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يف زمن االنكسار
م��ّرت األي��ام األخ��رية ثقيل��ًة عل��ى مجه��ور الثورة، بعد خس��ارة أكث��ر من ثلث أحياء حل��ب احملّررة/ 	

احملاص��رة. تضط��رب األف��كار وتهت��ّز القل��وب م��ع ت��وارد الص��ور املريعة. وتتطاي��ر االتهامات ميينًا ويس��اراً: هو 
ذن��ب فصائ��ل اجلي��ش احل��ّر ال��ي غ��رق عناصره��ا يف الفوض��ى والتج��اوزات... ب��ل جري��رة حتك��م الفصائ��ل 
اإلسالمية بالناس واحنرافها عن قيم الثورة... ولكن أين من كانوا يصدعون رؤوسنا يوميًا »بشراكم«؟... 
ب��ل أي��ن م��ن التحق��وا بعملي��ة »درع الف��رات« س��عيًا وراء ال��دوالر؟... م��اذا ح��ل ب��آالف االنغماس��يني وعش��رات 
املفخخ��ات ودع��اوى جي��ش الفت��ح؟... ولك��ن أي��ن فصائ��ل حل��ب م��ن ف��ك احلصار ع��ن نفس��ها، أم أن على إدلب 
والريف أن يدفعوا الثمن؟... لعن اهلل القائد الفالني فهو يف تركيا... بل لعن القادة داخل املدينة ال يتحدون 

وال ي��ؤازرون بعضه��م بش��كٍل كاٍف يف القطاع��ات... م��ا ش��بعوا؟!...
يف معظم ما ذكر جانٌب من احلقيقة، ممزوجًة بالكثري من املبالغات، بهدف التنّصل من املسؤولية  	
ورميها بأي اجتاه. هذه أعراٌض ال بد منها مع كل هزمية، وهي من طبائع البشر أينما كانوا. وقد تبادل 
خصومن��ا اتهام��اٍت مماثل��ة، ب��ني ح��زب اهلل وق��ّوات م��ا يس��ّمى بالنمر وبقاي��ا قّوات النظ��ام والطريان الروس��ّي، 
عندما خسروا الكليات العسكرية خالل أياٍم منذ أشهٍر قليلة. نعم، لقد جتاوزنا وظلمنا وتشتتنا وتنازعنا، 
ولك��ن العق��دة ليس��ت هن��ا. فمجابه��ة ج��ربوت دول��ٍة عظم��ى تس��تخدم أعت��ى أس��لحتها الفتاك��ة واحملّرم��ة، 
وق��واٍت عل��ى األرض ال ي��زال خمزونه��ا البش��رّي، م��ن لبن��ان والع��راق وأفغانس��تان، مفتوح��ًا، فض��اًل ع��ن غ��در 
ميليش��يات PYD ال��ي ت��ؤازر النظ��ام يف اللحظ��ات احلرج��ة؛ ه��ي أم��وٌر ليس��ت س��هلًة عل��ى الثائري��ن املدني��ني 
الذي��ن محل��وا الس��الح، ينتظ��رون تذخ��ريه م��ّرًة وراء م��ّرٍة بالقط��ارة، وق��د حّب��ت أصواته��م طلب��ًا لألس��لحة 

النوعي��ة ال��ي تعط��ي املعرك��ة نوع��ًا م��ن التكاف��ؤ، وتعه��دوا أنهم س��يتكفلون بالباقي بش��جاعة.
ولك��ن ه��ل هزمن��ا وانته��ى األم��ر؟ ال بالتأكي��د. فاألحي��اء الباقي��ة م��ن حل��ب مكتن��زٌة باملقاتلني الذي  	
تعاهدوا على الصمود، وإخوانهم خارجها لن يرتكوهم رغم نقص العتاد. وحتى لو خارت السواعد نتيجة 
اجلوع، وفرغ خمزن البندقية فسقطت املدينة، فالثورة ليست حلب وحدها، ولن يستمّر االحتالل الطائفّي 
بالق��ّوة العاري��ة. للقل��وب ال��ي بلغ��ت احلناجر اليوم، ولضيق الصدر واجلزع امللحوظ��ني اآلن رأٌي آخر، لكننا 

سننتصر.



املدين��ة،  جن��وب  العم��ال،  ح��ّي  يف  	
وتف��ّرق  بقلي��ل،  الطائ��رة  قصف��ت  أن  بع��د 
الناس عن اخلراب الذي أضافته إىل اخلراب 
الس��ابق؛ ش��اهد أب��و إبراهي��م العم��ال، من بيته 
القريب، شابًا غريبًا يصّور يف احلارة جبواله، 
فتوجه )متطوعًا( إىل نقطٍة قريبٍة لألمنيني 
وأخربه��م بأم��ر الش��اب، معتق��داً أن��ه »يص��ّور 
وبع��د  االثن��ني،  األمني��ون  اعتق��ل  مق��رات«! 
س��اعاٍت ترك��وا املص��ور، ألن أقارب��ه أمني��ون 
كم��ا يش��اع، وأبق��وا عل��ى أب��و إبراهي��م ال��ذي 
اع��رتف الحق��ًا أن��ه اف��رتى عل��ى الش��اب. لك��ن 
األم��ر مل يق��ف عن��د هذا احلد، ففي مثل هذه 
احلاالت يس��عى األمني��ون إىل جتنيد صاحب 
اإلخباري��ة، بامل��ال أو بالتخوي��ف. وق��د جن��ح 
مس��عاهم م��ع أب��و إبراهي��م، فق��د اعتقل��وا، بعد 
أياٍم، جاره وجارته اللذين اعرتفا بتهمة الزنا 
ال��ي وجه��ت إليهم��ا، وحولوهم��ا إىل حمكم��ة 
املدين��ة يف قرية الش��ميطية، وبعد مّدٍة ُرمجا 
أم��ام حديق��ة املش��تل يف ش��ارع التكاي��ا، ث��م 
نقل��ت جثتاهما إىل مش��فى فارمكس، وهناك 
اكتش��فوا أن امل��رأة م��ا زالت عل��ى قيد احلياة، 

فأجه��ز عناص��ر التنظي��م عليه��ا.
إىل  فارمك��س  مش��فى  حت��ول  	
اإلس��عاف فق��ط، بع��د أن نقل��وا معدات��ه إىل 
خارج املدينة، وصار يتقاضى أجور اإلسعاف 
الدكت��ور  ظ��ل  واملراجع��ني.  املصاب��ني  م��ن 
حممد يعمل يف املش��فى حتى ش��هٍر من اآلن، 
إذ بع��د أن اعتق��ل األمني��ون عم��ه املس��ّن بلغ��ه 
أن��ه م��ات حت��ت التعذي��ب. فص��ار ي��ردد، أم��ام 
املع��ارف والعامل��ني مع��ه، أن��ه س��يرتك العم��ل 
يف املش��فى، األم��ر ال��ذي يلج��أ إلي��ه العامل��ون 
م��ع التنظي��م جل��ّس ردة الفع��ل قب��ل اإلق��دام. 
وص��ل اخل��رب إىل وال��ي »والي��ة اخل��ري« )دي��ر 

يف  احلي��اة  وص��ف  الصع��ب  م��ن  	
مدينة دير الزور إال بأنها عجائبية. فاملدينة 
مل تعد صاحلًة للحياة، بس��بب الدمار الكبري 
وتوق��ف س��بل العي��ش أم��ام األهال��ي، الذين ال 
يتج��اوز عدده��م بضع��ة آالٍف بكث��ري، يف ظ��ل 
ف��رض تنظي��م الدول��ة اإلس��المية الب��ؤس 
والقه��ر فرض��ًا، بوض��ع اجلمي��ع حتت جمهر 
عناص��ره وأعوان��ه، ودفعه��م إىل التوب��ة ع��ن 

الكرام��ة.

مسهر اخلالد

خمربو تنظيم الدولة
مشاهد من مدينة دير الزور

ال��زور(، الذي اس��تدعاه وحّضه على الش��كوى 
ضد األمنيني واجلالدين والواش��ي )حممود، 
أعط��اه امس��ه الكام��ل(، لك��ن الطبي��ب أص��ّر 
عل��ى ت��رك العم��ل، وف��ّوض أح��د أقربائه، من 
عناص��ر التنظي��م، مبتابع��ة القضي��ة. وتفي��د 
األخب��ار املتناقل��ة أن الدكت��ور ترك الش��كوى 
بع��د أن التق��ى باملس��ؤول األم��ّي، أب��و عل��ي 
حواجز اإلدليب، الذي قال له باقتضاب: »انتبه 

عل��ى حال��ك، مسعن��ا إن��ك رح تش��تكي«.
فارمك��س  مبش��فى  حتي��ط  	
مجعي��اٌت س��كنية. ويف إح��دى تل��ك الكت��ل، 
دائم��ة االس��تهداف من س��الح النظ��ام، يقطن 
عم��ر م��ع أوالده وزوجته، إىل جانب عدٍد من 
األس��ر ال يتج��اوز أصاب��ع اليدي��ن يتوزع��ون 
بني ستٍّ وتسعني شقة، حيفظون ما بقي من 
حمتوياته��ا، يف ح��دود اإلم��كان، ويعتم��دون 
كثرياً عليها بعلم أصحابها، أو بدونه. كان 
عمر قد فك »مطور املي« اخلاّص بأحد بيوت 
اجل��ريان النازح��ني، ورّكب��ه م��كان جه��ازه 
اإلس��المية«  »الش��رطة  فاعتقلت��ه  املعط��ل، 
بع��د م��ّدٍة وس��اقته إىل مقّره��ا خ��ارج املدين��ة، 
حي��ث بق��ي ثالث��ة أس��ابيع، ع��رف خالهل��ا 
أن صديق��ه أب��و إبراهي��م العم��ال وش��ى ب��ه، 
فاع��رتف أن مجي��ع األغ��راض الي اس��تعارها 
من اجلريان س��رقة، وغّرم خبمس��ة وأربعني 
أل��ف ل��رية، بع��د أن أت��ى ب��ه أب��و عب��د اهلل م��ن 
بي��ت  إىل  س��ابق(  أول  )مس��اعد  الش��رطة 

اجل��ريان وطل��ب من��ه متثي��ل اجلرمي��ة! وهن��ا 
تدخل شابٌّ من اجلوار وأخربهم أن أصحاب 
الشقة تركوا مفتاحها معه، وأنه من أعطى 
عم��ر األغ��راض، بع��د إذن أصحابه��ا. أخل��ت 
الش��رطة س��بيل عم��ر، بع��د أن أخ��ذت مفت��اح 
يرس��لوا  أن  وطلب��ت  واألغ��راض،  الش��قة 
صاحبه��ا إىل الش��رطة ح��ني عودت��ه. ي��روي 
الش��اب أن��ه، بع��د رحيله��م، أخ��رج باكيت��ه 
ليضّي��ف عم��ر، ال��ذي اعت��اد على ذل��ك ألنه ال 
ميل��ك مث��ن الدخ��ان غالب��ًا، فرف��ض التدخ��ني 
رفض��ًا غريب��ًا، وص��ار يصي��ح مبت��ل العين��ني 
»باقي��ة باقية«، ثم س��كت ليجهش »ذلوني...«.

غ��ري بعي��ٍد عن بي��ت عمر، يف الكتلة  	
الس��كنية ذاته��ا، فت��ح أب��و عل��ي بقالي��ًة حت��وي 
بع��ض الضروري��ات فق��ط، ح��ني يتيس��ر ل��ه 
شراؤها. جيلس يف البقالية أكثر الوقت ابنه 
علي، املهووس بالش��عر، مع فتيٍة من اجلوار، 
يس��مع امل��اّرون أحاديثه��م م��ن مس��افٍة بعي��دة. 
ورغ��م أن حمم��ود الراص��د، ال��ذي يعي��ش يف 
الكتل��ة الس��كنية املقابل��ة، اس��تطاع أن يضبط 
إيق��اع حياة الس��كان عل��ى مزاجه، لكن الفتية 
مل يكونوا يأبهون له كثرياً أو يأخذونه على 
حمم��ل اجل��د، حت��ى وق��ٍت قريب، ح��ني كان 
عل��ي منهم��كًا يف احلدي��ث، ون��ّد من��ه بص��وٍت 
ع��اٍل »إن غ��داً لناظ��ره قري��ب«، باملصادف��ة مع 
م��رور حمم��ود عل��ى دراجت��ه اهلوائي��ة، وم��ن 

يومه��ا عل��ي معتق��ٌل ل��دى األمني��ني.
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رادار املدينة



قضي��ٌة جدي��دٌة أث��ارت اجل��دل عل��ى نط��اٍق واس��ٍع يف أوس��اط اجملتم��ع الس��لفّي اجله��ادّي يف س��ورية، ه��ي الني��ة املفرتض��ة لبع��ض  	
الش��خصيات املنش��قة ع��ن جبه��ة فت��ح الش��ام بتش��كيل فصي��ٍل جدي��ٍد يتخذ اس��م »طالب��ان الش��ام« ويعلن بيعته ألمي��ن الظواه��ري زعيم تنظيم 

القاع��دة.
وحس��ب األنب��اء املتداول��ة مؤخ��راً، ف��إن أم��ري جبه��ة النصرة  	
الس��ابق يف درع��ا ث��م الس��احل، إي��اد الطوباس��ي، املعروف بأب��و جليبيب 
)أردن��ي اجلنس��ية(، والقي��ادي األم��ّي والش��رعّي الس��ابق للنص��رة يف 
درع��ا وبادي��ة الش��ام، ب��الل خريس��ات، املع��روف بأب��و خدجي��ة )أردن��ي 
اجلنس��ية كذل��ك( هم��ا من أطلق الدعوة إىل مش��روع هذا الفصيل، 
بتوجي��ٍه م��ن بع��ض املرجعي��ات الس��لفية اجلهادي��ة وعل��ى رأس��ها أب��و 
حمم��د املقدس��ي. وراج قب��ل أي��اٍم -وع��رب مقرب��ني م��ن أب��و جليبي��ب 
عل��ى م��ا يب��دو- ردٌّ نس��ب إلي��ه يف موق��ع التواص��ل توي��رت، يك��ذب في��ه 
مجلة من الشائعات املتعلقة به، نافيًا رغباته يف »التغلب« والسيطرة، 
واضع��ًا نفس��ه يف إم��رة »القي��ادة العام��ة لتنظيم قاع��دة اجلهاد«، دون 
أن يوضح حقيقة ما يذاع حول »طالبان الشام« أو أّي فصيٍل قاعديٍّ 

قي��د التأس��يس.
يف آب املاض��ي، وبع��د أي��اٍم م��ن إع��الن جبه��ة النص��رة ف��ك  	

ارتباطه��ا بتنظي��م القاع��دة وحتّوهل��ا إىل 
»فتح الشام«، أعلن خريسات ثم الطوباسي 
انش��قاقهما ع��ن التنظي��م اجلدي��د وأك��دا 
فع��ل  وكذل��ك  للظواه��ري،  بيعتهم��ا 
النص��رة  يف  املخض��رم  العس��كرّي  القائ��د 
مس��ري حممد حج��ازي املع��روف بأبو همام 
الشامي، إضافًة إىل آخرين من قادة الصف 
األول والثاني للجبهة، وإن يف نطاٍق فرديٍّ 
وحم��دود. وم��ن جانبه��ا مل تب��ِد فت��ح الش��ام 
أي ردات فع��ٍل عل��ى ه��ذه االنش��قاقات طامل��ا 
بقي��ت فردي��ًة وال ته��دد وحدته��ا. وخ��الل 
األش��هر الثالث��ة األخ��رية اندلع��ت أزم��اٌت 
س��ورية،  يف  اجلهادي��ني  أوس��اط  يف  ع��ّدٌة 
كان أبرزها فشل اجلهود الي قادتها فتح 
الش��ام لتوحي��د الفصائ��ل واجلماع��ات يف 
كياٍن واحد، وهو الشرط غري املعلن الذي 

فرض��ه الظواه��ري عل��ى اجلوالن��ي، أم��ري جبه��ة النص��رة، لقبول فك 
االرتب��اط، وف��ق م��ا تق��ول بع��ض الش��ائعات. وكذل��ك ج��اءت املع��ارك 
املندلعة بني حركة أحرار الش��ام ومجاعة جند األقصى، ثم إعالن 
األخ��رية ح��ل نفس��ها وانضمامه��ا إىل فت��ح الش��ام، وتش��كيك األح��رار 

وآخري��ن يف جدي��ة ه��ذا اخلط��وة م��ن جانب اجلند. وجاء فش��ل جيش 
الفت��ح يف كس��ر احلص��ار املف��روض عل��ى األحياء الش��رقية يف حلب، 
ث��م متك��ن ق��وات األس��د م��ن حتقيق تق��دٍم ملح��وٍظ على جبه��اٍت عّدٍة 
هن��اك، ليعم��ق األزم��ة ب��ني الفصائ��ل اجملاه��دة أو ب��ني قادته��ا. وعل��ى 
ه��ذا األس��اس انطلق��ت الدع��وات يف التخاط��ب املباش��ر، أو م��ن خ��الل 
معّرفاٍت شهريٍة على تويرت، لتأسيس فرٍع لتنظيم القاعدة »يصحح 
االحنراف��ات املرتاكم��ة ع��ن ج��ادة الص��واب، وينه��ي حال��ة الفرق��ة 
والتناح��ر ب��ني الفصائ��ل، وجيمعه��ا طوع��ًا أو كره��ًا حت��ت راي��ٍة 
واح��دة«. وأعي��د ت��داول املث��ال األفغان��ي بع��د هزمي��ة الس��وفييت، حني 
تقاتل��ت مجاع��ات اجملاهدي��ن األفغان إىل أن ظه��رت حركة طالبان 
ال��ي هزمته��م مجيع��ًا ومجع��ت مش��ل اجله��اد حت��ت رايته��ا. ولع��ل 
األمني��ة ال��ي بثه��ا املقدس��ي أواًل الس��تلهام ه��ذا النم��وذج، ث��م دعوت��ه 
الصرحي��ة: »أنص��ح م��ن انش��ق ع��ن الفصائل خوفًا م��ن احنراف جهاد 
الشام أن ال يكونوا سلبيني، مجعوا أنفسكم وكونوا 
املاض��ي،  أيل��ول  ال��ي أطلقه��ا يف  طالب��ان ش��امية« 
كان��ت الض��وء األخض��ر لتابعي��ه النظري��ني للعم��ل 
األس��ابيع  ويف  املنش��ودة.  اجلماع��ة  تأس��يس  عل��ى 
الثالث��ة الفائت��ة اش��تدت الصدام��ات الكالمي��ة عل��ى 
اإلنرتن��ت ب��ني فري��ٍق معتدٍل –نس��بيًا- يف فضاء فتح 
الش��ام أو م��ن أعضائه��ا يف جه��ة، وأنص��ار املقدس��ي 
يف جه��ٍة أخ��رى، إث��ر النش��اط احملم��وم لألخريي��ن 
-بأمسائهم املعروفة أو بأمساٍء وهمية- يف الدعاية 
لطالب��ان الش��ام، واته��ام ق��ادة الفصائ��ل أو بعضه��م 
-دون تسميتهم- ب�»التمييع« و»اإلرجاء« والتفريط 
بثواب��ت اجله��اد، فيم��ا اته��م الط��رف اآلخ��ر دع��اة 
»طالب��ان الش��امية« بالغل��و وب��ث الفتن��ة، وأحيان��ًا 

بالعمال��ة ألجه��زة املخاب��رات.
وتنق��ل مص��ادر خاص��ٌة أنب��اًء غ��ري مؤك��دٍة ع��ن  	
انش��قاق عش��رات املقاتل��ني يف جمموع��اٍت ع��ن جبهة 
فت��ح الش��ام يف اجلن��وب الس��وري، بع��د أن خلع��ت بيعته��ا للجوالن��ي 
أب��و  القاع��دة وحت��ت إم��رة  اس��تأنفت بيعته��ا لزعي��م  أو  وأك��دت 
جليبي��ب، ث��م اعتزل��ت القت��ال عل��ى أيٍّ من اجلبهات ضد قوات األس��د 
أو ضد تنظيم داعش املسّمى هناك »جيش خالد بن الوليد«، مكتفيًة 

»طالبان الشام« فرٌع جديٌد للقاعدة يف سورية

سعد عبد الباري

تس��مح فت��وى التغل��ب جلماع��ٍة ذات ق��وٍة 
وب��أٍس بقت��ال اجلماع��ات األخ��رى بهدف 
إخضاعه��ا وتوحي��د صف املس��لمني حتت 
راي��ٍة واحدٍة وقائ��ٍد واحد. وجتيز الفتوى 
إق��رار والي��ة املتغل��ب، وتش��رتط احل��ذر 
احل��رام.  ال��دم  وإراق��ة  الفتن��ة  وجتن��ب 
وكان اإلمام أبو املعالي اجلويي )القرن 
اخلام��س للهج��رة( أول م��ن حت��دث يف 
ه��ذا الب��اب يف كتاب��ه »غي��اث األم��م يف 
التياث الظلم«. واس��تعمل ش��رعيو داعش 
فتوى التغلب يف مناظراتهم مع شرعّيي 

الفصائ��ل اإلس��المية األخ��رى.

