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تفت��ح اإلجن��ازات ال��ي حققته��ا معرك��ة حل��ب حت��ى اآلن باب��ًا عريض��ًا للتف��اؤل مل يِعش��ه مجه��ور  	
الث��ورة من��ذ زم��ن. ولك��ن األه��م ه��و ما تعي��د التأكيد عليه من بدهي��اٍت يكّررها اجلميع كالم��ًا ولكنها قلما 
، وتنظيم امله��اّم وتوزيع األدوار،  تتح��ّول إىل وقائ��ع كم��ا ح��دث اآلن؛ وه��ي وح��دة الفصائ��ل يف عمٍل مجاع��يٍّ
وجت��اوز النظ��رة احمللي��ة الضّيق��ة، فق��د ش��ارك يف املع��ارك أبن��اء حل��ب وإدل��ب ومح��ص ومح��اة ودي��ر ال��زور 

والرق��ة.
ال جديد نظريًا يف هذه الوصفة س��وى أننا ال نطبقها إال يف ما ندر، حمّملني بلدنا وأهلنا وأنفس��نا  	
عن��اء س��لوك الط��رق املتعث��رة املكلف��ة دم��ًا، ف��ال ننه��ض م��ن هلون��ا غ��ري املس��ؤول وس��باتنا اخلط��ر وتناحرن��ا 
الس��خيف إال عندما توش��ك الكماش��ة أن تطبق علينا فننتفض لكس��رها بعزم. ولألس��ف، لقد عّوْدنا أنفس��نا 
ومجهورن��ا عل��ى اخليب��ات املتناوب��ة نتيج��ة ه��ذا الس��لوك املتقّل��ب. ولك��ن جمم��ل الظ��روف مل يع��د يس��مح لن��ا 
بتك��رار ه��ذه ال��دورة املهلك��ة م��ّرًة أخ��رى. لنح��رتم قلوب ماليني الس��وريني ال��ي خفقت ترتّقب بش��غٍف أخبار 
قّوتنا املوّحدة يف حلب، ولنحرتم دعاءهم احلاّر ودموعهم الفرحة مع كّل خطوٍة مشيناها، ولنحرتم تفاعل 
مئات املاليني معنا يف أحناء البالد العربّية واإلسالمّية والعامل، ولنحرتم أواًل أطفالنا الذين أعشى عيونهم 

الصغ��رية الدخ��ان األس��ود وأنه��ك س��واعدهم الغّض��ة ج��ّر الدواليب!
املعرك��ة طويل��ٌة مبعان��ي خمتلف��ة وس��ياقاٍت متع��ّددة، ف��إذا اس��تطاعت الفصائ��ل املقاتل��ة حترير ما  	
تبقى من أحياء حلب بالفعل، كما أعلنت بوضوح، ترتتب عليها مسؤولياٌت جساٌم يف تأمني السكان وضبط 
النزع��ات االنتقامي��ة والفوض��ى، ث��م يف إدارة ه��ذه املدين��ة الكب��رية ب��كّل املعاي��ري، وع��دم تك��رار جترب��ي إدل��ب 
والرق��ة، وكب��ح مطام��ع أّي فصي��ٍل باالس��تئثار أو الطغيان. ومن ناحيٍة أخ��رى فإن معركتنا ال تنتهي عند 
حلب، فما زال احملاصرون يستصرخون يف داريا والوعر والغوطة الشرقية من جهة، وما زالت أمامنا املهمة 

الك��رى يف كس��ر النظ��ام وإس��قاطه، وحتري��ر األراض��ي ال��ي حيتلها تنظي��م داعش.
مب��ارٌك أّي نص��ٍر يف حل��ب، ومبارك��ٌة أي خط��وٍة خيطوه��ا الثائ��رون الس��وريون فيه��ا عل��ى طري��ق  	
احلّرية والكرامة. غري أن علينا أن حنذر كثرياً من الغرور والتنازع والتسّرع وبرود اهلمم، كما علينا أن 
نرّكز على إيضاح صورتنا للعامل، فنحن خمتلفون يف العمق عّمن خرجوا يف املس��ريات مبتهجني حلصار 

300 أل��ف مدن��يٍّ يف األحي��اء الش��رقية م��ن حل��ب، من��ذ أي��اٍم قليل��ٍة فق��ط.
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معاذ طلب

مل  مفتوح��ٍة  حواري��ٍة  جلس��ٍة  يف  	
خت��ُل م��ن املش��احنات والتوت��ر، اجتم��ع ع��دٌد 
م��ن أعض��اء االئت��الف الوط��ّي لق��وى الث��ورة 
واملعارض��ة، يف مق��ّر منظم��ة »بيتن��ا س��وريا« 
مبدين��ة غ��ازي عينت��اب الرتكي��ة، م��ع ع��دٍد 
كبرٍي من ناشطي الثورة السورية يف املدينة 
املذكورة، تلبيًة لدعوة »تيار مواطنة« ضمن 
فعالي��ات »منت��دى مش��اركة«، يف اخلمي��س 
الثام��ن والعش��رين م��ن ش��هر مت��وز املنص��رم.

حض��ر م��ن جان��ب االئتالف كٌل من األعض��اء هادي البحرة،  	
وفاي��ز س��ارة، وموف��ق نريبي��ة، ونغ��م الغ��ادري، وحييى مكت��ي، وحممد 
س��ليم اخلطي��ب. افتت��ح البح��رة اجللس��ة فتح��ّدث ع��ن املس��ار السياس��ّي 
والتفاوض��ّي والتط��ورات العس��كرية احلالي��ة، وأك��د ع��دم وج��ود أّي 
تق��دٍم يف املفاوض��ات ال��ي تقتص��ر عل��ى املباحث��ات غري املباش��رة، وازدياد 
تعقيدات امللفات املطروحة بسبب عدم وجود نوافذ للحّل بني القطبني، 
األمريكّي املتمسك باحلّل السياسّي والروسّي الذي ما يزال متمسكًا 

باحل��ّل العس��كرّي وضالع��ًا في��ه بأعل��ى درج��ات العن��ف.
ويف مع��رض ردوده عل��ى مداخ��الت املش��اركني ال��ي كان  	
أغلبه��ا مليئ��ًا باالنتق��ادات الالذع��ة لعم��ل االئت��الف، وفس��اده املال��ّي 
واإلدارّي، واحملاصص��ات السياس��ية يف داخل��ه، إىل درج��ٍة ُوص��ف فيه��ا 
باملؤّسس��ة غ��ري الوطني��ة؛ ب��ّرر البح��رة ذل��ك ب��أن الس��وريني مل تك��ن 
لديه��م اخل��رة السياس��ية، إذ مل تك��ن س��ورية دول��ًة دميقراطي��ًة خالل 
العق��ود الفائت��ة. وقام��ت الدول، بعد انطالق الثورة، بتأس��يس كياناٍت 
سياس��يٍة تتضم��ن ب��ذوراً خالفي��ة، إضافًة إىل رس��م خ��طٍّ أمحر يقضي 
بع��دم التق��اء املس��ارين )السياس��ّي والعس��كرّي(. واس��تعرض حم��اوالٍت 
لتوحيد هذين املس��ارين، جمهزًة خبطط العودة إىل س��ورية ومدّعمًة 
بدراس��ٍة كامل��ٍة ودقيق��ة، قوبل��ت بقط��ع الدع��م ع��ن االئت��الف بع��د أن 

الق��ت الرتحي��ب ظاهري��ًا م��ن ال��دول الداعم��ة!
أن  البح��رة  أوض��ح  االئت��الف  اس��تلمها  ال��ي  املبال��غ  وع��ن  	
جمموعه��ا مل يتج��اوز املائ��ة ملي��ون دوالر من��ذ بداي��ة التش��كيل، وكان 
م��ن املف��رتض أن خت��دم عم��ل ه��ذه املؤّسس��ة باعتباره��ا ممثاًل سياس��يًا، 
ولكنها ُأجرت -حتت ضغوط جرائم النظام ومعاناة الس��وريني- على 
دع��م الفصائ��ل العس��كرية واملنظم��ات اإلغاثي��ة واملستش��فيات. منّوه��ًا 
إىل عج��ز اجملتم��ع الدول��ّي ع��ن س��ّد احتياجات الش��عب الس��وري، وإىل 
أن الدع��م املوّج��ه لالئت��الف ُيقّدم »بالقّطارة«، وبش��كٍل ال حُيدث خلاًل 

يف الت��وازن املط��روح دولي��ًا.
العلي��ا  واهليئ��ة  االئت��الف  دور  ع��ن  نريبي��ة  وحت��دث  	
للمفاوضات يف العملية السياس��ية، مستش��رفًا عدم وجود حلٍّ قريب، 
يف ظ��ّل اإلدارة األمريكي��ة احلالي��ة عل��ى األق��ل. وش��رح آلي��ة عم��ل 

وحم��اوالت اإلص��الح الذاتي��ة لالئت��الف، وأهمي��ة التمس��ك به��ذه 
املؤّسس��ة ال��ي »ال يوج��د هل��ا بديل«، ووجوب محايتها من »التش��ظي«. 
وأّكد عدم تقدم االئتالف خطوًة إىل األمام من دون إعادة هيكلته 
»ترش��يقه وتوس��عته«، م��ع احتم��ال ع��دم جناح هذه اخلط��وة إال بعقد 

مؤمت��ٍر وط��يٍّ جام��ع.
دور  االئت��الف  عض��و  أوض��ح  السياس��ية  العملي��ة  وع��ن  	
اجله��ات املعرقل��ة للح��ّل )النظ��ام، إي��ران، روس��يا( ومتس��كها باحل��ّل 
عل��ى  احلص��ول  إىل  الس��اعية  األوربي��ة  والضغ��وط  العس��كرّي، 
ضماناٍت ملرحلٍة انتقاليٍة بدرجٍة أكر من الضغوط الي متارس��ها 

املتح��دة. الوالي��ات 
ويف رّده عل��ى تس��اؤالٍت طرحه��ا ع��دٌد م��ن احلاضري��ن عم��ا  	
إذا كان قد بقي لالئتالف أّي دوٍر يلعبه يف هذا الوقت، وحتديداً يف 
ظ��ّل حص��ار حل��ب الذي ينبئ بكارثٍة إنس��انيٍة وكس��ٍر لعظم الثورة؛ 
أك��د نريبي��ة عل��ى تواصله��م الدائ��م م��ع الفصائ��ل والتنس��يق بينه��ا، 
والس��عي إىل بن��اء وح��دٍة عس��كرية، ومطالب��ة دول االحت��اد األورب��ّي 

بالضغ��ط عل��ى األط��راف املس��اهمة يف حص��ار حل��ب.
أم��ا اخلطي��ب فتن��اول تش��كيلة احلكوم��ة األخ��رية ونيله��ا  	
نتيج��ة  االئت��الف،  أعض��اء  أص��وات  م��ن  املطلق��ة  األغلبي��ة  ثق��ة 
الرغب��ة يف نق��ل العم��ل إىل الداخ��ل ودون »حماصص��ات«، منّوه��ًا 
إىل الصعوب��ات والتحدي��ات ال��ي س��تواجه احلكوم��ة الس��اعية إىل 
تثبي��ت أركانه��ا وكس��ب احلاضن��ة الش��عبية واس��تخالص س��يادٍة 
مفق��ودٍة بإمكاني��اٍت حم��دودٍة ج��داً. وقاب��ل س��يل االنتق��ادات املوّجه��ة 
إىل أداء أعض��اء االئت��الف باملطالب��ة بع��دم توجي��ه االتهام��ات قب��ل أن 
يت��م حتدي��د املس��ؤوليات والصالحي��ات، إذ إن االئت��الف ُش��ّكل ليك��ون 

مظل��ًة سياس��يًة فق��ط، ال ليك��ون بدي��اًل ع��ن حكوم��ة النظ��ام.
مؤّسس��ة  اجملل��ة  طالب��ت  املدين��ة«  ل�»ع��ني  مداخل��ٍة  ويف  	
االئت��الف ب��أن تتمت��ع بالش��فافية، وانتق��دت ع��دم االس��تجابة ملطالب 
الث��ّوار الراغب��ني يف تغي��ري ممثليه��م فيه��ا، كمطالبة أبن��اء دير الزور 

احمللي��ة. اجملال��س  ع��ن  احملافظ��ة  ممث��ل  باس��تبدال 

االئتالف السورّي..
عجٌز عن اإلصالح ودعٌم »بالقّطارة«



طريق امليليشيات إىل احلصار
مُيك��ن اعتب��ار أن معرك��ة حل��ب الك��رى ق��د ب��دأت عندم��ا  	
ظه��ر حس��ن نص��ر اهلل، قائ��د حزب اهلل اللبنان��ّي، يف األيام األخرية من 
شهر حزيران املاضي وأعلن أن معركة حلب هي للدفاع عن سوريا 
بالكام��ل، وأن��ه س��يزيد قوات��ه يف حل��ب، وأن عل��ى اجلمي��ع أن يتحض��ر 
ألن املعرك��ة احلقيقي��ة االس��رتاتيجية الك��رى ه��ي معرك��ة حل��ب.

وبالفع��ل مل مت��ض ع��ّدة س��اعاٍت عل��ى خطاب��ه حتى ظهرت  	
نتائج��ه مباش��رًة عل��ى األرض، إذ اندلع��ت اش��تباكاٌت عنيف��ٌة عل��ى 
جبه��ة امل��الح القريب��ة م��ن طري��ق الكاس��تيللو، الش��ريان الوحيد الذي 
يصل بني أحياء حلب اخلاضعة لس��يطرة فصائل املعارضة املس��لحة 

والري��ف الش��مالّي.
مل تك��ن لطري��ق الكاس��تيللو س��ابقًا أّي أهمي��ة، فه��و طري��ٌق  	
��ي به��ذا االس��م ع��ام 2013 نس��بًة إىل مطع��م الكاس��تيللو  تراب��يٌّ ُسّ
القري��ب من��ه. كم��ا أن��ه مل يك��ن الطري��ق الوحي��د ال��ذي يص��ل حل��ب 
بريفه��ا، إال أن��ه أصب��ح كذلك بعد خس��ارة املعارض��ة طريقني غريه.

مع��ارك كب��ريٌة ش��هدتها منطق��ة امل��الح، مش��ال الطري��ق،  	
خ��الل األس��ابيع األخ��رية؛ ب��ني ق��وات النظام ولواء الق��دس وحزب اهلل 
وميليش��يات عراقي��ة وأفغاني��ة من جهة، وفصائل املعارضة املس��لحة 
كحركة نور الدين الزنكي وجتمع فاس��تقم كما ُأمرت واجلبهة 
الش��امية وكتائ��ب ث��وار الش��ام وجبهة النصرة وغريه��ا من الفصائل 
م��ن جه��ٍة أخ��رى. وق��د غلب��ت عل��ى ه��ذه املع��ارك س��ة الك��ّر والف��ّر، 
وأس��فرت يف النهاي��ة ع��ن س��يطرة النظ��ام عل��ى م��زارع امل��الح ومطع��م 
الكاس��تيللو حت��ت غط��اٍء ج��ويٍّ روس��يٍّ كثي��ف، إذ ش��هدت منطق��ة 
امل��الح وحن��درات وطري��ق الكاس��تيللو يومي��ًا، وألكث��ر م��ن ش��هرين، 
غ��اراٍت جوي��ًة عل��ى م��دار الس��اعة، وصل��ت يف بع��ض األي��ام إىل أكثر 
من مئي غارٍة يف اليوم الواحد، اس��تعمل فيها النظام وحلفاؤه ش��تى 
أن��واع األس��لحة وم��ن بينها القناب��ل العنقودية والقنابل الفوس��فورية 

احملرم��ة دولي��ًا.
كم��ا تزامن��ت مع��ارك امل��الح م��ع مع��ارك عنيف��ٍة يف معامل  	
اللريم��ون وح��ّي ب��ي زي��د جن��وب الطري��ق، ف��أدى تق��دم ق��وات النظ��ام 
م��ن جه��ة امل��الح وس��يطرة ق��وات محاية الش��عب الكردية على الس��كن 

الش��بابي يف ح��ّي األش��رفية إىل حماص��رة املعارض��ة املس��لحة يف ح��ّي 
ب��ي زي��د، مم��ا اضطره��ا إىل االنس��حاب يف وق��ٍت قص��رٍي ليس��يطر 

النظ��ام ويطب��ق احلص��ار الكام��ل عل��ى حل��ب.
معاناة املدنيني

كان للحصار وقٌع مباش��ٌر على الس��كان املقيمني يف أحياء  	
حل��ب احملاص��رة، الذي��ن يتج��اوز عدده��م أكث��ر م��ن ثالمثئ��ة أل��ف، 
حس��ب إحص��اء اجملل��س احمللّي ملدين��ة حلب. إذ افتقدت األس��واق ملواد 
عدي��دة، وخصوص��ًا احملروق��ات واخلضروات واملعلبات. كما ش��هدت 
األس��عار ارتفاع��ًا كب��رياً، فج��ّرة الغاز -مثاًل- زاد س��عرها من مخس��ة 
آالف لريٍة س��وريٍة ليتجاوز اخلمس��ة عش��ر ألفًا بعد ثالثة أياٍم فقط 
من احلصار، وقد جتاوز اآلن األربعني ألف لريٍة بعد مضّي أقل من 

