��زب جمموع��ٌة عرفت  	
باس��م التي��ار الش��عّي احل��ّر )التي��ار الش��عّي الناص��رّي س��ابقًا(، برئاس��ة 
د. خال��د الناص��ر، إث��ر خالف��اٍت سياس��يٍة ومصلحية. وانض��ّم التيار إىل 
التش��كيالت املعارض��ة، كاجملل��س الوط��ّن واالئت��الف، ودع��ا إىل دع��م 
اجليش الس��ورّي احلّر. لكنه مل يس��تمّر أكثر من س��نتني حتى تفّجر 
إىل تياري��ن: واح��ٍد باالس��م القدي��م نفس��ه، واآلخ��ر أض��اف إلي��ه الحقة 
األمان��ة العام��ة، وم��ن ش��خصياته د. حميي الدين بنان��ة )وزير الرتبية 
السابق يف احلكومة السورية املؤقتة(. وبالطريقة نفسها كانت بداية 
اإلعالن عن االنشقاق تبادل االتهامات بالفساد وعدم األهلية لتمثيل 

الثورة.
م��ا ختفي��ه تلك االنقس��امات، وترفض احلدي��ث عنه وتغلفه  	
اتهام��اٍت كب��رٍة  بالث��ورة، وص��واًل إىل  خبالف��اٍت سياس��يٍة تتعل��ق 
بالديكتاتوري��ة والفس��اد وغ��ره؛ أنها كان��ت وما تزال أحزاب��ًا عقائديًة 
بعي��دًة ع��ن العمل السياس��ّي، ت��دور يف فلك العق��ل الثنوّي: 
املؤي��د هل��ا واملع��ارض، وبالتال��ي يك��ون خطابه��ا 
عقالن��يٍّ  حتلي��ٍل  ب��ال  هج��اًء  أو  مدحي��ًا 
جملريات ووقائع احلاضر، إضافًة إىل 
أنها أحزاٌب من نوع »أحزاب القيادة« 
اململوك��ة-  يك��ن  مل  -إن  املنس��وبة 
لقائده��ا. ناهيك عن طرق تواصلها وما 
ختلق��ه من والءاٍت ش��خصيٍة بعي��دٍة كّل 
البعد عن مفهوم احلزب باملعنى احلديث 
م��ن جهة أنه مجاعٌة متارس السياس��ة 
يتفاع��ل  ودميقراط��ّي،  ح��رٍّ  بش��كٍل 
فيه��ا األعض��اء بالتعب��ر ع��ن آرائه��م 
ب��كّل حري��ة، ويتداول��ون املراك��ز ع��ر 
الكف��اءات. وتتجل��ى كّل ه��ذه العي��وب 

يف ح��االت االنش��طار الواقع��ة.
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بكر صدقي

رأي

ميك��ن احلدي��ث، ب��ال جمازف��ٍة كبرٍة،  	
ع��ن »ظاهرٍة س��عوديٍة« تتبلور أم��ام أنظارنا 
من��ذ أش��هر. م��ن املبك��ر احلك��م عل��ى ه��ذا 
التضخم الس��عودّي كدوٍر إقليميٍّ وعربيٍّ 
آخ��ٍذ يف التش��كل ويف توس��يع جم��ال نف��وذه 
ه��ذه  يف  املضطرب��ة  الق��وى  موازي��ن  يف 
املنطق��ة م��ن الع��امل. ج��ّل م��ا ميكنن��ا اآلن هو 
وص��ف وتس��جيل مف��ردات ه��ذه الظاه��رة 
اجلدي��دة كّل اجل��ّدة، ومقارنته��ا بتج��ارب س��بقتها. فق��د اتس��مت 
السياس��ة الس��عودية التقليدية باحملافظة واحلذر، واعتمد نفوذها، 
عموم��ًا، عل��ى »الق��ّوة الناعم��ة« املالي��ة واأليديولوجي��ة القائم��ة عل��ى 
ث��روٍة نفطي��ٍة كب��رٍة وعقي��دٍة س��لفيٍة )الوهابي��ة( م��ع براغماتي��ٍة 
يف السياس��ة والعالق��ات الدولي��ة. بكلم��اٍت أخ��رى كان��ت الس��عودية 
مت��ارس نفوذه��ا الكب��ر عل��ى ال��دول واجملتمع��ات م��ن خ��الل الق��ّوة 
الس��اللة  منه��ا  تس��تمّد  ال��ي  اإلس��المية  واأليديولوجي��ا  املالي��ة 

مش��روعيتها. احلاكم��ة 
العرب��ّي  الربي��ع  ث��ورات  موج��ة  م��ع  الس��عودية  تعامل��ت  	
حب��ذٍر وتوج��ٍس ش��ديدين. وُيس��ّجل عليه��ا أنه��ا أّمن��ت للدكتات��ور 
الع��الج  وف��رت  كم��ا  أراضيه��ا،  عل��ى  م��الذًا  املخل��وع  التونس��ّي 
مس��������تشفياتها،  يف  ص������احل  اهلل  عب��د  عل��ي  اليم��ن  لدك�������تاتور 
زال  م��ا  لتفاوض��ه عل��ى ح��لٍّ وس��ط ملغ��وٍم  وأعادت��ه إىل صنع��اء 
اليمني��ون يدفع��ون مثن��ه إىل الي��وم. ولعب��ت دورًا س��لبيًا يف الث��ورة 
م��ن  واألس��لمة،  التس��لح  عل��ى  التش��جيع  خ��الل  م��ن  الس��ورية 
جه��ٍة،  م��ن  الكيم��اوّي  بش��ار  لنظ��ام  املزدوج��ة  خصومته��ا  موق��ع 
وللث��ورة الش��عبية الس��لمية م��ن جه��ٍة ثاني��ة، خش��ية انتق��ال ع��دوى 
	الث��ورات إىل الس��عودية نفس��ها وباق��ي دول املنظوم��ة اخلليجي��ة. 
وعل��ى الصعي��د الدبلوماس��ّي بذل��ت القي��ادة الس��ابقة جه��ودًا كب��رًة 
يف إط��ار اجلامع��ة العربي��ة ويف األم��م املتح��دة حبث��ًا ع��ن ح��لٍّ وس��ط 
ال��دم يف س��وريا، لك��ن رف��ض  ن��زف  اليم��ّن يوق��ف  ش��بيٍه باحل��ّل 
النظ��ام الكيم��اوّي ألّي ح��لٍّ سياس��يٍّ أفش��ل تل��ك اجله��ود، فل��م يب��ق 
أم��ام الس��عودية إال مواصل��ة الدع��م العس��كرّي لفصائ��ل معين��ة. ويف 
مصر اس��تثمرت القيادة الس��عودية الس��ابقة يف احلنق الش��عّي على 
حكم اإلخوان املس��لمني، فأيدت انقالب السيس��ي الذي ش��كل ارتداداً 

