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هدنة زائفة!
حس��نًا... ُتس��تثنى املناط��ق ال��يت تس��يطر عليه��ا داع��ش، يف حمافظ��ة دي��ر ال��زور والرق��ة وبعض ريف  	
حلب، من اهلدنة، ويظل س��اكنوها عرضًة لتنويعٍة واس��عٍة من أصناف األس��لحة، حس��ب املضاربة العاملية 
حملارب��ة اإلره��اب ووكالئه��ا احمللي��ن. كم��ا ُتس��تثنى حمافظ��ة إدل��ب ريف��ًا ومدين��ة، بس��بب تداخ��ل وج��ود 
الفصائل هناك مع قّوات ومقّرات وس��يارات جبهة النصرة... فتح الش��ام... إخل. وخترج مناطق ريف دمش��ق 
م��ن اهلدن��ة، يف وادي ب��ردى ال��ذي طال��ه التهجري مؤخراً ويف جبهات الغوطة، ألن حزب اهلل والفرقة الرابعة 
يري��دان ذل��ك. وُتس��تثنى مناط��ق م��ن ري��ف حل��ب م��ن اهلدن��ة بن��اًء على رغب��ة النم��ر، وريف محص الش��مالّي 

ٍر أو دون م��ّرر، وأري��اف مح��اة ألنه��ا جبه��ات! مب��رّ
ما الذي يبقى من اهلدنة إذاً! وما مغزى مؤمتر األستانة! وما هو دور »الراعي الروسّي« وشريكيه! 	

ب��ل م��ا معن��ى اختالفن��ا حن��ن ح��ول اهلدن��ة واملؤمت��ر واحل��ل، وص��واًل إىل الص��دام باألس��لحة الثقيلة  	
وتطاي��ر التصرحي��ات ح��ول اس��تئصال ه��ذا الفصي��ل أو ذاك. أال نه��ادن بعضن��ا عل��ى األق��ل؟!

ال يكش��ف املش��هد الس��ابق تض��ارب مص��احل معس��كر أعدائن��ا، وتش��رذم معس��كرنا، فحس��ب؛ ب��ل يلق��ي  	
الض��وء عل��ى مق��دار »هوانن��ا عل��ى الن��اس«. تتدخ��ل روس��يا عس��كريًا مت��ى ش��اءت، وتعل��ن انس��حابًا كاذب��ًا متى 
شاءت. ختلع ثوب اخلصم وترتدي عباءة احلكم وتصبح راعيًة للحّل بن »األطراف« بينما طريانها ال يزال 
يعربد يف اجلّو. ويضطّر بعضنا، بسبب قلة احليلة وضعف القدرات، إىل التظاهر بالتصديق والذهاب إىل 
املؤمتر املزعوم، فيخالفهم آخرون ال يرون يف غري السالح سبياًل، جتاه أعدائهم ورفاق صّفهم على السواء، 

فتنطل��ق الن��ريان ويس��يل الدم.
مل تك��ِف الس��نوات الس��ّت املنصرم��ة لنمس��ك مبفاتي��ح الق��وة؛ العس��كرية والسياس��ية والعالق��ات  	
الدولي��ة املثم��رة، وال يب��دو أنن��ا س��نتعلم ذل��ك يف املس��تقبل املنظ��ور. فهل سنس��تمّر يف التذمر م��ن أن أمرنا مل 
ل مع  يعد يف يدنا منذ زمٍن طويل؟ وهل س��يدعو بعضنا إىل مقاومة احلّل الدولّي الذي أخذت معامله تتش��كّ

إدارة ترام��ب؟
الق��رار املس��تقل م��ن حقن��ا، كم��ا احلري��ة والكرام��ة والعدال��ة، ولك��ن أمث��ان ه��ذه احلق��وق باهظ��ة.  	
وكلم��ا أس��رعنا يف اس��تيعاب ال��دروس القاس��ية كلم��ا وّفرن��ا املزي��د م��ن األمل والدم��ار عل��ى أهلن��ا وبالدن��ا... 

فه��ل نفع��ل؟



  

س��بقت اهلج��وم محل��ٌة دعائيٌة اتهمت الفصائل املش��اركة  	
مبؤمت��ر األس��تانة، املنعق��د مؤخ��راً، بالتآم��ر ض��د جبه��ة فت��ح الش��ام. 
وت��داول مقاتل��و اجلبه��ة عل��ى نط��اٍق واس��ٍع »معلوم��اٍت« عن جتّس��س 
جيش اجملاهدين وفصائل أخرى لصاحل التحالف الدولّي، وإرش��اد 
طائراته إىل مقّرات اجلبهة وقادتها. وكثف شرعيون من اجلبهة، 
جال��وا عل��ى كتائ��ب اجلي��ش احل��ّر األخ��رى يف ري��ف حل��ب الغرب��ّي 
حي��ث يرتك��ز انتش��ار جي��ش اجملاهدي��ن، نصائحه��م هل��ذه الكتائ��ب 
بالوق��وف عل��ى احلي��اد. ورغ��م إع��الن ق��ادٍة م��ن »اجملاهدي��ن« عزمهم 
التص��دي جلبه��ة فتح الش��ام قبيل اهلجوم، إال أن س��يطرتها الكاملة 
تقريب��ًا عل��ى مق��ّرات اجلي��ش ومس��تودعات س��الحه وذخريت��ه مل 
تس��تغرق أكث��ر م��ن يوم��ن، ودون رصاص��ٍة واح��دة. بالرغ��م م��ن 
عديد »اجملاهدين« بنحو ألفي مقاتٍل تقريبًا، خاضوا أشرس املعارك 
خالل ثالث سنواٍت ضد قوات األسد، وضد تنظيم داعش يف معارك 
ط��رده م��ن حل��ب أول الع��ام 2014، م��ا ي��دل عل��ى اخنف��اض ال��روح 
املعنوي��ة واضط��راب صفوفه��م بع��د خروجه��م م��ن مدين��ة حل��ب. يف 
الس��اعات األوىل للهج��وم رّوج إعالمي��و جبه��ة فت��ح الش��ام أنب��اًء 
كاذبًة عن استسالم »اجملاهدين« وإعالن حل جيشهم وخسائرهم 
الفادح��ة ال��يت م��أت الش��وارع باجلث��ث، وصّدقه��ا إعالمي��ون آخ��رون 
وش��يوٌخ مس��تقلون وق��ادة، األم��ر ال��ذي لع��ب دوره يف اش��اعة »رع��ٍب« 
تعتمده فتح الشام لتحقيق انتصاراتها. وراج يف غرف األخبار أيضًا 
نبأ إصابة قائٍد حمبوٍب ومعتدٍل يف فتح الش��ام، هو أبو س��عيد راس 
احلصن، باس��تهداف س��يارته قرب س��رمدا، لش��ّد حمبيه يف صفوف 

اجلبه��ة إىل املعرك��ة. 
وعَرض��ًا اتس��عت املواجه��ات لتش��مل ألوية صقور الش��ام، إذ  	
عرق��ل حاج��ٌز للصق��ور ق��رب مدين��ة كفرنب��ل يف ري��ف إدل��ب مرور 
رت��ٍل للجبه��ة، فانطلق��ت اهلجمات واهلجمات املض��ادة بن الطرفن 
يف جب��ل الزاوي��ة معق��ل الصق��ور. وأعل��ن قائده��م أب��و عيس��ى الش��يخ 
احل��رب عل��ى اخلوارج والبغاة، معتمداً على اتفاٍق س��ابٍق مع مخس��ة 
فصائ��ل أخ��رى هي: حركة أحرار الش��ام، وجيش اإلس��الم، وجيش 
اجملاهدي��ن، وجتم��ع فاس��تقم كم��ا أم��رت، واجلبه��ة الش��امية، على 

أطلق��ت جبه��ة فت��ح الش��ام، يف 23 م��ن الش��هر الفائ��ت، سلس��لة هجم��اٍت ض��د جي��ش اجملاهدي��ن يف ريف��ي حل��ب وإدل��ب، مل تلب��ث أن  	
تط��ورت لتط��ال ألوي��ة صق��ور الش��ام وجي��ش اإلس��الم، ومل تتوق��ف إال ب��والدة جس��ٍم جدي��ٍد مّس��ي »هيئ��ة حتري��ر الش��ام«.

سعد عبد الباري

الدف��اع املش��رتك إن تع��رض أيٌّ منه��ا لع��دواٍن م��ن أي ط��رف. وج��اء 
إعالن األحرار، وهم القوة الرئيسية يف هذا التحالف، أنهم قوة فصٍل 
وليسوا طرفًا يف النزاع، ليحطم عزمه يف مواجهة اجلبهة ويدفعه إىل 
الرتاج��ع ع��ن موقف��ه. ومكن موقع جيش االس��الم احلصن، أعلى جبل 
بابس��قا ق��رب بل��دة س��رمدا، مقاتليه م��ن الصمود والدفاع عن أنفس��هم، 
حت��ى والدة هيئ��ة حتري��ر الش��ام، املخط��ط هل��ا مس��بقًا قب��ل املواجه��ات، 

وإع��الن قائده��ا، هاش��م الش��يخ، وق��ف إط��الق النار.
ضم��ت هيئ��ة حتري��ر الش��ام، إىل جان��ب اجلبه��ة، كاًل م��ن  	
حرك��ة ن��ور الدي��ن الزنك��ي، اليت يق��در ع��دد مقاتليها ب���)2500( تقريبًا 
-باس��تثناء جمموعٍة منهم يف مدينة اعزاز معظم عناصرها من بقايا 
لواء عاصفة الش��مال- وجزءاً من جيش الس��نة ب�)300( مقاتل، يتحدر 
معظمه��م م��ن مدين��ة مح��ص، ول��واء احل��ق )200( مقات��ٍل املتمرك��ز 
يف بل��دة تفتن��از بري��ف إدل��ب، وجبه��ة أنص��ار الدي��ن أو م��ا تبق��ى منه��ا 
ب���)200( مقات��ٍل تقريب��ًا. وإىل جان��ب اجلماع��ات الس��ابقة، يع��د مقاتل��و 
احلزب اإلسالمي الرتكستاني وجمموعات األوزبك والقوقاز أعضاء 
عملين يف اهليئة أو حلفاء دائمن هلا على األقل. وجاء األمري السابق 
حلركة أحرار الش��ام، أبو جابر الش��يخ، وقائدها العس��كرّي السابق أبو 
ص��احل الطح��ان، حبوال��ي )1000-1500( مقات��ٍل منش��قن ع��ن األح��رار. 
فيك��ون جمم��وع م��ا أضي��ف م��ن مقاتل��ن إىل فتح الش��ام لتش��كل »هيئة 

التحري��ر« )5000( مقات��ٍل تقريب��ًا.
ل��ن جتع��ل ه��ذه األرق��ام احلرك��ة الولي��دة يف املرتب��ة األوىل  	
عددي��ًا ب��ن الفصائ��ل، لكنه��ا س��تجعلها حتم��ًا الق��وة األكث��ر تأث��رياً، ال 
س��يما بع��د أن تنج��ح اجلبه��ة يف صب��غ املنضم��ن اجل��دد إليه��ا بطابعه��ا 
اخلاص، وبعد أن تطلق عماًل عس��كريًا جديداً ضد قوات األس��د يرجح 
أن يك��ون يف وق��ٍت قري��ب، حمل��و صورته��ا »الباغي��ة« )اليت ت��كاد أن متحى 

من��ذ اآلن يف أوس��اٍط ش��عبيٍة تري��د وح��دة الفصائ��ل ب��أي طريق��ة(.
رحبت فتح الش��ام يف جولتها هذه، لكنه ربٌح مؤقت، س��تبّدده  	
أزمتها مع العامل الذي س��يعّدها قاعدًة مهما تغري االس��م وتوحدت مع 
آخري��ن، وتب��ّدده ح��دة االس��تقطاب والتح��والت القادم��ة يف التحال��ف 

املناف��س، رغ��م دواف��ع االضط��رار ال��يت أس��همت يف نش��وئه.