ش��هٍر عل��ى احلصار.
وعان��ت املدين��ة م��ن احت��كار بعض التج��ار للم��واد الغذائية.  	
اجملل��س احملل��يّ ملدين��ة حل��ب، وبن��اًء عل��ى دراس��ة اللجن��ة التمويني��ة 
ألس��عار امل��واد األساس��ية املوج��ودة يف الس��وق، أص��در تعميم��ًا بع��د 
اجتم��اٍع مّت عق��ده ب��ني اللجن��ة التموينية والتج��ار واملنتجني، تضّمن 
اخل��رات  أصح��اب  م��ع  باملش��اركة  اعتماده��ا  مّت  أس��عاٍر  الئح��ة 
واجله��ات املعني��ة. وأك��د التعمي��م عل��ى ع��دم احت��كار أو إخف��اء أّي 
س��لعٍة أو م��ادٍة غذائي��ة. التقين��ا أب��و يوس��ف، أح��د القاطن��ني يف ح��ّي 
بس��تان القصر، الذي أكد لنا أن نس��بًة كبريًة من التجار مل تلتزم 
باألس��عار احمل��ددة للم��واد، وأن األس��عار ارتفع��ت كث��رياً باملقارنة مع 
متوس��ط دخ��ل الف��رد يف حل��ب، وأن املوض��وع خرج ع��ن طاقة حتمله. 
أما أحد التجار، الذي فّضل عدم ذكر اسه، فقد فّسر عدم التزامه 
باألس��عار بأن��ه اش��رتى بع��ض امل��واد الغذائي��ة بع��د إغ��الق الطري��ق، 

وبالتال��ي فإن��ه م��ن الطبيع��ّي أن يك��ون س��عرها مرتفع��ًا.
بع��د إطب��اق احلص��ار ب��دأ األهال��ي باللج��وء إىل وس��ائل  	
جدي��دة، وم��ن أهّمه��ا الزراع��ة ال��ي انتش��رت بكث��رٍة يف أحي��اء حل��ب، 
يف املن��ازل واحلدائ��ق وب��ني ال��ركام وعل��ى أس��طحة املبان��ي. يق��ول 
أب��و يوس��ف: »قمن��ا، أن��ا وأوالدي، بنق��ل كمي��ٍة م��ن ال��رتاب إىل حّين��ا 
بس��تان القص��ر، ث��م وّزعن��ا ه��ذا ال��رتاب عل��ى صنادي��ق م��ن »الفل��ني« 
وزرعناها بأنواٍع عديدٍة من البذور الي ميكن أن ُتزرع يف مناخ حلب، 
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وخصوص��ًا الكوس��ا والباذجن��ان والبن��دورة وغريه��ا م��ن اخلض��روات«.
وج��اء انتش��ار الزراع��ة املنزلي��ة رغ��م ع��دم وج��ود أّي خ��رٍة  	
س��ابقٍة ل��دى األهال��ي، نظ��راً ألن حل��ب مدين��ٌة اقتصادي��ة وجتاري��ة مل 

االخ��رتاع!  أم  احلاج��ة  أن  إال  قب��ل،  م��ن  بالزراع��ة  س��كانها  يهت��ّم 
املدن��ي مش��اريع  كم��ا أطلق��ت بع��ض منظم��ات اجملتم��ع  	
لزراع��ة احلدائ��ق واألراض��ي الزراعي��ة، يف س��عٍي منها ملس��اعدة األهالي 

ممكن��ة. م��ّدة  أك��ر  احلص��ار  وج��ه  يف  الصم��ود  عل��ى 
ممّرات االستسالم

بع��د إطب��اق احلص��ار أق��دم النظ��ام عل��ى عّدة خط��واٍت غريبٍة  	
من نوعها، كان أوهلا إلقاء الطريان، خالل اليومني األولني للحصار، 
م��واّد غذائي��ًة روس��يًة ال تكف��ي مبجموعه��ا لثالث��ني ش��خصًا. وق��د لقي 
ه��ذا الفع��ل الس��خرية م��ن الس��كان؛ يق��ول أب��و مجي��ل: »ج��اءت الطائ��رة 
احلربي��ة واس��تهدفت حارتن��ا بص��اروٍخ حرب��ّي، استش��هد نتيجته طفل، 
ومل مت��ض نص��ف س��اعٍة حت��ى ع��اد الط��ريان نفس��ه وألق��ى علين��ا بض��ع 

م��واد غذائي��ة، وكأنه��م يريدونن��ا أال من��وت وحن��ن جائع��ون!«.
وح��ذرت هيئ��ة الطباب��ة الش��رعية حبل��ب األهال��ي م��ن ه��ذه  	
األطعم��ة الحتم��ال كونه��ا مس��ممة، وطلب��ت منه��م ع��دم التعام��ل مع 

أو إطعامه��ا ألطفاهل��م. امل��واد بأكله��ا  أيٍّ م��ن ه��ذه 
ومل مت��ضِ س��اعاٌت قليل��ٌة إال وأعل��ن إع��الم النظ��ام وش��ريكه  	
الروس��ّي ع��ن فت��ح ثالثة مم��ّراٍت آمنٍة للمدنيني لالنتق��ال من األحياء 
احملاص��رة إىل األحي��اء ال��ي يس��يطر عليه��ا النظ��ام، باإلضاف��ة إىل 
مم��رٍّ واح��ٍد للمقاتل��ني الذي��ن ي��وّدون تس��ليم أنفس��هم، بع��د أن أص��در 
بش��ار األس��د »عف��وًا« ع��ن حامل��ي الس��الح إذا بادروا إىل تس��ليم أنفس��هم 

وأس��لحتهم خ��الل ثالث��ة أش��هر، إال أن��ه مل يس��لم أح��د نفس��ه!
املدني��ون أيض��ًا مل تك��ن لديه��م ثق��ٌة بالنظ��ام، ومل جي��رؤ أيٌّ  	
منهم على العبور إىل األحياء اخلاضعة لسيطرته، خوفًا من االعتقال 
أو التصفي��ة أو جّره��م إىل جبه��ات القت��ال عن��وًة. وأك��د ناش��طون 
وإعالمي��ون ل�»ع��ني املدين��ة« أن النظ��ام مل يفت��ح عملي��ًا أّي مع��ٍر م��ن 

املعاب��ر ال��ي حّددته��ا وس��ائل اإلع��الم التابع��ة ل��ه.
تتال��ت ردود الفع��ل السياس��ية ح��ول املعاب��ر، فق��ال رئي��س  	
مكت��ب العملي��ات اإلنس��انية يف األم��م املتح��دة، س��تيفن أوبراي��ن: »م��ن 
الضروري أن حتصل هذه املمّرات على ضمانات مجيع أطراف النزاع، 
وأن تستخدم طوعًا. كما جيب أال جُيَر أحٌد على الفرار عر طريٍق 

حم��ّددٍة أو إىل وجه��ٍة معين��ة«. وش��ّدد س��تيفان دي ميس��تورا، مبعوث 
األم��م املتح��دة إىل س��وريا، عل��ى أهمي��ة من��ح املدني��ني يف حل��ب خي��ار 
البق��اء يف املدين��ة وع��دم إجباره��م عل��ى اخل��روج منه��ا. وم��ن جانب��ه 
أب��دى الس��فري الريطان��ي ماثي��و رايكروف��ت تش��كيكه، رداً على س��ؤاٍل 
بهذا الش��أن، وقال: »إذا أجازت هذه املمّرات نقل املس��اعدات إىل حلب 
فهي موضع ترحيب«، رافضًا فكرة استخدامها »إلفراغ حلب« متهيداً 
للهج��وم عل��ى املدين��ة. وتاب��ع رايكروف��ت أن »أفض��ل م��ا ميك��ن فعل��ه 
لتحس��ني الوض��ع يف حل��ب ه��و وق��ف محل��ة القص��ف ال��ي ينفذه��ا 
النظ��ام وحلف��اؤه«. وصّرح��ت اخلارجية الفرنس��ية أن خط��ة املمّرات 
اآلمن��ة يف حل��ب ليس��ت ح��اًل ذا مصداقي��ة. وبدوره��ا دع��ت اللجن��ة 

الدولي��ة للصلي��ب األمح��ر إىل هدن��ٍة عاجل��ٍة يف املدين��ة.
ملحمة حلب الكربى

مل تس��تكن فصائ��ل املعارض��ة املس��لحة للحص��ار، فأع��ّدت  	
العدة والعتاد لفتح طريٍق جديٍد غري طريق الكاستيللو، من الريف 
اجلنوب��ّي الغرب��ّي حلل��ب ب��داًل من الريف الش��مالّي. وش��هدت معارك 
الي��وم األول مل��ا ّست��ه الفصائ��ل »ملحم��ة حل��ب الك��رى«، يف 31 مت��وز 
املنص��رم، اش��تباكاٍت س��يطرت خالهل��ا املعارض��ة عل��ى مش��روع 1070 
ش��قة ومدرس��ة احلكم��ة وتّل��ي مؤت��ة وأح��د، يف طريقه��م إىل معمل 
اإلسن��ت وكتيب��ة املدفعي��ة اللذي��ن ُيع��ّدان م��ن أك��ر ق��الع النظ��ام 
وأش��دها حتصين��ًا يف الش��مال الس��ورّي. وم��ن املتوق��ع أن تش��هد حل��ب 

واح��دًة م��ن أكث��ر املع��ارك ض��راوًة خ��الل الس��نوات األخ��رية.
وتص��ادف الي��وم األول ملع��ارك ف��ك احلص��ار م��ع محل��ة  	
#الغضب_حلل��ب. وش��هدت مجي��ع ش��وارع حل��ب احملاص��رة ح��رق 
األهال��ي وأطفاهل��م إط��ارات الس��يارات حلج��ب الرؤي��ة ع��ن الط��ريان، 
وبالفعل هذا ما حدث. إذ ش��ّكل حرق الدواليب غيمًة س��وداء كبريًة 
فوق حلب، ما أّدى إىل منع الطريان من استهداف األحياء احملاصرة، 
حني حّول أطفال املدينة الدواليب الي أش��علوها إىل نوٍع جديٍد من 

مض��ادات الط��ريان! 
كل األنظ��ار اآلن موّجه��ٌة إىل حل��ب، فامللحم��ة الك��رى  	
ل��ن تك��ون س��هلًة أب��داً عل��ى مجيع األط��راف، وخصوصًا بع��د أن بدأت 
فصائل املعارضة املس��لحة باحلديث عن حترير كامل حلب ال عن 
ف��ّك احلص��ار فق��ط. واألي��ام القادمة كفيلٌة بأن تكش��ف لنا الصورة 

املس��تقبلية حلل��ب، أك��ر م��دن س��ورية وعاصمته��ا االقتصادي��ة.

إعداد األرض للزراعة - من صفحة اجمللس احمللي ملدينة حلب
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حممد سرحيل
يف الراب��ع عش��ر م��ن آذار ع��ام 2016 وّدع��ت حل��ب الش��هيد  	
عم��ر س��ندة، أح��د أب��رز ق��ادة اجلي��ش احل��ّر داخ��ل املدين��ة، لريح��ل 
ع��ن الدني��ا والث��ورة واح��ٌد م��ن أوف��ى وأنب��ل رجاالته��ا؛ فم��ن هو؟ وما 

البصم��ة ال��ي متّي��ز به��ا ع��ن غ��ريه؟
الشهيد يف سطور

عم��ر س��ندة )أب��و إساعي��ل( اب��ن ح��ّي الكالس��ة الش��هري  	
بش��هامة أبنائ��ه وعراق��ة عائالت��ه. ول��د قب��ل 29 عام��ًا لعائل��ٍة معروف��ٍة 
بالعلم. َدَرس يف املدرسة الشرعية الشعبانية وختّرج فيها، ثّم حصل 
على إجازٍة يف الشريعة من جامعة دمشق. تنّقل يف جوامع حلب بني 

إم��اٍم وخطي��ب، كم��ا عم��ل يف التج��ارة والصناع��ة.
خطى الثورة األوىل

دخ��ل عم��ر عل��ى خ��ّط الث��ورة، واخن��رط فيها بش��كٍل مباش��ٍر  	
للم��ّرة األوىل، يف جن��ازة مف��ي حلب د. إبراهيم س��لقيي، الذي حتّول 
تش��ييع جثمان��ه م��ن اجلام��ع األم��وّي إىل أش��هر مظاه��رٍة عرفته��ا 
املدين��ة أواخ��ر ع��ام 2011. هاج��َم عم��ر م��ع أح��د أوالد عمومت��ه ضابط��ًا 
للنظ��ام أم��ام املق��رة وأش��بعاه ضرب��ًا، رداً على اعتدائ��ه وعناصره على 
املش��ّيعني. اعتقل إثرها لعّدة أيام، ثم ُأفرج عنه ليبدأ مرحلًة جديدًة 

م��ن اإلع��داد والتجهي��ز.
وم��ع دخ��ول الث��ورة يف حل��ب فص��اًل جدي��داً، باقتح��ام ل��واء  	
التوحي��د مل��ا يق��رب م��ن نص��ف أحي��اء املدين��ة، أّس��س عم��ر كتيب��ة 
أس��ود اإلس��الم، الي ُش��كلت غالبّيتها من عائلة )آل س��ندة( وأبناء حّي 
الكالس��ة، وكان��ت هل��م الي��د الّط��وىل يف من��ع وق��وع أّي اعت��داٍء عل��ى 
األم��الك اخلاّص��ة أو العاّم��ة، خ��الف األحياء األخ��رى الي دخلها غري 

أبنائه��ا.
قائٌد بالفطرة

متّت��ع أب��و إساعي��ل بصف��اٍت قيادي��ٍة و »كاريزم��ا« جذاب��ة،  	
مج��ع فيه��ا ب��ني احل��زم والل��ني. وم��ن ه��ذه الصف��ات تقّدم��ه صف��وَف 
مقاتلي��ه، ومش��اركته هل��م أعم��ال احلف��ر وبن��اء املتاري��س وغريها، أما 
يف األوق��ات العادي��ة ف��رتاه بينهم جيالس��هم وميازحه��م، وبالكاد ميكن 
متيي��زه عنه��م! ورغ��م رّق��ة قلب��ه الش��ديدة، واالبتس��امة املصاحب��ة ل��ه 
معظم أوقاته، إال أّنه قائٌد شرٌس ال يعرف الّصعاب وال يهاب خوَضها.

وم��ن الناحي��ة العس��كرية أظه��ر عم��ر خ��رًة فريدة، حُبس��ن  	

إع��داده وختطيط��ه اإلس��رتاتيجّي بعي��ِد امل��دى. وكان أح��د الذي��ن 
تس��تعني به��م معظ��م الفصائ��ل خلرت��ه وذكائ��ه. حت��ى أّن اهلج��وم 
العني��ف ال��ذي تعّرض��ت ل��ه األحي��اء احمل��ّررة م��ن مدينة حل��ب مؤخراً 

كان ق��د تنّب��أ ل��ه وأع��ّد ل��ه جي��داً قب��ل عام��ني! 
جبه��ات  عل��ى  تق��ّدٍم  أّي  إح��راز  م��ن  النظ��ام  يتمك��ن  مل  	
كتيبته، بل تكّبد خسائر كبرية، أشهُرها يف فرع املرور والراموسة. 
كم��ا أردت العدي��د م��ن قّناص��ة القص��ر البل��دي! وم��ن ناحي��ٍة أخ��رى 
اش��تهرت الكتيب��ة بتصني��ع الس��الح احملّل��ّي وتذخ��ري نفس��ها بنفس��ها، 
معتم��داً عل��ى مش��اريَع جتارّي��ٍة خاّص��ٍة لتموي��ل مقاتلي��ه، وزراع��ة 
اخلض��ار وتربي��ة بع��ض أنواع احليوانات به��دف حتقيق اكتفاٍء ذاتيٍّ 

ول��و باحل��ّد األدن��ى.
القوّي األمني

تق��ع اجلبه��ة ال��ي تراب��ط عليه��ا الكتيبة يف مرك��ز املدينة  	
قرب س��وق اهلال، وهي منطقٌة جتاريٌة فيها عش��رات احملال واملعامل 
ال��ي حت��وي بضائ��ع تق��ّدر قيمته��ا بعش��رات املالي��ني، وكن��ُت ش��اهداً 
ك س��اكٌن فيه��ا! وق��د َع��َرض علي��ه  عل��ى تل��ك البضائ��ع ال��ي مل حي��رَّ
أح��د جّت��ار احل��رب مبال��غ طائل��ًة مقاب��ل تس��ليم املنطق��ة، مل��ا فيه��ا من 
بضائ��ع، إال أن��ه رف��ض بالطب��ع. وم��ن أش��هر القص��ص ال��ي ُعرف��ت 
��ُه عم��ر وتوّع��د  َ عن��ه، وكن��ت ش��اهداً عليه��ا أيض��ًا، قص��ة عنص��ٍر َوخبَّ
مبحاس��بته ح��ني عل��م بأن��ه اس��تخدم )خبة واحدة( م��ن زجاجة عطٍر 

يف من��زٍل ش��به مه��ّدٍم عل��ى نقط��ة رب��اط! 
الشهيد يف عيون أهله

يق��ول وال��ده احل��اج إساعي��ل، يف مقابل��ٍة أجريناه��ا مع��ه،  	
إّن ق��دوم عم��ر كان ف��أل خ��رٍي علي��ه، وإن��ه أس��اه تيّمن��ًا بالصحاب��ّي 
اجلليل عمر بن اخلطاب، الفاروق بني احلق والباطل، إذ كان يأمل 
أن يك��ون ل��ه م��ن اسه نصيٌب يف التأّس��ي بأخالق��ه واالقتداء مبنهجه 