خط��رًا عل��ى ث��ورة 2011.
ميك��ن الق��ول إن الروائ��ز الرئيس��ية لتحدي��د السياس��ات  	
اإلقليمي��ة للس��عودية ه��ي خط��ر التم��دد اإليران��ّي، وخط��ر مجاع��ة 
اإلخ��وان املس��لمني الي بدت بدي��اًل حمتماًل لألنظمة الدكتاتورية 
يف بل��دان الربي��ع العرب��ّي. وه��ذا م��ا يفس��ر التباي��ن الس��عودّي م��ع 
احمل��ور القط��رّي - الرتك��ّي ال��ذي دع��م االجتاه��ات اإلخواني��ة يف 

العربي��ة. الث��ورات 
م��ع انتق��ال الس��لطة، يف ش��باط الع��ام احلال��ي، إىل املل��ك  	
س��لمان ب��ن عب��د العزي��ز، حدثت تغراٌت كب��رٌة بالقياس إىل تاريخ 

الس��اللة احلاكم��ة، فتغ��ّرت خنب��ة احلك��م بكامله��ا عل��ى وج��ه 
التقري��ب، مب��ا يف ذل��ك وجوه��ًا أبدي��ًة كاألم��ر بن��در ب��ن س��لطان 
ووزير اخلارجية املزمن سعود الفيصل. ومل ميض أكثر من شهٍر 
واح��ٍد عل��ى هذا التغير »االنقالبّي« حتى انطلقت »عاصفة احلزم«، 
وه��و االس��م الرمس��ّي للح��رب الس��عودية عل��ى احلوثي��ني والق��وات 
املوالي��ة للمخل��وع ص��احل، م��ع غط��اٍء م��ن حتال��ف عش��ر دوٍل عربي��ة، 

ومبارك��ٍة أمركي��ٍة وس��كوٍت روس��ّي.
وإذ طّبع��ت القي��ادة اجلدي��دة عالق��ات اململك��ة م��ع كلٍّ  	
م��ن قط��ر وتركي��ا، انتق��ل املل��ف الس��ورّي، تدريي��ًا، إليه��ا. وص��واًل 
إىل تكري��س الوصاي��ة الس��عودية املطلق��ة عل��ى املعارضة بعد مؤمتر 
الري��اض، وس��ط تأكي��داٍت متك��ّررٍة م��ن وزي��ر اخلارجي��ة ع��ادل 
اجلب��ر ب��أن »عل��ى األس��د أن يرح��ل باملفاوض��ات أو بالق��ّوة«، وذل��ك 
يف مواجه��ة متس��ك كلٍّ م��ن موس��كو وطه��ران برجلهم��ا يف دمش��ق، 

وميوع��ة املوق��ف األمرك��ّي واألوروب��ّي م��ن ه��ذا املوض��وع.
كان��ت الس��عودية ق��د متكن��ت م��ن اس��تصدار ق��راٍر م��ن  	
مؤمت��ر القم��ة العرب��ّي األخ��ر، أواخ��ر آذار املاض��ي، بتش��كيل ق��ّواٍت 
عربيٍة مشرتكة، يف الوقت الذي كانت طائرات التحالف العربّي 
الذي تقوده تضرب مواقع احلوثيني وصاحل يف اليمن. لكن انقس��ام 
ال��دول العربي��ة إىل حم��اور عّدٍة حول الصراعات الدائرة يف اإلقليم 

ح��ال دون تنفي��ذ الق��رار املذك��ور. 
نقط��ٌة أخ��رٌة الفت��ٌة يف السياس��ة الس��عودية اجلديدة، هي  	
ع��دم ص��دور اع��رتاٍض ق��ويٍّ منه��ا عل��ى التدخ��ل الروس��ّي املباش��ر يف 
س��وريا. هن��اك تعتي��ٌم كام��ٌل عل��ى التوافق��ات والتباين��ات السياس��ية، 
والري��اض.  موس��كو  ب��ني  خاّص��ة،  بص��ورٍة  الس��ورّي  الش��أن  يف 
فالعالق��ات ب��ني العاصمت��ني ش��هدت صع��ودًا الفتًا من��ذ توقيع الدول 
الغربي��ة وإي��ران عل��ى التس��وية بش��أن املل��ف الن��ووّي. وظه��ر م��ن 
مث��رات العالق��ة اجلدي��دة ب��ني اجلانب��ني عدم اس��تخدام موس��كو حق 
النق��ض يف جمل��س األم��ن عن��د التصوي��ت عل��ى الق��رار بش��أن اليم��ن 
الذي منح الش��رعية لعاصفة احلزم. أما يف س��وريا فلم يتس��ّرب أّي 
ش��يٍء عم��ا ميك��ن أن يك��ون الطرفان اتفقا علي��ه وراء األبواب املغلقة. 
فقط تس��ّرب خر زيارة علي مملوك إىل الس��عودية بتنس��يٍق مباشٍر 