من فتح الشام إىل حتريرها
تربح اجلبهة ومتضي يف أزمتها
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رادار املدينة



بع��د مش��اورات دام��ت أربع��ة أش��هٍر  	
ب��ن فعالي��ات مدين��ة إدل��ب، ممثل��ة ب�»البي��ت 
اإلدل��ي« و»جمل��س األعي��ان الع��ام« وأعض��اء 
»جمل��س احملافظة« وبن إدارة جيش الفتح، 
تن��ّص  تفاه��ٍم  مذك��رة  إىل  التوص��ل  مت 
عل��ى نق��ل املؤّسس��ات اخلدمي��ة واملدني��ة إىل 
جمل��ٍس منتخ��ب، خ��الل م��دة ثالث��ة أش��هٍر 
بع��د انتخاب��ه، يف حماول��ٍة م��ن أهال��ي املدين��ة 
تفعي��ل دور املكات��ب اخلدمي��ة بش��كٍل أفض��ل 
وتطوي��ر خدماته��ا لتخفي��ف أعب��اء احل��رب 

الدائ��رة يف الب��الد ع��ن الن��اس.
إدارة  جمل��س  رئي��س  عق��د  وق��د  	
إدلب، حممد األمحد، مؤمتراً صحفيًا أوضح 
جي��ش  إدارة  ب��ن  االرتب��اط  نق��اط  خالل��ه 
الفت��ح واملكت��ب التنفي��ذّي التاب��ع للمجل��س 
املدن��ّي، وأك��د أن إدارة جي��ش الفتح ستس��لم 
املديري��ات اخلدمي��ة للمكت��ب التنفي��ذي بع��د 
انتهائ��ه من ترتيب أوراقه الداخلية وتس��مية 
أعضائ��ه يف الرئاس��ة واملكات��ب اخلدمي��ة، م��ن 
خ��الل لق��اءاٍت واجتماع��اٍت مش��رتكٍة ب��ن 
الفصائ��ل  أن  األمح��د  وأوض��ح  الطرف��ن. 
املدين��ة  يف  الش��رعية  واهليئ��ات  العس��كرية 
التنفي��ذّي  للمكت��ب  الداع��م  دور  س��تلعب 
لضم��ان جناح��ه واس��تمرار تقدي��م خدمات��ه 
للمواطنن، وس��تكون هناك إدارٌة مش��رتكٌة 
يف  التنفي��ذّي  واملكت��ب  إدل��ب  إدارة  ب��ن 

املدين��ة. مديري��ات 
ومت��ت انتخاب��ات اجملل��س املدن��ّي،  	
حبس��ب رئي��س جلنته��ا حمم��د س��ليم خضر، 
بشكٍل منظٍم ومدروس. والقت إقبااًل كبرياً 

م��ن كاف��ة فئ��ات أهال��ي املدين��ة. ووصل عدد 
ش��روٍط  وف��ق  ش��خصًا   80 إىل  املرش��حن 
وضعته��ا اللجن��ة، كأن يك��ون املرّش��ح ف��وق 
س��ّن 30 وحيم��ل إج��ازًة جامعي��ة، بينم��ا بل��غ 
 900 النهائ��ّي  الناخب��ة  اهليئ��ة  أعض��اء  ع��دد 
ناخ��ب، ودام��ت عملية االنتخاب 12 س��اعة يف 
ي��وم 17 م��ن ش��هر كان��ون الثان��ي املنص��رم.

ف��رز  عملي��ة  عل��ى  وأش��رفت  	
األص��وات 3 جل��اٍن اس��تمّرت يف عمله��ا يوم��ن 
كامل��ن. وه��ي اللجن��ة التأسيس��ية املؤلف��ة 
من 5 أعضاء، ومهمتها قبول طلبات الرتش��ح 
مراقب��ة  جلن��ة  إىل  باإلضاف��ة  واالنتخ��اب، 
لتت��م  األص��وات  وف��رز  االنتخ��اب  عملي��ة 
جلن��ة  وأخ��رياً  وش��فافة،  نزيه��ٍة  بطريق��ٍة 
الطع��ون املؤلف��ة من ق��اٍض وحمامين. وبعد 
االنته��اء م��ن عملي��ة الف��رز أعلن��ت اللجن��ة 
أعل��ى  نال��وا  مرش��حًا   25 ف��وز  التأسيس��ية 
انتخ��اب  بع��د إىل  م��ا  األص��وات، ليص��ار يف 
املكت��ب  وأعض��اء  ونائب��ه  اجملل��س  رئي��س 

منه��م. التنفي��ذّي 
الطع��ون  جلن��ة  أعلن��ت  وبدوره��ا  	
أّي  الس��تقبال  كام��ٍل  ي��وٍم  حتدي��د  ع��ن 
اعرتاٍض أو طعٍن يف عملية االنتخاب، إال أن 
العملي��ة مت��ت بنزاه��ٍة أمام اجلمي��ع، ومل ترد 
أي ش��كوى أو تش��كيٍك م��ن أّي ط��رف، س��واء 

مرش��حًا. أم  ناخب��ًا  أكان 
املدين��ة يش��عرون  أهال��ي  زال  »م��ا  	
باخل��وف بتأث��ري م��ا زرع��ه نظ��اٌم دام حكم��ه 
مخس��ن عام��ًا يف نفوس��هم«، كم��ا يقول عبد 
الق��ادر الش��امي، أح��د الناخب��ن يف املدين��ة، 

ال��ذي أك��د أن��ه الح��ظ يف عملي��ة االنتخ��اب 
املرش��حن  ب��ن  والتس��ابق  احلم��اس  روح 
إلب��داء آرائه��م يف م��ا يص��ّب بالدرج��ة األوىل 
يف مصلح��ة أه��ل املدين��ة وتأم��ن اخلدم��ات 
األساس��ية، وم��ا ه��ي أب��رز املعوقات واملش��اكل 
ال��يت يواجهونه��ا للوق��وف عليه��ا والس��عي إىل 
حله��ا، وذل��ك م��ن خ��الل اجتماع��اٍت س��بقت 
االنتخاب��ات، مت��ت برعاي��ة »البي��ت اإلدل��ي«، 
نوقش��ت خالهل��ا مهام املكت��ب التنفيذّي وآلية 
عمل��ه يف املرحل��ة القادم��ة، إضاف��ًة إىل تبادل 
واألهال��ي  املرش��حن  ب��ن  النظ��ر  وجه��ات 

األولوي��ات. وحتدي��د 
املنتخ��ب  املدين��ة  جمل��س  ي��رث  	
ترك��ًة ثقيل��ًة يف ظ��ل ختلي أغل��ب املنظمات 
الدولي��ة ع��ن دع��م مش��اريع يف مدين��ة إدل��ب، 
وضع��ف اخلدم��ات املقدم��ة للمدين��ة، نتيجة 
إدارة  تفرضه��ا  ال��يت  العس��كرية  الس��لطة 
جي��ش الفت��ح عليه��ا، ونتيج��ة ت��داول اإلدارة 
كل تسعة شهوٍر لسبعة مكاتب خدميٍة تقع 
عل��ى عاتقه��ا اخلدم��ات األساس��ية يف املدين��ة، 
وق��د نت��ج ع��ن ه��ذا الت��داول ضع��ٌف كب��رٌي يف 
عم��ل ه��ذه املكات��ب وفوض��ى وع��دم اس��تقرار. 
خض��ر  س��ليم  حمم��د  وناش��د  	
املنظم��ات الدولي��ة لدع��م املكت��ب التنفي��ذّي 
يف س��بيل جناح��ه، وباألخ��ّص أن��ه يعتم��د يف 
تش��كيله عل��ى هيئ��اٍت مدني��ٍة تس��عى جاه��دًة 
إىل االرتق��اء باملدين��ة م��ن كاف��ة اجلوان��ب 
اخلدمي��ة وتفعي��ل مؤّسس��اتها، لتع��ود عجل��ة 
احلياة إليها مبساٍع حثيثٍة تعكس آمال أهلها 
وحتق��ق الطموح��ات ال��يت لطامل��ا انتظروه��ا.

مساح اخلالد
لق��اءاٌت تعريفي��ٌة واجتماع��اٌت حتضريي��ٌة يعقده��ا اجملل��س املدن��ّي املنتخ��ب ملدين��ة إدل��ب، يف خط��وٍة جدي��دٍة م��ن نوعه��ا ته��دف إىل  	
تنظي��م وهيكل��ة الش��ؤون اإلداري��ة، بع��د عام��ن تقريب��ًا عل��ى حتري��ر املدين��ة من قبض��ة النظام. وذلك النتخ��اب املكتب التنفي��ذّي املؤلف من 
رئيٍس وستة أعضاء، سيتوىل إدارة شؤون املدينة بعد تشكيل مكاتبه، ومنها املكتب املالّي ومكتب العالقات العامة ومكتب الرقابة ومكتٌب 

للهندس��ة والتخطي��ط وغريه��ا.

مدينة إدلب تنتخب جملسها املدنّي
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كرة الشائعات املتدحرجة
ينق��ل املراس��لون األحادي��ث الدائ��رة ح��ول املع��ارك مم��ا  	
يش��يعه مقاتل��ون يف التنظي��م ب��ن األهالي، ويعتم��د إعالميون على 
صفح��اٍت ش��خصيٍة أو عامٍة يديرها مبايع��ون يعملون يف الدواوين 
املدني��ة كال��زكاة واخلدمات، أو عن طريق العالقات االجتماعية 
ال��يت تربطه��م به��م. وبطبيعة احل��ال ختضع تلك األخب��ار للمبالغة 
والتحلي��ل والرغب��ات، يف ج��وٍّ ع��امٍّ مل��يٍء باخل��وف واحلق��د واألم��ل 
والتضام��ن والرتق��ب، تس��يطر علي��ه رغب��ٌة يف التخلص م��ن النظام، 
أو قضائ��ه عل��ى التنظي��م، أو بق��اء األوض��اع عل��ى م��ا ه��ي علي��ه. 
وبذلك تصل األخبار مشوش��ًة إىل الصفحات اإلخبارية والصحف 
ومراكز البحوث، اليت تضعها بدورها ضمن إطار خسائر التنظيم 
يف املوص��ل والرق��ة وتقدم��ه يف تدم��ر، ليص��ل األم��ر يف النهاي��ة إىل 
»احتم��ال تس��ليم« و»تكتي��كاٍت جدي��دة« و»غنائ��م كب��رية« و»حش��وٍد 

ضخم��ة« وغريه��ا م��ن العناوي��ن.
وقفٌة هادئٌة مع األخبار

اس��تأنفت األم��م املتح��دة نهاي��ة الش��هر املنص��رم إلق��اء  	
اس��تعاد  وق��ت  يف  للنظ��ام  اخلاضع��ة  املدين��ة  ألحي��اء  املس��اعدات 
األخ��ري في��ه زم��ام املب��ادرة يف املعارك، وذلك بعد إع��الن تعليق إلقاء 
املس��اعدات ألس��باٍب أمنيٍة يف أول أيام اهلجوم. يف تلك الفرتة طالب 
إعالميون تابعون للتنظيم »بتقوى اهلل« يف نقل األخبار، بينما أشاد 
آخ��رون منه��م ب��وكاالت أنب��اٍء وصفح��اٍت متحّمس��ة، ملس��اعدتها 
هل��م يف نق��ل األح��داث قب��ل أن تق��ع، أو جع��ل ه��دف اهلج��وم النهائ��ّي 
املف��رتض واقع��ًا عل��ى األرض، أو تب��ي األخب��ار أو ابتكارها، كمقتل 
مسؤولي وقادة النظام مثل احملافظ حممد مسرة والعميد عصام 
زه��ر الدي��ن. حت��ى وص��ل األم��ر إىل التش��في باملدني��ن اخلاضع��ن 
للنظ��ام، م��ع توق��ع مذاب��ح س��ريتكبها التنظي��م يف حقه��م، رغ��م أن��ه 
أصدر بيانًا منذ س��نٍة ونصٍف اس��تثناهم فيه من احلرب، فضاًل عن 
الكث��ري م��ن موظف��ي الدوائ��ر احلكومي��ة، مبج��ّرد الت��زام بيوته��م، يف 

ح��ال اقتح��م األحي��اء ال��يت يقطن��ون فيه��ا.
وكالة أعماق

التابع��ة  أعم��اق  وكال��ة  س��تحتفل  احل��ال  بطبيع��ة  	
للتنظيم بأّي انتصاٍر حيرزه، رغم أن عناصر مشاركًة يف املعارك 
تتكلم عن اللحظات اليت خيتلسها اإلعالميون املبايعون على عجٍل 
بع��د أّي تق��دم، حت��ى ل��و مل يكتب له االس��تمرار س��وى حلظ��ات. وقد 
واكب��ت أعم��اق هج��وم التنظي��م بأخباره��ا م��ن 14 حت��ى 18 كانون 
الثان��ي، وحتدث��ت فيه��ا ع��ن )تدم��ري دباب��ٍة وعرب��ة ش��يلكا ومدف��ٍع 
عي��ار 57 وحافل��ٍة حممل��ٍة باجلن��ود و3 س��ياراٍت أخ��رى، وإطب��اق 
احلص��ار عل��ى املط��ار و4 أحياء قريبٍة من��ه وعزهلا عن باقي األحياء، 
واالس��تيالء على مكابس القرميد ومش��روع اجلرية وجبل العمال، 

املع��ارك  م��ع  املتفاعل��ن  رص��د  دون  	
ش��ّنه  ال��ذي  اهلج��وم  يس��تحيل رص��د  األخ��رية 
تنظي��م الدول��ة اإلس��المية عل��ى مواق��ع النظ��ام 
يف دي��ر ال��زور؛ ب��ن 14 و18 م��ن الش��هر املنص��رم، 
يف ضوء عدم وجود مراس��لن حربين مس��تقلن 

جي��ري. م��ا  نق��ل  يس��تطيعون 
والس��يطرة على مبنى الكهرباء ورحبة دبابات، وبثت فيديو للس��يطرة 
على مشفى ميداني( ثم خرين متأخرين يف 20 و24 من الشهر نفسه 
ح��ول )تدم��ري دباب��ٍة يف أط��راف املقاب��ر، ومدفع��ن رشاش��ن يف الل��واء 
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املعركة نقاًل عن مشاركني فيها
تكلم��ت »ع��ن املدين��ة« يف ع��دٍد قدي��ٍم عن طبيع��ة املعارك اليت  	
خيوضه��ا التنظي��م يف دي��ر ال��زور. وال خي��رج اهلج��وم األخ��ري عنه��ا م��ن 
جه��ة اس��تعمال التموي��ه واملفخخ��ات والقصف باجتاه مناطق س��يطرة 
النظ��ام واجملموع��ات الصغ��رية م��ن االنغماس��ين واملش��اغلة وانتش��ار 
نق��اط االش��تباك وتش��تتها، إال أن اهلج��وم األساس��ّي اعتم��د حم��وراً 
وحي��داً يف جب��ل العم��ال، وه��و جمموع��ة ت��الٍل موازي��ٍة للنه��ر م��ن 
الش��رق إىل الغ��رب اخرتقه��ا التنظيم من ثالث نق��اط، عر 350 مقاتاًل 