يف إقام��ة الع��دل ّورد احلق��وق ألهله��ا، وه��ذا م��ا حص��ل! 
أم��ا أخ��وه الش��يخ حمم��د فيق��ول: ت��رك رحيل��ه  	
فراغ��ًا كب��رياً يف العائل��ة ال��ي اعت��ادت أن جتتم��ع عن��د 
عم��ر )االب��ن األصغر( الذي ما كان يفّوت أّي مناس��بٍة، 
خصوص��ًا الدينّي��ة منه��ا؛ إذ جيمع عائلته ويقضي معها 
س��اعاٍت طوااًل، ال يوّفر فيها أّي حلظٍة للعب مع صغرٍي 
أو ممازح��ة كب��ري. ويضي��ف إن الش��هيد الراح��ل ب��ذل 
الكثري من ماله اخلاّص، وباع مصاَغ زوجته ليشرتي به 
بندقيتني روسيتني أول الثورة، ورحل ومل يرتك ألهله 
ش��يئًا س��وى حم��لٍّ لبي��ع اهلوات��ف احملمول��ة -ميلك��ه قبل 

الث��ورة– س��ّخره لتموي��ل الكتيب��ة! 
ذاك��رة  لك��ن  رحل��وا،  عم��ر...  مث��ل  كث��ريون  	
التاري��خ ال تتس��ع إال مل��ن الحقته��م األض��واء وعدس��ات 

... الكام��ريا 

عمر سندة
القائد األسطورة
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مريم أمحد

قال وزير الصّحة يف حكومة النظام السابقة، نزار يازجي،  	
لصحيفة تش��رين، يف لقاء نش��ر يف 2016/4/17، إن املصابني مبرض 
الس��كرّي يش��كلون 13 يف املئ��ة م��ن الس��كان، وإن الواح��د منه��م يكل��ف 
ال��وزارة م��ا يق��ارب 400 أل��ف ل��ريٍة س��وريٍة س��نويًا. وم��ن ه��ذا التصريح 
ن��درك النس��بة املرتفع��ة للمرض��ى، والتكلف��ة العالي��ة ال��ي تق��ع عل��ى 
كاه��ل املص��اب به��ذا امل��رض يف املناط��ق احمل��ّررة بع��د أن خرج��ت ع��ن 

س��يطرة النظ��ام.
تعان��ي مدين��ة إدل��ب وريفه��ا م��ن نق��ٍص ح��ادٍّ يف األنس��ولني  	
وأدوي��ة تنظي��م الس��كر يف ال��دم، ألس��باٍب ع��ّدٍة أهمه��ا قص��ف الط��ريان 
الروسّي-الس��ورّي للمراك��ز الطبي��ة وللمستش��فيات؛ م��ا أّدى إىل 
تقلي��ص عدده��ا وخ��روج أكثره��ا ع��ن اخلدم��ة، فض��اًل ع��ن قل��ة 
املنظم��ات الطبي��ة الداعم��ة للمراك��ز الطبي��ة ال��ي تعن��ى مبرض��ى 
الس��كرّي، يف ح��ني قام��ت الدول اجمل��اورة بإغ��الق معابرها احلدودية 
مع سوريا؛ ما أّدى إىل خلق مشكلٍة كبريٍة دفعت املرضى إىل التنقل 
ب��ني امل��دن والبح��ث ع��ن ال��دواء على رف��وف الصيدلي��ات اخلاوية منه.

هيثم اخلالد أحد سكان ريف إدلب اجلنوبّي، ابن الثالثني  	
ربيعًا، مريٌض بالس��كر الش��بابّي، ويعتمد على األنس��ولني منذ أكثر 
من عشرة أعوام، وحيتاج بشكٍل يوميٍّ إىل جرعتني منه، فهّمه األول 
تأمني تلك املادة الدوائية لضبط س��كره قدر اإلمكان. يقول: »أقضي 
نصف نهاري أحبث عن األنسولني الذي أحتاج إليه بشكٍل دائم. وقد 
تضاع��ف س��عره 20 م��ّرًة عم��ا كان، وأش��رتي العب��وة ب���8 آالف ل��ريٍة 
أحيانًا، وهي تكفي ملدة 10 أياٍم فقط. واملنظمات الطبية ال توفر هذه 

امل��ادة للجميع«.
امل��ادة، قائل��ة:  وتش��كو الس��يدة فاطم��ة م��ن فق��دان تل��ك  	
»أصبح��ت يف اآلون��ة األخ��رية أعان��ي م��ن نق��ص مادة األنس��ولني. لقد 
كن��ت أتن��اول احلب��وب وه��ي متواف��رة نوع��ًا م��ا؛ ولك��ن من��ذ أن ب��دأت 
بتن��اول جرع��ة األنس��ولني ازدادت صعوب��ات تأمينه��ا... جمّرد التفكري 
بطريق��ٍة م��ا لتأم��ني األنس��ولني يف ظ��ّل افتق��ار الصيدلي��ات إلي��ه 
يرف��ع مع��دل الس��كري ل��دي«. ولكنه��ا تق��ول إنه��ا مل تع��د تعتم��د عل��ى 

األنس��ولني بش��كٍل مس��تمّر، ب��ل أصبح��ت تتناول��ه بش��كٍل متقط��ٍع أو 
عن��د الضرورة امللحة، حبس��ب الكمي��ة الي حتصل عليها عن طريق 

بع��ض األق��ارب يف اخل��ارج.
وق��ال الصيدالن��ي حمم��د، م��ن أهال��ي قلع��ة املضي��ق يف  	
ري��ف مح��اة الش��مالّي: »نعتم��د عل��ى أدوي��ٍة تصّنع يف مناط��ق النظام، 
وكث��رٌي م��ن األصن��اف ب��دأت ختتف��ي م��ن الس��وق دون وج��ود البدي��ل 
واألس��باب عدي��دة، لك��ن أهمها توقف بع��ض املعامل عن التصنيع. أما 
مادة األنس��ولني فهي مس��توردة، وحياول النظام حاليًا االعتماد على 
األنس��ولني اإليران��ّي أو الروس��ّي الس��يئ ال��ذي اس��تورده إىل مناط��ق 
س��يطرته بكمي��اٍت قليل��ٍة بس��بب غالء هذه املادة، م��ا دفع إىل تضاعف 

س��عرها ع��ّدة م��ّراٍت وانعك��س عل��ى وجوده��ا يف املناط��ق احمل��ّررة«.
وجل��أ بع��ض املرض��ى إىل حل��وٍل أخ��رى كاألعش��اب عله��ا  	
تك��ون بدي��اًل ع��ن األنس��ولني وباق��ي أن��واع أدوي��ة الس��كري. تق��ول أم 
عامر، إحدى سيدات ريف محاة الشمالّي: »أقوم يف صبيحة كّل يوٍم 
بقط��ف أوراق الزيت��ون وغس��لها، ث��م أضعه��ا يف م��اٍء يغل��ي وأتركه��ا 
حت��ى ت��رد، ألق��وم بتصفي��ة امل��اء وش��ربه مّرتني يف اليوم. ق��د ال يكون 
ورق الزيت��ون ناجع��ًا مث��ل األنس��ولني، لكن��ه يس��اعد يف خف��ض نس��بة 

الس��كر ل��دّي«.
املنظم��ات  عل��ى  الل��وم  الس��كري  مرض��ى  بع��ض  ويلق��ي  	
اإلنسانية لعدم تأمني الدواء هلم بكمياٍت تكفيهم وتغنيهم عن عناء 
البح��ث عن��ه. »فم��ن يس��تطيع تأم��ني س��لٍة غذائي��ة.. يس��تطيع تأم��ني 

جرع��ة األنس��ولني«، عل��ى ح��ّد تعب��ري أم عام��ر.
وم��ن املع��روف أن ع��دم اس��تقرار الس��كر يف جس��م املري��ض  	
عن��د ح��ّد مع��نٍي ق��د ي��ؤدي إىل اختالط��اٍت قلبي��ٍة وعيني��ٍة وكلوي��ٍة 
والق��دم الس��كري وضع��ف اإلجن��اب، والكث��ري م��ن املضاعف��ات ال��ي 
تزي��د م��ن معان��اة املريض. ويبدو أن الرتكيز على التوعية الصحية 
ه��و الس��بيل الوحي��د يف ظ��ّل احل��رب للوقاي��ة م��ن مضاعف��ات م��رض 
الس��كرّي وغ��ريه م��ن األم��راض ال��ي هل��ا أث��ٌر كب��رٌي عل��ى املصاب��ني 
وعائالتهم وتستنزف قدراتهم وطاقاتهم، وهو احلّل األمثل يف هكذا 

ظ��روف.

يعاني املرضى يف سورية من صعوباٍت كبريٍة يف احلصول على األدوية، ومرضى السكري هم األسوأ حظًا يف تأمني األنسولني  	
ال��ذي حيتاج��ون إىل تناول��ه بش��كٍل يوم��يٍّ ومس��تمّر، وخاّص��ًة مرض��ى س��كري الش��باب ال��ذي يع��ّد م��ن أخط��ر أن��واع ه��ذا امل��رض.

واألنسولني خيتفي من الصيدليات
13% من السوريني مصابون مبرض السكرّي..

خاص عني املدينة
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حسنًا..  	
وب��ال مقّدم��ات، أن��ا صاحب هذا الكالم أمضيت ثالث س��ننٍي  	
يف س��جون الطاغي��ة، أمضيته��ا حت��ت األرض وعل��ى األرض 
وف��وق األرض، م��ن ف��رع فلس��طني إىل الش��رطة العس��كرية 
إىل س��جن ع��درا، ألحاَك��م أم��ام حمكم��ة قضاي��ا اإلره��اب 

بتهم��َي تروي��ج أعم��اٍل إرهابي��ٍة ومتوي��ل أعم��اٍل إرهابي��ة. 

ل��ن أحت��دث ع��ن امل��وت ال��ذي أح��اط  	
بي من مجيع اجلهات يف أقبية فرع فلسطني، 
ولن أحتدث عن أفعال س��حق اإلنس��انية الي 
مورس��ت عل��ّي وعل��ى م��ن حولي، ول��ن أحتدث 
ع��ن ع��دد الذين قرأت الفاحتة على أرواحهم، 
أو عن أشكال املعطوبني الذين انتظروا أو متّنوا 
اخلالص بصعود أرواحهم إىل بارئها ومل أعد 
أع��رف ع��ن مصريهم ش��يئًا... فق��د وصلت إىل 
سجن عدرا بكامل قواي العقلية وبعض قواي 
اجلس��دية. نع��م، إن��ه س��جن دمش��ق املركزّي، 
البناء املهيب الذي لطاملا متّنيت أن أصل إليه، 
فسجن عدرا يعي العودة إىل احلياة لكثريين 

ق��د ال يواجه��وا حكم��ًا باإلعدام! 
إّن��ه امل��كان املزدح��م جبمي��ع أصن��اف  	
والث��ّوار  والطيب��ون  البس��طاء  حي��ث  البش��ر، 
ه��ّب  وم��ا  والقتل��ة  والق��ّوادون  واللص��وص 
ودّب م��ن أصح��اب اجُلَن��ح وأصح��اب اجلرائ��م 
الشائنة، إضافًة إىل الشبيحة! نعم، الشبيحة 

الذين خرناهم ورأينا فيديوهاتهم تكتسح 
االجتماع��ّي.  التواص��ل  ومواق��ع  اليوتي��وب 
وه��ذا م��ا ال يعرف��ه الكث��ريون؛ إذ إّن حمكمة 
قضايا اإلرهاب، الي أنشأها النظام عام 2012 
كبدي��ٍل عن حمكمة أمن الدولة، حتاكم 

-إىل جان��ب املدان��ني بارت��كاب أعم��اٍل إرهابي��ٍة 
أو متويله��ا أو الرتوي��ج هل��ا- ع��ددا كب��رياً م��ن 
الش��بيحة الذين عملوا لص��احل النظام وقاتلوا 
يف صف��وف ميليش��ياته وال زال��وا عل��ى والئه��م 
األعم��ى ل��ه. حتاكمه��م بالته��م نفس��ها ال��ي 
توّجهها للمعتقلني، ولكن ليس ألعماٍل قاموا 
بها ضّد النظام وأجهزته املختلفة، وإمّنا على 
خلفية خالفاٍت حدثت بينهم وبني مشّغليهم 
أو الضّباط املس��ؤولني عنهم. وهذه اخلالفات 
حتدث عادًة -كما عرفت منهم نتيجة نشوء 
ش��بكٍة م��ن العالق��ات املعّق��دة داخ��ل الس��جن- 
م��ن أج��ل الغنائ��م س��واء أكان��ت مس��روقاٍت 
قضاي��ا  بس��بب  أو  معلوم��ات،  أو  أم��وااًل  أو 
فاش��لة،  خط��ٍف 
أح��د  كخط��ف 
التج��ار أو أبنائه��م 
فدي��ة،  مقاب��ل 
ه��ذا  أن  فيتب��نّي 
املخط��وف -ولس��وء 
ذا  الش��ّبيح-  ح��ّظ 
حظ��وٍة ل��دى بعض 
الضب��اط املتنفذين 
القب��ض  فُيلق��ى 
اخلاطف��ني،  عل��ى 
إضاف��ة إىل بع��ض 
فع��اًل  املتوّرط��ني 
بقضايا بيع ذخريٍة 
يف  احل��ّر  للجي��ش 
املناط��ق احملاص��رة 
مبال��غ  مقاب��ل 

خيالّي��ة.
الس��جن  تغ��رّي  	
بتق��ّدم  كث��رياً 
أعوام الثورة، وذلك 

بتغ��رّي طبيع��ة وس��ات املوقوف��ني في��ه. فف��ي 
أواخ��ر ع��ام 2013 عندم��ا وصل��ت إلي��ه كن��ت 
أس��تطيع التح��دث –ول��و س��ّرًا– م��ع ع��دٍد ال 
ب��أس ب��ه م��ن الش��باب الذي��ن ش��اركوا حقيقًة 
أو أس��هموا -ول��و ع��ن بع��د- يف العم��ل الث��ورّي 
الذي كان على قدٍم وساق، إذ كانت معظم 
املناطق –قبل اعتقاهلم– مفتوحًة على بعضها، 
وإمكاني��ة الدخ��ول واخلروج من وإىل األحياء 
أو البل��دات الثائ��رة متاح��ٌة إىل ح��دٍّ ما، وطرق 
التهري��ب كث��ريٌة ومتش��ّعبة. كن��ا نس��تطيع 
على أقّل تقديٍر التحدث بأمور البالد والعباد، 
ونتشارك أحالمنا وآمالنا وجنوننا واستهتارنا 
وخوفن��ا م��ن اجمله��ول ب��ل وخيباتن��ا الكث��رية 

أيض��ًا. 
ع��ن  املناط��ق  انفص��ال  م��ع  ولك��ن  	
بعضها، وعدم قدرة الناشطني على احلركة 
منه��ا وإليه��ا، إضاف��ًة إىل حص��ار الغوطت��ني، 
ث��ّم مح��الت التمش��يط األمني��ة الكثيف��ة ال��ي 
ق��ام به��ا النظ��ام يف مدين��ة دمش��ق وضواحيه��ا؛ 
أصبح��ت نوعي��ة املعتقلني خمتلف��ة. فمعظم 
2014، وكت��ب هل��م  ع��ام  اعتقل��وا يف  الذي��ن 
الوص��ول إىل س��جن دمش��ق املرك��زّي بع��د 
أن عان��وا م��ا عان��وه، كان��وا م��ن س��كان املناط��ق 
تك��ن  ومل  النظ��ام،  لس��يطرة  اخلاضع��ة 
لغالبيته��م صل��ٌة بالعم��ل الث��ورّي -حت��ى أّن 
ج��زءاً منه��م كان مؤّي��داً!- إاّل أّن احلواج��ز، 
ودون أّي معاي��ري مفهوم��ة، التهمته��م كم��ا 
التهم��ت غريه��م س��ابقًا م��ن قاط��ي املناط��ق 

املنتفض��ة عل��ى نظ��ام الطاغي��ة.
وباس��تثناء بع��ض احل��االت القليل��ة  	
املوج��ودة قب��اًل، ب��دأت وف��ود الش��بيحة جتت��اح 
س��جن دمش��ق املرك��زّي ب��ال اس��تئذاٍن ع��ام 
2014، حت��ى وص��ل عدده��م عن��د خروج��ي م��ن 
الس��جن إىل م��ا يق��ارب 3000، بته��ٍم ت��رتاوح 

رادار املدينة

شّبيحة يف سجن عدرا!

,وائل سعد الدين *

العدد 76 / 1 آب 2016 8



999999

ب��ني متوي��ل أعم��اٍل إرهابيٍة وارتكاب أعماٍل إرهابيٍة والس��رقة يف زمن 
االضطراب��ات وكت��م اجلناي��ة، والقت��ل أيض��ًا! 