م��ع موس��كو.
ال تغي��ر كب��ر يف االجت��اه الع��ام للسياس��ة الس��عودية،  	
لك��ن التغي��ر كب��ٌر يف الفاعلية الس��عودية لفرض نفس��ها كالعٍب 
اقليم��يٍّ كب��ر. فبات��ت ال ت��رتدد يف التدخ��ل السياس��ّي والعس��كرّي 
املباش��ر حيثم��ا تطل��ب األم��ر م��ن وجه��ة نظ��ر مص��احل الدول��ة. ه��ذه 
التقليدي��ة  للسياس��ة  احملاف��ظ  الطاب��ع  أب��دًا  تش��به  ال  االندفاع��ة 
للس��عودية، ب��ل تش��به السياس��ات التدخلي��ة ألنظم��ٍة عربي��ٍة م��ن نوع 
نظ��ام ص��دام العراقّي أو حافظ أس��د الس��ورّي أو مص��ر عبد الناصر.

ه��ل يس��مح »النم��وذج الس��عودّي« بسياس��ٍة تدخلي��ٍة نش��طٍة  	
م��ن ه��ذا الن��وع؟ يتطل��ب ه��ذا الس��ؤال تن��اواًل مس��تقاًل ال يتس��ع ل��ه 

اجمل��ال هن��ا.
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جتل��س أم حمم��د يف زاوي��ة غرف��ٍة ُحش��ر فيه��ا كّل م��ا ميك��ن أن يش��كل أساس��يات أث��اث من��زٍل قاب��ٍل لل��رتك يف أّي حلظ��ة.  	
وللدقة ال نتحدث هنا عما ميكن أن يسّمى أثاثًا باملعنى السائد، إنها جمّرد فرٍش إسفنجيٍة قدمية، وجمموعٌة صغرٌة من أدوات 

الطب��خ، وثي��اٌب مس��تعملٌة علق��ت عل��ى اجل��دران الكاحل��ة مبس��امر، وس��تارٌة م��ن ع��ّدة طبق��اٍت م��ن اجلرائ��د.

مرحب��ا بك��م يف بي��ت أم حمم��د اجلدي��د يف منفاه��ا األخ��ر  	
لبن��ان. ج��رود  بأح��د 

»أم حمم��د« س��يكون لق��ب س��يدٍة يف عقده��ا الس��ابع. وه��ي  	
مواطنٌة س��وريٌة من الش��رق الذي تبدلت عليه جهات الس��يطرة عّدة 
م��ّراٍت خ��الل الس��نوات األرب��ع املاضي��ة. ألم حمم��د اس��ٌم يف احلقيق��ة، 
لكنن��ا س��نكتفي هن��ا به��ذا الوص��ف؛ ألنه��ا ترك��ت حقيق��ة امسه��ا 
ووضعه��ا االجتماع��ّي يف دير ال��زور الي غادرتها منذ االجتياح الثاني 

لق��ّوات النظ��ام للمدين��ة املدّم��رة.
ال ينطب��ق ه��ذا عل��ى جارته��ا وصديق��ة عمره��ا أم ري��اض،  	
ال��ي مل تع��د تع��رف عنه��ا ش��يئًا من��ذ أن نزح��ت األخ��رة وأس��رتها إىل 
الرق��ة أي��ام االجتي��اح األول صي��ف 2011. وكان آخ��ر م��ا مسعته كلٌّ 
منهما عن األخرى أن أم حممد وجدت بيتًا معقواًل يف قدسيا وأن أم 

ري��اض تس��كن عن��د أقاربه��ا يف الرق��ة.
وهم��ا ال تعرف��ان أن األوىل ط��ردت من الش��قة، بعد عجزها  	
عن دفع اإليار املتضخم باستمرار، ثم فّرت وأبناءها وأحفادها إىل 
لبن��ان، بع��د أن اختنق��ت املنطق��ة حبص��اٍر يُع��ّد عليه��م أرغف��ة اخلب��ز 
ورش��فات امل��اء، بينم��ا ع��ادت أم ري��اض إىل دي��ر ال��زور لتهجره��ا م��ّرًة 
أخ��رى إىل الرق��ة ومنه��ا إىل احلس��كة بع��د اجتياحه��ا م��ن داعش، قبل 
أن تع��ود جم��دداً إىل الدي��ر لتس��كن يف اجلورة ثم تغادرها إىل تركيا 

هرب��ًا م��ن حص��اٍر أش��د ه��واًل مم��ا عانت��ه صديقته��ا.
املقال��ة.  ه��ذه  يف  افرتاضيت��ان  ش��خصيتان  العج��وزان  الصديقت��ان 
لكنهما، يف ما يعّد واقعًا، موجودتان يف كّل بيٍت أو ش��به بيٍت يس��كنه 
نازح��ون والجئ��ون. وهم��ا م��ن ب��ني مئ��ات اآلالف مم��ن يع��ّدون ش��هوداً 

عل��ى اجن��راف اجملتم��ع حن��و هاوي��ة الفق��ر والتش��ّرد والتف��كك.