اس��تقدمهم م��ن خ��ارج املدين��ة:
النقط��ة األوىل م��ن الش��رق مقاب��ل كلي��ة الرتبي��ة: تس��لل  	
إليه��ا عناص��ره م��ن النقط��ة الثاني��ة ع��ر التالل، ش��رقًا باجت��اه مكابس 
القرميد ومرآب اخلدمات وبعض القطع العسكرية احملدثة بن تلك 
التالل. لكن املهامجن مل يستطيعوا تأمن خطوط إمداٍد للمتسللن، 

ث��م فق��دوا االتص��ال به��م.
الثاني��ة غرب��ًا: م��ن واٍد ب��ن الت��الل جن��وب ح��ّي العم��ال، كان  	
يتس��لل إليه��ا عناص��ر اجلي��ش احل��ّر واملص��ورون، ومنه��ا تس��لل عناصر 
ها جيش النظام مبتاريس وس��واتر  التنظيم إىل النقطة األوىل، ويس��دّ
ترابي��ٍة حلماي��ة طريق��ه العس��كرّي الواصل بن األحياء ش��رقي املدينة 
وغربيه��ا، ومن��ه يؤّم��ن اإلم��داد إىل املط��ار العس��كرّي. وم��ا زال التنظي��م 
يتحص��ن يف نق��اٍط يقط��ع منه��ا -يف ف��رتاٍت متقطع��ة- ذل��ك الطري��ق 

ناريًا.
الثالث��ة خل��ف ك��راج البومل��ان: ع��ر فتح��ٍة بن الت��الل جنوب  	
ح��ّي الع��ريف، اس��تعملها األهال��ي يف احل��رب للتنق��ل ب��ن مناط��ق احل��ّر 
والنظ��ام، واس��تعملها مقاتل��و الطرف��ن يف عملي��ات قن��ٍص وقص��ٍف 
خاطف��ة. وم��ا زال عناص��ر التنظي��م ميلك��ون فيه��ا بع��ض النق��اط بفعل 

تضاريس��ها ال��يت تؤّم��ن هل��م احلماي��ة رغ��م القص��ف العني��ف.
االقتحام��ات  بع��ض  التنظي��م  نف��ذ  ذل��ك  م��ع  بالت��وازي  	
واالش��تباكات اجلريئ��ة باالعتم��اد عل��ى جي��وٍب متقدم��ٍة كان ق��د 
اس��توىل عليها يف معارك س��ابقة، كنقاٍط يف جبل ثردة منذ 6 ش��هور. 
لتب��دو، م��ع اهلجوم األخ��ري، قضمًا بطيئًا للمناطق اليت حبوزة النظام، 
بطريق��ة عزهل��ا ع��ن بعضه��ا واالس��تفراد ب��كلٍّ منه��ا عل��ى ح��دة. عل��ى 
أن املع��ارك ال��يت اس��تأنفها النظ��ام وامليليش��يات التابع��ة ل��ه بع��د توق��ف 
هج��وم التنظي��م، مبس��اعدة الط��ريان الروس��ّي، توح��ي ب��إدراك النظ��ام 

خط��ر ه��ذه اجلي��وب.

علي خطاب
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نف��ٍي  وعق��ب  البط��يء،  بالتدري��ج  	
طوي��ل، ع��اد م��ن بق��ي م��ن الش��عيطات إىل 
ديارهم، فيما نزح أو جلأ ثالثة أرباع العشرية 
»ش��ارع  ليمس��ي  داع��ش،  م��ن  هرب��ًا  تقريب��ًا 
القهاوي«، وهو السوق الرئيسّي املزدحم عادًة 
قبل داعش، شبه خاٍل إال من ماّرٍة ومتسوقن 
يقضون شؤونهم بسرعٍة حتاشيًا للمشاكل. 
أن  داع��ش ال ميك��ن ألح��ٍد  وس��وى عناص��ر 
»ميشي طوله« أو يأخذ راحته يف الكالم كما 
يقول أمحد، وهو بائٌع سابٌق يف السوق: »أّولي 
إذا تبيع تراب ينباع معك وتربح عليه، هّسا ما 
يشتغل بس األكل والدوا. وصاحب احملل ما 
يستجري يكّثر بضاعة خايف ال يتشّرد مرة 
ثاني��ة«. اس��تولت داع��ش عل��ى بضائ��ع احملالت 
وأث��اث البي��وت وعّدته��ا غنائم ح��رب املرتدين، 
م��ا اضط��ّر األهالي إىل الب��دء من الصفر حن 

عودته��م.
إش��اعة  عل��ى  التنظي��م  حي��رص  	
واالعتق��االت  املداهم��ات  بتكثي��ف  الرع��ب 
بذرائ��ع واهي��ة، حت��ى أصب��ح الكث��ري حي��دث 
أن��ا  »ه��ل  نفس��ه ويراج��ع ذاكرت��ه ليس��أل: 
مطل��وب »للدول��ة«؟ »ح��دا خم��ّر ع��ي إن��ي 
حاك��ي عليه��م قب��ل م��ا يس��يطرون؟ واهلل م��ا 
ل��ي ش��غل ال بث��ورة وال بنظ��ام. معقولة هذول 
اإلس��الم الصحي��ح؟«. وألن »امل��ا خياف من اهلل 
خ��اف من��و« تصبح الطريق��ة الوحيدة لتفادي 
املش��اكل هي الطاعة العمياء، فتطول اللحى 
وتقص��ر الثي��اب وتلح��ن األلس��نة مبف��ردات 
الدواع��ش، ليص��ري أصغر عناصرهم »ش��يخًا« 

وده. ُيس��تجدى 
ق��د  احلواج��ز  عل��ى  وق��ٍت  أي  يف  	
يوَق��ف امل��اّر لُيس��أل ع��ن امس��ه ولقب��ه وم��ن أّي 
فخٍذ عشائرّي، وهل خضع لدورٍة شرعيٍة أم 

همام احلمد
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ال. يق��ول ص��احل )اس��م وهم��ي(: »أول ما كنت 
أمّر من احلواجز كان قلي يدق بسرعة من 
اخلوف، مع إني مو مسّوي شي، بعدين صرت 
أع��ّي موبايل��ي أناش��يد وإص��دارات وص��رت 
صحبة مع العناصر، ومّرات ياخذون مقاطع 
مي«. منذ ستة أشهٍر تقريبًا ُعّن علي حسن 
الديري، الذي يطلق على نفسه لقب »أبو عمر 
الزبيدي« )40 عامًا( مسؤواًل أمنيًا يف املنطقة، 
فص��ارت احلواج��ز كابوس��ًا يتحاش��اه الن��اس، 
خاصًة بعد مقتل ابنه وثالثٍة من أش��قائه يف 
معارك التنظيم. وقد يدفعه مزاجه املتوحش 
إىل إطالق النار أو إهانة املاّرة ألتفه األسباب، 
مثلما فعل مع شيٍخ مريٍض تعب من الوقوف 
الطوي��ل عل��ى احلاج��ز بانتظ��ار أن يس��مح ل��ه 
بالعبور، فأسكته ب�»اقعد راحة يا حجي، أحسن 

م��ا أقص راس��ك«.
ومتري��ر  التكي��ف  الن��اس  حي��اول  	
أيامه��م الثقيل��ة يوم��ًا بي��وم، دون أم��ٍل بف��رٍج 
قري��ب. وكلم��ا اس��تقرت األح��وال عل��ى من��ٍط 
م��ن أمن��اط التعاي��ش أطل��ق الدواع��ش محل��ة 
ترهي��ٍب جدي��دة، اعتق��ااًل كان��ت أم إعدام��اٍت 
الع��ذاب  صن��وف  م��ن  صن��ٍف  أّي  أو  علني��ًة 
والقه��ر اليوم��ّي ال��ذي يظه��ر عل��ى الوج��وه 
واحل��ركات ويف املف��ردات املنتق��اة بعناي��ٍة يف 
كل موق��ٍف وح��ال. حت��ى أثن��اء الش��جار ص��ار 
املتش��اجرون حيس��بون حس��اب داع��ش، فخلت 
صيحاته��م م��ن التعاب��ري الغاضب��ة ال��يت بات��ت 
تقتص��ر عل��ى التهديد بالش��كاية إىل ش��رعّيي 
التنظيم وحسبته. وفضاًل عن كل هذا تظل 
آالم املذحب��ة جامث��ةً عل��ى الص��دور. يق��ول 
مصطفى )اسم وهمي(: »أمي ما ختلينا ننام، 
تبك��ي وتن��ادي إخواني بأمسائه��م بنص الليل. 
م��و مصدق��ة إنه��م مات��وا، م��ع إنها ش��افت جثة 

أخ��وي وتعّرف��ت علي��ه م��ن كالبيت��ه«. وب��ن 
ح��ٍن وآخ��ر تص��ل أنب��اٌء كاذب��ٌة ع��ن بع��ض 
املفقودين أنهم بصحٍة جيدٍة وأنهم يس��ّلمون 
بغاي��ة  الدواع��ش  خيتلقه��ا  أهله��م،  عل��ى 
السمس��رة وأخ��ذ الرش��ى مقاب��ل املس��اعدة يف 
إطالق س��راحهم. يبش��ر أبو الراء، وهو مبايٌع 
للتنظي��م، عج��وزاً س��ألته ع��ن ابنه��ا املفق��ود: 
»خال��يت لو تنادين بصوتك يس��معونك، تراهم 
حي��ل قريب��ن«، فتف��رح األم املس��ّنة وتذب��ح 

خروف��ًا به��ذه البش��رى الكاذب��ة.
جمتم��ع  انقس��م  داع��ش  عه��د  يف  	
عش��رية الش��عيطات، مثل غريه من اجملتمعات 
يف مناط��ق س��يطرة التنظي��م، إىل طبقت��ن؛ 
دون  اخلاضع��ن  الن��اس  عام��ة  ه��ي  األوىل 
ممانع��ٍة تذك��ر لقوانن التنظيم وممارس��ات 
عناص��ره املتغطرس��ة، والثاني��ة ه��ي طبق��ة 
املبايع��ن وذويه��م املتملقن لداعش. وحيظى 
مث��ل  خاّص��ٍة  وامتي��ازاٍت  مبعامل��ٍة  ه��ؤالء 
العم��ل والتنق��ل –يف أراض��ي داع��ش- فض��اًل 
ع��ن مح��ل الس��الح وممارس��ة م��ا يش��اؤون م��ن 
تس��اٍل، كالصي��د م��ن نه��ر الف��رات باس��تعمال 
الدينامي��ت، والثرث��رة عل��ى مواق��ع التواص��ل 
االجتماع��ّي عل��ى ش��بكة اإلنرتن��ت، وإط��الق 
الن��ار يف األع��راس، ويف أحي��اٍن أخ��رى عل��ى 
الناس كلما غضبوا. مثلما فعل أحد عناصر 
داعش، ويدعى حممد عبد الرمحن الكركز، 
عندم��ا أردى رضيع��ًا يف حض��ن أم��ه وأصابه��ا 
للب��اس  خمالفته��ا  حبج��ة  بليغ��ٍة  جب��روٍح 
الش��رعّي ث��م عناده��ا وش��تمها ل��ه، وف��ق ما قال 
م��ّرراً فعل��ه، دون أن يلق��ى أّي عق��اٍب س��وى 

اإلبع��اد إىل جبه��ات القت��ال.

»بدي أخلي السواجي متشي بالدم بدل املي« 	
وج��رت الس��واقي فع��اًل بالدم��اء يف ق��رى عش��رية الش��عيطات مثلم��ا توع��د عب��د ال��رزاق عبد الكحي��الت، املع��روف ب�»أبو علي  	

الش��عيطي«، خصوم��ه م��ن أبن��اء العش��رية اآلخري��ن. وقع��ت املذحب��ة وش��ّردت العش��رية من��ذ عام��ن ونص��ف وحت��ى اآلن.
من قرى الشعيطات - خاص عن املدينة
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من��ذ 2009 وحت��ى 2011 ش��هد اجلام��ع نش��اطًا علمي��ًا وتط��ّوراً  	
إدارّي��ًا ومالّي��ًا ملحوظ��ًا انعك��س عل��ى حتّس��ن مجي��ع مرافق��ه، وه��ي 
الس��نوات اليت ُعّن فيها د. عبد اهلل س��لقيي والش��يخ يوس��ف هنداوي يف 

إدارت��ه.
عق��ب ان��دالع الث��ورة ش��هد اجلام��ع ع��دداً م��ن األح��داث ال��يت  	
كان م��ن أبرزه��ا أول حماول��ٍة للتظاه��ر داخل��ه بع��د ص��الة اجلمع��ة 
يف 25 آذار 2011، ُس��رعان م��ا َقَمَعه��ا الّش��بيحة، وأعقبه��ا عل��ى الف��ور ب��ٌث 
مباش��ٌر لإلع��الم الرمس��ّي ُيظه��ر خ��روج »مصل��ن« كان��ت ق��د جلبته��م 
باص��اٌت خاص��ٌة باالحت��اد الوط��ّي لطلب��ة س��ورية بصحب��ة س��يارات 
األمن، يف »مسرية تأييٍد عفوية«. ويف التاسع من أيلول 2011 خرج من 
اجلام��ع آالف املش��ّيعن يف جن��ازة مف��يت حل��ب د. إبراهيم س��لقيي، اليت 
حتول��ت إىل مظاه��رٍة ش��هريٍة ُس��ّجلت كإح��دى أك��ر املظاه��رات اليت 