   التغلب  
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ولوحظ��ت  خ��اّص.  معس��كٍر  يف  بالتدري��ب 
نش��طٌة  حرك��ٌة  املص��ادر-  تل��ك  -حس��ب 
أب��و جليبي��ب يف ش��راء الذخ��رية  أتب��اع  م��ن 
مبال��غ  تلق��ى  أن  بع��د  والس��يارات  والس��الح 
طائل��ًة أرس��لت م��ن األردن ع��رب وس��طاء، دون 
معرفة مصدرها إن كان تنظيم القاعدة أو 

متعاطف��ني حملي��ني أو مص��ادر أخ��رى.
ويف ري��ف مح��اة، حي��ث م��ا ت��زال  	
مجاع��ة جند األقصى حتافظ على متاس��كها 
وعل��ى اس��تقالهلا العملّي، رغ��م إخفاء راياتها 
كخض��وٍع ش��كليٍّ لبيعته��ا فت��ح الش��ام، وج��د 
دع��اة احلرك��ة اجلدي��دة يف اجت��ذاب اجلن��د 
هدف��ًا مث��رياً ب��ني أهدافه��م، م��ن غ��ري أن تب��در 
تؤك��د  دالالٍت  أّي  اآلن  حت��ى  اجلن��د  ع��ن 
اس��تجابتهم وف��ق م��ا يش��اع. لك��ن ق��د يك��ون 
التش��دد ال��ذي يتس��م ب��ه الفريق��ان، والض��رر 
املعن��وي ال��ذي حل��ق بهم��ا -كلٌّ يف س��ياقه- 
وم��ا يول��ده م��ن رغب��ٍة يف االنتق��ام، ومش��اعر 
الغض��ب م��ن »احن��راف اجلماع��ات«؛ عوام��ل 
ه��ذا  عل��ى  بينهم��ا  التقري��ب  يف  مس��اعدًة 

املش��روع رغ��م اختالفهم��ا الب��نّي يف املوق��ف 
م��ن داع��ش، إذ ميي��ل اجلن��د إىل تفه��م غل��و 
التنظي��م، ورمب��ا تأيي��ده يف الس��ر، بينم��ا قاتل 
أب��و جليبي��ب »الدواع��ش« يف ح��وران، وتعام��ل 
بقسوٍة مفرطٍة مع السجناء يف قبضته ممن 
التع��اون  أو  التنظي��م  إىل  باالنتم��اء  اتهم��وا 
مع��ه. كم��ا س��تقدم االنتكاس��ات العس��كرية 
يف احل��رب مع قوات األس��د أعضاًء حمتملني 
لتلك احلركة من خمتلف املكونات املقاتلة  

بدواف��ع الي��أس واالحتج��اج عل��ى مجاعاته��م 
وعلى اجلبهات املرتدية. وحتمًا سرتفد فئاٌت 
م��ن املغامري��ن، واملطرودي��ن م��ن فصائله��م، 
والعاطل��ني ع��ن العم��ل، احلرك��ة اجلدي��دة 
��ق هل��ا م��ا يل��زم  إن ه��ي أبص��رت الن��ور وحتقَّ
م��ن متويٍل وتنظيٍم مناس��بني. وأيضًا س��يجد 
املفتون��ون بفك��رة »التغلب« الي كثر اجلدل 
حوهل��ا فرصته��م يف طالب��ان الش��ام عل��ى أم��ل 
أن تتغل��ب عل��ى اجلميع كم��ا تغلبت طالبان 

األوىل.
قب��ول  يتأك��د  مل  اآلن  حت��ى  	
رفضه��ا،  أو  س��ورية  م��ن  البيع��ات  القاع��دة 
ومل تص��در ع��ن أيٍّ م��ن ش��خصيات الطبق��ة 
مش��جعٍة  إش��اراٍت  أّي  التنظي��م  يف  العلي��ا 
جليبي��ب.  أب��و  نش��اطات  ازاء  مس��تنكرٍة  أو 
لك��ن بع��ض التكهن��ات تذه��ب إىل فرضي��ة 
تعاط��ف القي��ادي التارخي��ّي »س��يف الع��دل« 
م��ع تأس��يس ف��رٍع جدي��ٍد لقاع��دة بالد الش��ام، 
بع��د أن اس��تأنف دوره عق��ب إط��الق س��راحه 
م��ن اإلقام��ة اجلربي��ة يف إي��ران يف آذار م��ن 
الع��ام املاض��ي. وتس��تند ه��ذه التكهن��ات إىل 
موقف س��يف العدل الرافض بش��دٍة –قبل أن 
يرتاج��ع- لف��ك االرتب��اط عن��د ط��رح القضية 
عل��ى ق��ادة القاع��دة قب��ل أش��هٍر م��ن اإلع��الن 
عنه��ا، حس��ب م��ا أش��يع وقته��ا تربي��راً للتأخر. 
الع��دل  س��يف  م��ن  األدن��ى  املس��تويات  ويف 
ق��د جت��د طالب��ان الش��ام اهتمام��ًا خاص��ًا م��ن 
جماهٍد أردنيٍّ خمضرٍم هو أبو القسام، خالد 
الع��اروري، رفي��ق أب��و مصع��ب الزرق��اوي منذ 
التس��عينات وزوج أخت��ه ونائب��ه يف الع��راق، 
ال��ذي أطل��ق س��راحه م��ع س��يف الع��دل ضمن 
اخلمس��ة املف��رج عنه��م م��ن إي��ران، ويعض��د 
ه��ذا ال��رأي نش��أة الع��اروري املبك��رة عل��ى ي��د 

املقدس��ي.
أو  الش��ام  طالب��ان  وج��ه  يف  تق��ف  	
دعاته��ا مجل��ٌة م��ن العقب��ات، أبرزه��ا تاري��خ 
يف  النص��رة  جبه��ة  قي��ادة  يف  جليبي��ب  أب��و 
اجلن��وب، حي��ث فش��ل يف احلف��اظ عل��ى وحدة 
مجاعي��ٍة  انش��قاقاٍت  يف  وتس��بب  التنظي��م، 
وفردي��ٍة متتالي��ة، كانش��قاق ل��واء الريموك، 
وجمموع��ٍة كب��ريٍة أخ��رى أمس��ت نفس��ها 
عش��رات  انش��قاق  وأخ��رياً  املالح��م«،  »جن��د 
ه��و  أردن��يٍّ  لش��يٍخ  س��جنه  بع��د  األردني��ني 
حم��ّل احرتامه��م وتقديره��م وتعذيب��ه حت��ى 

رادار املدينة

س��يف الع��دل: يرج��ح ان امس��ه حمم��د ص��الح زي��دان. كان ضابط��ًا يف اجلي��ش املص��رّي قب��ل أن يته��م بصالت��ه حبرك��ة اجله��اد 
اإلس��المّي، ليلتح��ق بع��د ذل��ك باجملاهدي��ن الع��رب يف أفغانس��تان أواخ��ر مثانين��ات القرن املاض��ي، ويلعب يف العقد التال��ي أدوارًا مهمًة 
وتأسيس��يًة يف من��و تنظي��م القاع��دة واتس��اع قدرت��ه القتالي��ة. جل��أ إىل إي��ران واعتق��ل هن��اك يف الع��ام 2002، وأطل��ق س��راحه يف الع��ام 

الفائ��ت ضم��ن صفق��ٍة مقاب��ل أن يطل��ق ف��رع تنظي��م القاع��دة يف اليم��ن س��راح دبلوماس��يٍّ إيران��يٍّ اختطف��ه ع��ام 2013.

امل��وت. كم��ا يته��م أب��و جليبي��ب باملس��ؤولية 
ع��ن عش��رات عملي��ات االغتي��ال ال��ي وقع��ت 
يف درع��ا الع��ام املاض��ي، ث��م فش��له يف التصدي 
لتوس��ع تنظي��م داع��ش مم��ا أدى إىل احتالل��ه 
وادي نه��ر الريم��وك وجزٍء كب��رٍي من الريف 
الغرب��ّي يف احملافظ��ة. كذلك يش��كل حرص 
اجلوالني املتنامي على وحدة تنظيمه عائقًا 
ق��د يفش��ل أّي حماول��ة توس��ٍع حمتمل��ٍة ألب��و 
جليبي��ب داخ��ل الكتل��ة الرئيس��ية فتح الش��ام. 
وس��يكون عج��ز طالب��ان الش��ام املتوق��ع ع��ن 
حتقيق انتصاراٍت عسكريٍة هامٍة مع النظام 
يف أش��هرها األوىل عاماًل يف خس��ارتها الزخم 
املراف��ق لل��والدة. وق��د ي��ؤدي ضي��ق احلّي��ز 
املناس��ب إىل هامش��ية احلرك��ة  اجلغ��رايّف 
وتعرضه��ا املبك��ر لتهدي��داٍت وخماط��ر هائل��ٍة 
بينه��ا غ��ارات التحال��ف الدول��ّي، ومواجه��ات 

غ��ري متوقع��ٍة م��ع التش��كيالت األخ��رى.
ق��د يول��د ف��رٌع جدي��ٌد للقاع��دة يف  	
س��ورية، خالل األس��ابيع أو األش��هر القادمة، 
باس��م طالب��ان الش��ام أو ب��أّي اس��ٍم آخ��ر، لكن��ه 
ل��ن ينج��ح حتم��ًا يف حتقيق��ه أهداف��ه املبتغاة، 
ب��ل سيش��كل عبئ��ًا جدي��داً عل��ى لوح��ة الصراع 

املعق��دة. الس��ورّي 
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يق��ع ح��ّي احلزاون��ة -أو »ح��ّي الكرام��ة« كم��ا أطل��ق علي��ه  	
أبن��اؤه من��ذ ب��دء الثورة يف س��ورية- وس��ط املدينة يف اجله��ة اجلنوبية، 
ويش��كل ثل��ث مس��احة منب��ج البالغ��ة ألف��ي هكت��ار. وميث��ل احلزاون��ة 
احل��ّي الش��عيب األك��رب يف ثان��ي أك��رب مدين��ٍة يف احملافظ��ة بعد حلب. 
وبينم��ا راح البن��اء احلدي��ث يتط��اول يف أغل��ب مناط��ق منب��ج، وبات��ت 
األبني��ة الطابقي��ة احلديث��ة واضح��ًة يف األحي��اء اجمل��اورة، ظ��ل ح��ّي 
احلزاونة حمافظًا على أبنيته العربية العشوائية املتداخلة وأسطحه 
املتالصق��ة. وكأغل��ب األحي��اء الش��عبية يف س��ورية كان يعي��ش حالًة 
من الفقر وغيابًا للخدمات وكثافًة سكانيًة كبريًة جعلته من أكثر 

األحي��اء يف منب��ج ازدحام��ًا.
التص��ق أبن��اء احل��ّي بالث��ورة من��ذ بدايته��ا، فعم��ت املظاه��رات  	
معظ��م ش��وارعه، وخ��رج أهل��ه آمل��ني بالتغي��ري ورافع��ني عل��م الث��ورة 
وأهدافه��ا. حت��ّرر احل��ّي من قبضة نظام األس��د يف مت��وز 2012، ليدخله 
تنظي��م الدول��ة يف 23 تش��رين الثان��ي 2014، ولتصب��ح منب��ج من��ذ ذل��ك 
الوق��ت حت��ت حك��م التنظي��م مبوقعه��ا االس��رتاتيجّي، ألنه��ا تق��ع عل��ى 
الطري��ق املمت��د م��ن الش��مال إىل اجلن��وب ب��ني جرابل��س -ال��ي كان��ت 
تس��يطر عليه��ا داع��ش وقتها- على احل��دود مع تركي��ا ومدينة الرقة 

»عاصم��ة« التنظي��م يف س��وريا.
ح��ّي  يف  التجاري��ة  احمل��الت  أح��د  صاح��ب  إبراهي��م  أب��و  	
احلزاونة، ويعرف كل س��كانه، على حّد قوله، بعد أن أمضى س��نواته 
اخلمس��ني من��ذ والدت��ه ب��ني بي��وت احل��ّي القدي��م؛ ق��ال إن احل��ّي جيمع 
كل الطوائ��ف والعش��ائر واملل��ل. ُتع��رف الش��وارع هن��ا بأمس��اء العائالت 
عل��ى األغل��ب. عش��ت كل قص��ص احل��ّي ومظاهرات��ه واش��تباكاته 
ودخ��ول التنظي��م إلي��ه، ولك��ن م��ا ح��دث يف مت��وز 2016 ل��ن تس��تطيع أن 
تراه حتى يف الس��ينما. إىل اآلن ال أس��تطيع التصديق كيف اس��تطعنا 

النج��اة يف ذل��ك الي��وم!
يف 31 أي��ار 2016 ب��دأت ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة هجومه��ا  	
عل��ى املدين��ة الس��تعادتها م��ن أي��دي عناص��ر تنظي��م الدول��ة، وب��دأت 
طائ��رات التحال��ف بقي��ادة الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة بقص��ف منبج 

بكاملها، وكان نصيب حّينا النصيب األكرب... »الفقراء دائمًا يدفعون 
الثم��ن«.

تنظي��م  القص��ف.  م��ن  لنحتم��ي  مالج��ئ  لدين��ا  تك��ن  مل  	
الدول��ة، ح��ني دخ��ل املدين��ة، اخت��ار األبني��ة احلديث��ة والش��وارع الراقية 
لس��كنه، كان وج��وده يف حّين��ا للم��رور فق��ط. وم��ع تق��دم قوات س��وريا 
الدميقراطية إىل دوار املطاحن من اجلهة اجلنوبية الش��رقية حلّينا، 
وإىل القرب من دوار الدلة مشال احلّي؛ متركز التنظيم يف مدرسة 
حمم��د راغ��ب ه��ارون يف منتص��ف احل��ّي، وعلى أس��طح املن��ازل، فزادت 
حصتن��ا م��ن ضرب��ات التحال��ف اجلوي��ة ومدفعي��ة األك��راد، وكان 

التنظي��م يزي��د األم��ر س��وءاً بقن��ص كل م��ن حي��اول اخل��روج.
مل تك��ن ه��ذه امل��ّرة األوىل ال��ي اس��تهدفنا التنظي��م فيه��ا،  	
فق��د فعله��ا يف 19 تش��رين الثان��ي 2015 عندم��ا خرجن��ا يف مظاهرٍة ضد 
ممارس��اته وطالبن��اه باخل��روج م��ن املدينة، فأطلق علين��ا النار واعتقل 
بعض شباب احلّي وفرض حظر التجول. التنظيم ال حيبنا، وكانت 
دائمًا تصلنا أحاديث من بعض املتعاملني معه أن »حّي احلزاونة وأبناءه 

خون��ة«!
أج��رب القص��ف الش��ديد على املدرس��ة التنظي��م على إخالئها  	
واخلروج من احلّي. بات احلّي خاليًا من التنظيم وحماصراً من قوات 
س��وريا الدميقراطي��ة يف بداي��ة حزي��ران. عش��نا أيام��ًا عصيب��ًة يف ظ��ّل 
احلص��ار، مل يع��د هن��اك م��ا نأكله. صار الدخول إىل احل��ّي أو اخلروج 
من��ه أش��به مبهم��ٍة مس��تحيلٍة تع��ّرض صاحبها للقن��ص. وص��ار البقاء 
مس��تحياًل أيض��ًا، فطائ��رات التحال��ف تقصف احل��ّي بال ه��وادة، عالوًة 
على االشتباكات الي كانت أصواتها وطلقاتها تصل إلينا يف كثرٍي 
من األحيان. بيوٌت كاملة هّدمت فوق أصحابها، بناية حممد السعيد 

ضربته��ا الطائ��رة فقتل��ت مخس��ة عش��ر ش��خصًا من عائل��ة واحدة.
ح��اول بع��ض الن��اس اخل��روج فقنصه��م التنظي��م. بقي��ت  	
اجلث��ث يف الطري��ق الفاص��ل ب��ني دوار الدل��ة واحلزاون��ة -املرص��ود 
بقناص��ني م��ن الطرف��ني- فلم نس��تطع س��حبهم. مل يكن حّين��ا الوحيد 
ال��ذي يعان��ي، فق��د مسعن��ا ع��ن س��تة أش��خاٍص قنص��وا عل��ى »براكي��ة 

ح��ني تدخ��ل إىل مدين��ة البح��رتي وعمر أبو ريش��ة، ومتّر بأب��ي فراس احلمداني وهريابوليس، ال بّد أن تقف على عتبات التاريخ  	
وتستنش��ق عل��ى أعت��اب فاتي��كان الش��رق عب��ق احلض��ارة، »فللم��اء طعم��ه وللحج��ارة لونها وللن��اس حكاياتهم«. وإن كان ل��كّل زمٍن تارخيه 

وحضارت��ه ورجاالت��ه ف��إن »ح��ّي احلزاون��ة« خيتص��ر منب��ج الث��ورة ونض��ال أبنائه��ا، حصاره��م وجوعه��م وحكاياته��م.