وم��ع ازدي��اد أعداده��م وتكّتله��م ضم��ن أجنح��ة الس��جن زاد  	
األمر سوءاً على املعتقلني، وخصوصًا منهم من شاركوا بشكٍل فعليٍّ 
يف العم��ل الث��ورّي. وم��ا زاد الط��ني بّلًة هو عملية التس��فري الكبرية الي 
قام��ت به��ا إدارة الس��جون، بإيع��اٍز م��ن األم��ن القوم��ّي املس��ؤول بش��كٍل 
مباش��ٍر عن عمل حمكمة قضايا اإلرهاب، إذ مّت نقل 900 معتقٍل )من 
ري��ف دمش��ق، ومعظمه��م م��ن الغوط��ة الش��رقية( إىل س��جي مح��اة 
والسويداء بعد تهديد جيش اإلسالم باقتحام سجن دمشق املركزّي، 

يف ش��باط 2015. 
يف املرحل��ة ال��ي تل��ت التس��فري أصبح��ت للش��بيحة داخ��ل  	
الس��جن صولٌة وجولة. وقد اس��تدعت إدارة السجن قادة جمموعاتهم 
وأخطرته��م أّنه��ا ستش��كل منه��م »جلن��ة محاي��ٍة مس��لحٍة للدف��اع ع��ن 
الس��جن وضب��ط األم��ن في��ه« يف ح��ال تده��ورت األوض��اع يف حميط��ه. 
كيف ال وهم حمّط ثقٍة مطلقٍة من قبل الضباط يف اإلدارة وقس��م 
احلراس��ات ومف��رزة التحقي��ق ومف��رزة األم��ن السياس��ّي ال��ي تصله��ا 
تقاري��ر يومي��ٌة م��ن معظمه��م ع��ن حت��ّركات املعتقل��ني ونش��اطاتهم 
وِصالته��م يف م��ا بينه��م وَصالته��م إىل ربهم! هذه التقارير هي س��الح 
اخلوف الذي يرهب املعتقلني فعاًل، فتقريٌر واحٌد –ولو كان كيديًا- 
حول تكتٍل سياسيٍّ أو دييٍّ أو مناطقيٍّ حمتمل، أو عن جمّرد التفكري 
باس��تعصاء، أو ش��تم الطاغي��ة أو أخي��ه أو حس��ن نص��ر اهلل، أو الدول��ة 
أو القض��اء أو اإلع��الم الرس��ّي؛ كفي��ٌل بنق��ل الس��جني/املعتقل إىل 
ف��رع األم��ن السياس��ّي، حي��ث رحل��ٌة أمني��ٌة جدي��دٌة ودعوى أخ��رى أمام 
حمكم��ة قضاي��ا اإلره��اب، إن ق��ّدرت ل��ه النج��اة م��ن امل��وت والع��ودة إىل 

رح��اب غرفت��ه وس��ريره! 
يطرح تراكم أضابري الشبيحة يف حمكمة قضايا اإلرهاب  	
تساؤالٍت عّدة؛ فما الذي تريده السلطة األمنية من زيادة أعدادهم يف 
ه��ذه احملكم��ة؟ إذا أخذن��ا يف االعتب��ار ازدياد حتوي��الت املعتقلني الذين 
هل��م أدن��ى عالق��ٍة بالعم��ل الث��ورّي م��ن األف��رع األمني��ة إىل حمكم��َي 

* موالي��د 1984. ش��اعٌر وخم��رج أف��الٍم وثائقي��ة. اعتق��ل يف 2013/4/23 عل��ى خلفي��ة نش��اطه اإلعالم��ّي املس��اند للث��ورة، إذ ص��ّور  	
وأع��ّد ع��ددًا م��ن التقاري��ر لص��احل قن��وات اجلزي��رة واجلزي��رة اإلنكليزي��ة وأورينت، إضاف��ة إىل فيلم��ني وثائقيني طويلني عرض��ا على قناة 
العربي��ة: )خط��وط القل��ب اجلنوبي��ة/ إع��داد وتصوي��ر وإخ��راج(؛ )اللجاة - أيام مع اجليش الس��وري احلّر/ إعداد(. له دي��واٌن مطبوٌع بعنوان 
)املخامر األخري(، صدر عام 2010 عن دار كنعان بدمش��ق. أطلق س��راحه بكفالٍة ماليٍة على أن حياكم خارج الس��جن، بعد اعتقاٍل دام 3 

س��نوات، فغ��ادر س��ورية س��ّرًا إىل تركي��ا.

املي��دان العس��كرية األوىل والثاني��ة، وترحيله��م يف م��ا بع��د إىل قدره��م 
احملتوم باملوت يف سجن صيدنايا العسكرّي. وما الذي تريده املعارضة 
من النقاش الذي طرح حول طلب حّل حمكمة اإلرهاب دون احلديث 

ع��ن حمكم��ة امليدان العس��كرية؟...
للعل��م وللعل��م فق��ط: إّن ب��ادرة حس��ن الني��ة ال��ي تش��ّدق  	
به��ا وزي��ر اخلارجي��ة الروس��ّي س��ريجي الف��روف يف رس��الٍة بعثه��ا إىل 
املش��اركني يف )اللق��اء التش��اوري للح��وار السورّي-الس��ورّي(، وت��وىّل 
ممثل��ه عظم��ة اهلل كوحملم��دوف إلقاءه��ا، وكن��ت ق��د تابع��ت ذل��ك 
بشغٍف وترّقٍب على قناة »سا« الفضائية وأنا أضطجع على سريري 
األثري يف اجلناح السابع/غرفة رقم 10، حول إطالق النظام سراح عدٍد 
م��ن املعتقل��ني ع��ام 2015؛ كان��ت اإلف��راج ع��ن عدٍد من الس��جناء كانوا 
مجيع��ًا م��ن الش��بيحة، ومنه��م م��ن حيم��ل بطاق��ات مجعي��ة البس��تان 
اخلريية التابعة لرامي خملوف، واملوسومة بأختاٍم من إدارة املخابرات 

اجلوي��ة! 
لق��د ق��ال الف��روف وقته��ا: »نش��ري بارتي��اٍح إىل خط��وٍة مهم��ٍة  	
أقدم��ت عليه��ا احلكوم��ة الس��ورية قبي��ل لق��اء موس��كو احلال��ي ح��ول 
إط��الق س��راح 683 معتق��ٍل يف الس��جون الس��ورية يف إط��ار العف��و الع��ام 
يف ال�25-24 مارس/ آذار عام 2015. وُيّدعى بأنه يف احلقيقة مّت إطالق 
سراح عدٍد أقّل من املعتقلني مما مّت اإلعالن عنه، ولكننا يف كّل حاٍل 
نعتر هذه اخلطوة إشارًة واضحًة الستعداد احلكومة السورية لتلبية 
طلب��ات هيئ��ات اجملتم��ع املدن��ّي واألوس��اط املعارض��ة، والس��ؤال: كيف 

س��رتد علي��ه املعارض��ة؟«.
ي��ا س��ّيد الف��روف، كي��ف س��رتّد  إّن��ه س��ؤال مه��مٌّ فع��اًل  	
املعارض��ة عل��ى كّل ه��ذا اهل��راء؟ مّر عاٌم ونّيٌف على ه��ذه احلادثة ومل 
ترّد املعارضة، وخرجُت من السجن ومل ترّد املعارضة، وغادرُت البالد 
بصعوبٍة بالغٍة ومل ترّد املعارضة. وما زال عشرات اآلالف من القابعني 
يف السجون املدنية واألفرع األمنية يتوّهمون أّن قضية املعتقلني هي 

القضّي��ة رق��م واح��د! 
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حممد شباط
ح��ني بل��غ التاس��عة م��ن عم��ره، وبع��د أن كان حامل��ًا بدراس��ته وحمّب��ًا لزمالئ��ه الذي��ن أصبح��وا أصدق��اءه يف تل��ك املدرس��ة؛ م��ا لب��ث  	

أس��امة أن وج��د نفس��ه بائع��ًا للمحروق��ات عل��ى قارع��ة إح��دى الط��رق يف املدين��ة.

وقف��اٌت من األمل يف منظمة بس��مة

ه��ذا الطف��ل، صاح��ب االبتس��امة الرائع��ة ال��ي ال تف��ارق  	
حمياه، بات يفتقد تلك االبتس��امة اليوم نتيجة احلرب الدائرة وما 
خلفت��ه م��ن آث��اٍر س��لبيٍة عل��ى وضع��ه ووض��ع عائلت��ه، ويفتق��د بش��كٍل 
كب��رٍي حق��ه الطفول��ّي يف العيش واحلّري��ة والتعليم، بعد أن أجرته 
حال��ة فق��ر أهل��ه الش��ديدة على ترك املدرس��ة واجلل��وس على حواّف 
أح��د أرصف��ة مدينت��ه ليعي��ل عائلت��ه ويس��اعدهم عل��ى قس��وة ه��ذه 

احلي��اة.
يف مدين��ة طف��س مبحافظ��ة درع��ا، وه��ي املدين��ة الرائ��دة  	
والس��باقة يف التعليم، واملدينة الثائرة يف وجه قّوات األس��د؛ أخذ ثلٌة 
من املثقفني على عاتقهم مس��ؤولية عودة احلياة والروح إىل اجملال 
التعليمّي يف مدينتهم، فبادروا إىل تأسيس فريٍق خمتصٍّ يف جمال 
الدع��م والع��الج النفس��ّي ويف اجمل��ال التعليمّي والرتفيه��ّي، هدفه بّث 

ال��روح واحلي��اة م��ن جدي��ٍد يف أطف��ال مدينته��م.
العلي��ا يف عل��م  الدراس��ات  ال��ردان  أنه��ى دجان��ة  بع��د ن  	
االجتم��اع، وبع��د م��ا ش��اهده من أحداٍث وآالٍم وحاالٍت نفس��يٍة س��لبيٍة 
يعيش��ها أطف��ال مدينت��ه؛ عم��ل -بالتعاون مع بع��ض خرجيي كلية 
الرتبي��ة م��ن أبن��اء املدين��ة- عل��ى تأس��يس فري��ٍق متج��ّوٍل يه��دف إىل 
زي��ارة امل��دارس واملراك��ز التعليمي��ة يف طف��س وتطبي��ق العدي��د م��ن 

الرام��ج التعليمي��ة والرتفيهي��ة النفس��ية يف تل��ك امل��دارس.
وكان ل�»عني املدينة« لقاٌء مع السيد دجانة الردان الذي  	
أك��د عل��ى صعوب��ة العم��ل يف البداي��ة، كم��ا أك��د عل��ى اإلص��رار 
والعزمي��ة الكبريي��ن لعناص��ر الفري��ق لتقدي��م كّل م��ا ميكنه��م 
إلخ��راج األطف��ال م��ن واق��ع األح��داث املؤمل��ة. وب��نّي ال��ردان أن��ه »يف 
بداية ال�2013 تطّور عمل الفريق وأصبحت احلاجة أكر لتأسيس 
مرك��ٍز قائ��ٍم عل��ى األرض، فعملن��ا عل��ى تأس��يس »مرك��ز بس��مة 
للدعم النفس��ّي واالرتقاء البش��رّي«، هذا االس��م الذي استوحيناه من 
إصرارن��ا وعزميتن��ا عل��ى إع��ادة البس��مة والس��رور إىل ش��فاه وقل��وب 
أطفالن��ا«. وبع��د تكات��ف اجله��ود، ونظ��راً للحاج��ة املاّس��ة إىل الدع��م 
والع��الج النفس��ّيني؛ انطل��ق مرك��ز بس��مة بالعم��ل عل��ى إنش��اء ع��ّدة 

مراك��ز دع��ٍم نفس��يٍّ يف كلٍّ م��ن حمافظ��ي درع��ا والقنيط��رة.
كما التقينا خالد املس��رتحيي، املدير العام ملنظمة بس��مة،  	

من أحد احتفاالت بسمة - خاص عني املدينة

ال��ذي حدثن��ا ع��ن آلي��ة عمل املنظم��ة وفق جمموعاٍت تت��وىل كلٌّ منها 
15 طفاًل لثماني جلساٍت خالل شهرين. وأشار إىل التوّسع الكبري الي 

قامت به املنظمة بافتتاح مراكز يف مدينة نبع الصخر وبلدة الرفيد 
وقرية العشة وعّدة مدٍن وبلداٍت أخرى، باإلضافة إىل مركز طفس، 
انطوت حتت اس��م منظمة بس��مة. ويتم من خالهلا تطبيق العديد من 
الرام��ج التعليمي��ة، والعمل على إقامة نش��اطاٍت وفعالياٍت مهرجانيٍة 

تدخ��ل الف��رح إىل قل��وب األطف��ال واألهالي.
حمم��ود  الس��يد  يوض��ح  والنش��اطات  الرام��ج  أه��م  وع��ن  	
الردان، صاحب الباع الطويل يف جمال العالج والدعم النفسّيني، أحد 
املعلم��ني يف منظم��ة بس��مة، أن��ه يت��ّم تطبي��ق برام��ج عدي��دٍة ومتنوع��ٍة 
منه��ا برنام��ج )س��كريم( ال��ذي حي��ّد بش��كٍل كب��رٍي م��ن ظاه��رة عمال��ة 
األطف��ال الذي��ن ترك��وا دراس��تهم ملس��اعدة ذويه��م كما رأين��ا يف حالة 
الطفل أسامة. ويضيف: »باإلضافة إىل ذلك عملنا على تطبيق برنامج 
»املس��احات الصديق��ة للطف��ل«، ال��ذي يه��دف إىل إخ��راج األطف��ال م��ن 
واقعهم املرير إىل احلالة الطفولّية الس��ليمة املليئة بالفرح والس��عادة. 
وكان هل��ذا الرنام��ج وق��ٌع خ��اصٌّ عل��ى أطف��ال املنظم��ة«. واجلدي��ر 
بالذكر أن برنامج »املس��احات الصديقة للطفل« يتوّجه إىل األطفال 
يف أعمار 5-10 س��نوات، بينما يعنى مش��روع »أس��اليب البقاء« باألطفال 
األكر سنًا، وتوجد برامج لذوي االحتياجات اخلاصة، وأخرى ألبناء 

الش��هداء واملعتقل��ني.
وألن عدس��ة أّي مص��ّوٍر تس��ارع إىل الس��عي خل��ف اللقط��ات  	
الرائع��ة، فق��د ع��ّر لن��ا مدي��ر املكت��ب اإلعالم��ّي، الس��يد أس��امة دحلوش 
ع��ن حال��ة اإلعج��اب ال��ي انتابت��ه جت��اه ص��ورة تل��ك الطفل��ة ال��ي تق��ف 
م��ع زميالته��ا أثن��اء أح��د احتف��االت املنّظمة مؤخ��راً، والي حكت حبزن 
عينيه��ا قصص��ًا تعج��ز عنها الكلمات. كما أكد الدحلوش -من خالل 
عمله كمصّوٍر مع املنظمة- عن حّبه الشديد هلذا العمل، وتعلقه بهذا 
اجلّو األسرّي اجلميل وباألطفال الذي عاش معهم آالمهم وأحزانهم 

وأفراحه��م.
إن ما تقدمه منظمة بسمة، سواء على الصعيد التعليمّي أو  	
الرتبوّي أو النفسّي، هو عمٌل رائٌع خيدم األطفال بشكٍل كبرٍي يف ظّل 

احل��رب املوجع��ة ال��ي تعص��ف بالب��الد.
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إطاللٌة على املخّيم
من��ذ اهلج��وم ال��ذي وق��ع عل��ى ح��رس احل��دود األردن��ّي يف  	
21 حزيران 2016 واملنطقة الش��مالية الش��رقية من احلدود األردنية، 

حي��ث يق��ع املخي��م، منطق��ٌة عس��كريٌة بأم��ٍر م��ن قي��ادة األركان. وقد 
س��ح لبع��ض املنظم��ات الدولي��ة، كاليونيس��يف والصلي��ب األمح��ر 
وبرنام��ج األغذي��ة العامل��ي، بالع��ودة إىل العم��ل بع��د إيقاف��ه م��ّدة. لكن 
اجليش األردنّي ما زال مينع استقبال الالجئني يف املنطقة، ويتعاون 
لضب��ط أم��ور املخي��م واملنطق��ة احمليط��ة م��ع »جي��ش أس��ود الش��رقية« 
و»قوات الشهيد أمحد العبدو« و»جيش العشائر« وغريها من الفصائل 

الس��ورية املقّرب��ة م��ن األردن.
احل��دود  ع��ن  ك��م   20 يبع��د  ال��ذي  الركب��ان،  أن  عل��ى  	
العراقي��ة األردني��ة الس��ورية، مل يك��ن مق��ّرراً ل��ه أن يك��ون خميم��ًا، بل 
مرك��ز اس��تقباٍل ب��دأت أع��داد القادم��ني إلي��ه تزداد منذ س��نٍة ونصٍف 
تقريبًا، بالتزامن مع تقليص احلكومية األردنية أعداد الداخلني إىل 
أراضيه��ا واش��رتاطها لذل��ك وج��ود كفيٍل أردن��ّي. إىل أن حّددت، منذ 
أش��هٍر، الع��دد املس��موح ب��ه م��ن الالجئ��ني مب��ا ال يزي��د ع��ن مئ��ٍة بكث��رٍي 
يوميًا، ليصل عدد املنتظرين يف املخّيم إىل 70 ألفًا حبسب منظمات، 

ويتج��اوز 80 ألف��ًا حبس��ب ناش��طني.
تنظيم الدولة واملخّيم

من��ذ أش��هٍر ب��دأت احلكوم��ة األردني��ة بالتحف��ظ يف وج��ه  	
املنتظري��ن عل��ى احلدود للدخ��ول إىل أراضيها بدعوى وجود عناصر 
تابع��ني للتنظي��م بينه��م، قادم��ني م��ن األراض��ي ال��ي يس��يطر عليه��ا 
كالرق��ة ودي��ر ال��زور. وحبس��ب الناش��ط س��عيد س��يف، القري��ب م��ن 
الركب��ان، ف��إن عناص��ر م��ن التنظي��م »تتخ��ذ املخي��م كاس��رتاحة، إذ 
تدخ��ل إلي��ه بس��يارات البي��ك آب اخلاّص��ة باملض��ادات بع��د ن��زع الس��الح 
عنها«. وتسهم عّدة أموٍر يف »دعشنة املخيم بنظر العامل«، كسيطرة 
املكّون العش��ائرّي عليه متمثاًل بعش��رية العّمور املتهمة من الكثريين 
مب��واالة التنظي��م، وق��د اجته��ت إىل املخّي��م م��ن تدم��ر بع��د س��يطرة 
النظ��ام عل��ى ه��ذه املدين��ة يف آذار 2016. كم��ا أن جتّمع��ًا بهذا احلجم، 
ويف ه��ذه الظ��روف، ق��د يس��تعمله جتار احلروب لتس��هيل أعماٍل غري 
قانونية، كتجارة املخدرات والس��الح واآلثار، وهو ما يؤكد وجوده 
يف املخي��م أكث��ر م��ن ش��خٍص غ��ادره منذ م��ّدٍة قريبة. كم��ا أن وقوع 
التجم��ع خ��ارج احل��دود بني األردن وس��وريا يس��مح لش��عور التهميش 
والضي��اع واملظلومي��ة بالتس��لل إىل وج��دان الكثريي��ن وتفكريه��م، 