ش��هدتها املدين��ة.
منتص��ف آذار 2012، يف الّذك��رى الس��نوية األوىل للث��ورة،  	
ش��هد اجلام��ع احتف��ااًل ممي��زاً، اس��تجابًة لدع��وٍة ش��اركت فيه��ا مجي��ع 
تنس��يقيات املدين��ة ال��يت حض��رت برجاهل��ا ونس��ائها. ولك��ن ُس��رعان م��ا 
اس��تحال االحتف��ال إىل مش��هٍد دم��ويٍّ بع��د حض��ور األم��ن والش��ّبيحة، 
الذي��ن ُأغلق��وا كاف��ة أب��واب املس��جد وب��دأوا بإط��الق الرص��اص عل��ى 

واعتقاهل��م. املتظاهري��ن 
اعتقال مدير اجلامع

م��ن أب��رز األح��داث اليت ش��هدها اجلام��ع أيضًا اعتق��ال مديره  	
الش��يخ يوس��ف هن��داوي، صب��اح اخلام��س م��ن أيل��ول 2012، وه��و أح��د 
كب��ار علم��اء حل��ب وفرضّيه��ا األول )عل��م الفرائ��ض واملواري��ث(. وذلك 
بعد انتش��ار عناصر جيش األس��د داخل باحات املس��جد وانتهاك حرمته 
بالتدخ��ن واخلم��ور وأعم��اٍل أخ��رى مش��ابهة، فأص��ّر هن��داوي -رغ��م 
حتذي��ر احمليط��ن به- على الذهاب إىل املس��جد ومن��ع هذه الّتصرفات، 
قائاًل: »أنا خادم بيت اهلل. هذه مسؤولّييت، وسأبذل ما يف وسعي للدفاع 
ع��ن حرمت��ه املقدس��ة«. وكان ين��وي إخ��راج العناص��ر بطل��ب رمس��يٍّ 
لأوق��اف ونق��ل النازح��ن في��ه إىل مدرس��ٍة قريب��ة، إال أّن��ه اعُتق��ل أم��ام 

اجلام��ع، ومن��ذ ذل��ك احل��ن ال ي��زال مغّيب��ًا وجمه��ول املص��ري.
على خط املواجهات

اجلام��ع  دخ��ل   2012 األول  تش��رين  م��ن  عش��ر  الراب��ع  يف  	
عل��ى خ��ط املواجه��ة املس��ّلحة ب��ن اجلي��ش احل��ّر وق��وات النظ��ام، انته��ت 
بس��يطرة احلّر لبضعة أياٍم فقط، وأظهرت صوٌر بّثها ناش��طون حينها 

جموه��راٍت -يب��دو أنها مس��روقٌة- ومش��روباٍت كحولي��ًة بن أمتعة 
عناص��ر جي��ش النظ��ام الفاّري��ن، وتع��ّرض اجلامع إثر ذل��ك ألضراٍر 

جسيمة.
اجلام��ع،  يف  االش��تباكات  جت��ّددت   2013 نيس��ان   24 يف  	
وكان��ت الفاجع��ة باح��رتاق أروقت��ه ومكتبت��ه الش��هرية، وكذل��ك 
س��قوط مئذنت��ه األثري��ة ال��يت يبل��غ طوهل��ا 45 م��رتاً. اَته��م النظ��ام 
حينه��ا ل��واء التوحي��د باملس��ؤولية إال أن األخ��ري دح��ض ه��ذه املزاع��م 
يف بي��اٍن وأك��د س��قوط املئذن��ة بفع��ل القص��ف املدفع��ّي املكّث��ف م��ن 
النظ��ام، لينته��ي األم��ر بس��يطرة ل��واء التوحي��د عل��ى اجلام��ع بش��كٍل 

كام��ٍل بع��د يوم��ن م��ن احلادث��ة.
نقل اآلثار

عق��ب حتري��ر اجلام��ع، وخش��يًة عل��ى تل��ف آث��اره نتيج��ة  	
االس��تهداف املتك��ّرر م��ن النظ��ام؛ تواصل��ت بع��ض األط��راف م��ع 
مديرييت األوقاف واإلفتاء التابعتن للنظام يف حلب، بهدف دخول 
مناطق االشتباك -بوساطٍة من اجلانبن- حلماية وإنقاذ ما ميكن 

م��ن اآلث��ار، ولك��ن دون ج��دوى!
وهن��ا كان ال ب��د م��ن إنق��اذ م��ا ميك��ن نقل��ه م��ن آث��اٍر هامة،  	
فتوّجه وفٌد من مكتب التعليم والثقافة واآلثار يف جملس حمافظة 
حل��ب احل��ّرة، وقام��وا بف��ّك املن��ر وب��اب الوال��ي )احلج��رة اجمل��اورة 
للمن��ر(، إضاف��ًة إىل الّلق��ى األثرّي��ة ال��يت تق��ع داخل حج��رة زكريا 
مع الكرس��ّي حامل الّلقى، وُنقلت مجيعها إىل منطقة الش��يخ جنار، 
أواخر 2014. ومع تقدم النظام يف املنطقة ُأعيد نقُلها إىل مكاٍن آخر، 
ولكنها مل تُدم طوياًل يف مكانها، فأعيد نقُلها بعد اقرتاب داعش. أما 
اآلثار الثابتة فقد وضعت سواتر ترابية عليها حلمايتها بدل نقلها، 

كالس��اعة الشمس��ية واألرضي��ة وه��ي ما تع��رف باملِ��ْزَوَدة.
سيطرة النظام وميليشيات إيران

النظ��ام  ق��ّوات  س��يطرت   2016 األول  كان��ون  منتص��ف  	
وامليليش��يات اإليراني��ة عل��ى اجلام��ع خ��الل محلته��ا لتهج��ري س��كان 
حلب الشرقية، وحينها عاد النظام التهام الثوار بسرقة آثار اجلامع 
ونقله��ا إىل تركي��ا. وق��د التقين��ا عض��و مكت��ب اآلث��ار س��ابقًا، عم��ار 
ط��اووز، ال��ذي أك��د لن��ا أّن مجي��ع اآلث��ار ال تزال حمفوظ��ًة يف مكاٍن 
آمٍن داخل حمافظة حلب، وأشار إىل أن جهاٍت عديدًة عرضت نقل 
املنر إىل خارج سورية إال أنهم رفضوا بشكٍل قاطع. وأضاف: »آثارنا 

وحضارتن��ا حن��ن م��ن حيميه��ا وخ��رُي م��ن حياف��ظ عليه��ا«.

حممد سرحيل

رادار املدينة

بن��اه س��ليمان ب��ن عب��د املل��ك س��نة 717 م. ويع��ّد  	
م��ن أب��رز املع��امل اإلس��المية واألثري��ة يف حل��ب؛ إذ يكتس��ب 
أهمي��ًة كب��ريًة ال ترتبط بطرازه املعمارّي النادر وزخارفه 
فحس��ب، ب��ل بش��هادته عل��ى تعاق��ب كث��رٍي م��ن األح��داث يف 
تاري��خ املدين��ة واملنطق��ة. وه��و م��درٌج عل��ى قائم��ة ال��رتاث 

العامل��ّي.

اجلامع األموي الكبري حبلب خالل الثورة
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مل تك��ن الع��ودة لالطمئن��ان عل��ى  	
بي��يت وحمتويات��ه متاح��ًة خالل األي��ام األوىل 
إىل  الذه��اب  ق��ررت  أن  بع��د  قضيته��ا  ال��يت 
مناط��ق النظ��ام م��ع بداية س��قوط العديد من 
أحي��اء حل��ب الش��رقية بي��د ق��وات األس��د. كان 
خروجي قاسيًا ومؤملًا، ومل أعتقد أني سأعيش 
يوم��ًا آخ��ر به��ذه القس��وة. جتاوزن��ا ح��ّي س��يف 
الدول��ة باجت��اه ح��ّي بس��تان القص��ر، يف رحل��ٍة 
ليلي��ٍة ع��ر الش��وارع املليئ��ة بامل��وت والقناص��ة، 
مش��يًا وأنا أمحل طفليت الصغرية بن ذراعّي 
وأج��ّر خلف��ي طفل��ي األك��ر، تارك��ًة خلف��ي 
زوج��ي املقات��ل يف صف��وف الث��ورة منذ بدايتها 
وبي��يت ال��ذي حي��وي ذاك��رة األي��ام اجلميل��ة 
واحلزين��ة واخلائف��ة، مكتفي��ًة حبقيب��ة ثياٍب 
صغ��ريٍة س��رعان ما ختلي��ت عنها نتيجة تعب 

املش��ي الطوي��ل.
عن��د الوص��ول إىل اجلان��ب اآلخ��ر  	
م��ن املدين��ة كان عل��ّي البحث عن مكاٍن ألنام 
فيه أنا وأطفالي. أوصلي س��ائق التكس��ي إىل 
أح��د الفن��ادق يف منطقة بس��تان كليب حيث 
أخ��ذوا هوي��يت للتفيي��ش و2000 ل��ريٍة إجي��ار 

غرف��ٍة بس��ريٍر واح��ٍد ودون تدفئ��ة.
بي��ٍت  ع��ن  البح��ث  رحل��ة  ب��دأت  	
مف��روٍش من��ذ صب��اح الي��وم التال��ي ألتفاج��أ 
باألس��عار، ف��ال يوج��د بي��ٌت يق��ل إجي��اره ع��ن 
ح��ّي  يف  س��كنت  النهاي��ة  يف  ل��رية.   50000
بإجي��ار  مف��روٍش  غ��ري  بي��ٍت  يف  األش��رفية 

ل��رية.  20000
وخ��رج  اهلدن��ة  اتفاقي��ة  ب��دأت  	
أهال��ي القس��م الش��رقّي م��ن املدين��ة متجه��ن 
إىل الري��ف الغرب��ّي. وكان��ت آخ��ر القوافل قد 
خرج��ت ومعه��ا زوج��ي يف 2016/12/22، وب��دأ 
احلدي��ث يتعاظ��م عن قدرتنا عل��ى العودة إىل 

بيوتن��ا.
مل أك��ن أس��تطيع الع��ودة بش��كٍل  	
نهائّي. خفت من احتمال اعتقالي أو أن يراني 
أح��د اجل��ريان الذين يعرفون زوجي فيش��تكوا 

لرج��ال األم��ن، ولكي أردت أن أس��تعيد بعض 
أغ��راض بي��يت.

أح��د  ب��ي  اتص��ل   2017/1/12 يف  	
أقرب��اء زوج��ي ال��ذي ق��ّرر زي��ارة بيت��ه وس��ألي 
إن كن��ت أود الذه��اب إىل هن��اك. تطلب األمر 
أن أس��تجمع ق��واي وق��ّررت الذه��اب مع��ه. يف 
الطري��ق مل توقفن��ا احلواج��ز الكث��رية حت��ى 
وصلن��ا إىل مش��فى الن��ور بالق��رب م��ن ح��ّي 
الزبدي��ة، فأوقفن��ا أح��د احلواج��ز وس��ألنا إن 
كان معن��ا ل��رتان م��ن البنزي��ن، وح��ن أجاب��ه 
قريي بالنفي قال له: »فهمك كفاية«، فأخذ 

من��ا 1000 ل��ريٍة ومس��ح لن��ا بامل��رور.
الدول��ة  س��يف  إىل  الطري��ق  يف  	
بعضه��ا  بالس��يارات،  مليئ��ًا  الطري��ق  كان 
خاص��ٌة والكث��ري منه��ا س��يارات نق��ٍل صغ��ريٌة 
)س��وزوكي(. كان مئات األش��خاص ميشون 
يف الطري��ق وكأن احلي��اة مل تتوقف، دهش��ت 
م��ن ع��دد الن��اس والزح��ام، ومنع��ي خ��ويف من 

الوج��وه. يف  التدقي��ق 
ال��ذي  املبن��ى  إىل  وصولن��ا  عن��د  	
كن��ت أس��كن في��ه نزل��ت م��ن الس��يارة وداريت 
وجه��ي ك��ي ال يران��ي أح��د اجل��ريان. صع��دت 
درج البناية حتى الطابق الثالث. وجدت بييت 
ب��ال أقف��اٍل وعلي��ه جنزير. فتحت الب��اب بيدي 

عل��ى مدخ��ل املبن��ى ال��ذي غادرت��ه  	
من��ذ بداي��ة كان��ون األول 2016 كان لله��واء 
ل��وٌن آخ��ر، واألبني��ة مصبوغة بالس��واد بتأثري 
احلرائ��ق ال��يت افتعل��ت يف امل��كان، فب��دا وكأن 
هلب��ه  مح��م  وق��ذف  زاره  نش��طًا  بركان��ًا 
كيفم��ا اتف��ق، خملف��ًا آث��اره عل��ى واجه��ات 

البناي��ات.

ففت��ح، ولك��ن أصوات��ًا ص��درت م��ن الداخ��ل 
ال��وراء،  إىل  خط��وًة  تراجع��ت  اس��توقفتي. 