مصطفى أبو مشس

رادار املدينة

200 مرٍت للموت يف منبج
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اخلب��ز« عن��د دوار طري��ق اجلزي��رة، وداخ��ل األحي��اء. حت��ى أن��ي مسع��ت 
عن رجٍل قنص ومل يستطيعوا سحبه لدفنه فصار أهله يرمون عليه 
احلجارة و»تنك الزرع« والرتاب من الشبابيك لتغطية جثته... »يا ملوٍت 

ال يك��ّرم صاحب��ه بدفن��ه«.
قطع��ت الكهرب��اء ع��ن حّين��ا وص��ار إخ��راج امل��اء م��ن البئ��ر  	
مس��تحياًل. مل تك��ن كل البي��وت ق��د حف��رت آب��اراً. اس��تعنت مبولدت��ي 
وم��ددت اخلراطي��م ملعظ��م أهالي احلّي لضخ املي��اه إليهم. وفقد اخلبز 
ال��ذي أصب��ح مغموس��ًا بال��دم والرص��اص، وكان الغ��ذاء ق��د نف��د.

يف الراب��ع م��ن مت��وز اجتم��ع معظ��م األهال��ي أم��ام دكان��ي  	
إلجياد حلٍّ ملا حنن فيه. كانت قوات سوريا الدميقراطية قد وصلت 
م��ن اجلن��وب إىل اجلزء الش��مالّي م��ن احلزاونة، وم��ن اجلنوب الغربّي 
حت��ى دوار الس��بع حب��رات، م��ع بق��اء بع��ض األبني��ة غرب��ّي ال��دوار بي��د 
تنظيم الدولة، ومن الش��مال إىل اجلهة الش��مالية من ش��ارع الرابطة، 
وم��ن الش��رق والش��مال الش��رقي قري��ة املنكوب��ة وخل��ف الف��رن اآلل��ي. 
وكان حّين��ا خالي��ًا م��ن التنظي��م م��ن دوار الدلة حتى مبن��ى املرور، وال 
تق��دم لألك��راد أو للتنظي��م م��ن مش��ال مدرس��ة راغ��ب ه��ارون، ألنه��ا 
مرص��ودٌة م��ن قناص��ات الطرفني حتى مشال ال��دوار حبوالي 200 مرت.

مل يك��ن أمامن��ا س��وى ه��ذا الطري��ق للخ��روج م��ن احلص��ار.  	
كان القرار صعبًا، كلنا كنا خائفني ولكن احلياة تضعك -يف أغلب 
األحيان- أمام خياٍر واحد، سيموت بعضنا ولكن بعضنا اآلخر سينجو.

كان��ت اخلي��اران املطروح��ان أمامن��ا ب��ني أن نبقى لنموت يف  	
لينق��ل قصتن��ا. باحلي��اة  أن خن��رج وحيظ��ى بعضن��ا  وب��ني  بيوتن��ا 

مئت��ا م��رٍت تفصلن��ا ب��ني احلي��اة وامل��وت. ه��ذه املس��افة، ال��ي مل  	
نك��ن ننتب��ه هل��ا غالب��ًا، هي املس��افة ب��ني اإلميان املطل��ق والالإمي��ان، بني 

واجلن��ة. اجلحي��م 
اختذن��ا قرارن��ا باخل��روج من احلّي يف اليوم التالي. اتفقنا أن  	
جنه��ز أنفس��نا للرحي��ل ونلتق��ي يف مدخ��ل احل��ّي. علين��ا أن نهرب فقد 
نف��د صربن��ا. يف تل��ك الليل��ة قص��ف ط��ريان التحال��ف حّين��ا، ليلن��ا صار 
نهاراً من كثرة استخدام القنابل املضيئة. كنت نائمًا يف أرض بيي 
عندم��ا اهت��زت ج��دران املن��زل فدخل��ت إىل الغرف��ة وحاول��ت أن أع��اود 
الن��وم. نس��يت كل م��ا حي��دث يف اخل��ارج واحنص��ر تفك��ريي وقلقي يف 

رحل��ة الغد.
يف صب��اح 5 مت��وز جتّمع��ت أكث��ر م��ن مئ��ة عائل��ة، عش��رات  	
وس��ائط النق��ل، س��ياراٌت ش��احناٌت موت��وراٌت دراجاٌت هوائي��ة، أناٌس بال 
وسائط نقل، أخرون تعلقوا بالشاحنات، وبعضهم جلسوا يف »باكاج« 

الس��يارات. وال��كل يرتق��ب حلظ��ة اخل��روج م��ن اجلحي��م.

ص��وت ب��كاء األطفال والنس��اء طغى على املش��هد وكأنه يوم  	
القيامة. عليك أن تبحث عن موطئ قدٍم يف هذا الرتل. الرجال الذين 
ال ميلكون وس��ائط نقٍل وضعوا أطفاهلم كأمانٍة يف س��ياراٍت مكتظٍة 
آلخري��ن والنس��اء ُحش��رت، »املس��افة كله��ا مئي م��رت، دب��روا حالكون«. 
تفّرق��ت العائ��الت يف أكث��ر م��ن س��يارة، وم��ن مل يك��ن ل��ه م��كاٌن ق��ّرر 

الرك��ض إىل اجلان��ب اآلخ��ر.
عندم��ا اكتم��ل املوك��ب، وكن��ت يف س��يارتي ال��ي ملئ��ت  	
عن آخرها، طلبت من اجلميع أن »يتشاهدوا« وقرأنا الفاحتة. كانت 
اللحظة األهم. ش��عرنا أن جلودنا قد اقش��عرت، وبدأ الربد يتس��ّرب إىل 
أصابعي. اجلميع يتلفظ بكلمة »يا رب« وعيوننا متجهٌة إىل الطرف 

اآلخ��ر م��ن الطري��ق.
بعد أن »مّحينا« الس��يارات انطلق املوكب بأقصى س��رعة. ال  	
أعرف وقتها سرعي حقيقًة، ومل يكن عندي متسٌع من الوقت للنظر.

انطلق��ت أمام��ي دراج��ٌة ناري��ٌة، وص��رت إىل جانبه��ا، وورائ��ي  	
حمتم��ني  يركض��ون  وأش��خاٌص  والدراج��ات  الس��يارات  عش��رات 

باملوك��ب.
ب��دأت أص��وات الرص��اص تص��ل إىل مسع��ي. مل يك��ن قناص��ًا  	
فق��ط، فق��د اس��تخدم التنظي��م رشاش��ًا أيض��ًا. كان الرص��اص »ك��زّخ 
املط��ر«. امل��رأة عل��ى الدراج��ة الناري��ة أمامي أصابته��ا رصاصة القناص 
وقذفتها من خلف زوجها. مّرت أمامي كما لو أن املوج يسحب جثتها. 
وبدأت قوات سوريا الدميقراطية بالرّد على مصادر النريان ملساعدتنا.

االزدح��ام الش��ديد أعاقن��ا، الس��يارات تض��رب بعضه��ا لتحي��د  	
ع��ن الطري��ق. م��ّرت دقائ��ق ش��عرت بأنه��ا س��نوات. رأي��ت امل��وت أمام��ي، 
وح��ني وصل��ت إىل اجلان��ب اآلخ��ر ش��عرت ب���أني ول��دت م��ن جدي��د.

40 ش��خصًا كان��وا ق��د م��ألوا الطري��ق. كن��ا نراقبه��م م��ن   
الضف��ة األخ��رى، بعضهم م��ا زال يتحرك، والرصاص مل يتوقف بعد. 
كلهم استشهدوا أمام أعيننا، بعضهم كان قد فارق احلياة وبعضهم 

كان حي��اول الزح��ف للوص��ول فتلتقط��ه رصاص��ة القناص��ة.
معظ��م الناج��ني ق��د أصيب��وا أيض��ًا، فم��ن مل يص��ل إلي��ه  	
الرص��اص أصي��ب حب��وادث الس��ري ال��ي ج��رت، وس��قط بعضه��م م��ن 
»باكاج« الس��يارة املمتلئ نتيجة االصطدام بالس��يارات األخرى. »لكل 

ام��رٍئ منه��م يومئ��ذ ش��أن يغني��ه«.
يف اجلانب اآلخر عانقنا بعضنا وبكينا. كانت غريزة البقاء أقوى من 
األمل. كان زوج امل��رأة ال��ي استش��هدت أمام��ي يق��ف ناظ��راً إليه��ا، لعله 
كان يفكر يف العودة. كل ما أذكره أنه نادى بامسها ثم قال »كانت 

حامل« وبكى كما يبكي األطفال.
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نهض��ت يف صب��اٍح باك��ٍر م��ن صباح��ات الصي��ف املاض��ي.  	
محلت جسدي املنهك ومشيت يف أزقة القرية. كان املرض الصعب 
الذي داهمي فجأًة قد أوهن عزميي النفس��ية واجلس��دية. توقفت 
عن��د أح��د املطاع��م الش��عبية وتناول��ت إفط��اراً ش��هيًا عل��ى الرصي��ف. 
أحسس��ت بالنش��وة وبإحس��اٍس غامٍر بالرضى والقناعة ألني ال أزال 
أس��تطيع رؤي��ة احلق��ول الس��احرة يف الصباح��ات اجلميل��ة، وال أزال 
أس��تمتع ب��كل ه��ذا البه��اء. نهض��ت متثاق��اًل بع��د أن ش��ربت بعض املاء 
الب��ارد وكأس��ًا م��ن الش��اي. يف قريتن��ا ل��ي صدي��ٌق عزي��ز، الدكت��ور 
حس��ن. كن��ت أم��ّر ب��ه كل صب��اٍح، تقريب��ًا، يف عيادت��ه الس��ّنية ال��ي 
يب��دأ العم��ل فيه��ا باك��راً ج��داً. كان يضط��ّر أحيان��ًا إىل العم��ل م��ن 
السادس��ة صباحًا وحتى املس��اء بس��بب االزدحام الشديد. كان يعاجل 
ع��دداً كب��رياً م��ن الفق��راء، وكل الث��وار، جمان��ًا، مهم��ا بلغ��ت تكلف��ة 
العالج. أدخل إىل عيادته، ألقي عليه حتية الصباح، نتبادل أحاديث 

السياس��ة والث��ورة وأخب��ار جبه��ات القت��ال، ث��م أع��ود إىل املن��زل.
يف ذل��ك الي��وم ق��ال ل��ي، بابتس��امٍة وحمبٍة أخوي��ٍة عميقة:  	
احلم��د هلل صحت��ك اليوم جيدة ومعنوياتك مرتفعة. أجبته: احلمد 
هلل، نص��رب عل��ى حكم��ه، لك��ن وضع��ي لي��س جي��داً. فأجاب��ي بكلم��اٍت 
مواسيٍة بهدف تقوية معنوياتي وشّد عزميي، ثم سألي: هل تعلم 
م��ن زارن��ي البارح��ة؟ أجبت��ه ضاح��كًا: أع��رف طبع��ًا؛ حوال��ي س��بعني 
شخصًا، فمن تقصد بالضبط؟ قال: صديقنا العقيد أمحد السعيد، 
أبو الرباء. أخربني أنه قد دمر دبابًة أخرى لعصابات األسد يف األيام 
األخ��رية. كان فرح��ًا ج��داً وأخربن��ي ع��ن أوض��اع اجلبه��ات وبش��رني 
بأنه��ا ممت��ازة، وهلل احلم��د. وق��د أفس��دت عليه فرحته عندما س��ألي 
عن��ك وع��رف مبرض��ك. وه��و يبلغ��ك حتيات��ه ويدع��و ل��ك بالش��فاء، 

ووعدن��ي بزيارت��ك قريب��ًا.
ذهب��ت بذاكرت��ي إىل الي��وم الذي تعرفت في��ه إىل العقيد  	
من��ذ حوال��ي الع��ام. وقته��ا ذهب��ت م��ع الدكت��ور حس��ن إىل قريت��ه 
ترمانني، وهناك قال لي: س��أعّرفك إىل ش��خٍص رائع، عقيٍد منش��قٍّ 
ع��ن اجلي��ش. إن��ه أمح��د الس��عيد، أبو باس��ل. كان امسه أبو باس��ل يف 
تل��ك األي��ام، وغ��رّيه إىل أب��و ال��رباء يف أيام��ه األخ��رية. عندم��ا س��ألته 
م��ع م��ن يعم��ل اآلن ق��ال ل��ي إن��ه يعم��ل يف قط��ع احلج��ارة. فوجئ��ت، 
وعرف��ت أن��ه م��ن الن��وع ال��ذي ال يله��ث وراء امل��ال، ومل يب��ع نفس��ه 
للتافه��ني الذي��ن اس��تثمروا عمله��م يف بداي��ة الث��ورة ليفس��دوا يف م��ا 

بع��د. ق��ال صديق��ي متابع��ًا: عمل م��ع أحد الفصائ��ل يف البداية، وعندما 
رأى بع��ض االحنراف��ات ترك��ه وص��ار يعم��ل يف قط��ع احلج��ارة ك��ي 
يبقى حمافظًا على مبادئه واستقامته. وصلنا إىل املنزل فرأينا طفاًل 
صغ��رياً يرك��ض إلين��ا. س��لمنا عل��ى الطف��ل وس��ألناه عن وال��ده فأجاب 
أن��ه يف الداخ��ل، ث��م ذه��ب فرح��ًا يبل��غ أب��اه بقدومن��ا. حلظ��اٌت قليل��ٌة وإذ 
به يس��رع إلينا وكلمات الرتحيب متأل املكان. كانت ابتس��امته واسعًة 
والس��رور بادي��ًا عل��ى وجه��ه. جلس��نا يف ش��رفة املنزل وتبادلن��ا األحاديث 
املعتادة عن الثورة والسياسة وهموم العيش. كان أبو الرباء يف حوالي 
اخلامس��ة واألربع��ني، ذا بني��ٍة جس��ديٍة قوي��ة، ووج��ٍه ال تغي��ب عن��ه 
االبتس��امة حت��ى وه��و صام��ت. حك��ى لن��ا أن أح��د األحزاب ع��رض عليه 
العم��ل مع��ه، ولك��ن ه��ذا احلزب -حس��ب قول��ه– ال يعمل عل��ى اجلبهات، 
بل يريد مجع الضباط معه يف العمل السياسّي، مما يفقدهم قيمتهم 
العسكرية. رفض أبو الرباء بشكٍل قاطع. عرض عليه الدكتور حسن 
حينه��ا االنضم��ام إىل جي��ش اجملاهدي��ن فواف��ق. بع��د يوم��ني علم��ت أن 
األم��ر ق��د مّت وأن أب��و ال��رباء ص��ار مي��ارس هوايت��ه باصطي��اد آلي��ات 
 Bmp النظ��ام. وكلم��ا زارن��ا كان خيربن��ا ع��ن تدم��ريه دباب��ًة أو عرب��ة

أو رشاش��ًا ثقياًل.
كن��ت أس��تعيد ه��ذه الذكري��ات وأن��ا عائ��ٌد إىل املن��زل. بع��د  	
م��ّدٍة قص��رية، ويف مس��اٍء صيف��يٍّ منع��ش، ج��اء أب��و ال��رباء لزيارت��ي م��ع 
بعض األصدقاء. عانقي، وظل برهًة ممسكًا بيدي وهو يقول كلماٍت 
مواس��ية، مع��رباً ع��ن دهش��ته ملرض��ي املفاج��ئ، وكن��ت أجامل��ه بكلم��اٍت 

مماثل��ة. كان��ت س��هرًة ال تنس��ى. ودع��ي ووعدن��ي بزي��ارٍة قريب��ة. 
بع��د ع��دة أي��اٍم وف��ى بوع��ده. ج��اء يف س��يارٍة عس��كريٍة مموه��ٍة  	
ومطلي��ٍة بالط��ني األمح��ر. كان برفقت��ه ابن��ه الش��اب ال��ذي مل يتج��اوز 
الثامن��ة عش��رة. جلس��نا نتب��ادل األحادي��ث وطل��ب م��ي أن أذه��ب إىل 
تركي��ا للع��الج. بع��د أن ش��رب قهوت��ه اس��تأذن باالنص��راف ألن لدي��ه 
موع��داً، إذ س��يأخذ ع��دداً م��ن اجملاهدي��ن إىل اجلبه��ة. كان ذل��ك اللق��اء 
األخ��ري. بع��د م��ّدٍة قص��ريٍة س��ألت الدكت��ور حس��ن عن األصدق��اء فقال 
ل��ي إن أب��و ال��رباء كان ي��ؤم ثالث��ة جماهدي��ن يف الص��الة فس��قطت 
قذيفٌة جبانبهم وقتلت اثنني من زمالئه، وجنا هو والرابع. وبعد عدة 
أياٍم أرسل لي صورة العقيد وراء قاذف التاو، مع الكلمات التالية: »أبو 

ال��رباء ش��هيداً ب��إذن اهلل«.