وم��ن ه��ذه املش��اعر حي��اول التنظي��م أن ينش��ط. عل��ى أن املخي��م ظ��ّل 
مل��ّدٍة طويل��ٍة قبل��ًة للهاربني م��ن العيش يف ظّل التنظيم يف دير الزور 

والرق��ة وغريهم��ا.
النكوص إىل حالة البداوة

قبل أن يصل التجّمع إىل هذا احلجم كانت تديره جلنٌة  	
مدني��ٌة قضائي��ٌة تش��كلت توافقي��ًا تعم��ل م��ع كتائ��ب اجلي��ش احل��ّر 
لتس��يري احلي��اة هن��اك، كتنظي��م توزيع املس��اعدات وف��ّض النزاعات. 
لك��ن تدف��ق مجاع��اٍت عش��ائريٍة م��ن تدم��ر خاّص��ًة، وم��ن الس��خنة 
والصوانة واملداد يف محص ومحاة والرقة ودير الزور وحلب، جعلت 
التوافق مس��تحياًل، مع امتالك بعض هذه اجلماعات أس��لحًة نارية، 
ودخوهل��ا يف صراع��اٍت ضمني��ٍة ومعلن��ة، انته��ى أحده��ا من��ذ ش��هرين 
تقريب��ًا عل��ى حن��ٍو مؤس��ف. فف��ي حماول��ٍة م��ن فئ��ٍة تنتم��ي إىل ب��ي 
خال��د لف��رض النف��وذ حدثت بلبل��ٌة هجموا فيها عل��ى حرس احلدود 
األردنّي، واشتبكوا بالسالح اخلفيف واملتوسط مع »أسود الشرقية«، 

لتس��قط قتيل��ٌة وثالث��ة جرح��ى ويت��ّم ترحيله��م م��ن التجّم��ع.
يق��ّدر س��يف ب��أن 20 % فق��ط م��ن خي��م التجم��ع م��ن تقديم  	
املنظم��ات واهليئ��ات اإلنس��انية، أم��ا الباق��ي فه��ي بي��وت ش��عٍر أو خي��م 
صي��ٍد أو خي��ٌم بناه��ا األهال��ي مم��ا تواف��ر م��ن امل��واد. ويعم��ل الكث��ري من 
القاطن��ني يف تربي��ة األغن��ام أو رعيه��ا، إذ يس��تفيدون م��ن أنه��م يف 
املنطقة احملّرمة، وهي »أرض خري« حبسب ما هو معروف يف املنطقة 
ال��ي ص��ار فيه��ا س��وق غنم )ماك��ف( يس��تقبل يومي��ًا 1500 رأٍس يباع 
منه��ا 500 للس��ويداء وري��ف دمش��ق وغريه��ا، ويقصده��ا التج��ار لبي��ع 
أغنامه��م م��ن دي��ر ال��زور والرق��ة. إذ يتس��اهل التنظي��م م��ع املتوجهني 
إىل الركب��ان، رغ��م أن��ه يرس��ل كمائ��ن ودوري��اٍت تنتظ��ر س��ياراتهم 
عن��د الس��بايات )آب��ار س��قاية الغن��م يف البادي��ة(. كم��ا يعم��ل أهال��ي 

املخي��م بالصي��د والتق��اط الكم��أ والتج��ارة ب��ه.
يعتم��د التجم��ع لتأم��ني املي��اه عل��ى صهاري��ج مجاع��اٍت  	
عش��ائريٍة يف املنطق��ة، كعش��رية الغي��اث، تلج��أ إىل املصان��ع )أماكن 
مع��ّدة لتجمي��ع مي��اه الس��يول( لتأم��ني املي��اه وتصفيته��ا للش��رب 
باس��تعمال )الش��ّبة(، مبس��اعدة الفصائ��ل ودع��م اليونيس��يف. ويوف��ر 
قاطنو املخيم احتياجاتهم من جتاٍر قادمني من السويداء. ويعتمدون، 
يف أحي��اٍن كث��رية، عل��ى صناع��ة اخلبز بأنفس��هم. ويضيف س��يف أن 
املخي��م حي��وي بقالي��اٍت بس��يطٍة وصالون��ات حالق��ٍة و30 صال��ة ن��ت.

يعي��ش غالبي��ة الس��وريني يف االنتظ��ار، ومنه��م س��كان منطق��ة الركب��ان ب��ني احل��دود الس��ورية واألردني��ة. لك��ن ه��ؤالء توقفوا  	
ع��ن االنتظ��ار وذهب��وا يف رحل��ٍة إىل اخلل��ف يف خمّي��ٍم بعي��ٍد ع��ن اإلعالم حتى اآلن، رغم أنه مهّدٌد بالتحّول إىل ما يش��به صحراء س��يناء 

ال��ي تعي��ش خ��ارج ال��دول.

الركبان... دولة االنتظار، والتقهقر كذلك

تقرير خاص
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12

ي��روج يف أوس��اٍط إعالمي��ٍة واس��عٍة أن الرق��ة عاصم��ة خالف��ة تنظي��م داع��ش، ويدع��م ه��ذا التوّج��ه حت��ى إعالميوه��ا املعارض��ون ل��ه  	
الذي��ن مينحونه��ا ثق��اًل وفاعلي��ًة عل��ى مس��توى التنظي��م. حت��ى مل يع��د طرح الس��ؤال حول صح��ة هذه املعلومة أم��راً مطروقًا، رغ��م أن الرقة 
كانت مثااًل ضربه العدناني )الناطق الرسّي باسم »الدولة اإلسالمية«( عن األراضي الي من احملتمل ان تنسحب منها داعش يف حربها 

الطويل��ة، كم��ا تراه��ا. فه��ل ه��ي حق��ًا عاصم��ة اخلالف��ة؟

هل الرقة عاصمة اخلالفة؟ 

12

أمحد مهيدي

املرحل��ة  ط��وال  النس��ّي  باهل��دوء  الرق��ة  مدين��ة  اتس��مت  	
الس��لمية للث��ورة الس��ورية، فل��م تك��ن هلا مش��اركٌة فاعل��ٌة فيها كما 
حصل يف مدٍن أخرى. وعندما انتقلت الثورة إىل املرحلة املسلحة يف 
2012 كانت الرقة ال تزال حتت سيطرة النظام، ما جعلها مكانًا وفد 
إلي��ه النازح��ون م��ن حمافظ��اٍت ع��ّدٍة، أبرزه��ا دي��ر ال��زور وحل��ب، هربًا 
من ش��بح املوت. حينها كان النظام مطمئنًا للرقة وأهلها »املس��املني« 
فلم يرّكز ثقاًل عسكريًا فيها، ما جعل خروجها عن سيطرته مطلع 
آذار 2013 )على يد أحرار الش��ام وجبهة النصرة بش��كٍل رئيس��ّي( أمراً 
س��هاًل، إذ اس��تغرقت املع��ارك س��اعاٍت قليل��ًة يف وق��ٍت مل يس��تطع في��ه 
آالف املقاتلني السيطرة إال على بضعة أحياء يف مراكز مدٍن أخرى.

س��يطرت حرك��ة أح��رار الش��ام عل��ى املدين��ة، وحاول��ت  	
القي��ام بوظائ��ف الدول��ة، ف��أدارت ش��ؤون النظاف��ة وبع��ض األف��ران 
واحملكم��ة، أم��ا دائ��رة األح��وال املدنية وامل��دارس واجلامع��ة والكهرباء 
واملياه فقد اس��تمّرت يف تس��يري أعماهلا على يد املوظفني احلكوميني 
أنفس��هم. ول��وال مظاهر الدمار البس��يطة ج��ّراء القصف الذي كانت 
تتع��ّرض ل��ه م��ن ح��نٍي آلخ��ر النت��اب زائ��ر الرق��ة ش��عور أن املدين��ة ال 

تعي��ش حرب��ًا، وظل��ت مكان��ًا يزخ��ر بالنازح��ني.
وج��دت مجاع��ة البغ��دادي يف أج��واء املدين��ة اهلادئ��ة، ويف  	
أهله��ا الذي��ن مل تس��تقطبهم الث��ورة وفصائله��ا بش��كٍل كب��ري، مناخ��ًا 
مالئم��ًا لرتتي��ب أموره��ا. فكان��ت الرق��ة م��ن أوائ��ل األماكن الس��ورية 
ال��ي وطأته��ا، فخرت أهلها وناش��طيها، وظل��ت ترتب أمورها بصمٍت 
مل تقطع��ه س��وى اغتي��االت بع��ض الناش��طني وخط��ف آخري��ن، حت��ى 
مطل��ع 2014 ح��ني قام��ت داعش بتصفية األح��رار والنصرة يف الرقة، 
إث��ر طرده��ا م��ن قب��ل الثّوار يف حلب وإدل��ب. وكما حترير الرقة من 
نظ��ام األس��د كان��ت س��يطرة التنظي��م عليه��ا س��هلة، فل��م تس��تغرق 
االش��تباكات س��وى س��تة أي��اٍم تس��لم التنظي��م بعده��ا املدين��ة دون أن 
يك��ون ق��د حل��ق ببنيته��ا التحتي��ة وك��وادر اإلدارة فيه��ا أذّى يذك��ر. 
فظلت املياه والكهرباء واملشايف واهلاتف متوافرة، عكس بقية املناطق 

رة ال��ي س��يطر عليه��ا التنظي��م الحق��ًا، وه��ذا م��ا س��اعده عل��ى  احمل��رّ
التّفرغ البتذال أعماٍل تلقاها الكثري من املفتونني بدهشة، ك�»مكتب 

احلدائ��ق«!
ُبعي��د إعالن��ه اخلالف��ة، يف منتص��ف 2014، أنه��ى التنظي��م  	
عل��ى  بس��يطرته  ال��زور  دي��ر  يف  العس��كرية  الفصائ��ل  ض��د  حرب��ه 
احملافظ��ة، بع��د مع��ارك اس��تمّرت ألكث��ر م��ن س��تة أش��هٍر مل يطمئن 
بعده��ا ألهال��ي املنطق��ة الذي��ن ظل��وا يف نظ��ره مش��اريع »صح��وات«، 
خب��الف الوض��ع يف الرقة الي ص��ارت مثااًل ُيظهر التنظيم بالصورة 
ال��ي يري��د تروجيه��ا ع��ن نفس��ه ألنص��اره وخصوم��ه عل��ى الس��واء، 
كدول��ٍة ق��ادرٍة عل��ى تس��يري ش��ؤون احلي��اة وضب��ط األم��ن وإقام��ة 
الش��ريعة، األم��ر ال��ذي يظه��ر جلي��ًا يف إصدارات��ه ع��ن احلي��اة العام��ة، 
من أسواٍق وشرطة مروٍر ومشاغل يف املدينة الي استعملها اجلهادي 

ج��ون كاس��توديو لتصوي��ر إعدام��ات الرهائ��ن.
س��يما  وال  التنظي��م،  عناص��ر  قبل��ة  ص��ارت  الرق��ة  ألن  	
املهاجري��ن الذي��ن »ترك��وا دنياهم وجاؤوا يبذلون أرواحهم يف س��بيل 
اإلس��الم ودولت��ه«، منتجع��ًا هل��م يقض��ون اس��رتاحاتهم يف مطاعمه��ا 
وأس��واقها ويتزوج��ون فيه��ا ويس��لبون بيوته��ا ليس��كنوها م��ع عوائلهم؛ 
وبسبب نشاط محلة »الرقة تذبح بصمت« الذي أعطى املدينة زمخًا 
يف وس��ائل اإلع��الم احمللي��ة والعاملي��ة؛ إضاف��ًة إىل اهلال��ة ال��ي صنعه��ا 
ناش��طون ألب��ي لقم��ان )وال��ي الرقة الس��ابق يف التنظي��م( حني جعلوه 
والي الشام )سوريا( علمًا أنه ال توجد »والية« بهذا االسم؛ وألحاديث 
أهال��ي املناط��ق األخ��رى ع��ن ممارس��ات التنظي��م الوحش��ية يف حقه��م 
مقاب��ل ع��دم تضييق��ه عل��ى أهال��ي الرق��ة بنف��س الدرج��ة؛ وأخ��رياً 
الختاذها مكانًا إلعدام الرهائن الذين خطفهم يف مناطق أخرى من 
س��ورية... هلذه األس��باب جمتمعًة اعتقد الكثريون أن الرقة عاصمة 
اخلالف��ة، رغ��م أن التنظي��م العراق��ّي مل يص��در عن��ه اخت��اذه عاصم��ة، 
بل إنه مل حيشد مقاتليه للدفاع عن املدينة حني هددت »قوات سوريا 
الدميقراطي��ة« باهلج��وم عليها، كما فع��ل جببهات العراق املختلفة.
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اإلع��دام  أن  عل��ى  للتأكي��د  املالحظت��ان  هات��ان  تصل��ح  	
ج��رى عل��ى مراح��ل طويل��ة، امت��ّدت لثالثة أش��هٍر حبس��ب تقديرات 
البعض، انتظر فيها املس��ؤولون عنه الكدمات حتى تالش��ت، وحلقوا 
حل��ى ضحاياه��م أكث��ر من مّرة. وكذلك فّكر آخرون يف هذه املّدة 
بالطريقة الي سيتّم بها إعدام اخلمسة، وتصّور إعالميو التنظيم 
فك��رة اإلص��دار واملش��اهد ال��ي س��يعرضونها في��ه، والطريق��ة ال��ي 
س��يتّم به��ا ع��رض اعرتاف��ات الضحاي��ا وقصصهم، ث��م راح املصّورون 
)ليسوا على اتصاٍل باملخرجني واملمنتجني، حبسب بعض من عمل 
معهم( يلتقطون املشاهد لصنع املادة الفيلمية، لتذهب إىل املونتاج 
يف ما بعد، الذي بالضرورة رفض بعضها وقبل اآلخر، وأعمل فيها 
قص��ًا ولصق��ًا، وأدم��ج معه��ا اآلي��ات القرآني��ة وص��وت ق��ارئ التقري��ر 
ال��ذي أع��ّده ب��رتوٍّ وباالس��تعانة بامُلراج��ع، او ُأع��ّد ل��ه، ليأت��ي دور 

النهاي��ة. املرّوج��ني يف 
توض��ح ه��ذه الطريق��ة ال��ي مي��ّر به��ا اإلص��دار، وال��ي ميّر  	
، الطريق��ة املرّش��دة ال��ي خيض��ع هل��ا إعالمي��و  به��ا أّي فيل��ٍم ع��اديٍّ
التنظي��م يف عمله��م. ه��ذا »الرتش��يد ال��ذي ال يتعام��ل م��ع الواق��ع 
بش��كل ارجتال��ي وجزئ��ي وامن��ا يتعامل معه بش��كل منهج��ي متكامل 
ومتس��ق م��ع جمموع��ة م��ن التص��ورات املرجعي��ة« ه��و، حبس��ب عب��د 
الوهاب املسريي، »إحدى اآلليات الي متت بها علمنة اإلنسان الفرد 
واجملتم��ع« يف الغ��رب، وق��د وص��ل إليه��ا باملراكم��ة ومبس��اهمات 
مفكري��ه. لك��ن م��ن غ��ري املع��روف كي��ف وص��ل إىل تنظي��م الدول��ة؛ 
أِم��ن مالحظ��ة إعالمّيي��ه وخ��رة بعضه��م، أم أن��ه ف��رض عليهم من 
األعل��ى بتوجي��ه ونصيح��ة »خمرج��ني أجان��ب« يعمل��ون مع��ه، كم��ا 

ذك��رت صح��ٌف غربي��ٌة يف وق��ٍت س��ابق؟
وباس��تثناء اإلص��دارات األخرية ال��ي يتفاعل فيها مصّورو  	
احل��رب يف الع��راق م��ع الواق��ع ال��ذي يصّورون��ه، لتب��دو أصواته��م 
وتعليقاتهم يف اإلصدار، يقتصر عمل املصّور يف غالبية اإلصدارات 
السابقة على تصوير أحداث املعركة، لُيقَبل جزٌء صغرٌي من عمله 
ق��د ال يتج��اوز الثوان��ي املع��دودة، يضّمه��ا املمنتج��ون إىل مقاط��ع 
أخ��رى كث��رية، بعد أن يعطيها املخرج الش��كل النهائّي الذي س��رتى 

إعالم تنظيم الدولة

ف��ًا يف ه��ذا الش��كل مجي��ع م��ا ي��راه مناس��بًا مم��ا وص��ل  في��ه الن��ور. موظِّ
إلي��ه م��ن مش��اهد، معتم��داً عل��ى معرفت��ه باألمور الي جت��ذب اجلمهور 
الش��اّب، مضّخم��ًا بع��ض املواض��ع ومغّيب��ًا أخ��رى لتص��ّب يف الفك��رة الي 
تبناه��ا التنظي��م لبناء ش��رعيته وإقن��اع أتباعه وخ��وض حربه. وتنفصل 
تل��ك الفك��رة متام��ًا ع��ن عم��ل »ماكينت��ه اإلعالمي��ة« ال��ي تت��وّزع فيه��ا 
األدوار وتطّب��ق فيه��ا اإلج��راءات حبرفية، ويقن��ع فيها اإلعالمّي بعمله 

اجلزئ��ّي خلدم��ة ه��دٍف نهائ��يٍّ مقب��وٍل بالنس��بة إلي��ه.
يتعام��ل إعالمي��و الث��ورة مع عملهم بطريق��ٍة خمتلفٍة متامًا  	
يف الغال��ب، إذ تظه��ر يف املقاط��ع ال��ي يصّورونه��ا، ويرفعونه��ا بأنفس��هم 
كما هي على ش��بكة اإلنرتنت، مش��اعرهم وأحاسيس��هم ورمبا آراؤهم 
يف تعاطفه��م م��ع الضحاي��ا وفرحته��م بانتص��ار اجليش احلّر وش��تمهم 
النظ��ام وخوفه��م م��ن امل��وت. األم��ور ال��ي ال جيده��ا املتاب��ع يف إص��دارات 
التنظي��م، حي��ث تظه��ر عل��ى الغال��ب مش��اعر معّمم��ٌة يس��لط اإلص��دار 
عليها الضوء من خالل ابتسامة مقاتٍل أو صوٍت يرّدد »احلمد هلل« عند 
ع��رض الغنائ��م، أو مقاط��ع م��ن أناش��يد التنظي��م واملؤث��رات الصوتي��ة 
للدالل��ة عل��ى احلم��اس واإلق��دام. فال يس��تطيع املالح��ظ إال أن يعرتف 
ب��أن إع��الم التنظي��م يعتم��د عل��ى »توظي��ف الوس��ائل بأكث��ر الط��رق 

كف��اءًة خلدم��ة األه��داف«.
وباملقاب��ل ق��د يش��ارك بع��ض إعالمّي��ي التنظي��م يف تنفي��ذ  	
عملي��ات اإلع��دام أو التعذي��ب، كم��ا فعل أبو أنس املص��ري، أمري املكتب 
اإلعالمّي يف »والية اخلري« يف حّق اإلعالميني اخلمسة إلصدار »وحي 
الشيطان« أثناء تعذيبهم، وكما فعل سابقًا يف أحد اإلصدارات بإعدام 
أح��د أس��رى جي��ش النظ��ام باس��تعمال بومبكش��ن. لك��ن اإلعالمي��ني 
بالعم��وم ال يش��اركون س��وى يف تصوي��ر اإلعدام��ات، وه��و م��ا ش��اهده 

الكث��ري م��ن األهال��ي يف الس��احات العام��ة.
ب��أن اس��ترياد منتج��ات  أدبيات��ه  الدول��ة يف  يص��ّرح تنظي��م  	
الغ��رب مس��موٌح يف جم��ال األس��لحة والتقني��ات والتكنولوجي��ا، لكن��ه 
ممنوٌع يف جمال األفكار واألس��اليب واملعتقدات، على أن واقع التنظيم 

يش��ي بأبع��د م��ن ذل��ك بكث��ري.