الب��اب. وطرق��ت 
كان املش��هد صاعق��ًا ح��ن خرج��ت  	
إح��دى النس��اء لتفت��ح ل��ي ب��اب البي��ت. مج��دُت 
يف مكان��ي. نظ��رُت إىل امل��رأة ال��يت تقط��ن يف 
بي��يت وأش��رُت إىل م��ا ترتديه وقلت: »هذا ثوب 
نوم��ي!« فل��م ت��رد. بع��د أن اس��تعدت توازن��ي 
عّرفته��ا ع��ن نفس��ي وطلب��ت منه��ا أن أدخ��ل 
إىل البي��ت آلخ��ذ بع��ض أغراض��ي إن مسح��ت 
ل��ي. كان��ت تعامل��ي ب��رود صاحب��ة البي��ت. 
قال��ت إنه��ا م��ن ح��ّي القاطرج��ي وإنه��ا نزح��ت 
إىل منطق��ة جري��ن وإن اجلي��ش أعطاها هذا 
البي��ت لتس��كن في��ه بع��د أن دمر بيته��ا وأصبح 

غ��ري ص��احٍل للس��كن.
طفلته��ا الصغ��رية كان��ت ترت��دي  	
مالبس طفليت أيضًا. بّررت املرأة أنهم وجدوا 
الثي��اب يف البي��ت. أثن��اء حبث��ي ع��ن أغراض��ي 
ال��يت »عف��ش« معظمه��ا كم��ا قال��ت امل��رأة، 
وال أع��رف إن كان��ت ق��د س��رقت أم باعته��ا 
الساكنة اجلديدة؛ وجدت بعض ما تركوه. 
كان��ت امل��رأة تقول كلما أردت أن آخذ ش��يئًا: 
»أن��ت متأك��دة أن��و ه��دول الغ��راض إل��ك؟«، 

رأس��ي. به��ّز  وأكتف��ي 

يامسن حممد

زيارة إىل بييت احملتل يف حّي سيف الدولة

رادار املدينة

خاص عن املدينة
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رادار املدينة

واألش��ياء  الثي��اب  بع��ض  أخ��ذت  	
الصغ��رية ألن الس��يارة ال��يت جئن��ا بها ال تتس��ع 
ألكث��ر، وق��ررت الع��ودة يف اليوم التالي ألخذ 
أوقفن��ا  الع��ودة  األغ��راض. يف طري��ق  باق��ي 
احلاج��ز ال��ذي مررن��ا ب��ه بالق��رب م��ن مش��فى 
الن��ور ولكن��ه مل يأخ��ذ نق��وداً، ث��م أوقفنا حاجٌز 
آخ��ر عل��ى بع��د مئ��ات األمت��ار من��ه ليس��ألنا 
ع��ن مص��در ه��ذه األش��ياء وإن كان معن��ا م��ا 
يثب��ت أنه��ا لن��ا. مل ينف��ع عق��د البي��ت يف إثب��ات 
امللكي��ة ولك��ن كلمة »فهمك كفاية« كانت 
ص��ك امل��رور اجلدي��د القديم، ليأخ��ذ 400 لريٍة 

ويرتكن��ا.
ق��د  كن��ا  التال��ي  الي��وم  صبيح��ة  	
جهزنا أنفسنا، أنا وقريب زوجي، للذهاب إىل 
بيوتنا ومحل ما نس��تطيع مما بقي لنا هناك. 
كان الطريق مزدمحًا هذه املّرة، ومسعت أن 
الن��اس يقف��ون عل��ى دور اإلغاث��ة ال��يت س��توّزع 
ه��ذا الي��وم يف احل��ّي. رأي��ت كث��رياً م��ن الذي��ن 
أعرفه��م، بعضه��م كان م��ن اجلي��ش احل��ّر، 
وبعضه��م عم��ل يف جمل��س احل��ّي. ش��عرت 
ب��أرواح الذي��ن استش��هدوا مت��ّر يف الطرق��ات 
اليت نس��ري فيها. رأيت خمفر احلّي ووجه أبو 
رمح��و الذي كان قائده، ورأيت قاعدة مدفع 
اهل��اون ال��يت كان��ت بالق��رب من بي��يت، ورأيت 
أعالم الثورة اليت مل ُيزهلا سكان احلّي اجلدد، 
والش��عارات املكتوب��ة عل��ى احلائط. كل ش��يٍء 
كان عل��ى حال��ه، فق��ط وج��وه الن��اس تغ��رّيت 
والب��دالت العس��كرية ال��يت مت��أ احل��ّي. ت��الٌل 
م��ن القمام��ة أيض��ًا غ��رّيت مالم��ح الطريق، ال 
أع��رف م��ن أي��ن أت��ت ولكنه��ا كان��ت كث��رية.

الس��اكنة  م��ع  التف��اوض  كان  	
اجلدي��دة أصع��ب ه��ذه امل��ّرة. ب��دأت حديثه��ا 
بالق��ول: »م��و بيكف��ي مسع��ت أن��و الل��ي كان 
ساكن هون قائد كتيبة وما حكيت«. حاولُت 
بكل أنواع اللطف أن آخذ بعض أغراضي، فأنا 
أيض��ًا نزح��ت م��ن بي��يت ولي��س عن��دي م��ا أن��ام 
علي��ه. أعطت��ي س��جادتن وبع��ض األغطي��ة 
واس��تطعت أخ��ذ ال��راد. مل تك��ن يف املطب��خ أي 
أش��يائي  م��ن  قه��وٍة  فنج��ان  أواٍن، وال حت��ى 
اجلل��وس  وغرف��ة  نوم��ي  غرف��ة  القدمي��ة. 
والتلف��از والغس��الة كله��ا كان��ت قد س��رقت. 
فرض��ت عل��ّي امل��رأة أن أت��رك باق��ي األش��ياء 
وه��ي تق��ول: »وأن��ا ش��لون بعي��ش؟ خدي ش��وي 

ه��دول«. وتركيل��ي 
أخ��ذ  ال��ذي  الس��وزوكي،  س��ائق  	
15000 ل��رية س��واء »عّبي��يت الس��يارة أو حطي��يت 
فيه��ا كيل��و رز«، أكم��ل طريق��ه معن��ا إىل 
بيت قريب زوجي يف حّي طريق الباب. هناك 
كانت احلياة شبه معدومة، مل أر يف الشوارع 
س��وى بع��ض األش��خاص، الذي��ن ال يتج��اوز 
عدده��م أصاب��ع الي��د الواح��دة، يتحرك��ون 

كاألش��باح.
أض��اع الرج��ل بيت��ه لكث��رة الدم��ار  	
وال��رتاب يف الطرق��ات. للحظٍة وضع يده على 
رأس��ه ليتذك��ر املع��امل. أم��ام ش��ارع املؤسس��ة، 
ال��يت دلتن��ا عل��ى الطري��ق، صع��د بن��ا س��ائق 
الس��وزوكي ليج��د الرج��ل بيت��ه ق��د حت��ّول 
إىل غرف��ٍة واح��دٍة وج��داٍر آي��ٍل للس��قوط. ن��زل 
م��ن الس��وزوكي ليبح��ث ع��ن مع��امل البي��ت 
ال��ذي ته��دم بفع��ل برميٍل عل��ى األرجح. فجأًة 

ضحك وقال: »هاد بييت«، بعد أن محل من بن 
األنقاض ش��يئًا راح ميس��حه ببنطاله، ثم قال: 
»هي صورتي«. أزال الغبار عن بقعٍة يف اجلدار 
ووضع صورته عليها. سألته فأجاب: »راح كل 
ش��ي. بلك��ي بتحم��ي احلج��ارة الل��ي بقي��ت«. 

غ��ّص الرج��ل وامت��أت عين��اي بالب��كاء.
مجي��ع  أوقفتن��ا  عودتن��ا  عن��د  	
احلواج��ز، فالس��وزوكي ال��يت كن��ا نس��تقلها 
فيه��ا األش��ياء ال��يت اس��تطعت أخذه��ا من بييت. 
كلم��ا مررن��ا بأح��د احلواج��ز كان��ت كلم��ة 
»فهم��ك كفاي��ة« جترن��ا عل��ى الدف��ع، حت��ى 
دفع��ت  ق��د  وكن��ت  األش��رفية  إىل  وصل��ت 

ل��رية.  7000 للحواج��ز 
عندم��ا ب��دأت بإن��زال أغراضي مّرت  	
بالق��رب م��ي ام��رأٌة وقال��ت: »هي��ك الص��ح... 
الواح��د بيجي��ب غراض��و وإمي��ت م��ا صّحل��و 
بريج��ع«. قل��ت يف نفس��ي: »ليته��ا تعل��م ك��م 

أغراض��ي«. اس��تبيحت 
مع��ي  تواصل��ت  آب  الوات��س  عل��ى  	
إح��دى اجل��ارات اليت كانت تس��كن يف بناييت. 
وحن سألتها إن كانت عادت لتأخذ أغراضها 
أجابت بالنفي، وأنها ذاهبة إىل الريف الغربّي. 
وح��ن استفس��رت قال��ت: »ه��دول اخلل��ق م��و 
خلقنا. البلد بناسا، وما ضل شي ينبكى عليه«.

اخل��وف ال��ذي رافق��ي يف اليوم��ن  	
الذي��ن ذهب��ت فيهم��ا إىل احل��ّي كان أك��ر 
بكث��رٍي م��ن اخل��وف ي��وم خرج��ت إىل مناط��ق 
النظ��ام، وأك��ر م��ن خوفن��ا م��ن الصواري��خ 
والرامي��ل املتفج��رة. ولك��ن لع��ل م��ا هو أقس��ى 
من كل ذلك أن حيتل أحدهم بيتك، يرتدي 
ثياب��ك، فتش��عر بالغرب��ة يف امل��كان ال��ذي محل 

أيام��ك.

خاص عن املدينة

خاص عن املدينة
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فادي حسن ومصطفى أبو مشس

عل��ى ال��دّوار، بالق��رب م��ن كلي��ة  	
اهلندس��ة املعماري��ة يف ح��ّي الش��هباء، تق��ف 
ث��الث نس��اٍء م��ن أعم��ار 18 و35 و45، أمامه��ّن 
أكي��اٌس م��ن اخلب��ز يبعنه��ا للتغطي��ة عل��ى 
عملهّن األساس��ّي، إذ يعرضن أنفس��هّن لبيع 

أجس��ادهّن.

الدعارة يف حلب

رادار املدينة

عن��د اقرتاب��ي منهّن يف س��يارة أجرٍة اقرتب��ت الصغرية اليت  	
ترت��دي احلج��اب ومانط��و قص��رياً وعل��ى وجهه��ا كمي��ٌة مبال��ٌغ فيها 
م��ن املاكي��اج ال توح��ي بأنه��ا تبي��ع اخلب��ز. س��ألتها ع��ن س��عر الربطة 
فابتع��دت لتأت��ي أكره��ّن، ال��يت ترتدي مانطو بّني��ًا وتوحي هلجتها 
بأنه��ا حلبي��ٌة دخيل��ة، وتس��ألي ع��ن طل��ي. اش��رتيت الربط��ة ب���200 
ل��رية. وعندم��ا س��ألتها: »وغ��ريو؟« أجاب��ت: »م��ا عن��ا ش��ي تان��ي إل��ك«، 

ومض��ت تطقط��ق بعلك��ٍة كب��رية.
س��ائق التاكس��ي اخلمس��يّي ق��ال إن��ه يراه��ّن يف امل��كان  	
نفس��ه من��ذ أكث��ر م��ن س��نة. وإن��ه، حبك��م خرت��ه، يع��رف »املنيح��ة 
م��ن العاطل��ة«. وإن امل��رأة الكب��رية ق��وادة. ثم أضاف أن ه��ذه الظاهرة 
انتش��رت كث��رياً يف اآلون��ة األخ��رية، وصارت هلا صف��ة العلنية. وأن 
أغل��ب تل��ك النس��اء مدعوم��اٌت م��ن رج��اٍل »واصلن« ال يس��تطيع أحٌد 

حماس��بتهم.
طري��ق احملّل��ق، أو »الصن��م« كم��ا يس��ميه أهال��ي حل��ب،  	
ال��ذي كان متنفس��ًا للمدين��ة يف م��ا س��بق، خت��رج العائ��الت إلي��ه 
للتنزه وتناول املشاوي وتدخن األرجيلة؛ أصبح اآلن وكراً للنساء 
اللوات��ي يعمل��ن بالدع��ارة وبطريق��ٍة فج��ة. عن��د توجه��ي إىل هن��اك 
الحظ��ت أن معظمه��ّن حمجب��ات، وعدده��ّن يتج��اوز ال���20 موّزع��اٍت 
عل��ى الطري��ق ال��ذي ميت��د حوال��ي 1 ك��م، والس��يارات تق��ف لتحم��ل 

م��ن تتف��ق مع��ه منه��ّن.
توجه��ت إح��دى الفتي��ات إىل التاكس��ي بع��د أن وقفن��ا  	
إىل جان��ب الطري��ق. أدخل��ت رأس��ها م��ن الش��ّباك وس��ألتنا: »وح��دة 
وال تنت��ن؟«. أجابه��ا الس��ائق: »وح��دة«، فس��ألتنا إن كن��ا نريده��ا 
بنت��ًا أو متزوج��ة. س��ألنا ع��ن الس��عر ف��كان 2500 ل��ريٍة للبن��ت و5000 
للمتزوج��ة. الف��رق أن البن��ت تعطي��ك القس��م العل��وي م��ن جس��دها 
فق��ط، أم��ا املتزوج��ة فتقي��م مع��ك عالق��ًة كامل��ًة مل��دة س��اعة، وإن 

5000 أخ��رى. الس��اعة فتدف��ع  جت��اوزت 
ع��الء )27 س��نة(، ميل��ك حم��اًل أللع��اب الكمبيوت��ر بالق��رب  	
م��ن املدين��ة اجلامعي��ة، ق��ال لن��ا: »هن��اك فت��اٌة عمرها 16 عام��ًا تأتيي 
كل ي��وٍم لت��رتك أخاه��ا الصغ��ري لس��بع أو مثان��ي س��اعاٍت يف حمل��ي 
ليلع��ب بالكمبيوت��ر ث��م تع��ود مس��اًء لتأخ��ذه، علم��ًا أن أج��رة الس��اعة 
100 ل��رية. ب��دا األم��ر غريب��ًا، وعندم��ا س��ألتها عرض��ت نفس��ها عل��ّي 