أبو حممد اإلدليب

سّيد رماة التاو
الذي يعرفه حزب اهلل جيدًا
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سريته الذاتية:
عل��ى  حاص��ٌل   .1965 موالي��د  م��ن  مكت��يب  ن��ور  حمم��د  	
البكالوريوس يف الطب البشرّي من جامعة حلب )اختصاص داخلية 
وصدري��ة(، وعل��ى إج��ازٍة يف الش��ريعة من جامعة دمش��ق. متزوٌج من 

أوالد. مخس��ة  ولدي��ه  أطف��ال(،  )اختصاصي��ة  س��ارة  ميس��ون  د. 
ِعْلُمُه وَعَمُلُه:

كان متفّوقًا يف دراس��ته، متواضعًا متفانيًا يف عمله. َدَرس  	
يف كلي��ة الش��ريعة، بع��د ممارس��ته مهن��ة الط��ب، به��دف إنش��اء جي��ٍل 
��ِرُج املس��لمني م��ن التخّل��ف والَوه��ن ال��ذي أصابه��م، كم��ا  مس��لٍم خُيْ
كان يق��ول لزوجت��ه. كان يقض��ي معظ��م وقت��ه خ��ارج املن��زل، ب��ني 
التدري��س الش��رعّي، متطّوع��ًا يف الثانوي��ة الش��رعية للبن��ني وتدريس 
»الرتبية اإلسالمية« يف ثانوية املأمون، وبني عيادته قْبلِة الُفقراء من 
املرض��ى، مل��ا ُع��رف عن��ه من ع��دم تقاضيه )الكش��فّية( منه��م، بل كان 
يص��رف األدوي��ة لبعضه��م عل��ى حس��ابه، ويرس��لهم أحيان��ًا إىل عي��ادة 
زوجت��ه ويتص��ل به��ا قائ��اًل: »ه��ؤالء م��ن مع��اريف«، م��ا يع��ي أّن عليه��ا 

معاجلته��م جمان��ًا أو مراع��اة وضعه��م!
نشاطه الّثورّي:

كانت البداية بتنس��يق املظاهرات، ومن أش��هرها مظاهرة  	
ب��اب احلدي��د ال��ي كان أح��د منظميه��ا واملش��اركني فيه��ا. وي��روي 
الش��يخ عم��ار ط��اووز، وه��و أح��د املقّرب��ني من��ه: »كان م��ن أش��جع 
املتظاهري��ن وامُلس��عفني. كّن��ا نعج��ز ع��ن إس��عاف بع��ض مصاب��ي 
املظاهرات فكان حيملهم بسيارته ويعاجلهم يف بيوٍت خاصٍة ُجّهزت 

هل��ذا الغ��رض«. 
الثانوي��ة  يف  طالب��ه  أح��د  ش��بيب،  حمم��د  لن��ا  وي��روي  	
الشرعية: »التقيته مّرًة يف منطقة اجلميلية بالصدفة، وبعد السالم 
س��ألي: »ع��م تطل��ع مظاه��رات؟«. كان س��ؤاله مفاجئ��ًا؛ إذ ال تربط��ي 
به عالقٌة خاصة. أجبته مرتبكًا: »إن شاء اهلل«، فرّد علّي: »إذا مل يقف 

ط��الب العل��م م��ع املظلوم��ني فم��ن هل��م؟«.
قب��ل اعتقال��ه بأّي��اٍم حض��ر اجتماع��ًا يف من��زل عب��د الق��ادر  	
قصري )طالب علٍم مصاٌب بالشلل، ذاع صيته بعد اعتقاله يف مظاهرة 
باب احلديد( دعا فيه إىل تشكيل كياٍن سياسيٍّ داخل املدينة، يوّجه 

العس��كر يف ح��ال دخلوه��ا.
تأسيس املستشفيات امليدانية:

تروي زوجته يف حديٍث خاصٍّ جمللتنا: »كان يوم اجلمعة  	
مقدس��ًا وخمّصص��ًا للعائل��ة، ومع انطالق الث��ورة مل يعد كذلك. إال 
أنن��ا -بع��د م��ّدٍة- صرن��ا خن��رج برحالٍت إىل األري��اف وإدلب ومحص. 
مل أك��ن عل��ى عل��ٍم بأه��داف ه��ذه الزي��ارات بداي��ًة، حتى اتض��ح لي أن 
ذهابن��ا مع��ه كان للتموي��ه فق��ط!«. فق��د أّس��س العدي��د م��ن املش��ايف 

امليدانية يف املدن والبلدات، وأسهم يف نقل األدوية من حلب -اهلادئة 
آنذاك- إىل محص وغريها. وكان للجيش احلّر نصيٌب من زياراته 

الّدعوّي��ة التوجيهّي��ة، خصوص��ًا يف أري��اف حل��ب وإدل��ب.
سلسلة اعتقاالت:

كان أول اعتق��اٍل ل��ه يف ش��باط 2012، يف مظاه��رٍة أم��ام  	
جام��ع آمن��ة، م��ن قب��ل الش��بيحة. بق��ي معتق��اًل 12 س��اعًة فق��ط، خرج 
بعده��ا مصاب��ًا بارجت��اٍج يف عينيه )عمى األلوان( وكدماٍت يف الوجه. 
بع��د ش��هرين اعُتق��ل جم��ّدداً م��ن أم��ام منزل��ه، ومَكَث 15 يوم��ًا يف أمن 

الدول��ة، تع��ّرف خالهل��ا عل��ى ث��واٍر ج��دد!
قب��ل أي��اٍم م��ن دخ��ول اجليش احل��ّر مدينة حل��ب تلّقى عدة  	
حتذي��رات، أحده��ا م��ن زمالئ��ه يف نقاب��ة األطب��اء، بأن��ه مطل��وٌب وأن 
خروج��ه م��ن املدين��ة ب��ات ضرورّي��ًا وملّح��ًا؛ وه��و م��ا كان يرفض��ه 

ويعت��ربه خذالن��ًا حلل��ب!
مل يع��د ين��ام يف منزل��ه يف ه��ذه األثناء، لكن��ه مل ينقطع عن  	
عيادت��ه يف ح��ّي س��يف الدول��ة. وبع��د ضغ��وٍط م��ن زوجت��ه وأصدقائ��ه 
ع��زم عل��ى املغ��ادرة باجّت��اه ري��ف حل��ب الش��مالّي احمل��ّرر. وقب��ل ذل��ك 
توّج��ه لزي��ارة مفي حلب، الش��يخ حممود عّكام، الذي كانت تربطه 
به معرفٌة قدميٌة وعالقٌة جيدة، الستش��ارته يف األمر. اتصل العّكام 
بالعميد أديب سالمة، رئيس فرع املخابرات اجلوية حبلب، وتوّسط 
للمكت��يب. وبن��اًء عل��ى ذل��ك طل��ب من��ه البق��اء يف املدين��ة، وطمأن��ه: 

»وضع��ك جّي��د ولن يصيب��ك مكروه«.
ع��اد إىل منزل��ه لين��ام م��ع عائلت��ه بعد غي��اب، ومل يكن يعلم  	
أنها ليلة الوداع. ففي مساء اليوم التالي 2012/6/18 اقتحمت دوريٌة 

العي��ادة واعتقلت��ه، لتب��دأ رحل��ة البح��ث عن��ه يف الف��روع األمني��ة!
ظروف استشهاده:

بع��د عش��رة أي��اٍم علم��ت عائلت��ه بوج��وده يف ف��رع املخاب��رات  	
اجلوّية، ثم ُنقل إىل املش��فى العس��كرّي بس��بب ترّدي وضعه الصحّي 
وكس��وٍر يف قدمي��ه نتيج��ة التعذي��ب. مض��ت 5 أش��هٍر تلّق��ت عائلت��ه 
خالهل��ا عش��رات الوع��ود بف��ك أس��ره. وبتاري��خ 2012/11/14 تلق��ت 
العائلة خرباً من أحد طالبه يقول إنه رأى جّثًة يف املشفى اجلامعّي 
حتمل اسم »مكتيب«. توّجه بعض أقاربه ومعارفه للتعرف إليها فلم 

يتمّكن��وا بس��بب التش��ّوهات، فض��اًل ع��ن حنوهل��ا الش��ديد.
كان  الش��هيد،  صدي��ق  األس��نان،  طبي��ب  حض��ور  ولك��ن  	
الفيص��ل. نع��م، اجلث��ة ل��ه. عرف��ه م��ن رباعي��ة أس��نانه الصناعي��ة ال��ي 

ل��ه بي��ده. رّكبه��ا 

حممد سرحيل

الدكتور نور مكتيب...
جنٌم أفل مبّكراً من مساء حلب
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ال تبت��دئ »الصبحي��ة« عن��د نس��وة  	
املدين��ة وف��ق املعن��ى احل��ريّف للكلم��ة )الصباح 
الباك��ر(، ب��ل تتج��اوز ذل��ك الوق��ت يف أغل��ب 
فه��ي،  الظه��رية.  س��اعات  حت��ى  األحي��ان 
عل��ى ح��ّد قوهل��ّن، »ف��نٌّ ال يتقن��ه الرج��ال وال 
ثيابه��ّن  أمج��ل  النس��اء  ترت��دي  املوظف��ات«. 
ويتجه��ّن إىل بي��ت إحداه��ّن »دوري��ة، كّل 
م��ّرة عن��د وحدة«، يتباهني حبليه��ّن وثيابهّن 
م��ن  كب��رٍي  ك��مٍّ  م��ع  القه��وة  ويرتش��فن 
الضح��ك والنميم��ة والغن��اء واألهازي��ج ال��ي 
يتخلله��ا الرق��ص والزغاري��د وجلس��ات »فت��ح 
الفنج��ان« وتبادل األخب��ار، وحتى البحث عن 

ألبنائه��ّن. عرائ��س 
مل تغ��ب ه��ذه الظاهرة عن اجملتمع  	
احلل��يبّ رغ��م الظروف القاس��ية الي يعيش��ها 
يف ظ��ّل احلص��ار. وفش��ل األمل -م��ّرًة أخ��رى- 
يف تدمري ضحكات نس��اء حلب القادرات دومًا 
على اس��تحضار طقوسهّن يف كّل الظروف.

القس��م  يف  الزبدي��ة،  ح��ّي  يف  	
الش��رقّي احملاص��ر م��ن حل��ب، وأثن��اء قص��ف 
بع��ض  س��عت  البي��وت،  وتدم��ري  الطائ��رات 
نس��اء املدين��ة -بع��د اتفاقه��ّن عل��ى الواتس آب، 
الوس��يلة الوحي��دة املتاح��ة أمامه��ّن- إلقام��ة 
صبحي��ٍة عل��ى الطريق��ة احللبي��ة القدمي��ة، 

الف��رح. يف  وطمع��ًا  امل��وت  م��ن  هرب��ًا 
حتك��ي لن��ا الس��يدة م��رح: »اتفقن��ا  	
عل��ى أن نعم��ل صبحي��ة. وقّدم��ت لن��ا الس��يدة 
ث��ورة، صاحب��ة نادي األطفال يف احلّي، املكان 
»دعون��ا  وأكمل��ت:  الطق��س«.  ه��ذا  إلحي��اء 
كب��رٌي  قس��ٌم  الصبحي��ة.  إىل  صديقاتن��ا 
منه��ّن مل يس��تطع احلض��ور نتيج��ة الض��رب 
املتواص��ل، وبعضهّن اس��تطعن احلضور. كنا 
نري��د أن نغ��ري ج��ّو وخنرج م��ن حالة الضغط 

ال��ي نعيش��ها م��ع أطفالن��ا«.
الن��ادي  مدي��رة  ث��ورة  الس��يدة  	
الن��ادي  يف  كمدّرس��ٍة  وتعم��ل  لش��هيد،  أمٌّ 
وتدّرب النساء يف دورات التمريض ومحالت 

حلل��ب، حباراته��ا وأزقته��ا وطب��اع  	
أهله��ا وعاداته��م، خصوصي��ٌة مليئ��ٌة باحلكايا 
واألس��اطري والنميم��ة والذاك��رة، جّس��دتها 
الكث��ري م��ن املونولوج��ات الطريفة والقصص 
واألمث��ال والكت��ب واملسلس��الت ال��ي توقف��ت 
طوي��اًل عن��د هذه التفاصيل الي أضفت على 
املدين��ة العريق��ة نكه��ًة معّش��قًة حب��ب احلياة 

واملوس��يقا والطع��ام أيض��ًا.

صبحّية حلبّية بطعم احلصار
يامسني حممد

التوعي��ة النفس��ية. قال��ت: »كن��ت يف حال��ٍة 
نفس��يٍة صعب��ة. كلن��ا كن��ا كذل��ك، بعضن��ا 
ك��ّن مكتئب��اٍت م��ن ظ��روف احلص��ار وضي��ق 
العي��ش، وأطفالنا يعيش��ون حال��ًة من التوتر. 
الصبحي��ة  ه��ذه  النس��اء  بع��ض  اقرتح��ت 
للتخفيف عي وعن أنفسهّن، كانت الفكرة 

مس��اعدتهّن«. يف  أرغ��ب  وكن��ت  مجيل��ًة 
اس��تطعن  م��ا  النس��اء  أحض��رت  	
إحض��اره م��ن بيوته��ّن. وع��ن مائ��دة الفط��ور 
قام��ت  ال��ي  س��يدرا  الطفل��ة  لن��ا  حك��ت 
بتجهي��زه، تارك��ًة ألمه��ا ورفيقاته��ا مهم��ة 
النميمة وتبادل األحاديث: »ما عّنا عّدة فطور 
كامل��ة بس��بب احلص��ار. ب��س حنن��ا جبن��ا 
عل��ب الف��ول م��ن املعون��ات وفرمن��اال بصل��ة 
صغرية وصارت أطيب من اجلاهز، ومّحص 
مطح��ون م��ن املعون��ة كم��ان، وعملن��ا ش��اي 

احلط��ب«. عل��ى 
بع��د الفط��ور ب��دأت جلس��ة الغن��اء  	
العائ��الت  ع��ن  والقص��ص  الن��كات  وتب��ادل 
والذاكرة على »نفس أرجيلة«. قالت السيدة 
إنه��ا  النارجيل��ة،  تع��ّد  كان��ت  ال��ي  س��عاد، 
صنع��ت املعّس��ل م��ن أوراق الش��اي املغل��ّي بع��د 
إضاف��ة ملعق��ٍة م��ن املرب��ى إلي��ه، لتقاطعه��ا 
إحداه��ّن: »م��ا طل��ع للوح��دة غ��ري س��حبتني!«.

ع��ن  النس��اء  م��ع  احلدي��ث  عن��د  	
س��بب قدومه��ّن، وع��ن كيفي��ة كس��رهّن 
احلص��ار، وع��ن صناع��ة أطب��اق الطع��ام م��ن 
امل��واد املتواف��رة يف ظ��ّل غي��اب معظ��م امل��واد 
اللوات��ي  إح��دى  فاطم��ة،  قال��ت  األساس��ية؛ 
شاركن يف الصبحية: »جينا هلون لنغرّي جّو، 
لنف��ّك ع��ن حالن��ا ج��ّو احلص��ار وجنتم��ع م��ع 
رفقاتنا. هي مي أّول مرة، ساوينا قبل أكرت 
م��ن صبحي��ة، بس هي الصبحي��ة األوىل بعد 
ما حتاصرت حلب«. وأكملت: »عملت كبة 
ني��ة وجبت��ا مع��ي. طّول��ت مع��ي ش��ي س��اعة. 
كان عّنا فليفلة خمباية من قبل احلصار«.

أم��ا الس��يدة س��عاد فقال��ت: »جي��ت  	

عل��ى الصبحي��ة ومع��ي »كباب داري��ا«. نقعت 
الع��دس والربغ��ل قب��ل نه��ار ودرت��ون عل��ى 
احلط��ب.  صوب��ة  عل��ى  وقليت��ون  املاكين��ة 
السيدة ثورة عطتنا العدس، ما كان عندي. 
أن��ا حلال��ي عملت��ون، دعبلتا وس��ّيختا وقليتا«. 
وع��ن صعوب��ة الوص��ول إىل امل��كان أكمل��ت 
م��ا س��اويت  لبع��د  »تأخ��رت  الس��يدة س��عاد: 
الكب��اب. م��ا يف غ��از وال كهرب��ا وال س��يارات. 

جي��ت مش��ي«.
الثاني��ة  م��ن  الصبحي��ة  امت��دت  	
مل  مس��اًء.  اخلامس��ة  وحت��ى  صباح��ًا  عش��ر 
ي��در حديثن��ا ع��ن احلص��ار أو وض��ع احل��رب. 
تذكرن��ا كل الن��كات القدمي��ة واألحادي��ث 

ملاضي��ة. ا
ع��رّبت الس��يدة ث��ورة ع��ن فرحه��ا  	
بالصبحية رغم الدمار واملوت احمليط. وحني 
ودعتنا قالت: »ال زلنا صامدين، وسوف نبقى 
هنا. لن يس��تطيع أحٌد كس��ر حياتنا وإرادتنا 

احلي��اة«. يف 

من الصبحية - خاص
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أب��و أمح��د ن��ازٌح م��ن ري��ف  	
إدل��ب.  ري��ف  إىل  الش��مالّي  مح��اة 
من��ذ عش��رة أي��اٍم حي��اول أن يص��ل، 
مخس��ة  م��ن  املكّون��ة  أس��رته  م��ع 
عل��ى  اتف��اٍق  إىل  وزوجت��ه،  أطف��اٍل 
ن��وع التدفئ��ة ال��ي سيس��تخدمونها 
يف خيمته��م م��ع ق��دوم الش��تاء. كل 
واش��تداد  املس��اء  هب��وط  عن��د  ي��وٍم، 
ال��ربد، جتل��س أم أمح��د م��ع زوجه��ا، 
وه��ي تض��ع م��ا لديه��ا م��ن أغطي��ٍة 
ف��وق أوالده��ا لتمنحه��م ش��يئًا م��ن 
ال��دفء، يقّلب��ان يف اخلي��ارات املمكنة 

النع��اس. يغلبهم��ا  حت��ى 

أج��ربت ب��رودة الش��تاء غالبي��ة س��كان املناط��ق احمل��ّررة يف  	
الش��مال الس��ورّي عل��ى إجي��اد بدائ��ل تناس��ب واقعه��م األلي��م. وجل��أت 
كث��رٌي م��ن العائ��الت إىل تأم��ني ال��دفء بوس��ائل بدائي��ٍة أو تقليدي��ٍة 
غالب��ًا م��ا تك��ون ض��ارًة بالصحة، كتحوي��ل مدفأة امل��ازوت إىل احلطب، 
أو اس��تخدام مدافئ تعمل على الكاز، وأخرى تعمل على الديزل املكّرر 

بط��رٍق بدائي��ة.
مدفأة املازوت للميسورين فقط

يق��ول عم��اد، أحد س��كان س��هل الروج الغربّي جبس��ر الش��غور:  	
»مل��ٌك م��ن عن��ده مدف��أة مازوت يف هذا الش��تاء، فقد جتاوز س��عر برميل 
املك��ّرر 70 أل��ف ل��رية، والنظام��ي 100 أل��ف. يرتف��ع س��عر امل��ازوت ويهبط 