ال تش��به جمموع��ة »الدراقي��ع« ال��ي تش��كل ع��ّدة احلي��اة  	
اليومي��ة يف غرف��ة أم ري��اض احلالي��ة ش��يئًا مم��ا كان��ت علي��ه حاهل��ا 
قبل مخس سنوات؛ حني كانت تتحكم ببيٍت واسع، وشبكة عالقاٍت 
اجتماعي��ٍة آمن��ة، ونف��وٍذ اعتب��اريٍّ عل��ى ثالث��ة أجي��اٍل م��ن أس��رتها 
الكب��رة. لك��ن حياته��ا الس��ابقة، وك��ي ال نتس��ّرع يف إط��الق األح��كام، 
مل تك��ن به��ذا الصف��اء املطل��ق. فقد كانت ختت��زن، على مدى ثالثني 
عامًا، حزنًا ثقياًل على ابنها الشاب الذي اعتقل -خلمس دقائق كما 
قي��ل هل��ا آن��ذاك- يف الثمانين��ات ومل تعرف عنه ش��يئًا حتى اآلن، وهي 

ش��به متأك��دٍة أن��ه قت��ل يف مذحب��ة س��جن تدم��ر الش��هرة.
ه��ذا م��ا تعتق��ده أم ري��اض أيض��ًا خبص��وص اثن��ني م��ن  	
أحفادها، أحدهما اعتقل يف بداية الثورة، ومسعت همسًا بني أعمامه 
أن��ه ش��وهد م��ّرًة كضحي��ٍة ألحد التفجرات يف دمش��ق ومّرًة كأحد 
ضحاي��ا مذحب��ة التعذي��ب يف ص��ور قيص��ر، أم��ا اآلخ��ر فق��د اضط��ّرت 
وم��ن معه��ا م��ن أبنائه��ا وبناته��ا إىل ترك��ه يف مع��دان خ��الل رحل��ة 
النزوح األخرة، بعد أن قرر عناصر احلس��بة يف داعش أنه يف حاجٍة 
إىل دورٍة ش��رعية. وهي ال تريد ش��يئًا من دنياها س��وى أن متوت قبل 
أن تراه ذبيحًا بزيٍّ برتقاليٍّ يف أحد إصدارات داعش، أو جثًة ممزقًة 

حت��ت موق��ٍع دمرت��ه طائ��رات التحال��ف.
مل تع��د »احلبابت��ان« كم��ا كانت��ا. يف الواق��ع مل يع��د أّي  	
ش��يٍء كم��ا كان. وهم��ا تنخرط��ان مرغمت��ني، ككّل العجائ��ز، يف 
منظوم��ٍة اجتماعي��ٍة واقتصادي��ٍة قس��رية، منظوم��ة س��تجعل كل 
س��ة مل��ا اعتادت��ا أنه��ا قي��ٌم علي��ا قي��د املراجع��ة الدائمة مع  املفاهي��م املؤسِّ
	كّل تب��دٍل طاح��ٍن يالح��ق حي��اة األجي��ال الس��ورية احلالي��ة ويعي��د 

تركيب عالقاتها.

أجبــدية للشــهود الصامتني
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ب��ات عليهم��ا -يف عقدهم��ا الس��ابع- أن تتكيف��ا م��ع بيئ��ٍة  	
نافرٍة ال تسمح هلما مبمارسة ذات احلضور االعتبارّي عالي التقدير 
اجتماعيًا. وال يعود هذا أساسًا إىل تغّرٍ يف املوقف االجتماعّي منهما 
وم��ن أمثاهلم��ا بق��در م��ا هو انع��كاٌس لتغّرٍ عمي��ٍق يف طبيعة أولويات 
م��ن كان��ت العالق��ة بينه��م وب��ني أم حمم��د وأم ري��اض قائم��ًة عل��ى 

تب��ادل ال��والء والرعاي��ة حت��ت س��قٍف قيم��يٍّ ص��ارم. 
تن��ال حكاي��ا اجل��دات يف دي��ر ال��زور، ويف س��وريا عموم��ًا،  	
موقع��ًا خاص��ًا يف اإلرث احملك��ّي. وه��ّن، ع��ادًة، من��اذج للق��ّوة احمُلب��ة -ال 
يزل��ن طبع��ًا- لك��ن األبن��اء واألحف��اد الذي��ن س��حقت احل��رب حياته��م، 
مل يع��ودوا قادري��ن عل��ى متابع��ة ه��ذا النس��ق م��ن العالق��ة، ومل تع��د 
عل��ى  كذل��ك  قادري��ن  والنازح��ون  الالجئ��ون  واألج��داد  اجل��دات 

العائل��ة. جلم��ع  كمرك��ٍز  الس��ابق  مبوقعه��م  اإلحاط��ة 
ص��ارت التفاصي��ل الصغ��رة ال��ي كان��ت تنظ��م العالق��ة  	
وتتي��ح احملافظ��ة عل��ى اإلرث الع��ريّف لل��زواج والط��الق واملناس��بات 
االجتماعي��ة األخ��رى أم��راً متع��ذراً للغاية. مل تعد فرصة االس��تمتاع 
املتعال��ي بثرث��رات األبن��اء واألحف��اد، واالخن��راط احلكي��م يف ح��ّل 
مش��اكلهم، قائم��ًة دائم��ًا. فال��كّل الجئ��ون ومش��ّردون، يعان��ون ذات 

الوقائ��ع القاس��ية ال��ي ال تف��ّرق ب��ني جي��ٍل وآخ��ر.
ويف حكايتن��ا النم��وذج ص��ار عل��ى أم حمم��د ال��ي كان��ت ال  	
تضّيع فرصًة للتباهي مبصاغها الذهّي اهلائل، أن جتد حاًل ملعادلٍة 
يومي��ٍة مس��تحيلٍة تتعل��ق بع��دم كفاي��ة الطع��ام. كم��ا أن صديقته��ا 
تواج��ه معضل��ة تدفئ��ة جس��دها النحي��ل يف مواجه��ة أناني��ٍة غريزي��ٍة 