مقاب��ل 5000 ل��رية، وقال��ت إنه��ا خت��رج م��ن البي��ت بصحب��ة أخيه��ا عل��ى 
أنه��ا ذاهب��ٌة لتعل��م اخلياط��ة يف م��كاٍن قري��ٍب م��ن حمل��ي، وإن أهله��ا 
فق��راء وه��ي يف حاج��ٍة إىل امل��ال«. بينم��ا أخرن��ا أمح��د، وه��و صاح��ب 
ميي ماركت يف املنطقة نفسها، أن الكثري من فتيات اجلامعة امتهّن 
الدع��ارة، وأن بع��ض الواصل��ن -يف إش��ارٍة من��ه إىل الش��ّبيحة- ه��م م��ن 
يق��وم بتش��كيل الش��بكات، وأن ه��ذه البي��وت تنتش��ر يف املنطق��ة، ومعظم 

زبائنه��ا ش��خصياٌت »ذات أمس��اء يف البل��د«.
بالق��رب م��ن مش��فى الضبي��ط يف ح��ّي احملافظ��ة، وعل��ى بع��د  	
100 م��رٍت فق��ط ع��ن ف��رع أم��ن الدول��ة، تق��ف فت��اٌة يب��دو م��ن مالحمه��ا 

أنه��ا ال تتج��اوز ال���25 س��نة، ب��ال مكي��اج، تضع على رأس��ها حجاب��ًا أبيض 
وترت��دي بنط��ااًل م��ن اجلين��ز، تس��توقف الس��يارات وه��ي تن��ادي بص��وٍت 
مرتفع: »ب�1000 لرية بس، واهلل بالش«. وعندما اقرتبنا قالت لنا: »تعو، 
ليش خايفن؟«، ثم هّمت بركوب السيارة ولكنها استدركت: »الدفع 

ب��األول. عطون��ي 2000، أنت��و تن��ن«.
األس��تاذ أمحد. ح، وهو مرش��ٌد نفس��ّي، قال لنا: »بعد األحداث  	
األخ��رية وغي��اب القوان��ن وانتش��ار الش��ّبيحة يف املدين��ة، مل تع��د هن��اك 
س��لطٌة لأه��ل عل��ى بناته��م وال لل��زوج عل��ى زوجت��ه. ص��ارت الته��م 
جاه��زًة وب��ات حت��دي الدع��ارة أم��راً خميف��ًا. كما أس��هم غي��اب الرقابة 

القضائي��ة يف انتش��ار ه��ذه الظاه��رة كذل��ك«.
الع��م أب��و أمح��د، وه��و من عائل��ٍة معروفٍة يف املدين��ة، قال لنا:  	
»الواح��د م��ا ع��اد يأم��ن على بنت��و ومرتو يطلعو من البي��ت. إذا أخدا حدا 
ما منس��رتجي نطالب فيها، والتفتيش عاحلواجز حتى للنس��وان. صار 
الواح��د خي��اف يزّع��ل مرت��و ت��روح تتط��ّوع باجلي��ش، ما عدنا اس��رتجينا 
حنكي معن وال كلمة«. يضحك ثم يتابع: »اهلل يسرت على واليانا. قبل 
كان وق��ت تنذك��ر كلم��ة حبس��يتا* الواح��د خيج��ل، هل��ق كل ش��ي 

ص��ار عاملكش��وف. ه��اد آخ��ر زم��ن«.
ويق��ول أح��د احملام��ن يف حلب، رفض ذكر امسه: »أس��همت  	
الصالحيات اليت أعطيت للشّبيحة ولرجال األمن يف انتشار الدعارة، 
فالكثري منهم يقوم بدور القّواد وحيمي البيوت اليت تقام فيها سهرات 
الس��كر والعربدة وس��ط امتعاض أهالي احلّي، ولكن اجلميع يس��كتون 
وال يق��درون عل��ى الش��كوى، فالش��ّبيحة أعل��ى م��ن س��لطة القض��اء يف 

املدين��ة«.

* حبس��يتا ح��يٌّ يف مدين��ة حلب كان حي��وي دورًا مرخصًة للدعارة.
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هك��ذا س��رقت س��يارة س��امر )35 عام��ًا( ال��يت وض��ع فيه��ا  	
ك��دح س��نواٍت طويل��ٍة كم��ا يق��ول. مل يتوق��ع أن يك��ون ضحي��ًة 
مث��ل غ��ريه م��ن الضحاي��ا املتكاثري��ن يف األوس��اط املؤي��دة للنظام يف 
الس��احل الس��ورّي، لك��ن حظ��ه العاث��ر بش��راء س��يارٍة »عليه��ا الع��ن«، 
عقب تقاعده املبكر من اجليش ألسباٍب صحية، جعل هذه السيارة 
هدف��ًا جلماع��ة حي��درة ش��اليش ال��يت تش��كل -إىل جان��ب جمموعاٍت 
أخ��رى- م��ا يع��رف ب�»ش��ّبيحة القرداح��ة« ذائع��ي الصي��ت بأجياهل��م 
املختلف��ة، ابت��داًء باجلي��ل األول نهاي��ة الثمانين��ات م��ع حمم��د ش��يخ 
اجلبل وفواز وهارون ومنذر وهالل من أبناء عائلة األس��د، وانتهاًء 
ب��أوالد ه��ؤالء أو أش��قائهم األصغ��ر، مث��ل من��ري وس��ليمان ويس��ار 
وحي��درة وكف��اح ورفع��ت )الصغ��ري(، إضاف��ًة إىل آخري��ن م��ن أبن��اء 

عائ��الت القرداح��ة ذات الس��لطة والنف��وذ.
يع��ّد س��امر نفس��ه حمظوظ��ًا ألن��ه ظ��ل عل��ى قي��د احلي��اة  	
وألن��ه جن��ح، بع��د توس��ط ضاب��ٍط كب��رٍي يف األم��ن العس��كرّي، يف أن 

الس��وق. املق��ّدر يف  يف��دي س��يارته برب��ع مثنه��ا 
يف قري��ة كف��ر دبي��ل، التابع��ة لبل��دة ع��ن ش��قاق ش��رقي  	
جبل��ة، جرف��ت األمط��ار الغزي��رة ال��رتاب ع��ن 13 جث��ًة دفن��ت عل��ى 
عجٍل يف مكاٍن واحٍد تقريبًا، تعود لنساٍء مغتصباٍت مقيدات األيدي 
قض��ن بطلق��اٍت ناري��ٍة يف ال��رأس، وف��ق م��ا ش��اع عل��ى نط��اٍق ضي��ق. 
تع��ود بع��ض ه��ذه اجلث��ث لنازح��اٍت من حمافظ��ة الرق��ة إىل مدينة 
جبل��ة، اختطف��ن م��ن هن��اك إىل كف��ر دبي��ل، وبعضه��ا ملخطوف��اٍت 
م��ن ري��ف املدين��ة. نس��بت ه��ذه اجلرمي��ة إىل عصاب��ٍة حملي��ٍة ق��ال 
حماف��ظ الالذقي��ة، يف تصري��ٍح له، إن��ه ألقي القبض على اثنن من 
أعضائه��ا، و»إن التحقي��ق ج��اٍر إللق��اء القبض على البقي��ة«، مطالبًا 

»طلع��ت م��ن جبل��ة م��ع زب��ون طل��ب توصيل��ة ع القرادحة.  	
عن��د كش��ك ع الطري��ق ق��ال ل��ي وق��ف، وقف��ت، ن��زل اش��رتى عص��ري 
وضّيف��ي. أبع��رف ش��و ص��ار بعدي��ن، فق��ت لقي��ت حال��ي مرم��ي ع 

الطري��ق«. ط��رف 

عارف سليمان

بتوخ��ي الدق��ة واحل��ذر يف احلدي��ث ع��ن ه��ذه اجلرمي��ة، جتنب��ًا للبلبل��ة 
وانتظ��اراً لنتائ��ج التحقيق��ات.

الرمسي��ون  املس��ؤولون  يع��د  ال��يت  التحقيق��ات  ختف��ف  مل  	
بإجرائه��ا عق��ب كل جرمي��ة، ول��و لي��وٍم واح��د، م��ن ظاه��رة االنف��الت 
األم��يّ املس��تفحلة يف املناط��ق اخلاضع��ة لس��يطرة النظ��ام، وخاص��ًة 
يف الس��احل ذي األغلبي��ة العلوي��ة املؤي��دة لبش��ار األس��د، ال��يت تعي��ش 
ظروف��ًا مري��رًة ب��ن ناري��ن؛ ن��ار مجاع��ات الش��ّبيحة ال��يت مل تع��د تقت��ل 
وختط��ف وتش��ّلح »الس��ّنية« فق��ط، ون��ار اجلبه��ات البعي��دة حي��ث ُيفق��د 
األبن��اء كمجهول��ي مص��رٍي أو يع��ودون جرح��ى أو يف توابي��ت. أخب��ار 
املع��ارك وقص��ص »الش��هداء« وتش��ييعهم وخي��م عزائه��م، ال��يت يتقل��ص 
عدد املعّزين فيها ش��هراً وراء ش��هر، صارت ش��أنًا ثانويًا مقابل احلوادث 
األق��رب م��ن قت��ٍل و»تش��ليٍح« وخط��ٍف طلب��ًا للفدي��ة، عل��ى الطرق��ات أو 
وس��ط الضي��ع والبل��دات أو يف البي��وت، يف وض��ح النه��ار وعل��ى م��رأى 

ومس��مع أجه��زة النظ��ام اجلنائي��ة وخمابرات��ه.
النظ��ام حال��ة االنف��الت ه��ذه بعّده��ا  ي��ّرر بع��ض موال��ي  	
إذ  توقفه��ا،  مبج��ّرد  س��تزول  احل��رب  ظواه��ر  م��ن  ثانوي��ًة  ظاه��رًة 
ستس��تطيع األجه��زة األمني��ة حين��ذاك مالحق��ة »النفس��يات التعبان��ة 
الل��ي َمتس��تغل الظ��روف«. ويع��ّد آخ��رون هذا االنفالت نتيج��ًة طبيعيًة 
للفس��اد وللتس��اهل ال��ذي أبدت��ه »الدول��ة« إزاء اجملرم��ن العادي��ن أول 
الث��ورة مقاب��ل مش��اركتهم يف قم��ع املظاه��رات يف الالذقي��ة وجبل��ة 
وباني��اس وطرط��وس، ث��م يف إط��الق أيديه��م ُبعي��د مح��الت القم��ع يف 
تل��ك امل��دن حت��ى رضوخها. جتّمع هؤالء اجملرمون يف كتائب انتس��بت 
للدف��اع الوط��ي وص��ارت تش��ارك يف االقتحام��ات يف حمافظ��ات إدل��ب 
ومحص ومحاة. وقد غّذت »الغنائم« املسلوبة من ممتلكات »املسلحن 
والعراعري« -وفق نظرة الش��ّبيحة إىل أهالي هذه احملافظات- »أس��واق 
الس��ّنة« الناش��ئة آنذاك، وكانت كافيًة إىل حدٍّ كبرٍي إلش��باع رغبات 
الش��ّبيحة وص��رف انتباهه��م عن أبناء طائفته��م. لكن مع تنامي العمل 
املس��لح عل��ى الط��رف اآلخ��ر، وخ��روج كث��رٍي م��ن املناط��ق نهائي��ًا ع��ن 
س��يطرة النظام، وحتول االقتحامات الس��هلة إىل معارك واش��تباكاٍت 
عنيفة، انصرف كثرٌي من الشّبيحة ممن مل ينجحوا يف بناء عالقاٍت 
خاص��ٍة م��ع »النم��ر« وخمابرات��ه اجلوي��ة، أو اإليراني��ن أو ال��روس، إىل 

ضيعه��م وبلداته��م.
يق��ول أب��و عل��ي، وه��و ف��الٌح س��تييٌّ م��ن ري��ف جبل��ة: »مل��ا ب��دن  	
متخل��ف ع��ن العس��كرية بيبعت��و جي��ش ليجيب��وه، وأفيه��ن ع��ا زع��ران! 
والدن��ا َميموت��و ع اجلبه��ات منش��ان ش��و؟ إذا حنن��ا ه��ون م��ا في��ه الواح��د 
ين��ام م��ن اخل��وف ع بنات��و أو ع رزق��و!«. ويضي��ف العج��وز ال��ذي س��رقت 

بقرت��ه من��ذ وق��ٍت قري��ب: »طب��اخ الس��م بيدوق��و«.