تبع��ًا للمع��ارك مش��ال حل��ب«.
ارتفعت أس��عار املازوت، س��واء القادم من ش��رق س��وريا، والذي  	
تتص��ف ب��رداءة نوع��ه، أو امله��ّرب م��ن مناط��ق النظ��ام. إذ ختط��ى س��عر 
برمي��ل املك��ّرر 120 دوالراً، وبرمي��ل النظام��ّي 180 دوالراً. وم��ن املع��روف 
أن املدف��أة الواح��دة حتت��اج برمي��اًل يف الش��هر. ووص��ل س��عر املدف��أة الي 
تعم��ل عل��ى امل��ازوت إىل 110 دوالرات لبع��ض األن��واع اجلي��دة. تتج��اوز 
هذه األسعار قدرة غالبية السوريني، الذين ال يتجاوز دخلهم الشهرّي 
مع��ّدل 60 دوالراً، مم��ا جع��ل م��ن اس��تخدام مدف��أة امل��ازوت حك��راً عل��ى 

األغني��اء.
مدفأة احلطب ختفف التكاليف

ص��ارت غالبي��ة الن��اس تعتم��د يف التدفئ��ة عل��ى احلط��ب،  	
ال��ذي ارتف��ع س��عره ليص��ل الط��ن إىل 65 أل��ف ل��رية )120 دوالرًا(. ولك��ن 
ط��ن احلط��ب يكف��ي ملدٍة أط��ول من برميل املازوت. وحلل مش��كلة غالء 
مدف��أة احلط��ب، الي يصل س��عر بعض أنواعه��ا إىل 200 دوالٍر للمدافئ 
الرتكي��ة، يعم��د غالبي��ة األهال��ي إىل حتوي��ل مدف��أة امل��ازوت القدمي��ة 
إىل مدف��أٍة تعم��ل عل��ى احلط��ب بإدخ��ال بع��ض التعدي��الت عليه��ا يف 

حم��الٍت خمّصص��ٍة لذل��ك. 
أب��و حمم��ود، م��ن بل��دة كفرنب��ودة، يعم��ل يف إص��الح املداف��ئ  	
وحتويله��ا، ق��ال لن��ا: »نف��رغ ج��وف املدف��أة م��ن بع��ض املع��ادن ال��ي تعي��ق 
وض��ع احلط��ب، كم��ا نصن��ع هل��ا درج��ًا صغ��رياً يوض��ع م��كان فتح��ة 

)الصفي��ة(«. احمل��رتق  احلط��ب  رم��اد  اس��تيعاب  وظيفت��ه  التهوي��ة، 
أصب��ح م��ن املأل��وف أن تش��اهد الناس تبحث ب��ني القمامة عن  	
قطع اخلشب الصغرية، أو تراهم على أطراف القرى حيملون أكياسًا 

عل��ى دراج��اٍت ناري��ٍة أو هوائي��ة، وق��د مجع��وا فيه��ا األع��واد وأغص��ان 
األش��جار أو م��واد بالس��تيكية ميك��ن أن حت��رق. 
مدفأة الكاز سعرها أرخص لكن ضررها أكرب

م��ن البدائ��ل األخ��رى مدف��أة ال��كاز، وس��عرها أق��ل م��ن  	
مدف��أة احلط��ب. وه��ي ع��دة أن��واع، بعضه��ا حمل��ّي الصن��ع ال يتج��اوز 
س��عرها ال���13 دوالراً، ومنه��ا املس��تورد م��ن اهلن��د أو الص��ني وي��رتاوح 
س��عرها ب��ني 20 و40 دوالراً للن��وع اجلي��د. ال تس��تهلك ه��ذه املداف��ئ 
الكث��ري م��ن الوق��ود، لك��ن تدفئته��ا تبق��ى قليل��ًة أيض��ًا، وهل��ا الكثري من 
املضاّر، خاّصًة وأن الكاز املستخدم من األنواع الرديئة املكّررة يدويًا. 
وحي��رق ه��ذا الن��وع األوكس��جني يف الغ��رف املغلق��ة مم��ا يزي��د م��ن 
احتم��ال االختن��اق، باإلضاف��ة إىل الروائ��ح ال��ي تؤث��ر كث��رياً عل��ى 
جه��از التنف��س -خاّص��ًة ل��دى األطف��ال- وتزي��د احتم��ال اإلصاب��ة 
بالرب��و وضي��ق التنف��س واحلرق��ة يف العي��ون. تعتم��د غالبي��ة الن��اس 
على بابور الكاز يف الطهّي، وهو أداٌة قدميٌة جداً عادت صناعتها إىل 
االزدهار بعد غالء الغاز. وتستخدم بعض العوائل -الي ال تستطيع 

ش��راء املدف��أة- الباب��ور يف التدفئ��ة والطب��خ مع��ًا. 
مدافئ آلية

انتش��رت، يف املناط��ق ال��ي ُي��زرع فيه��ا الفس��تق احلل��يّب،  	
مداف��ئ تعم��ل عل��ى قش��ر الفس��تق. وق��د عرضن��ا هل��ا يف الع��دد 64 م��ن 
»ع��ني املدين��ة«. تتس��م ه��ذه املداف��ئ بغ��الء س��عرها، ألنه��ا حتت��اج إىل 
حم��ّرٍك كهربائ��يٍّ يعم��ل على البطارية يقوم بدفع القش��ور بش��كٍل 
آلّي، فيرتاوح سعرها ما بني 100 و300 دوالٍر. ووصل سعر طن قشر 

الفس��تق إىل 160 دوالراً ه��ذا الع��ام.
احملام��ي أمح��د بك��ري، م��ن أهال��ي بل��دة التمانع��ة يف ري��ف  	
إدلب اجلنوبّي، قال للمجلة: »مل تكن للقشور أي قيمة. ومع انتشار 
ه��ذا الن��وع م��ن املدافئ أصبح القش��ر يباع، وارتفع س��عر الطن كثرياً 

بس��بب ارتف��اع أس��عار امل��ازوت واحلط��ب«.
تبق��ى مدف��أة ال��كاز ه��ي الش��ائعة يف املخيم��ات، لرخ��ص  	
مثنه��ا وقل��ة مصروفه��ا، رغ��م املض��ار الكث��رية ال��ي ق��د تنج��م ع��ن 
اس��تخدامها، لذل��ك اس��تقر أب��و أمح��د عل��ى ش��راء مدف��أة كاز. لك��ن 
م��ا أن انته��ت حريت��ه يف ن��وع التدفئ��ة حت��ى وق��ع يف ح��ريٍة أخ��رى هي 

كي��ف س��يؤّمن مث��ن املدف��أة.

مريم أمحد

طرق التدفئة يف األراضي احملّررة

خاص عني املدينة
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حمم��د ه��زاع )أب��و حس��ني( مس��ؤول خمي��م بريق��ة وأح��د  	
الفاّري��ن م��ن بط��ش ق��وات النظ��ام وقص��ف طريان��ه ال��ذي دّم��ر البش��ر 
واحلجر يف بلدته ممتنة، يصف ل�»عني املدينة« املعاناة الي يعيشونها 
يف املخيم، والي تزداد صعوبًة يومًا بعد يوم: »الوضع مأساوي جداً...«، 
بهذه الكلمات يبدأ أبو حسني كالمه واصفًا مرارة العيش الي حلت 
بهم يف مسكنهم اجلديد. ويبنّي: »حيوي خميم بريقة أكثر من 256 
عائل��ة، معظمه��م م��ن س��كان ق��رى مثل��ث املوت )س��لطانة؛ دي��ر ماكر؛ 
اهلباري��ة؛ ممتن��ة(، باإلضاف��ة إىل م��ا يق��ارب الثالث��ني عائل��ًة م��ن أبناء 
الغوط��ة الش��رقية. مض��ى عل��ى تأس��يس املخي��م م��ا يق��ارب الس��نتني 
وأح��د عش��ر ش��هراً، ختلله��ا اجل��وع وامل��رض وال��ربد. يأت��ي ه��ذا الش��تاء 
الثال��ث عل��ى أهال��ي خمي��م بريق��ة والوض��ع في��ه ي��زداد س��وءاً يوم��ًا بعد 
ي��وم يف ظ��ل غي��اب املنظم��ات واجلمعي��ات اخلريي��ة إال القلي��ل منه��ا، 
ويف ظ��ل قط��ع األش��جار ال��ي كانت حتي��ط باخليام والي اس��تهلكت 
للتدفئة خالل السنوات املاضية. كما ال توجد عند عوائل هذا املخيم 
اإلمكانية لشراء املازوت أو أّي مادٍة للتدفئة، ألن أغلب القاطنني هنا 

ال ميلك��ون حت��ى مث��ن رغي��ف اخلب��ز«.
يكم��ل أب��و حس��ني: »حن��ن، كرج��ال، نق��وى عل��ى حتم��ل  	
برودة هذا الطقس. ولكن املخيم يضم أكثر من 2000 طفٍل وطفلٍة 
والعدي��د م��ن الكه��ول الذي��ن ال يق��وون عل��ى حتم��ل قس��وة الش��تاء يف 
ظ��ّل قط��ع القم��اش ال��ي حيتم��ون حتته��ا. نناش��د مجي��ع املنظم��ات 
واجلمعي��ات اخلريي��ة العامل��ة يف اجلن��وب الس��ورّي النظ��ر يف ح��ال 
س��كان املخي��م وتأم��ني أّي ش��يٍء خيف��ف عنه��م ب��رودة ه��ذا الفص��ل«.

احل��ال نفس��ه يف خمي��م األم��ل ال��ذي يق��ع يف حمافظ��ة  	
القنيط��رة أيض��ًا. خي��اٌم تواج��ه وحده��ا تل��ك الري��اح العاصف��ة، ت��ؤوي 
أناس��ًا ش��ّردتهم احل��رب ليعيش��وا عل��ى أم��ل الع��ودة. أم خال��د مهّج��رٌة 
م��ن بيته��ا يف قري��ة محري��ة، تس��كن وأوالده��ا إح��دى ه��ذه اخلي��م الي 
تش��ققت م��ن تقلب��ات من��اخ القنيط��رة، تص��ف حالته��ا ل�»ع��ني املدينة«: 
»أش��عر باحل��زن الش��ديد عندم��ا أرى أطفال��ي يتأمل��ون م��ن ش��دة ال��ربد، 
ولك��ن ليس��ت ل��دي الق��درة ألفع��ل هل��م أّي ش��يء. عند ش��روق الش��مس 
نذه��ب، أن��ا وأبنائ��ي، إىل مكب��ات الزبال��ة ونبحث عن قطع البالس��تيك 
لنوقدها لياًل وحنتمي حبرارتها من هذا الربد القارس. ننتظر الفرج 

القري��ب والع��ودة الس��ريعة إىل بلدتن��ا وبيتن��ا«. 
ويف خمي��م ت��ل الس��من، ال��ذي يق��ع إىل الش��مال الغرب��ّي م��ن  	
حمافظ��ة درع��ا، يس��كن م��ا يق��ارب 300 عائل��ٍة )حوال��ي 1800 نس��مة( 

ضم��ن منطق��ٍة زراعي��ٍة قاحل��ة. وباإلضافة إىل م��ا يعانونه من نقٍص 
ح��ادٍّ يف املس��تلزمات الطبي��ة، وبق��اء معظ��م أبنائه��م دون دراس��ة، يأتي 
عليهم فصل الشتاء هذا بقسوٍة أكرب من أّي وقٍت مضى. »أصبحت 
هذه اخليم قدميًة ومهرتئة، ال متنع الربد واملطر، ما تسّبب بالعديد 
م��ن األم��راض، وخاّص��ًة لألطفال ولكبار الس��ّن. وباإلضافة إىل ذلك 
أصبح��ت مجي��ع الط��رق واملم��ّرات موحل��ًة ج��داً، وم��ن الصع��ب املش��ي 
فيه��ا. قدم��ت بع��ض اجلمعي��ات كمي��ًة م��ن م��ادة التف��ل )خملف��ات 
الزيت��ون( للتدفئ��ة، بلغ��ت ثالث��ة أكي��اٍس ل��كل خيم��ة، ولكنه��ا غ��ري 
كافي��ة«؛ ه��ذا م��ا أك��ده لن��ا أمح��د الفضل��ي، أح��د س��كان خمي��م ت��ل 

السمن.
املنظم��ات واجلمعي��ات  دور  ي��ربز  املعان��اة  ه��ذه  ويف ظ��ل  	
اخلريي��ة ملس��اعدة قاط��ي تل��ك املخيم��ات. وق��د بادرت مجعي��ة إيالف 
اخلريي��ة إىل توزي��ع ع��دٍد م��ن أكي��اس التف��ل، ويق��ول أب��و أمح��د 
املصري، مدير اجلمعية، ل�»عني املدينة«: »تتضافر اجلهود مع قدوم 
فصل الشتاء من أجل التخفيف من معاناة النازحني واملهجرين من 
ه��ذا ال��ربد الق��ارس. وق��د قمن��ا بتوزي��ع م��ادة التف��ل عل��ى العدي��د م��ن 
الق��رى واملخيم��ات، باإلضاف��ة إىل توزي��ع مالب��س ش��تويٍة لألطف��ال 
عل��ى أكث��ر م��ن 200 عائل��ٍة فق��رية، انطالق��ًا م��ن س��عي اجلمعي��ة 

احلثي��ث ودعمه��ا اإلنس��انّي املس��تمّر«.
تض��م حمافظت��ا درع��ا والقنيط��رة ع��ّدة خميم��اٍت ينتش��ر  	
أغلبه��ا عل��ى الس��اتر احل��دودّي م��ع اجل��والن احملت��ل وم��ع اململك��ة 
األردنية. يعاني معظم سكانها من فقٍر شديد، ومتّر أيام الشتاء باردًة 
وقاس��يًة عل��ى قلوبه��م وأجس��ادهم الضعيف��ة ال��ي أنهكته��ا احل��رب.

خمّيمات اجلنوب:
معاناٌة أكرب مع قدوم الشتاء

حممد شباط

ت��زداد معان��اة أهال��ي اجلن��وب الس��ورّي م��ع كّل ش��تاء، يعيش��ها الناس هن��ا وكلهم أمٌل بانته��اء احلرب والع��ودة إىل دفء احلياة من  	
جدي��د. وتتضاع��ف مش��قة ه��ذا الفص��ل الب��ارد عل��ى نازح��ي املخيم��ات املنتش��رة عل��ى بق��اع حمافظ��ي درع��ا والقنيط��رة.
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ال تتواف��ر بيان��اٌت ع��ن أع��داد اإلصاب��ات وتوزعه��ا اجلغ��رايف،  	
يل��ي: م��ا  إىل  فرزه��ا  ميك��ن  ولك��ن 

البس��يطة  الكدم��ات  ب��ني  ت��رتاوح  طفيف��ة:  1-إصاب��اٌت   

واجل��روح اخلفيف��ة. وال تتطل��ب أّي خرباٍت طبية، وميكن عالجها يف 
تس��جيلها. الض��روري  م��ن  ولي��س  املن��زل، 

2-إصاب��اٌت متوس��طة: ت��رتاوح ب��ني اجل��روح العميق��ة إىل   

الكس��ور املفتوح��ة. وتتطل��ب نق��ل املص��اب إىل مش��فى، وأحيان��ًا عم��اًل 
جراحي��ًا. حتت��اج إىل عناي��ٍة طبي��ٍة مدّرب��ٍة ومتابع��ٍة قد متت��ّد إىل عدة 
أش��هر. ويع��ود املص��اب بع��د عالج��ه إىل حالت��ه الطبيعي��ة غالب��ًا، وق��د 
ترتك آثاراً دائمًة كالعرج البسيط أو نقص السمع اجلزئّي. وتتوزع 

ب��ني مناط��ق االش��تباكات ومناط��ق قص��ف الط��ريان واملدفعي��ة.
3-إصاب��اٌت ش��ديدة: وه��ي اجل��زء األخط��ر م��ن اإلصاب��ات.   

وت��رتاوح ب��ني إصاب��اٍت ت��ؤدي إىل غيبوب��ٍة طويل��ة، كم��ا يف إصاب��ات 
ال��رأس، أو ش��لل ت��امٍّ أو جزئ��ّي، كم��ا يف إصاب��ات ال��رأس أو العم��ود 
الفق��رّي. وهن��ا ت��ربز املعان��اة احلقيقي��ة للمصاب��ني. فاإلعاق��ات، س��واًء 
أكانت كاملة أم جزئية، تش��كل حتديًا حقيقيًا للمصابني وذويهم 

وقدرته��م عل��ى تقب��ل ه��ذه اإلعاق��ات والتعاي��ش معه��ا.
مل تف��ّرق اإلعاق��ات ب��ني عم��ٍر وجن��س، كم��ا مل متّيز بينهم  	
القذائف. وتقسم إىل عّدة أقسام، أبرزها اإلعاقة الناجتة عن فقدان 
طرٍف أو أكثر. ويقرتب عدد من فقدوا أحد أطرافهم، حسب بعض 
التقدي��رات الطبي��ة، م��ن 200 أل��ف مص��اب. ومعظ��م ه��ؤالء مل تق��دم 
ل��ه عناي��ٌة طبي��ٌة أو نفس��يٌة الحق��ة، لتع��ذر ذل��ك يف مس��احة الت��وزع 
واالنتش��ار الكب��رية هل��م داخ��ل س��ورية وخارجه��ا. حيت��اج املص��اب بهذه 
اإلعاق��ة إىل معاجل��ٍة جس��ديٍة وأخ��رى نفس��يٍة خترج��ه م��ن حال��ة 

التوت��ر والي��أس ال��ي يعيش��ها لفقدان��ه ج��زءاً م��ن جس��ده.
ورغ��م احمل��اوالت ال��ي تق��وم به��ا مجعي��اٌت وناش��طون يف  	
احلق��ل الط��يّب والدع��م النفس��ّي، إال أنه��ا تظ��ل يف نط��اٍق حم��دوٍد 
ومتقط��ٍع يف غال��ب احل��االت. ي��روي أب��و عب��د الرمح��ن، وه��و مقات��ٌل 
س��ابٌق يف صف��وف اجلي��ش احل��ّر، قصة إصابته عل��ى جبهة مطار دير 
الزور، وفقدانه ساقه جراء اإلصابة، واآلالم النفسية الي قاساها يف 
األي��ام واألس��ابيع األوىل بع��د ذل��ك إىل أن تكّي��ف م��ع وضع��ه اجلدي��د. 
يتذك��ر طف��اًل فق��د ي��ده ويق��ول مس��روراً إنه��ا س��بقته إىل اجلن��ة. 
يعان��ي أب��و عب��د الرمح��ن الي��وم، مث��ل كثريي��ن مم��ن فق��دوا أطراف��ًا، 

من صعوبة احلصول على طرٍف صناعيٍّ بديل، رغم زياراته الكثرية 
لعدٍد من املنظمات واهليئات املختصة، كانت أعذارها واحدًة تقريبًا.