لألطف��ال الذي��ن ينه��ش الصقي��ع الرتك��ّي بش��رتهم الغض��ة. 
هن��اك رج��اٌل ونس��اٌء مس��ّنون ع��ادوا إىل ممارس��ة أنش��طٍة  	
عملي��ٍة صغ��رٍة وبدائي��ة؛ لتوف��ر أّي معون��ٍة ممكن��ٍة ألس��رهم، بينم��ا 
تثق��ل معان��اة طواب��ر انتظار املس��اعدات اإلنس��انية ش��يخوخة القس��م 

األك��ر منه��م بتع��ٍب م��ا كان يف احلس��بان. 
م��ن ناحي��ٍة أخ��رى، ق��د ال تك��ون مرئي��ًة بوض��وٍح حالي��ًا،  	
لكنه��ا س��تؤثر بق��ّوٍة عل��ى طبيع��ة العالق��ات االجتماعي��ة واألس��رية 
يف س��وريا مس��تقباًل؛ مل يع��د لآلب��اء واألمه��ات -وتبع��ًا األج��داد- ذات 
النف��وذ الس��ابق عل��ى أح��الم أبنائه��م. وبات��ت أح��الم اهلج��رة واللج��وء 
يف أوروب��ا، وال��ي ال ميك��ن الس��يطرة عليه��ا، بدي��اًل ملواع��ظ الدراس��ة 
والتف��ّوق ودخ��ول اجلامع��ة. وانته��ى عملي��ًا النف��وذ اهلرم��ّي لش��بكة 
العالق��ات العتيق��ة إىل وس��ائط تواص��ل اجتماعيٍة ورس��ائل اطمئناٍن 
ب��اردٍة عل��ى الواتس��اب ال ميك��ن للط��رف الراع��ي أن خي��رج فيه��ا ع��ن 

س��طوة »آخ��ر ظهور«.
قلن��ا إن أم حمم��د وأم ري��اض ال تعرف��ان ش��يئًا ع��ن أح��وال  	
بعضهم��ا، وه��ذا س��ينطبق بدرج��اٍت متفاوت��ٍة عل��ى أقاربهم��ا م��ن 
الدرج��ة الثاني��ة وم��ا بع��د. احلرب حتيل احلياة نفس��ها إىل همٍّ يوميٍّ 

يب��ّدد أّي فرص��ٍة الهتم��اٍم آخ��ر.
إىل  األجي��ال  ب��ني  العالق��ة  أجبدي��ة  احل��رب  تس��حب  	
ترمي��زاٍت جدي��دٍة ال متل��ك أم حمم��د وأم ري��اض، وم��ن يف عمرهم��ا، 
وقت��ًا كافي��ًا إلع��ادة تعلمه��ا. س��تلوذان، كم��ا غرهم��ا، بأمٍل مش��روٍخ 
بالع��ودة إىل بيت��ني تعرف��ان أنهم��ا دّم��را متام��ًا أو إىل مس��احة ق��ٍر يف 

أكن��اف دي��ر ال��زور.
س��تنتميان طوع��ًا إىل فرق��ٍة م��ن الش��هود الصامت��ني عل��ى  	
تب��ّدٍل يف الوع��ي ال يناس��ب عمريهم��ا ومل تع��ودا قادرت��ني عل��ى وقف��ه. 
س��رتيان أعاص��ر م��ن األح��الم الش��ابة ترتن��ح ب��ني الث��ورة واحل��رب، 
أح��الم ش��باٍب وأطف��اٍل محل��وا مدنه��م وركب��وا البل��م للبح��ث ع��ن م��ا 
يناقضه��ا يف ب��رد أملاني��ا والس��ويد، أو أحالم��ًا أكث��ر عن��اداً ملن يريدون 
بن��اء دي��ر ال��زور جديدٍة متام��ًا ال تعرفان إن كانتا س��تحبانها لكنهما 

ال تري��دان اآلن س��وى حقهم��ا بامل��وت فيه��ا.

الُكرد السوريون
واحلراك الدميقراطّي

حممد عثمان

أص��در ف��اروق حج��ي مصطف��ى كتاب��ه هذا، ع��ام 2012،  	
عن الدار العربية للعلوم )ناشرون( ببروت. ويعّد أحد التعبرات 

الالفت��ة ع��ن الص��وت الُك��ردّي يف الث��ورة الس��ورية.

ي��رى املؤل����ف أن الث��������ورة  	
مناس��بٌة مهّم��ٌة لفت��ح س��رة تاري��خ 

الُك��رد يف س��وريا، وم��ع الس��وريني، 
هذه السرة املثقلة بالعتاب واللوم 
م��ن قب��ل الُك��رد وبالعك��س. وال 
يتحمل الطرفان مسؤولّية هذا 
الل��وم والعت��اب إمّن��ا االس��تبداد 
أن  إىل  الن��اس  دف��ع  ال��ذي 

يس������تندوا إىل عص�����بياتهم 
القومّي��ة والدينّي��ة. واثق��ًا 
س��تحقق  الث��ورة  أن  م��ن 
ال������حقيقّية  الش������راكة 

وبن��اء دول��ة املواطن��ة احلّقة، وعندها 
ُيف��رتض باملكون��ات الثقافّي��ة والسياس��ّية للش��عب 

الس��ورّي أن تتح��ّرر م��ن عصبياته��ا.
فالُك��رد م��ن املكون��ات األساس��ّية للنس��يج اجملتمع��ّي، وق��د  	
ش��اركوا تارخيي��ًا يف بن��اء الدول��ة. وت��راوح س��قف مش��اركتهم ب��ني 
م��ن كان��وا يف موق��ع صّن��اع الق��رار وتب��وأوا مناص��ب عليا من رئاس��ة 
اجلمهوري��ة إىل رئاس��ة احلكوم��ة وقي��ادة الث��ورات، وم��ن كان��وا 
يف موق��ع املقاوم��ة م��ع اجلماه��ر. وق��د أراد الُك��رد يف كّل مراح��ل 
حياته��م السياس��ية أن يكون��وا ج��زءاً طبيعي��ًا وقانوني��ًا م��ن النس��يج 
السياسّي واالجتماعّي واالقتصادّي السورّي، من خالل العمل على 
إع��ادة م��ذاق التالحم والدور الذي كانوا يتمتعون به وفقدوه على 
ح��ني غ��ّرٍة نتيج��ة الظ��روف االس��تثنائّية ال��ي حكم��ت س��ورية بع��د 
س��بعينيات الق��رن املنص��رم. وأصب��ح ه��ذا امل��ذاق التالمح��ّي هاجس��ًا 
ُكردي��ًا ومطلب��ًا ملح��ًا فناضل��وا، كق��وًى عل��ى األرض، م��ن أجل أن 