رادار املدينة

مؤّيدو النظام: »طباخ السم بيدوقو«
جرائم الشّبيحة يف ريف جبلة

حيدرة حممد األسد

وسيم بديع األسد
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رئي��س  نواي��ا  واقعي��ة  م��دى  م��ا  لك��ن  	
هيئ��ة األركان؟ وأي��ن ميك��ن نش��ر الوج��ود 
البحرّي اإليرانّي يف الساحل السورّي؟ وهل 
س��يؤثر عل��ى الوج��ود العس��كرّي الروس��ّي يف 

والالذقي��ة؟  طرط��وس 
متتل��ك إي��ران ق��واٍت حبري��ًة حم��دودًة  	
نوع��ًا م��ا، وأغلبه��ا قدي��ٌم ج��داً وغري ق��ادٍر على 
منافس��ة أس��اطيل القوى املتقدمة الرئيسية 
يف العامل. ما يثري شكوكًا حول إمكان زيادة 
الوج��ود اإليران��ّي العس��كرّي يف البح��ر األبي��ض املتوس��ط، ال س��يما وأن 
عل��ى ه��ذه الس��فن أن مت��ّر بط��رٍق معق��دٍة للغاي��ة كذل��ك. وق��د حاولت 
البحري��ة اإليراني��ة استكش��اف مي��اه املتوس��ط م��راراً، ال س��يما يف ع��ام 
2012، عندم��ا أج��رت جمموع��ٌة م��ن املدم��رات وس��فن املس��اعدة التابع��ة 

لأس��طول اإليران��ّي من��اوراٍت مش��رتكًة م��ع البحري��ة األس��دية. لك��ن 
ذلك أحدث ضجًة إعالميًة عامليًة واسعة، ال سيما يف إسرائيل، بسبب 
م��رور تل��ك املدم��رات والس��فن ع��ر قن��اة الس��ويس مبوجب اتفاٍق س��ريٍّ 

ب��ن القاه��رة وطه��ران!
من��ذ ذل��ك احل��ن واملعلوم��ات تتح��دث عن حب��ارٍة إيرانين يف  	
مين��اء باني��اس، وع��ن س��فٍن تنق��ل األس��لحة والذخائ��ر والوق��ود -بش��كٍل 
دورّي- إىل مين��اء تل��ك املدين��ة ال��يت حت��وي مصف��اًة كب��ريًة إىل ح��دٍّ ما 
لتكري��ر النف��ط. ولذل��ك، م��ن املمك��ن أن تك��ون هن��اك قاع��دٌة عس��كريٌة 
إيرانيٌة أيضًا، حس��بما صرح اخلبري الروس��ّي يف معهد الشرق األوسط 

س��ريغي باملاس��وف.
وتؤك��د بع��ض املص��ادر أن رئي��س حكوم��ة النظ��ام، عم��اد  	
مخي��س، عق��د اتفاقي��ًة م��ع نظ��ام الول��ّي الفقي��ه يف طه��ران، منتص��ف 
كان��ون الثان��ي 2017، تن��ّص عل��ى »ختصي��ص مخس��ة آالف هكت��اٍر 
إلنش��اء مين��اٍء نفط��ّي«، بينم��ا أوردت مص��ادر أخ��رى أن العق��د الس��ادس 
من العقود اليت وقعت هناك يضمن »استثمار أحد املوانئ السورية« من 

قب��ل إي��ران.
مل ُيع��رف بالضب��ط امل��كان ال��ذي وق��ع علي��ه االختي��ار ليك��ون  	
مين��اًء عس��كريًا إيراني��ًا، إال أن املرج��ح أن يكون ش��اطئ بانياس، بالقرب 
م��ن مدين��ة طرط��وس، حي��ث يق��ع املرف��أ ال��ذي قام��ت الق��وات الروس��ية 

بتوس��عته يف الف��رتة األخ��رية ليك��ون قاع��دًة عس��كريًة دائم��ًة هل��ا على 
س��واحل املتوسط. 

م��ن الواض��ح أن إي��ران، ال��يت فق��دت مكانته��ا املركزي��ة يف  	
احلرب السورية جّراء دخول روسيا، ستتعاون مع هذه األخرية طاملا 
أنهم��ا حليفت��ان، ختوض��ان احل��رب ض��د خصٍم واحد: أعداء األس��د يف 
هذه احلالة. ومبجرد أن تنتهي قضية إعادة تنظيم املستقبل السورّي 
يف األراضي الواقعة حتت سيطرة دمشق سيحاول األمريكيون جّر 
روسيا إىل التصادم مع إيران. من حيث املبدأ، ميكن لروسيا أن تلعب 
جنب��ًا إىل جن��ب م��ع من��ّو الوجود اإليرانّي يف س��وريا، ألن مصاحلها يف 
املنطقة تتقارب مع مصاحل إيران ال مع الالعبن اآلخرين: الواليات 

املتح��دة األمريكي��ة وتركي��ا واململكة العربية الس��عودية.
إذا تركت إيران وحدها يف س��ورية فس��تضطّر إىل القتال  	
ض��د خص��ٍم ق��وّي، ميل��ك م��وارد بش��ريًة هائل��ًة وق��دراٍت مالي��ًة قوي��ة، 
لذلك من املفيد هنا املساومة. إيران شريٌك صعٌب وغري مستقّر، لكن 
ميك��ن لروس��يا أن تعم��ل مع��ه. وتع��رف هذه األخرية أن��ه يف حال قوي 
نظام األسد مع داعميه اإليرانين، يف املستقبل القريب، فسيطلبون 

م��ن ال��روس مغ��ادرة س��وريا بكل بس��اطة!
كت��ب تس��في بريئي��ل، حمل��ل ش��ؤون الش��رق األوس��ط يف  	
صحيف��ة هآرت��س، أن إي��ران قام��ت حبس��اباٍت سياس��يٍة ب��اردة، ورأت 
أنه��ا ال تس��تطيع وق��ف التأث��ري الروس��ّي يف س��وريا، ولذل��ك ق��ررت 
اجلانب��ن  أن  خاص��ًة  معه��ا،  الص��دام  ب��دل  العرب��ة  إىل  االنضم��ام 
موج��ودان يف اخلان��ة نفس��ها بالنس��بة إىل بق��اء األس��د. هن��اك ش��يٌء 
آخ��ر يص��ّب يف مصلح��ة اإليراني��ن البارع��ن يف حف��الت االس��تقبال 
الدبلوماس��ية املختلف��ة. فه��م، بع��د من��اوراٍت خفيف��ٍة م��ن االعت��زاز 
بس��يادتهم، وافق��وا -خ��الل الصي��ف املاض��ي- عل��ى تقدي��م قاع��دة 
همدان اجلوية لتستخدمها الطائرات الروسية يف شّن هجماٍت ضد 
املعارضة السورية. وهذا ما فّسره يوسي ميلمان، احمللل اإلسرائيلّي 
املختّص بالش��ؤون العس��كرية واالستخباراتية يف صحيفة معاريف، 
بقوله: »إن رغبة إيران يف مساعدة نظام األسد تتغلب على حساباتها 
الثانية، لذلك هي مستعدٌة لتقبل الفكرة رغم حرصها الشديد على 

س��يادتها«.

د. علي حافظ

ص��ّرح رئي��س هيئ��ة أركان الق��وات املس��لحة اإليراني��ة، حممد باق��ري، يف اجتماٍع مع ممثل��ي حبريته مؤخرًا، أن »إيران  	
قد تسعى إىل إقامة قواعد حبريٍة يف اليمن أو سوريا مستقباًل«. هذه هي املّرة األوىل اليت يعرب فيها اجليش اإليرانّي عن نّيته 
إنش��اء قواع��د حبري��ٍة خ��ارج أراضي��ه. املث��ري يف األم��ر أنه على الرغم م��ن أن إيران هي احلليف األقرب للحوثي��ن فقد انتقد صاحل 
علي الصماد، رئيس املكتب السياسّي حلركة »أنصار اهلل«، تصرحيات باقري، يف حن مل يصدر أّي تعليٍق عن األسد وحاشيته، 

احلريص��ن ج��دًا عل��ى التذك��ري بالس��يادة الوطني��ة واخلي��ار الس��ورّي املس��تقل يف كل مناس��بة!

الساحل السورّي بني إيران وروسيا
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وأعيق��ت حرك��ة التس��لل ملبايع��ن ج��دد –عل��ى قلته��م- حن��و الق��رى 
الواقعة حتت سيطرة جيش خالد. وتبدو الفصائل اليوم مكتفيًة مبا 
حققت��ه ض��ّد ه��ذا اجلي��ش بعد أن حش��رته يف مكانه احلال��ّي، وطهرت 
معظم احملافظة من اجملموعات املشتبه بتابعيتها له، ومن كثرٍي من 
خالي��اه األمني��ة النش��طة. وت��درك ه��ذه الفصائ��ل أن اإلجه��از النهائّي 
عل��ى جي��ش خال��د يتطل��ب ق��دراٍت أعل��ى مم��ا تتمتع ب��ه الي��وم، خاّصًة 
بعد انس��حاب جبهة النصرة أو فتح الش��ام من احلرب ضده، بانتقال 
اجلزء األكثر تشدداً من مقاتليها ضد داعش من درعا إىل حمافظة 
إدل��ب، يف صفق��ٍة م��ع ق��ّوات األس��د يف الش��هر األخ��ري م��ن الع��ام 2015، 
بقي��ادة الش��رعّي الع��ام الس��ابق للنص��رة أب��و ماري��ا القحطان��ي. ويع��ّزز 
موقف النصرة باالنسحاب تصنيفها على لوائح اإلرهاب الدولية، ما 
جيعله��ا اهل��دف التال��ي بع��د اخل��الص م��ن داع��ش يف حمافظ��ة درع��ا.

حياول جيش خالد كسر حالة اجلمود واالنكفاء اليت ميّر  	
به��ا، اعتم��اداً عل��ى أس��اليب التنظي��م األم –داع��ش- يف ترويع اخلصوم 
بعملي��ات االغتي��ال والتفج��ري وتعمي��ق حال��ة الفوض��ى واالنقس��ام 
والتناح��ر يف صفوفه��م، مس��تفيداً م��ن مهارات��ه يف احل��رب النفس��ية 
واس��تثمار األخط��اء ومظاه��ر الفس��اد وش��بهات التواط��ؤ والتبعية اليت 
حت��وم ح��ول ق��ادٍة يف اجلبه��ة اجلنوبي��ة ألجه��زة خماب��راٍت عربي��ٍة 
وغربي��ة. وخت��دم حم��اوالت النظ��ام احلثيث��ة يف درع��ا، لعق��د ه��دٍن 
ومصاحلاٍت وتس��ويات وضٍع واس��عة النطاق مع جمموعاٍت عسكريٍة 
حملي��ٍة مناهض��ٍة ل��ه، دعاي��ة داع��ش. وختدمه��ا أيضًا املواق��ف الدولية 
املخجل��ة جت��اه معان��اة الش��عب الس��ورّي، وختاذهل��ا الفاض��ح يف وض��ع 
ح��دٍّ جلرائ��م نظ��ام األس��د، وصمته��ا ع��ن التدخ��ل اإليران��ّي بوجه��ه 
الطائف��ّي الس��افر إىل جان��ب النظ��ام، م��ا يعمق مش��اعر القه��ر واليأس 
والغضب، ويرس��خ النظرة العدمية اليت تقود يف بعض مس��اراتها إىل 

تب��ي أف��كار داع��ش ونظرته��ا.
ورغ��م انكم��اش قدرت��ه عل��ى جتني��د املزي��د م��ن املبايع��ن  	
يف املنطق��ة الواس��عة م��ن درع��ا بعي��داً ع��ن معقله يف ح��وض الريموك، 
وعج��ز اجملم��وع الس��كانّي يف الق��رى اخلاضع��ة ل��ه - 50 أل��ف نس��مة 
تقريب��ًا- ع��ن حتقي��ق التغذي��ة البش��رية املطلوب��ة إلح��داث ف��ارق؛ 
يس��تطيع جي��ش خال��د الصم��ود بالع��دد احلال��ي ملقاتلي��ه، وه��و 700 

وثبت��ت، من��ذ ذل��ك الوق��ت، خارط��ة الس��يطرة ب��ن الطرف��ن  	
على انكفاء فصائل داعش إىل 11 قريًة من قرى وادي الريموك، متتد 
عل��ى مس��احة 100 ك��م2 تقريب��ًا، يف بقع��ٍة حت��اذي األردن واجل��والن 
الس��ورّي احملت��ّل. يث��ري املوق��ع ال��ذي مترتس��ت في��ه داع��ش خم��اوف 
إس��رائيل واململك��ة األردني��ة ال��يت ترع��ى، بالش��راكة م��ع دوٍل غربي��ٍة 
وعربية، ما يعرف ب�»غرفة موك اجلنوب«، املسؤولة عن برنامج دعم 
وإم��داد فصائ��ل اجلبه��ة اجلنوبي��ة م��ن اجلي��ش احل��ّر. ومتّك��ن غرف��ة 
امل��وك، فض��اًل ع��ن اجل��وار اجلغ��رايّف بوصف��ه متنفس��ًا خلفي��ًا لفصائ��ل 
اجلبهة اجلنوبية، األردن من حتقيق تأثرٍي واسٍع على هذه الفصائل، 
مبا يضبط أداءها وعملياتها العسكرية وفق الرامج الغربية ل�»حماربة 
اإلره��اب« ال��يت يتبناه��ا األردن كواح��دٍة م��ن سياس��اته إزاء الص��راع يف 
سورية. وتكشف تصرحيات رئيس األركان األردنّي األخرية طبيعة 
ال��دور ال��ذي تلعب��ه حكومت��ه يف ذلك الص��راع، من جه��ة مهادنتها نظام 
األس��د وتركيزه��ا عل��ى التخل��ص م��ن تنظي��م داع��ش ممث��اًل جبي��ش 
خال��د ب��ن الولي��د. قدم��ت غرف��ة امل��وك للفصائ��ل ال��يت حت��ارب جي��ش 
خال��د إم��داداٍت س��خيًة م��ن الذخرية والس��الح، وزّودتها، خالل األش��هر 
الثالث��ة األخ��رية، مبع��ّداٍت هندس��يٍة ثقيل��ٍة لتحص��ن دفاعاته��ا عل��ى 
خطوط اجلبهات، إضافًة إىل جتهيزاٍت إلكرتونيٍة وآالت كش��فٍ عن 
املتفج��رات. وقب��ل ش��هرين تقريب��ًا كان م��ن املخط��ط أن تهاج��م ق��وٌة 
سوريٌة دّربتها األردن، انطالقًا من أراضيها، مواقع جيش خالد مشااًل 
يف األراضي السورية، لدفعه بعيداً عن تهديد احلدود، بتغطيٍة ناريٍة 
ثقيلٍة من اجلانب األردنّي، لكن اخلشية من معدل اخلسائر البشرية 
املرتف��ع يف صف��وف املهامج��ن حال��ت دون وق��وع ه��ذا اهلج��وم، وف��ق م��ا 
أش��يع. وحت��ى اآلن مل توج��ه طائ��رات التحال��ف الدول��ّي أّي ضرب��اٍت 
عل��ى مواق��ع جي��ش خال��د يف س��ياق حربه��ا ض��د تنظي��م داع��ش، ويأت��ي 
ذل��ك ضم��ن تفاهم��اٍت خاّص��ٍة أمريكيٍة-روس��يٍة حتض��ر فيه��ا األردن 
وإس��رائيل، ال��يت يقتص��ر دوره��ا العمل��ّي عل��ى ال��رّد -ب��ن وق��ٍت وآخ��ر- 
على مصادر إطالق النار حنوها من معقل داعش يف حوض الريموك.