علي خطاب

1313131313

رادار املدينة

ب��دا اإلعالمي��ون اخلمس��ة الذي��ن ظه��روا يف إص��دار »وح��ي الش��يطان« دون كدم��اٍت واضح��ة، رغ��م أن مجي��ع م��ن كان��وا معه��م  	
يف املعتق��ل أك��دوا أن الض��رب ال��ذي نال��وه م��ن األمني��ني وص��ل إىل كس��ر أعض��اء بعضه��م. وظه��ر أربع��ٌة منه��م بلح��ًى خفيف��ٍة، بينم��ا ظهر 
اخلامس -الذي عّرفه اإلصدار بلس��انه على أنه مبايٌع- بلحيٍة طويلة، رغم أن مجيع من يس��كن حتت س��لطة التنظيم مرغٌم على إطالة 

اللحي��ة وإال تع��ّرض للعقوب��ة.

131313131313

بني ترشيد املنَتج وإجرام اهلدف
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أحد منشورات التحالف

جبه��ة النصرة قبل االرتباط وبعده
سعد عبد الباري

من��ذ والدته��ا أواخ��ر الع��ام 2011، ث��م مب��ا م��ّرت ب��ه م��ن منعطف��اٍت وحت��ّوالٍت خمتلف��ة، وحت��ى إع��الن ف��ّك ارتباطه��ا بالقاعدة قب��ل أيام،  	
كانت جبهة النصرة الفرع األقّل »قاعديًة« بني الفروع األخرى. وجاء فك االرتباط ليقطع حبااًل مل تكن متصلًة كما ينبغي بالتنظيم األم.

ُحس��مت  تقريب��ًا،  ش��هٍر  قب��ل  	
النقاش��ات يف أوس��اط احللق��ة العلي��ا داخ��ل 
جبه��ة النصرة، لصاحل التيار األكثرّي فيها 
الداع��ي إىل ف��ّك ارتباطه��ا بتنظي��م القاع��دة. 
وجنح الشرعيون والدعاة بعد ذلك يف تهيئة 
ال��رأي الع��ام الداخل��ّي لقب��ول ه��ذا االنف��كاك، 

بصواب��ه. الكامل��ة  والقناع��ة  ب��ل 
ٍل كب��رٍي مث��ل االنفص��ال،  يف حت��وّ 	
كان م��ن املف��رتض أن ال مت��ّر ه��ذه العملي��ة 
بس��الٍم يف صف��وف النصرة كم��ا حدث حتى 
الش��ورى  جمل��س  أعض��اء  ب��ني  فم��ن  اآلن. 
كث��ريي الع��دد )50 إىل 60 ش��خصًا حس��ب 
منه��م  أيٌّ  يتخ��ذ  مل  التقدي��رات(  بع��ض 
موقف��ًا عملي��ًا رافض��ًا هل��ذا االنفص��ال، حس��ب 
م��ا تس��ّرب عل��ى نط��اٍق ضي��ق، س��وى ش��خٍص 
واح��ٍد ه��و أب��و أن��س الش��امي )مح��ود( أم��ري 
حل��ب الس��ابق، ال��ذي اته��م دع��اة االنف��كاك 
باجل��ن والتولي واخلش��ية من أمريكا، قبل 
أن ينش��ّق ع��ن النص��رة وينج��ح يف الوص��ول 
إىل الرق��ة ملتحق��ًا بتنظي��م داع��ش، برفق��ة 
نائب��ه أب��و طلح��ة األردن��ّي، خالل األس��بوعني 
رئي��س  ذل��ك  ُبعي��د  ليتبعهم��ا  األخريي��ن، 
األمني��ني الس��ابق يف حل��ب. مل تك��ن دواف��ع 
املنش��قني الثالث��ة ذات صل��ٍة متين��ٍة بال��والء 
للقاعدة، إذ ال حيمل أيٌّ منهم تارخيًا جهاديًا 
ذا أهمية، بل كان الدافع ميلهم حنو داعش 
وتكش��ف  ذريع��ة.  االنفص��ال  يف  فوج��دوا 
حادث��ة االنش��قاق ه��ذه جانب��ًا آخ��ر م��ن البي��ت 
الداخل��ّي جلبه��ة النص��رة، ه��و تراج��ع التي��ار 
املتعاط��ف م��ع داع��ش يف صفوفه��ا، بس��بب 
اهلزائ��م املتالحق��ة الي مي بها التنظيم. وال 

يبدو أن حوادث انش��قاق ذات أهميٍة ميكن أن 
تق��ع يف صف��وف النصرة/فت��ح الش��ام مم��ن 
تبق��ى م��ن املتعاطف��ني فيه��ا مع داع��ش. كما 
ال يب��دو أيض��ًا أن انش��قاقاٍت أخ��رى س��تحدث 
حالي��ًا يف صف��وف املهاجرين، ألس��باٍب عمليٍة 
وأخ��رى مبدئي��ة، إذ ال يوج��د م��ن اإلغ��راءات 
الفصائ��ل  ل��دى  جيذبه��م  م��ا  احلركي��ة 
األخ��رى، وال يوج��د م��ّرٌر ش��رعيٌّ يدف��ع إىل 
مرجعي��اٍت  مبارك��ة  م��ع  االنش��قاق،  ه��ذا 
جهادي��ٍة هام��ٍة لفك االرتباط، وكذلك حال 
األعضاء الس��وريني بش��رائحهم املختلفة. بل 
يرّج��ح أن تبتل��ع جبه��ة فت��ح الش��ام كتائ��ب 
ح��ال  يف  س��يما  وال  صغ��رية،  وجمموع��اٍت 

حقق��ت إجن��ازاٍت عس��كريًة الفت��ة.
مجاعة خراسان 

للتحال��ف  األوىل  الضرب��ات  م��ع  	
طائ��راٌت  هامج��ت  س��ورية  يف  الدول��ّي 
أمريكيٌة موقعًا تابعًا جلبهة النصرة بريف 
إدل��ب. وحتدث��ت التقاري��ر عق��ب ذل��ك ع��ن 
اس��تهداف ه��ذه الطائ��رات قيادي��ًا هام��ًا يف م��ا 
أست��ه »حرك��ة خراس��ان«، ال��ي عّدته��ا تلك 
التقاري��ر أش��ّد خط��ورًة وتهدي��داً ألم��ن الدول 
الغربي��ة م��ن داع��ش! كان املس��تهدف م��ن 
تل��ك الغ��ارات حمس��ن الفضل��ي، رس��ول أمي��ن 
الظواه��ري إىل س��ورية بغاي��ة االط��الع عل��ى 
»س��احة اجله��اد الش��امي« وكتاب��ة التقاري��ر 
إلي��ه ُبعي��د املفاصل��ة ب��ني النص��رة وداع��ش، 
–ال��ذي  موقف��ه  الظواه��ري  يتخ��ذ  أن  قب��ل 
تأخ��ر ألش��هر- م��ن تل��ك املفاصل��ة )حس��ب 
تقري��ٍر نش��رته »ع��ني املدين��ة« يف الع��دد 43*(. 
وأك��د التقري��ر حينه��ا أن مجاع��ة خراس��ان 

ليس��ت »حرك��ة«، بل ه��ي مصطلٌح أو وصٌف 
يطل��ق عل��ى جمم��وع م��ن م��ّروا بأفغانس��تان 
كأعض��اء يف تنظي��م القاع��دة، ووصل��وا إىل 
صف��وف جبه��ة النص��رة يف س��ورية، ليش��بهوا 
فيه��ا »وح��دًة معنوي��ًة وفكري��ًة خاّص��ة، تعنى 
روحي��ة  يف  احمللي��ني  اجملاهدي��ن  بدم��ج 
القاعدة األم، وبتقديم الدعم املعنوّي الكامل 
لزعي��م النص��رة الش��اّب امللق��ب ب�»اجلوالن��ّي«، 
ال��ي  اخلط��رية  االنقس��ام  حادث��ة  بع��د 
أربك��ت صورت��ه ب��ني أتباع��ه«. وس��وى ه��ؤالء 
اخلراس��انيني، الذين مل يتجاوز عددهم )40( 
وف��ق التقري��ر املذك��ور، مل يك��ن ب��ني مقاتلي 
جبه��ة النص��رة أعض��اء قاع��دة منوذجي��ون.

ووف��ق م��ا تب��نّي الحق��ًا، مل يش��كل  	
أّي  أم��ن  عل��ى  ه��ؤالء اخلراس��انيون خط��راً 
دول��ٍة أخ��رى، فض��اًل ع��ن تآكله��م الع��ددّي 
قت��اًل، قص��داً وبغ��ري قص��د، خ��الل هجم��ات 
الطائ��رات متع��ددة اهلوي��ات. ويب��دو أنه��م مل 
حيقق��وا م��ن املهم��ات املوكل��ة إليه��م س��وى 
كتاب��ة الرس��ائل للظواه��ري؛ إذ مل يق��دروا 
عل��ى صب��غ الف��رع الس��ورّي، املس��تحدث عل��ى 
يف  ينجح��وا  ومل  املرك��ز،  بصبغ��ة  عج��ل، 
ال��ي  الفصائلي��ة  الغل��واء  بع��ض  ختفي��ف 
ظه��رت م��ن جان��ب النص��رة يف مواق��ف ع��ّدة. 
م��ن  تبق��ى  م��ن  يش��كل  ل��ن  	
خراسانيني أّي خطٍر على العامل، ولن يشكل 
ف��رع القاع��دة الس��ورّي الس��ابق خط��راً أيض��ًا، 
ألنه مل يكن قاعدًة مبا يكفي ليتمثل أهداف 
اجله��اد العامل��ّي طويل��ة األج��ل... حلس��ن ح��ظ 

. يني ر لس��و ا
http//:www.3ayn-almadina.com/?p=4626  *
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لغز فتح اهلل غولن
كان ذل��ك يف منتص��ف آذار 2013، بع��د  	
ش��هرين م��ن خروج��ي م��ن س��وريا. إح��دى 
اجلمعي��ات اخلريية اإلس��المية املقّربة من 
حكوم��ة العدال��ة والتنمي��ة، أقام��ت أنش��طًة 
تضامني��ًة م��ع الث��ورة الس��ورية يف س��احة 
عنت��اب.  غ��ازي  قل��ب  يف  الدميوقراطي��ة 
تعّرف��ُت، يف اخليم��ة املقام��ة هل��ذه الغاي��ة، 
إىل نائ��ب رئي��س تل��ك اجلمعي��ة، وتبادلن��ا أط��راف احلدي��ث. درس 
الرج��ل يف جامع��ة األزه��ر ويتق��ن العربي��ة. ودوٌد ودمٌث ج��دًا، تغطي 
وجه��ه حلي��ٌة مش��ّذبٌة بعناي��ة. فكرت��ان برزت��ا يف حديث��ه: األوىل ع��ن 
»احل��دود املصطنع��ة« ال��ي رسه��ا االس��تعمار ب��ني تركي��ا والبل��دان 
العربية واإلسالمية، وكيف تعايشت مجيع شعوب اإلمراطورية 
العثمانية على مدى قرون. فمبدأ وحدتنا -هم وحنن- هو اإلسالم 
أو األم��ة اإلس��المية كم��ا ق��ال. االس��تعمار اخلبي��ث اختل��ق فك��رة 

القومي��ة وجعلن��ا نقات��ل بعضن��ا بعض��ًا. 
ليص��ل الرج��ل، يف النتيج��ة، إىل أن الث��ورات العربي��ة ه��ي  	
فرص��ٌة الس��تعادة وح��دة األم��ة اإلس��المية، وإن مل يق��ل يف دول��ٍة 

واح��دة.
فهمت أنه يعكس، إىل هذا احلّد أو ذاك، األس��اس الفكرّي  	
للموق��ف الرتك��ّي م��ن الث��ورات العربي��ة، يف دوائر احل��زب احلاكم 
ذي اخللفي��ة اإلس��المية. وه��و، بتبس��يٍط ش��ديد، كاآلت��ي: ث��ورات 
الربي��ع العرب��ّي س��تأتي باإلس��الميني إىل احلك��م يف بل��داٍن حكمته��ا، 
ط��وال عق��ود، أنظم��ٌة علماني��ٌة قومي��ة، متام��ًا كح��ال تركي��ا قب��ل 
صعود حزب العدالة والتنمية. وهو ما س��يؤدي إىل اس��تعادة تركيا 
»اإلسالمية« دورها اإلمراطورّي يف حميطها اإلقليمّي. تتداخل يف 
ه��ذا الطم��وح النزعت��ان اإلس��المية والعثماني��ة، مطّعمت��ان بقومي��ٍة 

تركي��ٍة خمتلف��ٍة ع��ن قومي��ة أتات��ورك العلماني��ة.
صع��د ه��ذا الن��وع م��ن التفكري يف ظّل ارتفاع منس��وب الثقة  	
بالذات لدى عموم األتراك بعد اإلجنازات االقتصادية الكبرية لعهد 
العدال��ة والتنمي��ة. ال تناقض، من هذا املنظور، بني العالقات املميزة 
للحكوم��ة الرتكي��ة م��ع النظ��ام الس��ورّي، ب��ني 2004-2011، والدع��م 
متع��دد املس��تويات للث��ورة الس��ورية عل��ى الش��ريك الس��ابق )النظ��ام(. 
فإذا كان االنفتاح الرتكّي على النظام قام على أس��اٍس اقتصادّي، 
وفقًا لفلسفة صفر مشكالت مع دول اجلوار، فاالخنراط الرتكّي 
يف الصراع السورّي ضد النظام قام على أساس رهاٍن سياسيٍّ كبرٍي 
من شأنه استعادة جمال النفوذ الرتكّي كما كان عليه يف العهد 

العثمانّي.
م��ن  العدائ��ّي  الرج��ل  الثاني��ة فه��ي موق��ف  الفك��رة  أم��ا  	
فت��ح اهلل غول��ن. كان ه��ذا الداعي��ة اإلس��المّي »املعت��دل« لغزًا حمرياً 
بالنس��بة ل��ي، فس��ألت حمّدث��ي عن��ه عل��ى أم��ل أن ينرين��ي مبعلوماٍت 
ال أعرفه��ا. لك��ن صاح��ي الرتك��ّي األزه��رّي فاجأن��ي ب��رّدة فعل��ه

بكر صدقي
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العنيف��ة. اختف��ى ذل��ك املثق��ف الدم��ث ال��ودود، وح��ّل حمل��ه ش��خٌص 
متوت��ٌر غاض��ب. مل أك��ن أع��رف وقته��ا بوج��ود خ��الٍف ب��ني احلك��م 
وغول��ن، باس��تثناء تصري��ح األخ��ري الش��هري تعقيب��ًا عل��ى اجمل��زرة 
ال��ي ارتكبته��ا إس��رائيل حب��ّق نش��طاء أتراك يف إط��ار قافلة احلرية 
)2010(، ح��ني ق��ال إن��ه كان على منظم��ي القافلة أن حيصلوا على 
موافق��ة احلكوم��ة اإلس��رائيلية قب��ل انط��الق رحلته��م، جتنب��ًا مل��ا 