يكون��وا ج��زءاً م��ن احلي��اة السياس��ية الس��ورية.
األساس��ّية  الُكردّي��ة  احلرك��ة  ترمج��ت  الث��ورة  وقب��ل  	
نشاطها بوصوهلا مع القوى العربية وغر العربية السورية إىل عدٍد 
من التفاهمات مّسيت »إعالن دمشق«. ووجد الُكرد نصيبهم اخلاّص 
م��ن مب��ادئ اإلعالن يف بندين؛ واحٍد خيّص األقليات القومية يقول 
بضم��ان حري��ة الفرد واجلماعات واألقليات القومية يف التعبر عن 
نفس��ها واحملافظة على دورها وحقوقها الثقافية واللغوية واحرتام 
الدول��ة لتل��ك احلق��وق ورعايته��ا يف إط��ار الدس��تور وحت��ت س��قف 
القان��ون. وبن��د خ��اّص بالقضي��ة الُكردّي��ة يقول بض��رورة إياد حٍل 
دميقراطيٍّ عادٍل هلا يضمن املساواة التامة لألكراد السوريني مع 
بقي��ة املواطن��ني م��ن حي��ث احلق��وق الثقافي��ة وتعل��م اللغ��ة القومية 
وبقي��ة احلق��وق الدس��تورية والسياس��ية واالجتماعّي��ة والقانوني��ة 
عل��ى قاع��دة وح��دة س��وريا أرض��ًا وش��عبًا، وال ب��د من إعادة اجلنس��ية 
وحق��وق املواطن��ة للذي��ن حرم��وا منه��ا وتس��وية ه��ذا املل��ف كلي��ًا.
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ترمجة مأمون حلي

 ليس األسد، بل اجملالس احمللية
هي الرّد على داعش

يف ح��ني نق��وم بقص��ف تنظي��م الدول��ة اإلس��المية، ويداف��ع بوريس جونس��ون علنًا عن دعم األس��د من أجل االس��تقرار،  	
نتجاهل الناس الذين يديرون يف هذا الوقت الش��كل الوحيد لس��وريا الذي ليس ش��كاًل ديكتاتوريًا، وال خالفًة إجرامية، ومُيّثل 

رّداً عل��ى كليهم��ا.

ترجمة

الواقع��ة  رة«،  احمل��رّ »املناط��ق  يف  	
حتت س��يطرٍة هّش��ٍة للمعارض��ة املعتدلة، مل 
يك��ن مّث��ة وج��وٌد، عملي��ًا، حلكوم��ٍة مركزيٍة 
منذ الثورة الي اندلعت قبل أكثر من أربع 
س��نواٍت خلت. يف هذا الفراغ ظهرت اجملالس 
الش��عبية،  القاع��دة  مس��توى  عل��ى  احمللّي��ة 
كامل��اء  أساس��يًة  عام��ًة  خدم��اٍت  مقّدم��ًة 
والكهرب��اء والتعلي��م والرعاي��ة الصحّي��ة. يف 
ه��ذا الع��ام انُتِخ��َب كّل جمل��س حمافظ��ٍة 
يف ه��ذه الش��بكة بطريق��ٍة دميقراطي��ة )رغم 
وجود بع��ض العيوب والتناقضات(. وحقيقة 
أن ه��ذا األم��ر ق��د ح��دث يف بل��ٍد يفتق��ر إىل 
، وحيكمه حزب البعث  تقليٍد دميقراطيٍّ حيٍّ
منذ عام 1963، هي أمٌر الفٌت ومدهش. وسط 
احل��رب حت��اول املعارض��ة املعتدل��ة أن تب��ن 
دول��ًة انطالق��ًا م��ن القاع��دة، معت��رًة نفس��ها 
واضعة األساس��ات الي ميكن للس��وريني ذات 
ي��وٍم أن يش��يدوا عليه��ا حكوم��ًة مس��ؤولًة أمام 
الش��عب. وعمله��ا يع��ن أن املعرك��ة م��ن أج��ل 
سوريا ليست منازلًة بني األسد وداعش كما 

نفك��ر يف الغ��رب.
وبالرغ��م م��ن أّن وزارة اخلارجي��ة  	
األمريكي��ة خّصص��ت للمعارض��ة باألم��س 
القري��ب 100 ملي��ون دوالٍر إال أّن وض��ع ه��ذه 
اجملال��س، دون مبالغ��ٍة، يبق��ى عصيب��ًا. يتعل��ق 
جزٌء من املش��كلة مبس��ألة إيصال النقود، ألّن 
املصارف غر مرتاحٍة لفتح حساباٍت جديدة، 
ووزارة اخلارجية ختش��ى -وهو أمٌر مفهوٌم- 
أن تنته��ي أكي��اس امل��ال يف أي��دي أعدائه��ا. 
م��ن ال��وارد، إىل ح��دٍّ كب��ٍر، أن نتص��ّور الدعم 
م��ن زاوية املس��اعدات اإلنس��انية، وم��ع أّن هذا 
األم��ر مس��ألة حي��اٍة أو م��وت، إال أن املعارض��ة 
املعتدل��ة ه��ي بالتأكيد م��ن يتوّجب علينا أن 
نقّوي��ه إن ُأري��د لس��وريا أن تصب��ح بل��داً قاب��اًل 
للحي��اة م��ن جدي��د. وه��ذا أم��ٌر حاس��م، ألن��ه 
بع��د أربع س��نواٍت من الب��ؤس والفوضى يريد 
الناس ببساطٍة أن يذهبوا إىل أّي مكاٍن تكون 
األم��ور في��ه مس��تقّرًة وأطفاهل��م يس��تطيعون 
ارتي��اد املدرس��ة، كم��ا ق��ال ل��ي عض��و جملٍس 
حمل��ّي: »يذه��ب امل��رء إىل أّي م��كاٍن ي��د في��ه 
م��الذاً آمن��ًا«. يتمث��ل أح��د احلل��ول يف الف��رار 