يضي��ف أب��و عب��د الرمح��ن: »عندم��ا التحقت باجلي��ش احلّر  	
كن��ت أعل��م أن��ي رمب��ا استش��هد يف أّي اش��تباك، لك��ن مل خيط��ر يف 
بال��ي أن أعي��ش به��ذه احلال��ة. لكن احلمد هلل على م��ا كتب لنا«. بهذا 
اإلمي��ان جياب��ه أب��و عب��د الرمح��ن، وكث��ريون مثل��ه، إعاقته��م، لكنه��م 

يتطلع��ون إىل حي��اٍة أفض��ل تعي��د هل��م األم��ل ب��أن يكون��وا أس��وياء.
وعن��د فق��دان إح��دى العين��ني تظ��ل اإلعاق��ة مقبول��ة، وإن  	
كان��ت اخلس��ارة ك��ربى بالنس��بة إىل م��ن فقده��ا، لك��ن األم��ر يبق��ى 

أفض��ل م��ن فق��د نعم��ة البص��ر بالكام��ل.
وهن��اك ن��وٌع م��ن اإلعاق��ات ال يظه��ر عل��ى اجلس��د لكن��ه م��ن  	
أخط��ر أن��واع اإلعاق��ات، وه��و األم��راض النفس��ية ال��ي أصاب��ت الكث��ري 
م��ن الن��اس ج��ّراء احل��االت ال��ي تعّرض��وا هل��ا. وت��رتاوح ه��ذه اإلعاق��ات 
ب��ني االكتئ��اب الدائ��م، خاّص��ًة عن��د م��ن فقدوا أع��زاء عليه��م، كاألم 
الي فقدت واحداً أو أكثر من أوالدها، أو من شاهد عائلته بأكملها 
تدفن حتت أنقاض بيته نتيجة برميٍل متفجٍر ألقته إحدى طائرات 

النظ��ام.
الشرحية األكرب الي تعاني هذا االضطراب -أو اإلعاقات  	
الذهنية إن صح التعبري- هم األطفال. وقد تنّوعت معاناتهم نتيجة 
أصوات القصف املستمّر وأصوات الطائرات ومشاهدة الدمار الشامل 
لبيوته��م ورؤيته��م مش��اهد امل��وت املتك��ررة. وختتل��ف حاالته��م ب��ني 
العزل��ة ال��ي تص��ل إىل درج��ة التوح��د، إذ يصب��ح الطف��ل انطوائي��ًا ال 
خيتل��ط بأقران��ه وال يلع��ب معهم وخياف من أّي صوٍت مرتفٍع يظنه 
صوت طائرٍة أو قصف، ولذلك تراه يهرع إىل داخل املنزل فور مساعه 
مثل هذه األصوات. وهناك حاالت اخلوف الليلّي والتبول الالإرادّي، 
وهي ناجتٌة عن اهللع الذي عاناه هؤالء األطفال من أصوات القصف 
والقذائ��ف والطائ��رات، فيعيش��ون كوابي��س مزعج��ًة تغ��زو نومه��م، 

ويصاب��ون بن��وٍع م��ن التوت��ر جيعله��م عدواني��ني وانعزاليني.
تزاح��م  بس��بب  اآلن  األم��راض  ه��ذه  إىل  ننتب��ه  ال  رمب��ا  	
األح��داث، لكنه��ا تش��كل أح��د التحدي��ات املهم��ة لبن��اء س��وريا املس��تقبل. 
فاجملتم��ع ال��ذي يك��ون أف��راده مرض��ى يبق��ى مريض��ًا، وعل��ى العك��س 
فاجملتم��ع الس��ليم ه��و م��ن كان أف��راده أصح��اء جس��ديًا ونفس��يًا.

خ��الل الس��نوات الفائت��ة مل يّدخ��ر نظ��ام األس��د جه��دًا إلحل��اق أك��رب ق��دٍر م��ن األذى بالس��وريني، فل��م توف��ر آل��ة حرب��ه وس��يلًة إال  	
الش��هداء وأع��دادًا ال حتص��ى م��ن اجلرح��ى. أوق��ع مئ��ات اآلالف م��ن  واس��تعملتها، مم��ا 

فراس عالوي

اإلعاقات
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عل��ى  اعتم��اداً  كث��ريون،  ج��ادل  	
التس��ريبات واملعلومات الزهيدة، بأن التنظيم 
ق��د  كان  وهيكليت��ه،  بقيادات��ه  العراق��ّي، 
»احت��ل« أراٍض س��وريًة يف ف��رتة توس��عه، لك��ن 
عراقي��ني يرفض��ون ذل��ك، وينس��بون التنظي��م 
بش��كله اجلدي��د إىل الس��وريني، عل��ى أن ق��ادة 
التنظي��م ظل��وا ينفون أي انتم��اٍء لغري »الدولة 
باجلنس��يات  تع��رتف  ال  ال��ي  اإلس��المية« 
والتقس��يمات السياس��ية. ورغ��م أن املقاتل��ني 
إىل  باإلضاف��ة  التنظي��م،  أعط��وا  الس��وريني 
امل��وارد ال��ي يس��يطرون عليه��ا، زمخ��ًا كب��رياً، 
من��ذ 2013، وأناس��ًا مس��تعدين لتلق��ي األوام��ر 
نظراً لغياب أهداٍف واضحٍة عن تش��كيالتهم، 
فضاًل عن االسرتاتيجية واهليكلية الصارمة؛ 
وق��د  عراقي��ًا،  ظ��ل  الدول��ة  تنظي��م  أن  إال 
ضاعفت ذلك، وأخرجته إىل العلن، معركة 

املوص��ل اجلاري��ة.
فف��ي مرحل��ة التجهي��ز للمعرك��ة  	
ت��داول إعالمي��و التنظي��م ومناص��روه عل��ى 
مواقع التواصل االجتماعّي أن »ما حصل سابقًا 
مل يكن س��وى مقدمٍة ألش��رس معركٍة منذ 
زم��ن«، وذل��ك رغ��م اخلس��ائر الضخم��ة ال��ي 
تكبدها التنظيم يف معاركه السابقة، خاصًة 
يف عني العرب/كوباني وجنوب احلسكة. ثم 
أت��ى »حب��ث« عب��د اهلل القيس��ي -أح��د مش��اهري 
التنظي��م إعالميًا- والذي تناقلته »احلس��ابات 
صراح��ة،  األم��ر  ع��ن  ليتكل��م  املناص��رة«، 
فيعي��د ع��داء الس��لفية الكالس��يكية للتنظي��م 
إىل »ع��داٍء خف��يٍّ ب��ني ع��رب الش��مال -اهل��الل 
اخلصي��ب- ووادي الني��ل، وع��رب اجلن��وب يف 
اجلزي��رة العربي��ة« و»احتق��اٍر اجتماع��يٍّ وراء 
اس��تمرار فوبيا من العراق«، ليختم حبثه بأن 
بداية النهاية قد حانت »حني انتصب رمح اهلل 

العراق��ّي مواجه��ًا قرن الش��يطان النج��دّي«، يف 
إش��ارٍة اىل دول��ة التنظي��م والدولة الس��عودية. 
ث��م ليأت��ي إص��دار »القلع��ة العصي��اء، املوص��ل« 
م��ن املكت��ب اإلعالم��ّي ل�»والي��ة اخل��ري« )دي��ر 
ال��زور(، ليؤك��د أن املوص��ل ليس��ت كباق��ي 

املناط��ق ال��ي ح��ارب عليه��ا التنظي��م.
ورغ��م بع��ض إعالمي��ي التنظي��م،  	
الذي��ن ص��اروا حياول��ون بع��د ب��دء املعرك��ة، 
إىل  بالنس��بة  املوص��ل  ش��أن  م��ن  التقلي��ل 
الدعاي��ة »للعملي��ات  »الدول��ة«، ع��ن طري��ق 
االنغماس��ية واالستش��هادية املتج��ددة بش��كٍل 
مس��تمرٍّ يف أحن��اء الوالي��ات«، إال أن كلم��ة 
البغ��دادّي األخ��رية كان��ت حامس��ًة يف ه��ذا 
املوض��وع، إذ إنه��ا نس��فت االس��رتاتيجية ال��ي 
جناه��د  »ال  ص��ّرح  ح��ني  العدنان��ي  رمسه��ا 
حلماية األرض«، يف كلمته منتصف الس��نة 
اجلارية »ليحيى من حّي عن بّينة«. وقد علق 
وقته��ا إعالمي��و التنظي��م ومناص��روه عليه��ا 
ب��أن »الدول��ة حريص��ة عل��ى أرواح العناص��ر، 
ولي��س عل��ى األرض ال��ي ال تع��ي هل��ا ش��يئًا«. 
لك��ن خط��اب البغدادي، ال��ذي تزامن مع بداية 
معركة املوصل )معرك��ة األحزاب(، والذي 
ال ميك��ن التعلي��ق علي��ه إال بأن��ه ح��ضٌّ على أو 
متهي��ٌد النتح��اٍر مجاع��يٍّ مقاب��ل احلفاظ على 
املدين��ة خل��الص مجاعته، يق��ول »أورثكم اهلل 
ه��ذه األرض املبارك��ة، ومحلكم أمانة الدفاع 
عنها. فاحذروا أن يستزلكم الشيطان باحنياٍز 
ع��ن أرض، أو انس��حاب م��ن ثغ��ر«. فتكتي��ك 
»االحني��از«، ال��ذي لطامل��ا اتبع��ه التنظي��م يف 
املناطق الي حارب فيها، س��يكون يف معركة 
املوصل من عمل الشيطان، حبسب البغدادي، 
رغ��م أن��ه التكتي��ك ال��ذي دع��ا إلي��ه العدنان��ي، 
وداف��ع ب��ه إعالمي��و التنظي��م ع��ن خس��ارته 

علي خطاب

البغ��دادي  تصري��ح  من��ذ  	
تنظي��م  يصدره��ا  ال��ي  النب��أ،  لصحيف��ة 
ه��ذه  »ليس��ت  بأن��ه  اإلس��المية،  الدول��ة 
ننتظره��ا«،  ال��ي  الك��ربى  داب��ق  معرك��ة 
لتربي��ر االنس��حاب م��ن داب��ق بري��ف حل��ب 
وأراٍض أخ��رى، واألنظ��ار تتج��ه إىل حقب��ٍة 
تارخيي��ٍة ينتظره��ا التنظي��م غ��ري ال��ي متّر 
باملنطقة، لكن الوقائع واألحداث تش��ري إىل 
م��كاٍن جغ��رايفٍّ خمتلٍف فقط، وهو املوصل.

األراض��ي ال��ي كان يس��يطر عليه��ا، وعل��ى 
رأس��ها داب��ق.

وق��د ترج��م ه��ذا إص��دار »وع��د اهلل«  	
ل�»والي��ة  اإلعالم��ّي  املكت��ب  أص��دره  ال��ذي 
األهمي��ة  خيل��ع  ح��ني  أي��ام،  من��ذ  نين��وى« 
الرمزي��ة عل��ى املوص��ل بع��د أن س��حبها م��ن 
داب��ق. إذ »أوش��ك الع��دو عل��ى االنهي��ار الكب��ري« 
كم��ا يق��ول املعل��ق يف اإلص��دار، وقد اجتمعت 
»األح��زاب الس��تئصال ش��أفة الدي��ن«. وفي��ه 
مبش��اركة  م��ّرة-  ألول  ي��رّوج  -أو  يع��رتف 
القت��ال إىل جانب��ه،  )املدني��ني( يف  »الرعي��ة« 
ليقول إنها »حرٌب شاملٌة فاصلة« على أسوار 
»إمرباطوري��ة املوص��ل« كم��ا ي��رّوج إعالمي��و 
طاقته��م  ب��كل  يعمل��ون  الذي��ن  التنظي��م، 
ملواكب��ة أحداثه��ا، وتفصيل وقائعها، والنش��ر 
املس��تمّر ألصغّر نتائجها. فبحسب هؤالء فإن 
»خ��ري أه��ل األرض قتل��وا يف والي��ة نين��وى«.

حاض��رٍة  أك��رب  املوص��ل  ألن  	
احتم��ال  ي��زداد  التنظي��م،  عليه��ا  يس��يطر 
وخس��ارة  بس��قوطها،  تش��رذمه  أو  س��قوطه 
البقي��ة الباقي��ة م��ن هالت��ه ال��ي تب��دو باهت��ًة 
الي��وم. وه��و يس��تنهض كل إمكانيات��ه ملن��ع 
ذل��ك، يف تناغ��ٍم م��ع عناص��ره الذي��ن يب��دون 
كأنه��م يدافع��ون ع��ن وجوده��م ذات��ه بالدف��اع 
ع��ن املدين��ة. عل��ى أن��ه س��بق كل هذا ما س��عى 
اإلعالم الرمسّي واملناصر للتنظيم إىل القيام 
به يف الفرتة األخرية، من رس��م صورٍة نهائيٍة 
لدولت��ه احلالي��ة، وتقدميه��ا للعل��ن كم��ادٍة 
يعتم��د عليه��ا املؤرخ��ون واملتابعون. فقد ش��رح 
آلية عمل التنظيم وهيكليته اإلدارية، ومجع 
وملصقات��ه  ودوريات��ه  ونش��راته  إصدارات��ه 
ومراجع��ه، يف م��ا يش��به األعم��ال الكامل��ة، أو 

س��ريًة ذاتي��ًة لكات��ٍب يف خري��ف عم��ره.

املوصل، بوصفها »دابق« الفعلية
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ول��د حمم��د س��رور ب��ن ناي��ف زي��ن العابدي��ن يف قرية تس��يل  	
مبحافظ��ة درع��ا ع��ام 1938، يف بيئ��ٍة »قبلي��ٍة« كم��ا يصفه��ا، ويف أج��واء 
نه��وٍض وط��يٍّ أتاح��ت ل��ه أن يك��ون م��ن األجي��ال األوىل ال��ي تلق��ت 
تعليمًا نظاميًا يف املنطقة. ويف املدرس��ة، الي متّيزت أيامها بالتظاهر 
واإلضراب��ات ونش��اط التي��ارات السياس��ية، م��ال الياف��ع إىل اإلخ��وان 
املس��لمني فانتم��ى إليه��م يف اخلامس��ة عش��رة. وكان��ت اجلماعة متتّد 
إىل درعا عرب املدّرس��ني والدعاة الدمش��قيني، مما ترك أثره يف ملمٍح 
س��لفيٍّ ألعضائه��ا مّيزه��م ع��ن باق��ي إخ��وان س��ورية، بتأث��ري الش��يخ 

الش��هري ناص��ر الدي��ن األلبان��ي.
ح��ني انتق��ل الش��اّب إىل دمش��ق، ملتابع��ة دراس��ته يف كلي��ة احلق��وق، 
ص��ارت أيام��ه مس��تغرقًة بالنش��اطات الدعوي��ة والتنظيمي��ة، وعاص��ر 
أي��ام  س��ورية،  يف  هل��م  كبريي��ن  وانكفاءي��ن  اإلخ��وان  ازده��ار  أي��ام 
الوح��دة م��ع مص��ر ث��م بع��د »ث��ورة« 8 آذار 1963، حت��ى دفع��ه التضيي��ق 
عل��ى حتركات��ه إىل اخل��روج م��ن الب��الد ع��ام 1965، دون ع��ودة، إىل 

لس��عودية. ا
كان��ت اململك��ة وقته��ا ملج��أ اإلخ��وان يف أي��ام »احمل��ن«، وال  	
س��يما املصري��ني والس��وريني منه��م. وكان يقطنه��ا إخ��واٌن م��ن ش��تى 
الب��الد، وت��رتدد إليه��ا قي��ادات اإلخ��وان م��ن الع��امل العرب��ّي واإلس��المّي. 
وهناك وجد الش��يخ س��رور، القادم للتدريس يف أحد املعاهد الش��رعية 
العلمي��ة التابع��ة للمف��ي، جم��ااًل خصب��ًا للنش��اط. وخب��الف الكث��ري 
م��ن الوافدي��ن أعج��ب امل��دّرس الش��اّب بنم��ط احلي��اة الس��عودّي وقته��ا، 
جله��ة بس��اطته وس��يطرة املؤسس��ة الديني��ة عل��ى كث��رٍي م��ن مفاص��ل 
احلي��اة في��ه وصبغه��ا بالطاب��ع اإلس��المّي. وأيض��ًا خب��الف الكث��ري م��ن 
الجئ��ي اإلخ��وان انفتح الش��يخ س��رور عل��ى التأثر والتأث��ري يف اجملتمع 
حول��ه، فآم��ن باملنه��ج الس��لفّي من جه��ة، ولكنه صار يدع��و إىل تفعيله 
باجتاه��اٍت حركي��ٍة وسياس��يٍة م��ن جه��ٍة أخ��رى، تأثراً مب��ا محله معه 
م��ن مجاع��ة اإلخ��وان ال��ي أخ��ذ يتباع��د عنه��ا تدرجيي��ًا إىل أن غادره��ا 

نهائيَا.
خ��الل الس��نوات الثماني��ة ال��ي قضاه��ا الداعي��ة النش��ط يف  	
الس��عودية، ومنه��ا مخ��ٌس يف القصيم معقل الدعوة الس��لفية، واثنتان 
يف األحس��اء حي��ث تع��ّزز موقف��ه الصل��ب جت��اه الش��يعة؛ بل��ور منهج��ه 
وص��ار ينش��ره ب��ني أبن��اء اجلالي��ات العربي��ة وب��ني الس��عوديني، وهن��ا 

ب��رز أمام��ه اخل��ط األمح��ر. إذ كان االتف��اق بني الس��لطات وبني قادة 
اإلخ��وان الوافدي��ن يقض��ي مبحافظ��ة األخريي��ن عل��ى تنظيماته��م 
بش��كٍل داخل��يٍّ دون حماول��ة التأث��ري يف الس��عوديني، فُأخ��رج الش��يخ 
املتج��اوز م��ن الب��الد ع��ام 1973، ولك��ن بعد أن ت��رك أثراً داخلي��ًا عميقًا 
يف تي��اٍر عري��ٍض م��ن أبن��اء املؤسس��ة الديني��ة فيه��ا وغريه��م، ال ي��زال 