حدث.
عمي��ٌل  ه��و  غول��ن  س��ؤالي،  عل��ى  جواب��ًا  ث��ي،  حمدِّ ق��ال  	
االته��ام  ه��ذا  م��ن  اس��تغرابي  أبدي��ت  فلم��ا  وأم��ريكا!  إلس��رائيل 
العجي��ب، ذَكرن��ي مب��ا قال��ه غول��ن تعليق��ًا عل��ى جم��زرة قافل��ة 
احلري��ة، ومب��كان إقامت��ه يف الوالي��ات املتح��دة )بنس��لفانيا(. وكأن 

الرج��ل!  عمال��ة  عل��ى  قاطع��ان  دلي��الن  وذاك  ه��ذا 
مل ينق��ض ع��ام 2013 حت��ى كان��ت ه��ذه الع��داوة املس��ترتة  	
ب��ني تياري��ن يف اإلس��الم الرتك��ّي ق��د حتول��ت إىل ح��رٍب مفتوح��ة. 
احملاول��ة  إىل  وص��واًل  امت��ّدت  الطرف��ني،  م��ن  اس��تئصاٍل  ح��رب 

املاض��ي. مت��وز  منتص��ف  يف  الفاش��لة  االنقالبي��ة 
خ��الل الس��نوات الث��الث الفاصل��ة ب��ني بداي��ة تل��ك احل��رب  	
ونهايته��ا تكّب��د الطرف��ان خس��ائر كب��رية، فش��ابت احلك��م ش��ائبة 
فس��اد، وتلق��ت حرك��ة غول��ن ضرب��اٍت موجع��ة، مشل��ت مص��ادره 
التعليمي��ة.  املالي��ة واس��تثماراته وش��بكته اإلعالمي��ة ومؤسس��اته 
وب��ات كّل م��ن يش��تبه بوالئ��ه للداعي��ة هدف��ًا للش��رطة والقض��اء 

واإلع��الم.
حج��م التصفي��ات اجلاري��ة الي��وم، من��ذ إمخ��اد احملاول��ة  	
االنقالبية، يش��ري إىل أن ش��بكة غولن أوس��ع بكثرٍي مما كان ُيظن. 
ف��إذا أضف��َت إليه��ا ش��بكته العاملي��ة، كنا أمام ظاه��رٍة مرعبة. فلدى 
غول��ن م��دارس وجامع��ات واس��تثماراٌت اقتصادية يف أكثر من 127 
دول��ة، تطال��ب أنق��رة اآلن حكوماته��ا حبظ��ر تلك األنش��طة، إضافة 

إىل مطالبته��ا اإلدارة األمريكي��ة بتس��ليم غول��ن نفس��ه.
م��ن احملتم��ل أن تش��كل ه��ذه املطالب��ة مص��درًا ملزي��ٍد م��ن  	
االحن��دار يف العالق��ات األمريكي��ة الرتكي��ة، خاص��ًة إذا رفض��ت 
اإلدارة األمريكي��ة تس��ليمه. وحيف��ل اإلع��الم الرتك��ّي باتهام��اٍت 
للوالي��ات املتح��دة نفس��ها بالوق��وف وراء احملاول��ة االنقالبي��ة ال��ي 
تته��م غول��ن »العمي��ل للمخاب��رات املركزي��ة« –عل��ى وصفه��ا ل��ه- 

بقيادته��ا م��ن وراء البح��ار.
إن��ه أم��ٌر حم��ريٌِّ فع��اًل ه��ذا الص��راع الدام��ي ب��ني طرف��ني  	
هلم��ا املرجعي��ة الفكري��ة نفس��ها: اإلس��الم املعت��دل. كم��ا ال يق��ّل 
غول��ن »إمريالي��ًة« ع��ن العدال��ة والتنمي��ة يف س��عيه لنش��ر الثقاف��ة 
واللغ��ة الرتكيت��ني يف أحن��اء الع��امل. يب��دو منطقي��ًا حتلي��ل روش��ن 
جك��ر، اخلب��ري يف ش��ؤون اإلس��الم السياس��ّي الرتك��ّي، ح��ني كت��ب، 
إن  فق��ال  الطرف��ني  ب��ني  الص��راع  أس��باب  ح��ول  س��نوات،   3 من��ذ 
احلليف��ني الس��ابقني كان��ا ق��د تقاس��ا األدوار، بص��ورٍة موضوعي��ة، 
فكان��ت السياس��ة م��ن نصي��ب العدال��ة والتنمي��ة، مقاب��ل اجملتم��ع 
املدن��ّي حلرك��ة غول��ن. أم��ا الص��راع فقد حدث، وفقًا لروش��ن جكر، 
بس��بب تطاول األّول على اجملتمع املدنّي وطمع الثاني يف الس��لطة 

السياس��ية. ف��كان الص��دام مم��ا ال مف��ّر من��ه.
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	أيها السّيد...
العبودّية تليق بك!

لي��س س��راً الق��ول بازدواجي��ة الس��لطة يف إي��ران، ب��ني الول��ّي  	
وأجهزت��ه املخابراتي��ة املتمثل��ة يف احل��رس الث��ورّي وغ��ريه، وب��ني 
مؤّسس��ات »اجلمهوري��ة«، وه��ي ازدواجي��ٌة حمس��ومٌة لص��احل الول��ّي 
بش��كٍل قطع��ّي. كم��ا لي��س خافي��ًا عل��ى أّي متاب��ٍع أن ح��زب اهلل كان 
اإليراني��ة ك��ذراٍع للح��رس  أنش��أتها األجه��زة  ال��ي  األدوات  أح��د 
الث��ورّي يف املنطق��ة ضم��ن أيديولوجي��ا م��ا يع��رف بتصدي��ر الث��ورة، 
ومهمت��ه األساس��ية تفتي��ت اجملتمع��ات القائم��ة وخل��ق مراك��ز ق��وًى 
عسكريٍة تعيق، بل متنع، أّي تطوٍر للمجتمعات والدول ما مل تتوافق 

م��ع الطم��وح اإليران��ّي.
لك��ن ال��ذي اس��تطاع ه��ذا احلزب-العصاب��ة أن مي��ّرره خالل  	
الس��نوات الثالث��ني املاضي��ة ه��و أن يوه��م الكث��ري م��ن »حم��ّي« النضال 
ض��د اإلمريالي��ة بأن��ه حزٌب مق��اوٌم ضّد اس��رائيل وداعمتها أمريكا، 
فجذب الكثري من أصوات اليسار العربّي بشقيه القومّي واملاركسّي. 
وعملي��ًا لع��ب ه��ذا احل��زب، يف ج��زٍء من مس��ار نش��وئه، دوراً يف الصراع 
مع إس��رائيل، ال بغاية اس��رتداد احلقوق وإمنا بغاية كس��ب ش��رعيٍة 
حمليٍة ذات طابٍع وطيٍّ تغطي اجلوهر املذهّي والدور الوظيفّي له.

أعت��ى نظ��اٍم  الس��ورية ض��د  الث��ورة  إن ج��اءت  م��ا  ولك��ن  	
استبداديٍّ يف املنطقة، واحلليف املزمن للحزب، كما املمّر األساسّي 
ل��كل أش��كال دعم��ه م��ن إي��ران؛ حت��ى كش��ف ه��ذا احل��زب ع��ن وجه��ه 
احلقيق��ّي املتمث��ل يف الوق��وف ض��د تطلع��ات الش��عوب إىل احلري��ة 
والكرام��ة. فعم��ل عل��ى تفتيت اجملتمع الس��ورّي عر خلق ميليش��ياٍت 
طائفي��ٍة بامتي��ازاٍت ع��ّدة، لكنه��ا متمح��ورٌة ح��ول عقي��دة املظلومي��ة 
الكاذب��ة، تكش��ف م��ّدى اّدع��اءه عن��د احلدي��ث ع��ن عدائ��ه -ه��و والنظ��ام 
االس��تبدادّي- إلس��رائيل ضم��ن م��ا ُيع��رف ب�»املمانع��ة«. فأعل��ن أن 
معركت��ه احلقيقي��ة ه��ي يف س��ورية، وه��ي ال��ي س��تمهد أو س��تفتح 
الطريق حنو القدس، وبالتالي فإن ما جيري يف سورية يندرج ضمن 
إط��ار حمارب��ة إس��رائيل وأمري��كا، كم��ا ذك��ر الس��يد-العبد مؤخ��راً 
أن��ه ل��و واف��ق بش��ار األس��د عل��ى املخطط��ات اإلس��رائيلية واألمريكي��ة 
لتوقف��ت احل��رب يف س��ورية يف الي��وم التالي! ويؤك��د كالمه اهلزلّي 
ه��ذا أن��ه كلم��ا قصف��ت إس��رائيل مواقع للنظام أو للح��زب زاد قصفه 
لباق��ي امل��دن والق��رى الس��ورية. فالطري��ق إىل الق��دس، كم��ا يتخيله 

الس��يد، ال ب��ّد وأن مي��ّر م��ن ري��ف حل��ب اجلنوب��ّي والش��مالّي.
فاحلزب-العصاب��ة، بعقيدت��ه املعلن��ة من��ذ زم��ٍن وامللتزم��ة  	
بتوجيه��ات وتعالي��م الول��ّي كجان��ٍب أيديولوج��يٍّ يف تش��كيله، أت��ى 
الي��وم ليكش��ف ع��ن تبعيت��ه الكامل��ة للمص��احل املذهبي��ة اإليراني��ة 
بكون��ه يتلق��ى منه��ا كّل م��ا خي��ص عملي��ات التموي��ل والتس��ليح )م��ن 

أمحد عيشة

جّس��د خطاب حس��ن نصر اهلل األخري، باعرتافاته العلنية  	
التموي��ل  أش��كال  كّل  وحزبه-العصاب��ة  تلقي��ه  ع��ن  املتسلس��لة 
م��ن إي��ران، مب��ا فيه��ا م��ن روات��ب وس��الٍح وتدري��ٍب وكّل أش��كال 
املصاري��ف؛ نقل��ًة نوعي��ًة يف إع��الن تبعيت��ه املطلق��ة لل���ولّي الفقي��ه 

أكث��ر م��ن تبعيت��ه »للجمهوري��ة اإلس��المية«.
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املع��اش حت��ى الصواري��خ(، وه��و الرك��ن الثاني يف تش��كيل احلزب. أما 
ثال��ث األّس��س، وه��و االنتم��اء الوط��ّي، فه��و م��ا ال يعرف��ه الس��يد. فل��ن 
تتع��ّدى الوطني��ة لدي��ه ح��دود الطائف��ة ال��ي اس��تطاع مبال��ه وأجه��زة 
الرعب التابعة له انتزاعها من حميطها الوطّي وحتويلها إىل جسٍد 
غري��ٍب يتب��ع البل��د-األم: إي��ران. فع��ر مس��ريته الي متت��ّد ألكثر من 
ثالث��ة عق��ود، رافق��ت صعود اجلمهورية اإلس��المية كق��ّوٍة إقليميٍة 
حموره��ا العقي��دة املذهبي��ة، اس��تطاعا -وضم��ن دورهم��ا- تفتي��ت 
العدي��د م��ن اجملتمع��ات العربي��ة، وتش��كيل هوي��ٍة جدي��دٍة للطائف��ة 
الش��يعية عماده��ا الولّي الفقيه ومص��احل اجلمهورية اإليرانية، ونزع 
ه��ذه الطائف��ة م��ن النس��يج الوط��ّي لبلدانه��ا، وخل��ق حالٍة م��ن التوتر 
والعدائي��ة املذهبيت��ني. ومل تقتص��ر هذه الطموحات على الس��كان، بل 
ذهب��ت إىل منازع��ة حت��ى األنظم��ة املوالي��ة، كم��ا جي��ري يف س��ورية. 
فطموح إيران وحزبها اللبنانّي أكر من مشروع آل األسد باحلفاظ 
على السلطة، وميتّد إىل اجتياح اجملتمع وتغيري الرتكيبة السكانية 

واملذهبي��ة للب��الد بعملي��اٍت قس��ريٍة عنيف��ة.
م��ا جتل��ى يف خط��اب نص��ر اهلل األخري، من ن��زع ورقة التوت  	
ع��ن »ممانعت��ه« ونضال��ه لتحري��ر فلس��طني، بإعالن��ه أن املعرك��ة 
احلقيقي��ة واالس��رتاتيجية ه��ي يف حل��ب والبقي��ة جم��ّرد تفاصي��ل، 
إضافًة إىل تفاخره بتلقي الدعم بكّل أشكاله من »اجلمهورية« )طاملا 
يف فل��وس يف إي��ران، فاحل��زب قائ��م(؛ ال يع��ّر إال عن قضي��ٍة جوهريٍة 
واح��دٍة ه��ي طائفي��ة ه��ذا احل��زب ال��ذي حت��ّول إىل ميليش��يا تقات��ل 
إىل جان��ب النظ��ام االس��تبدادّي ومت��ارس أبش��ع أش��كال املذاب��ح يف حّق 
الس��وريني بأوامر مباش��رٍة من الولّي الفقيه وحرسه الثورّي وخدمًة 
ملش��اريعه، وبالتال��ي رابط��ًا مص��ريه بش��كٍل كام��ٍل مبص��ري نظ��اٍم 
اس��تبداديٍّ س��يزول ال حمال��ة وس��تزول مع��ه كّل ميليش��يات احلق��د 

الطائف��ّي.
لق��د كش��فت ث��ورة الس��وريني أن الس��يد لي��س س��وى عب��د،  	

طائفي��ة! ميليش��يا  إال  ه��و  م��ا  احل��زب  وأن 
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بتجني��د  اخلف��اء  يف  إي��ران  تق��وم  	
مئ��اٍت من الش��يعة يف أفغانس��تان لك��ي يقاتلوا 
م��ع األس��د. إنه��ا تس��حبهم م��ن بلده��م ال��ذي 
تعص��ف ب��ه النزاع��ات وت��زّج به��م يف ح��رٍب 
أخ��رى ال تلع��ب أفغانس��تان دوراً رسي��ًا فيه��ا. 
غالب��ًا م��ا يكون ه��ؤالء فقراء أو ملتزمني دينيًا 
أو منبوذي��ن م��ن اجملتم��ع، يبحث��ون ع��ن امل��ال 
والقب��ول االجتماع��ّي، وع��ن إحس��اٍس باملعن��ى 
ال يس��تطيعون أن جي��دوه يف وطنه��م. جتني��د 
إي��ران املهاجري��ن والالجئ��ني األفغ��ان ضم��ن 
النش��اطات  أن  غ��ري  توثيق��ه.  مّت  حدوده��ا 
مّت  أفغانس��تان  داخ��ل  املماثل��ة  اإليراني��ة 
التعتيم عليها. فإيران تنكر استخدام »أّي نوٍع 
م��ن اإلغ��راءات أو القس��ر« يف جتني��د األفغ��ان 
باس��م  ملتح��دٍث  وفق��ًا  س��ورية،  يف  للقت��ال 
الس��فارة اإليراني��ة يف كاب��ول. لك��ن حتقيق��ًا 
الغاردي��ان يكش��ف ع��ن كيفي��ة  ب��ه  قام��ت 
إقن��اع إي��ران لألفغ��ان بالذه��اب إىل احل��رب، 
وع��ن الدواف��ع ال��ي حتّث أولئ��ك الرجال على 
الس��فر آالف األمي��ال ليلتحق��وا مبعركٍة قد 

ال يع��ودون منه��ا.
ش��اكلة  عل��ى  أش��خاٌص  يلع��ب  	
املدع��و ج��واد دوراً أساس��يًا يف عملي��ة التجني��د 
ه��ذه. ج��واد، ال��ذي يعم��ل ش��رطيًا يف النه��ار 
و»وكي��ل س��فرياٍت« -كم��ا يس��ّمي نفس��ه- 
عندم��ا تنته��ي خدمت��ه كش��رطي، ق��ال إن��ه 
عم��ل مل��ّدة ع��اٍم كوس��يٍط لص��احل احل��رس 
الث��ورّي اإليران��ّي عندم��ا ش��ّكل، يف ع��ام 2014، 
ميليش��يا ش��يعيٍة أفغاني��ة، فرق��ة فاطمي��ون، 
لتقاتل إىل جانب القوات احلكومية السورية. 

من »مكتب السفريات« الذي خيّصه، الواقع يف 
الطاب��ق الثان��ي من مبنًى ع��اديٍّ يضّم مكاتب، 
عم��ل ج��واد عل��ى رب��ط الرج��ال الراغب��ني يف 
القت��ال م��ع الس��فارة اإليراني��ة، ال��ي كان��ت 
الدخ��ول  تأش��ريات  خبص��وص  تس��اعدهم 
حيص��ل  جل��واد.  عمول��ًة  وتدف��ع  والس��فر، 
اجملّن��دون عل��ى إذن إقام��ٍة يف إي��ران، وعل��ى 
مرت��ٍب ش��هريٍّ يبل��غ 500 دوالر. يق��ول ج��واد: 
»معظمه��م يذهب��ون إىل س��ورية م��ن أج��ل 
امل��ال، وآخرون يذهبون ليدافعوا عن الضريح 
املق��دس«. حت��وي س��ورية ع��ّدة مواقع ش��يعيٍة 
مقدس��ة، ويف طليعتها مس��جد الس��يدة زينب 
جتّم��ٍع  نقط��ة  كان  ال��ذي  دمش��ق،  ق��رب 
للش��يعة الذي��ن يري��دون أن يدافع��وا عن��ه يف 
وج��ه املتش��ّددين الس��ّنة، كتنظي��م الدول��ة 

اإلس��المية. 
يف أّول م��ّرٍة قابل��ت فيه��ا الغاردي��ان  	
س��ورية  إىل  للس��فر  يس��تعّد  كان  ج��واد، 
بنفسه. كانت داعش قد اختطفت 12 مقاتاًل 
أفغانيًا يف إحدى ضواحي دمش��ق. كان جواد 
ه��و م��ن جّنده��م، وكان��ت عائالته��م تطالب��ه 
باملس��اعدة إلط��الق س��راحهم حس��ب قول��ه. 
عندما عاد من سورية بعد شهٍر كان واضحًا 
أن��ه يش��عر بالصدم��ة. ق��ال، وه��و ُيظه��ر صوراً 
م��ن دمش��ق، إنه ف��اوض على حري��ة الرهائن، 
لكنه أيضًا شاهد بنفسه كيف أّن »اإليرانيني 
يس��تخدمون األفغ��ان ك��دروٍع بش��رية«. ق��ال 
إن��ه س��يكّف ع��ن العم��ل كوس��يٍط لص��احل 
اإليراني��ني. »أش��عر باخلج��ل ألن��ي أرس��لت 

أولئ��ك الن��اس«.