م��ن الب��الد. لك��ن، كم��ا أك��د تقري��ٌر ُنش��ر يف 
الغاردي��ان، حت��ى تنظي��م داع��ش حي��اول أن 
يب��ن بدي��اًل مقب��واًل ل��دى الن��اس؛ دول��ة تؤدي 
وظائفه��ا ومتتلك »كوادر إدارية«. وبوصفنا 
لداع��ش عل��ى أنه��ا طائف��ٌة مغلق��ٌة ومتعّصبٌة 
يته��ا. فف��ي  فق��ط فإنن��ا نقل��ل م��ن مق��دار جدِّ
الرقة لدى داعش »مكتب محاية املس��تهلك«، 
وُيق��ال إنه��ا ق��د بن��ت معم��اًل إلنت��اج البوظ��ة 
كج��زٍء م��ن خط��ٍة تبغ��ي خل��ق ف��رص عم��ل.
يف الص��راع م��ن أج��ل الش��رعّية يتّم  	
انتق��اء اجملال��س احمللّي��ة م��ن ِقب��ل كلٍّ م��ن 
داع��ش واألس��د كه��دٍف للهجم��ات. أخرن��ي 
يعم��ل  غ��ر حكومي��ٍة  مس��ؤوٌل يف منظم��ٍة 
م��ع اجملال��س احمللّي��ة ع��ن االغتي��االت ال��ي ال 
تتوق��ف، وق��ال ب��كل فخ��ٍر إنه��م كان��وا »رق��م 
اثن��ان عل��ى قائم��ة الكراهي��ة ل��دى داع��ش« 
بع��د التحال��ف ال��ذي تقوده الوالي��ات املتحدة. 
عضو جملٍس حمليٍّ يف درعا، الواقعة جنوب 
الب��الد، حك��ى ل��ي ع��ن ق��واٍت نظامي��ٍة حت��اول 
قص��ف أماك��ن اجتماعاته��م: »كن��ت هن��اك 
عندم��ا اس��ُتهِدف امل��كان بقص��ٍف ج��وّي، لي��س 
م��ّرًة أو مرت��ني، ب��ل أكث��ر م��ن عش��ر م��ّراٍت. 
حلسن احلظ، إن مل ُيصب املرء بشكٍل مباشٍر 

فإن��ه َيس��لم«.
م��ن احملتم��ل أن إلق��اء قنابلن��ا عل��ى  	
داع��ش، كم��ا حاج��ج هيالري ب��ن يف جملس 

العموم، س��يلحق الضرر بقدراتها العس��كرية 
بشكٍل مفيد، لكّن النصر الوحيد الذي ميكن 
أن ي��دوم س��يتحقق عندم��ا، يف املق��ام األول، 
ُننه��ي الفوض��ى ال��ي مسح��ت للتنظي��م أن 
يزده��ر. ومب��ا أنن��ا غ��ر راغب��ني، وبطريق��ٍة 
خمجلة، يف قبول الس��وريني يف بالدنا، فتلك 
هي أيضًا الوسيلة الوحيدة جلعلهم يتوقفون 
ع��ن اهلج��رة إلينا. إلنه��اء حالة الفوضى، فإن 
املطل��وب ه��و بني��ٌة حتتّي��ٌة وخدم��اٌت عام��ٌة 
وحكوم��ٌة فّعال��ة، وه��ذا م��ا ق��د يدف��ع أناس��ًا 
عل��ى ش��اكلة جونس��ون للتطّل��ع إىل األس��د 
بصفت��ه الش��خص األمث��ل لتقدي��م اس��تقراٍر 
ُيقص��ي داع��ش. لك��ن إن حص��ل ه��ذا فتل��ك 
خيان��ٌة لألم��ور ال��ي نؤم��ن به��ا، خصوص��ًا ألن 
أعض��اء اجملال��س هؤالء م��ن امُلرّجح أن ُيصابوا 
بإحب��اٍط ش��ديٍد إن أمس��ك بهم النظ��ام ثانية. 
لك��ن، باإلضاف��ة إىل ذل��ك، اجملال��س حلفاؤن��ا 
الطبيعيون، وهم حلفاؤنا بالفعل، وال ميكننا 
أن نس��تمّر يف جتاه��ل الن��اس الذين حياولون 

بن��اء ذاك الن��وع م��ن س��وريا ال��ذي ُنري��ده.
م��ن  ق��دراً  أمض��ى  بلدن��ا  أن  ل��و  	
الوق��ت يتكل��م في��ه عن اجملال��س احمللّية بقدر 
الوق��ت ال��ذي يتكل��م في��ه ع��ن وحش��ية دول��ة 
اخلالف��ة ل��كان م��ن املمك��ن أن جن��د طريق��ًة 
	نق��ّدم هل��ذه اجملال��س م��ن خالهل��ا مزي��داً م��ن 

املساعدة اجملدية.
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- ال تع��ر املق��االت املنش��ورة بالض��رورة ع��ن رأي اجملل��ة.