مس��تمراً حت��ى اآلن.
يف الكوي��ت، ث��م يف بريطاني��ا ف��األردن فقط��ر، تاب��ع الرج��ل  	
دعوت��ه بنش��اط، لق��اءاٌت فرديٌة ومجاعي��ة، حماض��رات، تنظيم التيار 
ال��ذي ص��ار ينس��ب إىل امس��ه دون رض��ا من��ه، إص��دار جمل��ة »الس��نة« 
الش��هرية واملؤث��رة وقته��ا م��ن لن��دن، وكتاب��ة ع��دٍد م��ن الكت��ب ال��ي 
مجع��ت املنه��ج الس��لفّي واحملت��وى السياس��ي، وكان أش��هرها »وج��اء 
دور اجمل��وس«، ال��ذي أص��دره يف البداي��ة باس��ٍم مس��تعار، حم��ذراً م��ن 
اخلط��ر اإليران��ّي ومش��تقاته. وق��د القى الكتاب رواج��ًا هائاًل يف أجواء 
احلرب العراقية اإليرانية بعد أن تبنته جهتان ليستا على وفاٍق مع 

مؤلف��ه، هم��ا الس��عودية الرمسي��ة وع��راق ص��دام حس��ني.
جهت��ني؛  ض��ّد  الس��لفية  فض��اء  يف  س��رور  الش��يخ  يناف��ح  	
األوىل ه��ي الس��لفية التقليدي��ة ال��ي »تزّي��ن للحاك��م كل أفعال��ه«، 
والثاني��ة ه��ي الس��لفية اجلهادي��ة ال��ي تلج��أ إىل العن��ف، مفض��اًل 
س��لفيًة حركي��ًة أو سياس��ية. كان��ت أع��وام أوائ��ل التس��عينات زم��ن 
انفج��ار الص��راع ب��ني ه��ذه التي��ارات الثالث��ة، عل��ى وقع دخ��ول القّوات 
األمريكي��ة إىل الس��عودية به��دف إخ��راج اجلي��ش العراق��ي ال��ذي 
احت��ل الكوي��ت. عنده��ا أب��رزت الس��لفية العلمي��ة التقليدي��ة أكث��ر 
وجوهه��ا فجاج��ًة يف التربي��ر للحكم، عرب ش��يخني اش��تهرا وقتها هما 
أم��ان اجلام��ي )وتنس��ب إلي��ه اجلامي��ة( وربي��ع املدخل��ي )وتنس��ب إليه 
املدخلية(، بينما أعلنت السلفية اجلهادية من أفغانستان، على لسان 
أس��امة ب��ن الدن، س��حب االع��رتاف حبكم آل س��عود وب��دء عملياتها يف 
»أرض احلجاز وجند«، فيما أعلنت »الس��رورية« عن اس��تنكارها هلذا 
التدخ��ل دون أن تدع��و إىل إج��راءاٍت عملي��ٍة ض��ده. ولك��ن الس��طات 
السعودية هي من اختذ اإلجراءات، بسجن حوالي 200 شيٍخ يتهمون 
باالنتم��اء إىل ه��ذا التي��ار، بينه��م دع��اٌة ب��ارزون، وبص��رف ع��دٍد أك��رب 
م��ن اخلدم��ة. مم��ا أورث ش��رخًا م��ا ي��زال مس��تمراً يف البيئ��ة الس��لفية 

الس��عودية ومؤسس��اتها الديني��ة.

الشيخ سرور زين العابدين والسلفية احلركية
عمر الباشا

الس��لفية  تأث��ري  انتش��ر  ح��ني  	
يف  س��ورية،  م��ن  رة  احمل��رّ املناط��ق  يف 
الس��نوات األخ��رية، جل��ب ه��ذا املنه��ج مع��ه 
االنتم��اء  بته��م  وتناب��زه  مصطلحات��ه 
ه��ذه  كان��ت  في��ه.  داخلي��ٍة  تي��اراٍت  إىل 
االتهام��ات طارئ��ًة عل��ى اللغ��ة اإلس��المية 
احمللي��ة، وبدت بعض األمساء واألوصاف 
تراثي��ة، قبل أن يكتش��ف اجلمهور حداثة 
بعض هذه التيارات، ك�»السرورية« الي 
تب��نّي، ف��وق ذل��ك، أنه��ا ترج��ع إىل رج��ٍل 

س��وريٍّ ت��ويف من��ذ أس��ابيع.

15 العدد 83 / 1 كانون األول 2016

بورتريه



رادار املدينة

ألش��هر  اإلعالم��ّي  الظه��ور  فاج��أ  	
ج��زاري النظ��ام، الل��واء مجي��ل احلس��ن، 
يف  الس��ورّي،  الوض��ع  متابع��ي  مجي��ع 
س��بوتنيك  أنب��اء  وكال��ة  م��ع  مقابل��ٍة 

أي��ام. قب��ل  الروس��ية، 
فف��ي الع��ادة ال يظه��ر ضب��اط أجه��زة  	
املخاب��رات الس��ورية عل��ى امل��أل ليطلق��وا 
تصرحي��اٍت يع��ربون فيه��ا ع��ن »آرائه��م« 
البل��د. حت��ى ح��ني كان  أوض��اع  بش��أن 
الل��واء الراح��ل حمم��د ناصي��ف يق��وم ب��دوٍر دبلوماس��يٍّ يف العالق��ة 
مع إيران، حني اخرتع له منصب »معاون نائب رئيس اجلمهورية«، 

كان يتجن��ب عموم��ًا وس��ائل اإلع��الم. 
وبص��ورٍة أوس��ع، ال يظه��ر عل��ى وس��ائل اإلع��الم، يف نظ��ام  	
األس��د، إال ع��دٌد حم��دوٌد م��ن رجال��ه: الرئي��س ووزي��ر اخلارجي��ة، 
أساس��ًا، يف ح��ني يظه��ر رئي��س ال��وزراء وع��دٌد حم��دوٌد م��ن ال��وزراء 
للتح��دث ع��ن الش��ؤون اخلدمي��ة ال��ي خيتص��ون به��ا. وق��د يكل��ف 
رئي��س جمل��س الش��عب، أحيان��ًا، بإطالق تصرحياٍت ح��ادٍة ضد دوٍل 
أو ق��وى خارجي��ة، ح��ني ال ي��راد لتل��ك التصرحي��ات أن حُتم��ل عل��ى 
حمم��ل اجل��د، ب��ل تس��تخدم كن��وٍع م��ن االبت��زاز اإلعالم��ّي، وه��و م��ا 

ينطب��ق أيض��ًا عل��ى وزي��ري الدف��اع واإلع��الم.
صحي��ٌح أن النظ��ام تغ��ري كث��رياً خ��الل الس��نوات الس��ت  	
املاضي��ة، وتوزع��ت الس��لطة في��ه عل��ى أم��راء احل��رب الذي��ن أصبح��وا 
حكام��ًا يف إقطاعاته��م هل��م مصاحله��م املس��تقلة، فض��اًل ع��ن ارتهان��ه 
الكام��ل لروس��يا وإي��ران وحزب اهلل، وم��ا يعنيه كل ذلك من ضعف 

بكر صدقي

السيد »حنرق البلد«

رأس النظام يف املعادالت الداخلية، لكن كل املؤش��رات املتوافرة تش��ري 
إىل اس��تمرار كون��ه القط��ب الوحي��د ال��ذي يتماس��ك حول��ه النظ��ام 

. ككل
القص��د أن��ه م��ن اخلط��أ اعتب��ار مقابلة مجيل احلس��ن نتيجة  	
ق��راٍر ش��خصيٍّ من��ه، عل��ى م��ا ذه��ب الباح��ث يف »مؤسس��ة كارنيغ��ي 
للس��الم« أرون لون��د يف مقالت��ه ح��ول املوض��وع. ب��ل هو قراٌر م��ن النظام، 
رمب��ا باق��رتاٍح م��ن اللوب��ي اإلعالم��ّي ال��ذي يعم��ل يف خدمت��ه، أو باقرتاٍح 

م��ن احللي��ف الروس��ي. 
ج��اء مضم��ون املقابل��ة مدروس��ًا بعناي��ٍة يفتق��د إليه��ا رأس  	
النظام والفريق اإلعالمّي »الظاهري« له. فكل من يقرأ املقابلة يلفت 
نظ��ره، قب��ل أي ش��يء آخ��ر، إع��الن احلس��ن ع��ن اختالف��ه املزع��وم م��ع 
»القيادة السياس��ية« كما يس��مون رأس النظام، يف ش��أن س��بل معاجلة 
»األزم��ة«. فاحلس��ن ي��رى أن بش��ار األس��د تعام��ل مبرون��ٍة زائ��دٍة م��ع 
حرك��ة التم��رد يف بداياته��ا. ول��و أن��ه فع��ل م��ا فعل��ه حاف��ظ األس��د يف 
محاة سنة 1982، ملا وصلت األمور إىل ما هي عليه اليوم، على ما يقول 
رئيس ش��عبة املخابرات اجلوية املس��ؤول عن قتل آالف املعتقلني حتت 

التعذي��ب يف فروعه��ا املنتش��رة يف امل��دن الس��ورية.
يعود احلسن بذاكرته إىل محاة 1982، الي شارك يف حرب  	
النظ��ام عليه��ا كضاب��ٍط صغ��رٍي برتبة مالزم، مس��تلهمًا تلك اجلرمية 
املؤّسس��ة كنم��وذٍج قاب��ٍل للتك��رار، يف رأي��ه، ملواجه��ة ث��ورة الس��وريني 
يف 2011. وإذ تس��أله س��بوتنيك عم��ا كان حلاف��ظ األس��د أن يفع��ل ل��و 
كان على قيد احلياة يف املواجهة الراهنة، يبحث احلسن عن مربراٍت 
لرئيس��ه بالق��ول إن بش��اراً واج��ه ظروف��ًا أصع��ب بكث��ري مم��ا واج��ه أب��وه.

ذهبت بعض التفس��ريات لظهور مجيل احلس��ن وتصرحياته  	
إىل احتم��ال كون��ه »رج��ل موس��كو« البديل عن بش��ار حني حيني موعد 
ترحي��ل ه��ذا األخ��ري، وه��ي حلظ��ٌة ال مف��ّر منه��ا بص��رف النظ��ر ع��ن 
نتائج احلروب الدائرة على األرض الس��ورية. لكنه تفس��رٌي يفتقد إىل 
التماس��ك. فقد يكون من املناس��ب أكثر إعداد هذه الطبخة الروس��ية 
املفرتض��ة بعي��داً ع��ن األض��واء، فض��اًل ع��ن أن تصرحي��ات احلس��ن ه��ي 
ح��رٌق ل��ه ال متهي��ٌد لصع��وده، عل��ى ف��رض أن األس��د وأركان نظام��ه 

قابل��ون للح��رق املعن��وّي كم��ا س��ائر البش��ر والكائن��ات.
الرس��الة ال��ي أراد النظ��ام إيصاهل��ا إىل كل م��ن يعنيه��م  	
األم��ر ه��ي أن بش��ار ه��و األق��ل عنف��ًا، أي اخلي��ار األق��ل س��وءاً م��ن غ��ريه. 
ولس��ان حال��ه يق��ول: ه��ل تري��دون أن حيكمك��م مجي��ل احلس��ن أو أح��د 
أش��باهه م��ن »مؤّسس��ات الدول��ة« ال��ي يري��د ال��روس واألمريكي��ون 
احلفاظ عليها؟ بكلماٍت أخرى: هل تريدون األس��د أم تريدون »حنرق 

البل��د« ال��ذي ه��و مجي��ل احلس��ن؟

رأي
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لرمبا ما مّيز مس��ار الثورة الس��ورية مؤخراً أمران: أوهلما العنف املفرط للطائرات الروس��ية وأس��لحتها املختلفة يف تدمري املدن  	
وقتل البش��ر يف مس��عًى لس��حق الثورة وإنهائها، والثاني هو االقتتال الداخلّي بني الفصائل العس��كرية املعارضة ذات املرجعية اإلس��المية.

أمحد عيشة

خ��الل الش��هر املاض��ي، وبينم��ا كان��ت الطائ��رات الروس��ية  	
تضرب بشّدٍة على املناطق الي دخلتها الفصائل املسلحة يف مسعاها 
األخري لفك احلصار عن شرق حلب، بعد أن جنحت مؤخراً يف إبعاد 
الفصائ��ل ع��ن غ��رب املدين��ة؛ اندلع��ت مع��ارك عنيف��ٌة يف أقص��ى نقاط 
الش��مال الس��ورّي، يف مدين��ة اع��زاز اجمل��اورة للح��دود الرتكي��ة، ب��ني 
حركة أحرار الشام اإلسالمية واجلبهة الشامية، بذريعة مكافحة 
الفس��اد ال��ذي متارس��ه الش��امية، وه��ي الفصي��ل ال��ذي يس��يطر ويدي��ر 
املع��رب من��ذ م��ّدٍة طويل��ة، وص��واًل إىل اته��ام أح��د أركانه��ا، أب��و عل��ي 
س��ّجو، بتهري��ب الس��الح إىل ق��وات س��ورية الدميقراطي��ة يف املنطق��ة 
اجمل��اورة عفري��ن، مقاب��ل عم��والٍت مالي��ٍة كب��رية. مّسي��ت املعرك��ة 
»نص��رة املظل��وم«، وانته��ت يف الي��وم التال��ي مبزي��ٍد م��ن الضحاي��ا، 
وبس��يطرة احلرك��ة عل��ى معظ��م النق��اط يف املدين��ة، واالتف��اق عل��ى 

اللج��وء إىل حماك��م حل��ّل م��ا تبق��ى م��ن خ��الف.
ويف األس��بوع ال��ذي س��بقه، يف غم��رة معرك��ة ف��ك احلص��ار  	
عن شرق حلب، اندلع القتال بني كلٍّ من حركة نور الدين الزنكي 
وكتائ��ب أب��و عم��ارة م��ن جهة، وبني جتمع فاس��تقم كم��ا ُأمرت من 
جه��ٍة أخ��رى، عق��ب خ��الٍف ح��ول اعتق��ال التجم��ع أح��د ش��خصيات 
احلرك��ة. وق��د متك��ن املهامج��ون من الس��يطرة على مق��ّرات التجمع 
وأس��لحته وذخائ��ره، فأصب��ح مكش��وفًا قلي��ل التس��ليح، وه��و الفصي��ل 

امله��م ضم��ن تش��كيالت اجلي��ش احل��ّر.
ويف مرحلٍة س��ابقٍة وقعت معارك أعنف يف غوطة دمش��ق،  	
ب��ني جي��ش اإلس��الم من جه��ٍة وفيلق الرمحن وأجناد الش��ام من جهٍة 
أخ��رى، وس��قط ع��دٌد كب��رٌي م��ن الضحاي��ا بلغ املئ��ات. لينته��ي القتال، 
بع��د ف��رتة إنه��اٍك للطرف��ني، بقب��ول تش��كيل حمكم��ٍة حل��ّل اخلالف��ات 

بينهم��ا.
م��ا ميي��ز االش��تباكات ب��ني الفصائ��ل املذكورة أنه��ا مجيعًا  	
تش��رتك يف مرجعي��ٍة واح��دٍة م��ن الناحي��ة العقائدي��ة، وه��ي الش��ريعة 
اإلس��المية، بغ��ّض النظ��ر ع��ن م��دى ودرج��ة االلتزام به��ا، خاصًة وأن 
تلك االقتتاالت تنتهي -على الدوام- بتشكيل حمكمٍة شرعيٍة حتكم 
وف��ق »م��ا يرض��ي اهلل«، تتش��كل م��ن ش��رعيني وقض��اٍة م��ن الطرف��ني 

املتقاتل��ني وس��واهما.
لرمب��ا جن��د بع��ض التفس��ري عن��د التمع��ن يف الركائ��ز ال��ي  	
حكم��ت تش��كيل العق��ل السياس��ّي اإلس��المّي وم��ا زال��ت حتكم��ه، م��ن 

ج��اٍه وم��اٍل وس��لطة، وبلغ��ة حمم��د عابد اجلاب��ري: القبيل��ة والعقيدة 
والغنيم��ة.