م��ن احملتم��ل أن��ه يوج��د س��بٌب آخ��ر  	
لتغ��رّي موق��ف ج��واد. فلدى عودته من س��ورية 
أوقفت��ه وكال��ة االس��تخبارات األفغانية مّدة 
يوم��ني. »قال��وا ل��ي: ال تب��ع إخوت��ك لبل��ٍد آخ��ر«.

بس��بب ع��دم تواف��ر أرق��اٍم رسي��ة،  	
تتباي��ن التقدي��رات بش��كٍل كب��رٍي ح��ول ع��دد 
األفغ��ان الذي��ن يقاتل��ون يف س��ورية. إع��الم 
الدول��ة يف إي��ران، ال��ذي ال يع��رتف بالت��وّرط 
اإليران��ّي املباش��ر يف عملي��ة التجني��د، يق��ول 
إن 20000 م��ن األفغ��ان يقاتل��ون يف س��ورية. 
وفق��ًا ألم��ري طوم��اج، وه��و باح��ٌث يف مؤّسس��ة 
الدف��اع ع��ن الدميقراطي��ات، مّت مؤخ��راً رف��ع 
إىل  ل��واء  مس��توى  م��ن  فاطمي��ون  تش��كيل 
مس��توى فرق��ة، وع��ادًة م��ا يك��ون ع��دد أف��راد 
الفرق��ة أكثر م��ن 10000. آخرون يقولون إن 
ه��ذه األرق��ام مبال��ٌغ فيه��ا. عل��ي الفوني��ه، وه��و 
حمل��ٌل إيران��يٌّ مس��تقلٌّ مقي��ٌم يف واش��نطن، 
ُيقّدر عددهم ببضعة آالف. وُيضيف أنه ُقِتل 
عل��ى األق��ل 334 منهم من��ذ أيلول 2013. هناك 
قان��وٌن إيران��يٌّ جدي��ٌد يتي��ح للحكوم��ة من��ح 
اجلنس��ية لعائ��الت األفغ��ان الذي��ن ُيقتل��ون 
يف س��ورية. وم��ن امُلرّج��ح أن ه��ذا القان��ون ه��و 
حماول��ٌة لتش��جيعهم عل��ى القي��ام مبهم��اٍت 
أكثر خطورة، وجلذب متطّوعني، حسب ما 
يقول طوماج. بالنس��بة إىل إيران، امتالكها 
ميليشيا أفغانيًة مواليًة قد خيدم هدفًا أطول 
أمداً خارج سورية. يقول علي: »من الواضح أنه 
مم��ا خيدم مص��احل احلرس الث��ورّي اإليرانّي 
تدري��ب أفغ��اٍن ش��يعة يس��تطيعون يف م��ا بع��د 
اجلماع��ات  أو  طالب��ان  حرك��ة  يقاتل��وا  أن 

إي��ران ُتّند أفغانًا من الش��يعة للقتال يف س��ورية

سيون اجنيل راسوسني باالشرتاك مع زهرة نادر من كابول
الغارديان/ 30 حزيران - ترمجة مأمون حلي
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السّنية األخرى يف أفغانستان بعد االنسحاب 
العس��كرّي األمريك��ّي م��ن الب��الد«.

ي��زداد تعقي��د تقدي��ر ع��دد املقاتل��ني  	
األفغ��ان ألن جث��ث القتل��ى ن��ادراً م��ا ُتع��اد إىل 
وطنه��ا للدف��ن. باإلضاف��ة إىل ذل��ك، يتظاه��ر 
قب��ل  إي��ران،  أنه��م س��ينتقلون إىل  بعضه��م 
اختفائه��م. إحس��ان وفهي��م كان��ا صديق��ني 
م��ن م��زار ش��ريف. أخ��ر كلٌّ منهم��ا والدي��ه 
العجوزين أنه ذاهٌب إىل طهران للعمل. ُبعيَد 
رحيلهم��ا، ب��دأ إحس��ان يرس��ل -ع��ن طري��ق 
الفي��س ب��وك- رس��ائل وص��وراً م��ن س��ورية 
لرس��ول، أح��د أصدقائ��ه. يقول رس��ول: »كان 
ش��خصًا متدين��ًا ج��داً. كان يتح��دث دائمًا أنه 
م��ن واجب��ه الدي��ّي الذه��اب إىل س��ورية«. يف 
بداي��ات أي��ار، وبع��د مقت��ل 80 عنص��راً موالي��ًا 
للحكوم��ة -م��ن بينه��م عش��رات األفغ��ان- يف 
إح��دى مع��ارك الس��يطرة عل��ى خ��ان طوم��ان 
قرب حلب، أرسل إحسان رسالًة فيسبوكيًة 
لرس��ول، مل يك��ن فيه��ا ذك��ٌر لصديق��ه فهيم. 
وال��دا فهي��م، الل��ذان اس��تبد بهم��ا القل��ق، ق��ررا 
الذه��اب إىل إي��ران، وم��ا زاال يبحث��ان عن��ه. 
ح��اول بع��ض السياس��يني األفغ��ان التدخ��ل. 
نظ��ري أمح��د زاي، عض��و برملان، ق��ال إن إيران 
ُتذك��ي ن��ار التوت��ر ب��ني الس��ّنة والش��يعة م��ن 
أجل تأكيد سيطرتها يف أفغانستان. »سياسة 
املس��لمني.  ب��ني  االنقس��ام  ه��ي خل��ق  إي��ران 
يريدون ألفغانس��تان أن تصبح مثل سورية«. 
ويضي��ف أن��ه ش��اهد قائم��ًة تضّم أس��اء 1800 
أفغان��يٍّ مّت جتنيده��م م��ن كاب��ول فق��ط. مع 
ذل��ك، رف��ض بع��ض احمللل��ني ه��ذا التقدي��ر 

معتري��ن أن��ه مبال��ٌغ في��ه.
باإلضاف��ة إىل وكالء مث��ل ج��واد،  	
هن��اك مزاع��م أّن احل��رس الث��ورّي اإليران��ّي 

استخدم مساجد يف مدٍن أفغانيٍة كأماكن 
للتجني��د. يق��ع أح��د ه��ذه املس��اجد يف داس��ت 
بارش��ي، وهو حيٌّ يف كابول، ش��يعيٌّ بغالبيته 
حس��ب م��ا يق��ول أمح��د زاي، ال��ذي رف��ض أن 
يس��ّمي املس��جد. ق��ال أمح��د إن��ه بع��د أن أرس��ل 
ع��ن  املس��جد  توق��ف  احملقق��ني  م��ن  فريق��ًا 
التجنيد. هيثم املاحل، عضو االئتالف الوطّي 
الس��ورّي، ق��ّدر ع��دد األفغ��ان الذي��ن يقاتل��ون 
اخت��ذت  مقات��ل.  ب���8000  األس��د  ق��وات  م��ع 
صارم��ًة  إج��راءاٍت  األفغاني��ة  االس��تخبارات 
ملن��ع بع��ض عملي��ات التجني��د، لكنه��ا كان��ت 
ش��ديدة احل��ذر، وفق��ًا مل��ا يقول��ه عل��ي حمم��د، 
وه��و حمل��ٌل أم��ّي. يقول علي إن��ه بالنظر إىل 
أن مزي��داً م��ن الالعب��ني أصبح��وا منخرط��ني 
يف س��ورية، فقد أصبح الوضع أكثر تعقيداً. 
وألن العالق��ات م��ع جارته��ا األخ��رى القوي��ة، 
باكس��تان، مري��رٌة بش��كٍل غ��ري ع��ادّي، ف��إن 
مع��اداة  أعب��اء  حتّم��ل  تس��تطيع  ال  كاب��ول 

طه��ران أيض��ًا.
عام��ًا،   24 حمس��ن،  إىل  بالنس��بة  	
كان��ت احل��رب يف س��ورية فرص��ًة للقت��ال 
يف س��بيل القضي��ة احمُلّق��ة. يق��ول إن��ه أثن��اء 
الدول��ة  تنظي��م  مقاتل��ي  م��ع  معرك��ٍة 
اإلس��المية خ��ارج حل��ب ش��اهد الدلي��ل عل��ى 
ق��د  القت��ال  كان  صف��ه.  يف  كان  اهلل  أّن 
احت��دم دون توق��ٍف م��ّدة 24 س��اعة. حمس��ن، 
ال��ذي كان منه��كًا، أس��ند رأس��ه إىل اخلل��ف 
عل��ى ج��داٍر فمال��ت خوذته إىل األم��ام. يف تلك 
اللحظ��ة اخرتق��ت رصاص��ٌة مقّدم��ة خوذت��ه 
فأخط��أت جبهت��ه، ال��ي كان قد كتب عليها 
»يا زينب«. بقي حمسن حيًا، وبعد أياٍم ساعد 
فصيله يف فّك احلصار الذي دام أربع سنواٍت 
ع��ن نّب��ل والزه��راء، وهم��ا قريت��ان ش��يعيتان. 

يقول حمسن للغارديان: »كان هديف الدفاع 
ع��ن الش��يعة األبري��اء يف س��ورية. داع��ش ال 
األطف��ال  يقتل��ون  إنه��م  أّي رمح��ة.  تظه��ر 
والش��يوخ، يقتل��ون اجلمي��ع«. يف أح��د مقاه��ي 
كاب��ول أظه��ر حمس��ن –ال��ذي مّت جتني��ده 
يف إي��ران– ص��وراً ل��ه يف س��ورية وه��و يرت��دي 
مالبس عسكرية، والكحل يظلل عينيه. أثناء 
رحلته الثالثة إىل س��ورية، يف ش��باط املاضي، 
ُجرح ثالث مّرات. ما تزال إحدى الرصاصات 
عالق��ًة يف فخ��ذه. »أن��ا ال أفع��ل أّي أمٍر خاطئ. 
األماك��ن املقدس��ة تع��ود لن��ا وحن��ن س��ندافع 

عنه��ا«.
األس��رة  معارض��ة  م��ن  بالرغ��م  	
واالس��تخبارات والسياس��يني، م��ن املرج��ح أن 
يستمّر األفغان الشباب باالندفاع حنو سورية 
طامل��ا بقي��ت اآلم��ال مبس��تقبٍل آم��ٍن وزاه��ٍر 
يف الوط��ن غ��ري مبّش��رة. »الذي��ن يذهب��ون ال 
يرتكون خلفهم شيئًا، لقد فقدوا كّل أمل«، 
يق��ول يون��س، وه��و خريٌج جامع��يٌّ عاطٌل عن 
العم��ل يف كاب��ول، ويع��رف عش��رين ش��خصًا 
إي��ران، م��ن بينه��م  ذهب��وا إىل س��ورية م��ن 
اثن��ان م��ن أبن��اء عمه وأح��د أعمامه، وق��د ُقِتل 
الثالث��ة. مجيعهم كانوا مدمي خمدراٍت أو 
كان��وا يعان��ون من مش��كالٍت عائلي��ٍة عميقة، 
وفق��ًا حملس��ن. يف مواجه��ة التميي��ز واإلف��راط 
يف تعاط��ي املخ��درات والوصم��ة ال��ي تراف��ق 
ذل��ك، ي��رى البع��ض أن احل��رب ه��ي الس��بيل 
األوح��د لفع��ل ش��يٍء يت��ّم باختياره��م. ق��ال 
يون��س إن الذه��اب إىل س��ورية ه��و أقص��ى 
عمٍل من أعمال اليأس. »هناك، إما أن ميوتوا 
ويصبحوا ش��هداء، أو س��ينالوا حياًة أفضل مع 
وج��ود رات��ٍب ش��هريٍّ وإقام��ٍة يف إي��ران. إنه��م 

يري��دون بداي��ًة جدي��دة«.
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صياد املدينة

 عضو الشــبكة السورية
لإلعــام المطبوع

مث��ل غ��ريه م��ن معظ��م »الرف��اق«، ال مي��ّل خل��ف املفت��اح م��ن  	
نفس��ه، وال م��ن أربع��ني عام��ًا وأكثر قضاها يف صف��وف حزب البعث، 
قبل أن يتوقف قطاره أخرياً عضواً يف القيادة القطرية، وهي احملطة 
النهائي��ة يف رحل��ة صع��ود البعثي��ني، أم��ام حصري��ة إش��غال موق��ع 
األمني العام حبافظ األسد. مل جيلب الوقوف يف هذا احملل واستنفاد 
فرص الرتقي أي أسًى على قلب املفتاح، إذ يؤمن البعثّي أشد اإلميان 
مبس��ّلمات الصع��ود وذراه املتاح��ة إميانه بأبدية األس��د مل��كًا على هذا 
القط��ر. ورغ��م تب��ّدد اآلم��ال باملزي��د، وت��آكل النف��وذ املف��رتض ملوقع��ه 
احلال��ّي، فض��اًل ع��ن تفاه��ة املهم��ات ال��ي يكلف بها بني ح��نٍي وآخر؛ ال 
يب��دي املفت��اح مق��دار ذّرٍة م��ن تذم��ر، وال ختط��ر عل��ى قلب��ه كآب��ات 
اخل��واء مل��ن أمض��ى ده��ره يف ق��اع الدن��اءة. ب��ل إن��ه س��عيٌد وحي��ويٌّ مب��ا 
تبقى لديه من أحالم، وهي أن يصمد ألطول مّدٍة ممكنٍة يف موقعه 
القط��رّي، وأن حي��رز أك��ر ق��دٍر م��ن األم��وال املنقول��ة وغ��ري املنقولة 
تؤّمن له تقاعداً مرحيًا، وأن يضع ابنيه وابنتيه الش��بان على الس��كة، 

وف��ق ه��داه، إىل املس��تقبل.
ول��وال فضيح��ٍة ك��رى ضّج��ت به��ا حمافظة الرق��ة كلها  	

أي��ام كان مدي��راً للمرك��ز الثق��ايّف فيه��ا، وأخ��رى ح��ني تس��لم 
والنش��ر  للطباع��ة  الوح��دة  إدارة مؤسس��ة 

يف دمش��ق، وس��واهما م��ن الفضائ��ح 
س��ري  يف  والروتيني��ة  الصغ��رية 

رش��وٍة  مث��ل  البعثي��ني،  املس��ؤولني 
م��ن هن��ا أو تزوي��ر ش��هادة دكت��وراه 

م��ن هن��اك؛ لغ��دا تاري��خ املفت��اح العل��ّي 
نظيفًا. فالرجل حذٌر إىل حدود اجلن، 

كم��ا يصف��ه أه��ل الرق��ة اخلائب��ون دومًا 
م��ن توّس��طه يف أّي ش��أن. وه��و ماه��ٌر يف 

اقتناص اللحظة املناس��بة، س��رقًة أكانت 
أو حتطي��م مناف��ٍس بتقري��ٍر ثقي��ٍل يع��رف 

إىل أي��ن ُيرف��ع، أو يف التق��ّرب م��ن ش��خٍص 
أرف��ع ش��أنًا يف حاش��ية األس��د. وع��الوًة عل��ى 

احلذر واملهارة يأتي دأبه العنيد ليتّوج أس��باب 
»جناح��ه«. دأٌب جتل��ى م��ع البكالوري��ا احل��ّرة 

ال��ي ناهل��ا بع��د جه��ٍد وتعلي��ٍم مه��يٍّ وتعث��ر، ث��م 
يف معه��د إع��داد املعلم��ني منتص��ف س��بعينيات 

القرن املاضي، ثم املدرسة الي صار فيها مديراً، 
قب��ل أن ينطل��ق أخ��رياً ك�»مثق��ٍف« م��داوٍم عل��ى 

الكتابة للدوريات والصحف الرسية كلها، بالتزامن مع الرتقيات 
الوظيفي��ة واحلزبي��ة.

وم��ن ب��ني احملط��ات الي مّر بها يبدي املفت��اح تقديراً خاصًا  	
ملنصب��ه يف إدارة املرك��ز الثق��ايّف، إذ أب��دع يف انتق��اء بع��ض الضي��وف 
املهم��ني بالنس��بة إلي��ه م��ن داخ��ل س��ورية وم��ن خارجه��ا يف بع��ض 
امل��ّرات، ويف توثي��ق الص��الت به��م. خاصًة وأن بع��ض هؤالء كانوا من 
رج��ال الدي��ن الش��يعة أوم��ن مس��ؤولي ح��زب اهلل، أثناء س��عيهم املمّول 
واحملموم لنشر مذهبهم يف الرقة يف العقد املاضي. وبالطبع مل يكن 
خل��ف املفت��اح ش��يعيًا كم��ا ش��اع بني الرقاوي��ني، وال س��ّنيًا كذلك، بل 
كان غري مهتمًّ بأّي اعتقاد، سوى الركض الهثًا حنو األمام. وحني 
جي��د الوق��ت، واهلام��ش املضم��ون للغاي��ة، كان يله��و باصطياد بعض 

املثقف��ات احلزبي��ات التائه��ات.

سرية خلف املفتاح
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