- ترح��ب امل����جلة مبس�����اهماتكم غ��ر املنش������ورة س��ابقًا.
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ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ مجّلة

صياد المدينة

آل األسد:
أربعة أياٍم من حزن دريد

يف��������اجئنا  األول:  3/كانــــون   
دري��د رفع��ت األس��د مب��������نشوٍر مقتض��������ٍب 
الفايس��بوك 	وغام��ٍض عل��ى صفحت��ه عل��ى 

 Douraid Alassad يقول: »الشاب مجال كفاح 
األسد يف ذمة اهلل..«. تنهال الاليكات والتعازي، 
دون أن يفص��ح أح��د املعلق��ني عن س��بب الوفاة 
أو يتس��اءل عن��ه. وكم��ا يفع��ل دري��د تنش��ر 

صفح��اٌت موالي��ٌة اخل��ر دون أّي معلوم��ات!

ملعرف��ة م��ا ح��دث ي��ب اللج��وء إىل  	
األخب��ار الش��فوية أو االس��تعانة بالصفح��ات 
املش��اركة يف سفك الدم األسدّي. ومن هناك 
نعل��م أن القتي��ل ق��د لق��ي مصرع��ه يف حمطة 
العائل��ة  رأس  مس��قط  القرداح��ة،  يف  وق��وٍد 
و»عرينه��ا«. أم��ا بع��د ذل��ك فتختل��ف الرواي��ات 
نتيج��ة تصفي��ة  قت��ل  إن��ه  يق��ول  م��ن  ب��ني 
	حس��اباٍت ب��ني أبيه، الش��هر بتج��ارة املخدرات، 
آل  م��ن  يكون��ون  رمب��ا  منافس��ني  وب��ني 
األس��د وش��ركائهم يف  آل  أق��ارب  ش��اليش، 
ه��ذه؛  املس��تدامة  التنمي��ة  مش��اريع  بع��ض 
وب��ني م��ن يق��ول إن »ش��هيد الكازي��ة« ق��د أردي 
فيه��ا  ال��دور  عل��ى  ش��جاٍر  نتيج��ة  	ببس��اطٍة 
أراد أن يتخط��اه، مم��ا يذّك��ر حبادث��ة اب��ن 
عم��ه س��ليمان بن ه��الل الش��هرة، عندما قتل 

مؤخ��راً عقي��داً يف جي��ش النظ��ام ألن��ه جت��اوزه 
بالس��يارة. أم��ا أكث��ر الرواي��ات تهذيب��ًا فتقول 
إن مج��ال قت��ل أثن��اء لعب��ه باألس��لحة الناري��ة 
م��ع صديقه جعفر ابن تاجر احلبوب املخّدرة 

حممد ش��اليش.
وراء  أن  يب��دو  األول:  4/كانــون  	
احلادثة س��ببًا يثر غضب األس��ود مل يس��تطع 
احلكي��م اإلفص��اح عن��ه فص��ّب حنق��ه عل��ى من 
»أعجب��وا« مبنش��ور النع��ي، قائاًل: »ع��دد األفراد 
يل��ي حاطني )اليك( على موضوع وفاة مجال 
حوال��ي 450 ف��رد. ع��دد األف��راد يل��ي مس��جلني 
تعليق��ات حوال��ي 211 ف��رد. ع��دد األف��راد يل��ي 
حاط��ني )الي��ك( م��ن خ��ارج قائم��ة األصدق��اء 
حوال��ي 50 إىل 60 ف��رد، وهؤالء غر مش��مولني 
به��ذه املالحظ��ات باعتب��ار أنهم ال يس��تطيعون 
تس��جيل تعليق��ات. مبعنى آخر هنال��ك حوالي 
و)الصديق��ات(  )األصدق��اء(  م��ن  ف��رد   180
حاطني )اليك( من دون أن يسجلوا أّي تعليق 
!!دخلك��ون ه��دول ش��و قصته��ون؟؟!! ليكون��وا 

مبس��وطني مث��اًل؟
وعلي��ه ف��إن كل م��ن وض��ع )اليك(  	

م��ن دون أن يس��جل كلم��ة ل��ن يك��ون من بني 
األصدقاء!«.

ينه��ي  إن  م��ا  األول:  5/كانــون  	
دري��د نش��رة األف��راد الس��ابقة، الص��ادرة ع��ن 
هيئ��ة أركان روح��ه، حت��ى تغ��ادره ش��خصية 
الس��خرة  مس��ؤول  أو  التعيين��ات  ضاب��ط 
واإلطع��ام ويرجع إىل طريقة تعبره األثرة 
مؤخراً بالريش��ة، فرس��م كاريكاتراً يس��خر 

في��ه م��ن تع��ازي الفايس��بوك.
اب��ن  ي�������ستقر  األول:  6/كانــون  	
رفع��ت نهائي��ًا، ويتب��نّي أص��ل العل��ة ودواءه��ا 
فيكت��ب: »ل��كل عائل��ة كبره��ا.... وهو القاس��م 
وآماهل��ا  بهمومه��ا  العائل��ة  هل��ذه  املش��رتك 
وأعماهلا وتراثها ومستقبلها... وغالبًا ما يكون 
هو الرجل العاقل الكبر يف الس��ن... حنن.. أي 
كلنا.. حنتاج إىل كبر العائلة... وال حُتسد 
إطالق��ًا كل عائل��ة لي��س فيه��ا كبره��ا«.

»اهلل  الصديق��ات:  إح��دى  تع��������لق  	
يرجعل�������كن كبر عيلتكن حل������ضن الوطن 
قريب��ًا...«، وتكت��ب أخ��رى: »اهلل خي�������لي القائ��د 

رب«. ي��ا  وعم��ره  عم��رك  ويط��ول 

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