فمن��ذ نش��أة ه��ذه الفصائل كانت الغنائم ركنًا أساس��يًا يف  	
ذهنيتها، مس��تندًة إىل تراٍث إس��الميٍّ عريٍق حول هذه املس��ألة. وبلغٍة 
حديث��ٍة ميك��ن التعب��ري ع��ن ذل��ك باملص��احل والث��روة، فالث��روة قضي��ٌة 
أساس��يٌة يف متويل نش��اطات الفصيل. وليس س��راً مقدار األموال الي 
جتنيها اجلبهة الشامية من حركة املرور يف املعرب، وهو األمر الذي 
تدرك��ه احلرك��ة جي��داً وه��ي ال��ي تس��يطر عل��ى مع��رب ب��اب اهل��وى 
وتدي��ره )كالهم��ا رف��ض بش��دٍة تس��ليم إدارة املع��رب جله��ٍة مدني��ة، 
م��ع ضم��ان حقوقهم��ا املالي��ة(. ناهي��ك ع��ن األعم��ال غ��ري النظامي��ة 
ال��ي يق��وم بها بعض أركان الش��امية، وص��واًل إىل ما أعلنته حركة 
أح��رار الش��ام م��ن قيام��ه ببي��ع األس��لحة إىل جه��ٍة يعتربونه��ا معادية. 
م��ن جه��ٍة ثاني��ة، مل تغ��ب الصراع��ات العقائدي��ة عم��ا ج��رى  	
يف مدين��ة حل��ب ب��ني الزنك��ي والتجم��ع. وم��ن املع��روف أن احلرك��ة 
كانت براغماتية التوجه، لكن تقاربها األخري مع جبهة فتح الش��ام، 
وم��ا أعقب��ه م��ن تقلي��ص املس��اعدات أو حجبه��ا م��ن األم��ريكان، زادها 
التصاقًا باجلبهة، أي حتوهلا باجتاه املش��روع املتش��دد، عكس التجمع 

املعت��دل واملنفت��ح جت��اه اجلمي��ع.
ورمب��ا ت��ربز يف غوط��ة دمش��ق، إضاف��ًة إىل اخلالف��ات ح��ول  	
العقي��دة والث��روة، الركي��زة الثالث��ة وه��ي القبيل��ة، مبعن��ى االرتباط 
وال��والء واالمت��داد م��ع الداع��م اإلقليم��ّي. فجيش اإلس��الم، وهو القوة 
األكرب يف املنطقة، ينتمي أساس��اً إىل مدينة دوما، ويعرّب عن إس��الٍم 
س��لفيٍّ غ��ري منظ��ٍم ضمن األطر اجلهادي��ة، بينما ينتمي مقاتلو فيلق 
الرمحن إىل مدٍن وبلداٍت أخرى يف الغوطة، وهو أقرب إىل اجلماعة 
اإلس��المية التقليدي��ة املعارض��ة، وين��ازع بش��كٍل أو بآخ��ر دور جي��ش 

اإلس��الم ونف��وذه.
بالطب��ع، املس��تفيد األول م��ن ه��ذه املع��ارك جه��ٌة واحدٌة هي  	
النظ��ام وحلف��اؤه. فه��ل ت��درك الفصائ��ل أهمي��ة هذه النقطة وتس��عى 
أواًل،  ومصريه��م  الس��وريني  مصلح��ة  يض��ع  وط��يٍّ  خط��اٍب  حن��و 
وه��و املص��ري ال��ذي يه��دد اجلمي��ع م��ا مل تتخ��ّل الفصائ��ل ع��ن نزعاته��ا 
العدواني��ة وتنتق��ل إىل حال��ة التش��ارك، وتوّح��د الركائ��ز الثالث��ة 
الس��ابقة مل��ا في��ه املصلح��ة املذك��ورة، أم أنها ستس��ري -كم��ا الفصائل 
قبلها يف أفغانستان- حنو التعفن واالقتتال إىل حّد الرضوخ واملوت؟

الفصائل اإلسالمية، هل تقرأ التاريخ؟
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بلدة مسرابا بريف دمشق - املكتب اإلعالمي لقوى الثورة



أن��ا متأك��دٌة تقريب��ًا أن��ي ش��اهدت الف��روف، وزي��ر اخلارجي��ة الروس��ّي، يف مكتب��ٍة يف مانهات��ن ه��ذا الي��وم. كن��ت أري��د أن أمش��ي إليه  	
ل يف حلب. لكن بعد نصف س��اعٍة من  وأنعت��ه مبج��رم احل��رب والوح��ش، وأق��ول ل��كل ش��خٍص حولن��ا إنه كان الرجل ال��ذي يذبح املدنيني الُعزَّ

تتبع��ه مل أس��تطع أن أح��دد إن كان ذاك الش��خص ه��و الف��روف بالفع��ل.
فتحت على صفحٍة يف ويكيبيديا عليها صورته. قرأت  	
يف ه��ذه الصفح��ة أن الف��روف كان، أثن��اء دراس��ته اجلامعي��ة، 
ناش��طًا يف جم��ال املس��رح. يلي��ق ب��ه ه��ذا األم��ر، ألن اجتماع��ات 
جمل��س األم��ن كث��رياً م��ا تعطي انطباع��ًا وكأنك تش��اهد عرضًا 
مس��رحيًا مت إنتاج��ه بش��كٍل جي��د. املناقش��ات احلقيقي��ة ال حت��دث 
يف قاع��ة جمل��س األم��ن، وإمن��ا خل��ف أب��واٍب مغلق��ٍة يف قاع��ة 
املؤمترات اجملاورة. أحيانًا هناك صراٌخ وش��تائم وتهديدات، حتى 
أني مسعت بأشياء يتّم رميها على بعضهم. قبل أن خيرج ممثلو 
ال��دول يعرف��ون بالضب��ط م��ا س��يقوله كل واح��ٍد منه��م، وم��ن 
سيس��تخدم الفيت��و، وم��ن ال��ذي س��يمثل دور املص��دوم م��ن مس��اع 

الفيت��و.
مل َتُع��د حل��ب خت��ّص س��وريا. إنه��ا اآلن لعب��ٌة سياس��يٌة  	
ب��ني ُأن��اٍس حيتم��ل ج��داً أن أقدامه��م مل تط��أ املدين��ة أب��داً. بش��ار 
األس��د اعت��رب ه��ذه اللعب��ة »نزاعًا أمريكيًا روس��يًا«، مقارنًا س��وريا 
بالنزاع��ات ال��ي حصل��ت يف فيتنام وكوريا. بالنس��بة إىل روس��يا، 
حل��ب ه��ي فرص��ٌة لتم��ارس قوته��ا، وال��روس ل��ن يتوقف��وا ع��ن 
تدمريه��ا إىل أن ال يتبق��ى ش��يٌء ميك��ن تدم��ريه، أو إىل أن يذع��ن 
احلل��ف الغرب��ّي، فتقاي��ض حل��ب مبكس��ٍب جيوبولوتيك��يٍّ آخ��ر. 
هن��اك عتب��اٌت يف القان��ون اإلنس��انّي الدولّي مّت جتاوزها  	
يف ه��ذا الن��زاع. ض��رب ق��رًى باألس��لحة الكيماوي��ة، ومهامج��ة 
املمنه��ج للمش��ايف؛ كل ه��ذه  القواف��ل اإلغاثي��ة، واالس��تهداف 
خط��وٌط يف الرم��ال عندم��ا يتعل��ق األمر بالتدخل اإلنس��انّي الذي 

أع��اد اجملتم��ع الدول��ي رمس��ه. 
بع��د احل��رب يف البوس��نة زعم��ت جوق��ة ق��ادة الع��امل:  	
»ل��و كن��ا وقت��ذاك نع��رف م��ا نعرف��ه اآلن«. بقي��ت روس��يا هادئ��ًة 
الق��وى  تدع��م  كان��ت  ألنه��ا  طبع��ًا،  املس��ألة،  تل��ك  خبص��وص 
الصربية أثناء احلرب بتزويدها بالسالح واستخدام الفيتو حول 

أّي أم��ٍر يع��رب قاع��ة جمل��س األم��ن. روس��يا، باجملم��ل، اس��تخدمت الفيت��و 
ضد ثالثة قراراٍت تتعلق بالبوسنة ومخسة قراراٍت تتعلق بسوريا حتى 

ه��ذا التاري��خ. 
الصحفي��ة جان��ني دي جيوفان��ي أع��ادت إىل الذاك��رة إقامته��ا  	
يف البوس��نة، م��ع صحفي��ني آخري��ن، باعتباره مس��ؤوليًة أخالقي��ًة أن تبث 
الدم��ار وجرائ��م احل��رب الي كانت جتري هناك. إنه ألمٌر يفطر القلب 
رؤي��ة التغطي��ة الواس��عة ال��ي كان��ت تلقاه��ا احل��رب عل��ى ش��بكة الس��ي 
إن إن، يف ح��ني أن أولئ��ك الذي��ن يف الس��لطة كان��ت لديه��م الوقاح��ة يف 
م��ا بع��د ألن ينظ��روا يف أعينن��ا ويقول��وا: »مل نس��تطع أن نتص��رف. مل نكن 
نع��رف أن ه��ذا كان حيص��ل«. كان��ت تل��ك حج��ًة ضعيف��ًة يف حينه��ا، يف 
أفض��ل األح��وال، وحج��ًة مس��تحيلًة اآلن، م��ع وج��ود إمكانية الب��ث الذاتّي 
عرب وسائل التواصل االجتماعّي. ال حيتاج السوريون إىل شبكة السي إن 
إن أو إىل وس��ائل اإلع��الم األجنبي��ة األخ��رى ليظه��روا م��ا حيدث حوهلم. 
لق��د وجه��وا كام��ريات هواتفه��م إىل صف��وٍف كث��ريٍة ألجس��اٍد صغ��ريٍة 
ميت��ٍة دون أن تظه��ر عليه��ا آث��ار ج��روح. حص��ل ذل��ك بع��د اهلج��وم بغ��از 
األعصاب عام 2013. ونش��روا فيديوهاٍت لفتياٍن صغاٍر اس��تبد بهم اجلوع، 
وق��د غ��ارت أعينه��م، يتوس��لون املس��اعدة يف مضاي��ا. لق��د ص��وروا عم��ران 
دقنيش املدّمى واملذعور قابعًا يف س��يارة إس��عاٍف ميس��ح الدم املوجود على 
وجهه. ال ميكن مس��ح هذه الصور من الذاكرة. ما يقلقي هو أن الغرب 
قد استنفد ذرائعه، ويف النهاية سيتحتم عليه أن يعرتف أن املساعدة لن 

تأت��ي أب��داً ألن حي��اة أولئ��ك الن��اس ال تس��تحق اإلنق��اذ.
إنن��ا جم��رد بي��ادق، وه��ذا ح��ال أهال��ي حل��ب. إن كان مثة ش��يٌء  	
أس��تطيع قول��ه هل��م، وه��ذا لي��س م��ن باب التش��اؤم، وإمنا من ب��اب اخلربة: 
ال تعلقوا أي أمٍل على حمادثات السالم هذه أو على أّي قرارات، ألنها مل 
تع��د تتعل��ق بك��م. إن الق��ول إن��ه عل��ى احللبيني أن يتعلق��وا باألمل هو قوٌل 

خم��ادع.

ملاذا ال يفاجئ خذالن جملس األمن ملدينة حلب أحدًا

دراغانا كورين*
موقع newsdepply-21 تشرين األول 2016

ترمجة مأمون حليب

ترجمة

* الجئٌة من احلرب البوس��نية. عملت يف وقٍت س��ابق مع مكتب األمم املتحدة لتنس��يق الش��ؤون اإلنس��انية ومع منظمة اليونيس��يف.
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صياد املدينة

 عضو الشــبكة السورية
لإلعــام المطبوع

الرمسي��ة  املش��اركة  تفرضه��ا  كب��ريٍة  جن��ازٍة  يف  	
ش��ّيع،  طرط��وس،  حمافظ��ة  يف  األس��د  نظ��ام  م��ن  ملس��ؤولني 
العرب��ي  الع��ام حل��زب »االحت��اد  قب��ل ثالث��ة أس��ابيع، األم��ني 
الدميقراط��ي«، غس��ان أمح��د عثم��ان، يف مدينت��ه باني��اس. وإىل 
جان��ب املس��ؤولني احمللي��ني ظه��ر ب��ني املش��ّيعني ش��يوٌخ وكه��وٌل 
م��ن أح��زاب اجلبه��ة الوطني��ة التقدمي��ة، وج��دوا يف وف��اة عثمان 
فرص��ًة للقي��ام بعم��ٍل م��ا، يب��دد املل��ل يف أيامه��م اخلالي��ة تقريب��ًا.

ذّك��رت وف��اة عثم��ان بظاه��رٍة مندث��رٍة أو ت��كاد م��ن  	
الناصري��ة  ه��ي  الس��وريني،  ل��دى  السياس��ة  ظواه��ر 
واملنتم��ون إليه��ا، بتحوالته��م الفكري��ة والتنظيمي��ة 
ال��ي انطلق��ت من متجيد دكتات��وٍر وانتهت بتمجيد 
دكتات��وٍر آخ��ر. ع��اش غس��ان أمح��د عثم��ان 83 عامًا، 
قض��ى النص��ف األول منه��ا تقريب��ًا مأخ��وذاً جبم��ال 
عب��د الناص��ر، والنص��ف الثان��ي مأخ��وذاً حباف��ظ 
األس��د. وخالل هذه الس��نني الطويلة من »نضال« 
الرج��ل مل جي��رب اخل��وض يف مغام��رات. ول��وال 
حلظ��ة طي��ٍش أي��ام ش��بابه رف��ض فيه��ا إزال��ة 
صورة عبد الناصر من مكتبه يف بلدية بانياس، 

ث��م اعتقال��ه لبضعة أيام، خلال تارخيه السياس��ّي من التضحية. 
فق��د كان دوم��ًا إىل جان��ب الط��رف املتغل��ب يف أّي ص��راع، فأّي��د، 
مث��ل غ��ريه م��ن الناصري��ني، انق��الب ح��زب البع��ث يف آذار 1963، 
ث��م انق��الب العس��كريني عل��ى املدني��ني يف ه��ذا احلزب ع��ام 1966، 
ث��م انق��الب حاف��ظ األس��د عل��ى اجلمي��ع. وح��ني عص��ف الص��راع 
بصف��وف حزب��ه »االحت��اد االش��رتاكي العرب��ي«، ع��ام 1972، على 
خلفي��ة امل��ادة الثامن��ة م��ن الدس��تور الس��ورّي املقرتح آن��ذاك، الي 
تقض��ي باحت��كار ح��زب البع��ث قي��ادة الدول��ة واجملتم��ع، كان 
عثم��ان يف زم��رة م��ن ظل��وا م��ن االحت��اد يف »اجلبه��ة الوطني��ة 
األتاس��ي  مج��ال  احل��زب  رئي��س  خ��رج  ح��ني  يف  التقدمي��ة«، 

واحتادي��ون كث��ر منه��ا احتجاج��ًا وحتول��وا إىل معارض��ني.
بقليٍل من اجلهد والتخطيط من جانب األس��د تتالت  	
االنش��قاقات يف صف��وف األح��زاب الناصري��ة وغريه��ا. ووق��ف 
عثم��ان دوم��ًا م��ع اجلناح األكثر مواالًة لألس��د يف كّل انش��قاٍق 
أو تناف��س، ف��كان م��ع ف��وزي كيال��ي ض��د األتاس��ي، ث��م م��ع 

من سرية قومي عربي

إمساعيل قاضي ضد كيالي، إىل أن تفوق صفوان قدس��ي على منافس��يه 
بفضل وشايته بهم بتهمة »اإلساءة للعلويني«، فاستتبت له األمانة العامة 
يف احتاده االشرتاكي منذ العام 1983 وحتى اليوم. ورغم عالقته اللصيقة 
بأجهزة املخابرات مل ينجح قدس��ي يف احلفاظ على متاس��ك حزبه، فخرج 
من عباءته الوزير اجلبهوّي السابق حكمت بيازيد الذي أعلن -من حديقٍة 
عام��ٍة يف القرداح��ة- تأس��يس تيار »األس��دية« مبنطل��ٍق نظريٍّ وحيٍد هو أن 
»االستفتاء الوحيد يف تاريخ سورية هو االستفتاء على حافظ األسد«. كما 
خ��رج الوزي��ر اجلبه��وّي الس��ابق أيض��ًا، يوس��ف جعيدان��ي، م��ع غس��ان أمح��د 
عثم��ان وش��كال »االحت��اد العرب��ي الدميقراط��ي الناص��ري«، دون أن يفلح��ا 
يف إحل��اق حزبهم��ا باجلبه��ة يف عه��د حافظ األس��د. وبع��د وفاته، ومع تولي 
عثمان األمانة العامة وحذف كلمة »الناصري« من االسم، أضيف العربي 
الدميقراط��ي إىل أح��زاب اجلبه��ة، وم��ن حينه��ا مل جي��د عثم��ان م��ا يس��عى 

إليه.



	 	

حي��ّق للس��وريني املش��مولني بنظ��ام 
التعلي��م  تلق��ي  املؤقت��ة  احلماي��ة 
يف  جمان��ًا  والثان��وّي  االبتدائ��ّي 

. كي��ا تر
النظام التعليمّي يف تركيا 

يتك��ّون النظ��ام التعليم��ّي الرتك��ّي 
االبتدائ��ّي  مراح��ل؛  ث��الث  م��ن 

والعال��ي. والثان��وّي 
االبتدائ��ّي:  •التعلي��م   

كلٍّ  م��ّدة  مرحلت��ني،  م��ن  يتك��ّون 
ويك��ون  س��نوات.  أرب��ع  منهم��ا 
 14-6 س��ّن  م��ن  لألطف��ال  إلزامي��ًا 
س��نة. ويلتح��ق األطف��ال باملدرس��ة 
االبتدائي��ة يف ش��هر أيل��ول م��ن كّل 

ع��ام.
الثان��وّي:  التعلي��م    •  

ويتضم��ن  س��نواٍت،  أرب��ع  مدت��ه 
الدراس��ات العامة واملهني��ة والتقنية. 
وحيص��ل الط��الب عل��ى ش��هادٍة عن��د 

الثان��وّي. التعلي��م  إكم��ال 
العال��ي:  التعلي��م    •  

بكاف��ة  اجلامعي��ة  املرحل��ة  يش��مل 
الطال��ب  عل��ى  وينبغ��ي  فروعه��ا. 
اجلامعي��ة  الدراس��ة  يف  الراغ��ب 
اللغ��ة  يف  الكف��اءة  امتح��ان  اجتي��از 
واجتي��از   ،)TÖMER( الرتكي��ة 
باللغت��ني  املتواف��ر   )YÖS( فح��ص 
الرتكي��ة واإلنكليزي��ة، والذي تقوم 
بإجرائه كّل جامعٍة على حدة. وقد 
يك��ون التق��دم لالمتحان��ني خاضع��ًا 

الرس��وم. لبع��ض 
نقاٌط مهمة

االبتدائ��ّي  التعلي��م   •  

واإلن��اث.  للذك��ور  إلزام��يٌّ 
للط��الب  حي��ّق   •  

الس��وريني املس��جلني بنظام احلماية 
يف  اجملان��ّي  التعلي��م  تلق��ي  املؤقت��ة 
امل��دارس الرتكي��ة إذا كان��ت لغتهم 
يف  أو  ال��كايف،  بالق��در  الرتكي��ة 
مراك��ز التعليم املؤقتة للمتحدثني 

الرتكي��ة. اللغ��ة  يتحدث��ون  ال  كان��وا  إذا  العربي��ة  باللغ��ة 
حتتاج إىل بطاقة احلماية املؤقتة أو إذن إقامٍة للتسجيل يف املدارس الرتكية أو يف مراكز التعليم املؤقتة.

بإم��كان البالغ��ني الس��وريني املس��جلني يف نظ��ام احلماي��ة املؤقت��ة االس��تفادة م��ن دورات تعل��م اللغ��ة، وامله��ارات، واألنش��طة، والتعلي��م امله��ّي ال��ي تقدمه��ا 
مراك��ز التعلي��م احلكومي��ة.

هل يتّم االعرتاف بالشهادة السورية يف تركيا؟ 
جي��ب التحق��ق م��ن صح��ة مجي��ع الش��هادات األجنبي��ة، مب��ا فيه��ا الش��هادات املدرس��ية واإلج��ازات اجلامعي��ة، م��ن قب��ل مديري��ات الرتبي��ة أواجلامع��ات يف 

احملافظ��ة املعني��ة للحص��ول عل��ى احل��ّق يف مواصل��ة التعلي��م يف امل��دارس أو يف مؤسس��ات التعلي��م العال��ي.
املنح الدراسية

الطالب السوريون الراغبون يف احلصول على منحٍة دراسيٍة يف اجلامعات الرتكية ينبغي أن يقدموا الطلب على الرابط التالي:
www.turkiyburslari.gov.tr

وتعّد هذه املنحة الدراسية تنافسيًة، وليس هناك ما يضمن احلصول عليها.
كما تقدم املفوضية العليا لشؤون الالجئني عدداً حمدوداً من املنح الدراسية يف اجلامعات الرتكية، من خالل برنامج املنح الدراسية DAFI، بالتعاون 

مع برنامج املنح الرتكية.
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