م��ن جانبه��ا، أحكم��ت فصائ��ل املعارض��ة املس��لحة حصاره��ا  	
على جيش خالد يف تلك البقعة من جهيت الشرق والشمال. وتقلصت 
بذل��ك احلص��ار، إىل ح��دٍّ كب��ري، عملي��ات تهري��ب الذخ��رية والس��الح، 
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تراجع��ت ح��ّدة املواجه��ات يف ري��ف درع��ا الغرب��ّي ب��ن فصائ��ل م��ن املعارض��ة املس��لحة م��ن ط��رٍف وفصائ��ل تابع��ٍة لتنظي��م داع��ش،  	
اندجم��ت حت��ت اس��م جي��ش خال��د ب��ن الولي��د، م��ن ط��رٍف آخ��ر، من��ذ س��يطرة املعارض��ة عل��ى بلدات تس��يل وس��حم اجل��والن وعدوان يف نيس��ان 

املاض��ي.

علي غنام

جيش خالد بن الوليد أو داعش اجلنوب
عن سريتها وصراعها من أجل البقاء
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رادار املدينة

ٍ

مقات��ٍل تقريب��ًا، منه��م حن��و 100 م��ن جنس��ياٍت 
أردنيٍة وفلسطينيٍة وخليجية، وبعتاٍد يتألف 
م��ن عش��رات املدرع��ات ومداف��ع ثقيل��ٍة م��ن 
عي��اراٍت خمتلف��ٍة ومداف��ع ه��اون وصواري��خ 
مض��ادٍة للدروع ورشاش��اٍت متنوعٍة وعش��رات 

الس��يارات رباعي��ة الدف��ع.
ببني��ٍة  درع��ا  داع��ش  وتتمت��ع  	
اجتم��ع  ح��ن  منّوه��ا  اكتم��ل  متماس��كة، 
فصي��الن رئيس��يان بايع��ا التنظي��م، هم��ا ل��واء 
ش��هداء الريم��وك يف معقل��ه األساس��ّي ب��وادي 
نه��ر الريم��وك، وحرك��ة املثن��ى اإلس��المية 
املندح��رة من مناطق نفوذها وس��ط درعا إىل 
ال��وادي يف األش��هر األوىل م��ن الع��ام املاض��ي، 
فض��اًل ع��ن فل��ول ث��الث جمموع��اٍت متش��ّددٍة 
أخ��رى ه��ي كتيب��ة مح��زة أس��د اهلل املطرودة 
م��ن بل��دة طف��س، وس��رايا األقص��ى املط��رودة 
م��ن بل��دة إخن��ل، وجي��ش اجله��اد املندح��ر عن 
القنيط��رة.  بري��ف  القحطاني��ة  يف  معقل��ه 
لتندم��ج كل ه��ذه اجملموع��ات اخلم��س، يف 
أيار املاضي، يف جسٍم واحٍد أطلقت عليه اسم 
جي��ش خال��د ب��ن الولي��د تيمن��ًا بقائ��د جي��ش 
املس��لمن ض��د ال��روم يف معرك��ة الريم��وك 

ع��ام 15 هج��ري.
نش��وء  درع��ا  حمافظ��ة  تش��هد  مل  	
أو  صغ��رى  جهادي��ٍة  س��لفيٍة  ح��ركاٍت 
متوس��طة )انظر إص��دار جملة »عن املدينة« 
اخلاّص بعنوان »طيف القاعدة«( كما حدث 
يف وس��ط ومش��ال س��ورية. ويرج��ع ذل��ك إىل 
عوامل عّدٍة منها البعد اجلغرايّف عن حركة 
طالب اجلهاد العرب، وغياب درعا عن مشهد 
انتفاضة اإلخوان املسلمن ضد حافظ األسد 
يف مثانين��ات الق��رن املاض��ي، إذ ش��كلت دمش��ق 
القريب��ة ملعب��ًا اكتف��ى ب��ه ناش��طو اإلخ��وان 
املتحدرين من درعا، مما جنبها بطش حافظ 
األسد ووحشيته اليت ظهرت يف مدن الوسط 
والش��مال، تل��ك الوحش��ية ال��يت أس��همت يف 
خل��ق جي��ٍل حرك��يٍّ ث��اٍن أش��د عنفًا م��ن آبائه، 
وجد يف منوذج القاعدة، ثم يف حتوالتها قبل 
الث��ورة وبعده��ا، التعب��ري األمث��ل ع��ن نفس��ه. 

ومل يلق معتقلو صيدنايا من أبناء حمافظة 
درع��ا، وق��ت إط��الق س��راحهم أول الث��ورة، 
احملافظ��ة  وبل��دات  ق��رى  يف  املالئ��م  املن��اخ 
اخلاص��ة.  اجلهادي��ة  مش��اريعهم  إلط��الق 
ل��والدة  املوضعي��ة  القص��ص  ل��كل  وخالف��ًا 
داع��ش يف احملافظ��ات الش��مالية والش��رقية 
م��ن رح��م جبه��ة النص��رة، أو بانقس��امها إث��ر 
إع��الن قي��ام »الدول��ة اإلس��المية يف الع��راق 
والش��ام« يف نيس��ان 2014؛ ول��دت داع��ش درع��ا 
بطريقٍة أخرى ومن رحم اجليش احلّر، مع 
ل��واء ش��هداء الريم��وك ال��ذي تأّس��س ككتيبٍة 
به��ذا االس��م يف أوائ��ل 2012، وحت��ول إىل ل��واٍء 
يف النصف الثاني من العام ذاته. أبلى »شهداء 
الريم��وك« ب��الًء حس��نًا يف قت��ال ق��وات األس��د. 
وظ��ل، خ��الل العام��ن األول��ن م��ن عم��ره، 
ش��عاراتها،  ومتبني��ًا  الث��ورة  بعل��م  متمس��كًا 
بالرغ��م م��ن الصبغ��ة الس��لفية ملؤّسس��ه أب��و 
عل��ي الري��دي ال��يت انس��حبت، مب��رور الوقت، 
عل��ى غالب مقاتلي اللواء الذي حتول، بش��كٍل 
مت��دّرج، إىل مجاع��ٍة س��لفيٍة جهادي��ٍة عل��ى 
من��وذج تنظي��م داع��ش، يرف��ع علم��ه اخل��اّص 

املش��ابه لعل��م التنظي��م يف األش��هر األخ��رية 
م��ن ع��ام 2014، ليش��كل، منذ ذل��ك الوقت، نواة 
داع��ش املتين��ة يف حمافظ��ة درع��ا، وخي��وض 
جمابه��اٍت عنيف��ًة صم��د يف معظمه��ا ض��د 
جبه��ة النصرة وأحرار الش��ام وبعض فصائل 
اجلي��ش احلّر. أما حركة املثنى اإلس��المية، 
ال��يت ب��دأت ككتيب��ٍة إس��المية الصبغ��ة ع��ام 
أّي عالم��ات تش��دٍد مبك��رٍة  تب��ِد  2012، فل��م 
بالرغ��م م��ن إحجامه��ا ع��ن رف��ع عل��م الث��ورة 
وجتنبه��ا تب��ي ش��عاراتها، م��ع أنه��ا كان��ت 
تتلق��ى الدع��م م��ن بع��ض رواب��ط وجتمع��ات 
اخللي��ج  دول  يف  املغرتب��ن  احملافظ��ة  أبن��اء 
العرب��ّي، قب��ل أن يوقف��وه م��ع املي��ل املتنام��ي 
لقادة احلركة حنو التطّرف، وقبل أن تتهم 
بعمليات خطٍف واغتياٍل كان منها اختطاف 
رئيس جملس حمافظة درعا آنذاك، الراحل 
يعق��وب العم��ار، يف الش��هر األول م��ن الع��ام 
الفائت، لتتأكد بذلك الشكوك يف أنها بذرٌة 
ثاني��ٌة لتنظي��م داع��ش، ث��م تندل��ع املع��ارك 
ضده��ا فتتقهق��ر إىل م��الٍذ آم��ٍن يف معق��ل 

حليفه��ا. 
لتنظي��م  الس��يئة  الس��معة  حت��رم  	
داعش يف مناطق س��يطرته الرئيس��ية شرقّي 
الب��الد، ث��م ممارس��ات فرع��ه يف درع��ا، ه��ذا 
الف��رع م��ن أّي تعاط��ٍف ش��عيٍّ يف احملافظ��ة، 
رغم حالة التذمر العامة من فوضى اجليش 
احل��ّر، م��ا يس��هم يف تكري��س حال��ة العزل��ة 
ال��يت يعيش��ها الدواع��ش يف منطق��ٍة معزول��ٍة 
وطرفيٍة مثل حوض الريموك. وعلى أصداء 
اهلزائ��م ال��يت متن��ى به��ا داع��ش يف س��ورية 
والع��راق م��ن غ��ري املتوق��ع أن حتظ��ى ب��أّي 
إعج��اٍب بطول��يٍّ ميك��ن توظيف��ه يف الص��راع 
ال��ذي س��يؤول، يف نهاي��ة املط��اف، إىل القض��اء 

عل��ى جي��ش خال��د وس��حقه.
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قان��ون 	 قل��م،  بش��طبة  ألغ��ى،  فكم��ا  	
الضم��ان الصح��ّي ال��ذي يعت��ر درة ت��اج 
إجن��ازات الرئي��س الس��ابق ب��اراك أوبام��ا، 
مل يرجتف قلمه وهو يوقع على حرمان 
مواطي س��بع دوٍل إس��الميٍة من تأشرية 
الدخ��ول إىل الوالي��ات املتح��دة. ولزي��ادة 
جرعة العنصرية يف هذا القرار، استثنى 
من��ه املنتم��ن إىل أقلي��اٍت مس��يحيٍة يف 
الرج��ل  نس��ف  وهك��ذا  البل��دان.  تل��ك 
إح��دى أه��م قي��م العصر احلدي��ث، بعدما 
األق��ل.  عل��ى  اخلط��اب  مس��توى  عل��ى  تكرس��ت 
القس��م،  خط��اب  يف  املس��ار  هل��ذا  األوىل  الن��ذر  ج��اءت  	
عندم��ا جل��د ترام��ب اإلدارات األمريكي��ة الس��ابقة، وكأن��ه يق��وم 
ب�»حركت��ه التصحيحي��ة«، وأطلق ش��عاراً ال يلي��ق بالدولة العظمى 
اليت سريأس��ها يف الس��نوات األربع القادمة: »أمريكا أواًل!«، كما لو 
كان��ت ه��ذه إح��دى ال��دول النامي��ة احملكوم��ة بدكتاتوري��ٍة فاس��دٍة 

جوف��اء. وطني��ٍة  دمياغوجي��ا  وراء  االختب��اء  إىل  تس��عى 
ال أدل عل��ى النزع��ة الدكتاتوري��ة ل��دى ترام��ب أكث��ر  	
م��ن برم��ه الش��ديد بالصحاف��ة. فق��د بلغ األمر بأحد مستش��اريه حّد 
القول إنه على الصحافة أن خترس، وأن تسمع بأكثر مما تتكلم! 
وذلك يف مواجهة املوقف السلّي الذي اختذته الصحف األمريكية 
م��ن الرئي��س اجلدي��د وتوجهاته اليمينية وعدم حتّرجه من إطالق 

األكاذي��ب.
إضاف��ًة إىل إلغائ��ه الضم��ان الصح��ّي وإجرائ��ه العنص��رّي  	
يف ح��ّق املس��لمن، مب��ن فيه��م أولئ��ك الذي��ن ميلك��ون ح��ق اإلقامة يف 
الوالي��ات املتح��دة، أم��ر ترام��ب ببن��اء الس��ور ال��ذي س��بق وتوع��د ب��ه 
عل��ى ط��ول احل��دود م��ع املكس��يك، مطالب��ًا اجل��ارة الفق��رية بتحم��ل 
تكالي��ف البن��اء. وه��و يتعام��ل م��ع موض��وع املنطق��ة اآلمن��ة ال��يت وعد 
بإقامتها يف سوريا مبنطق البزنس، فهدفه املعلن منها هو التخلص 
م��ن الالجئ��ن الس��ورين الفاّري��ن م��ن جحي��م احل��رب، ووقف تدفق 

ترامب الذي قال وفعل

املزي��د منه��م، إضاف��ًة إىل أن��ه يري��د حتمي��ل األعب��اء املالي��ة إلقام��ة 
املنطق��ة اآلمن��ة للمملك��ة الس��عودية. م��ن احملتم��ل أن احل��رب الفعال��ة 
عل��ى تنظي��م داع��ش اليت توعد بها، وأم��ر البنتاغون باالنتهاء من وضع 
خطته��ا يف غض��ون ش��هٍر واح��د، س��تخضع للمنط��ق التج��ارّي نفس��ه 

حبي��ث يعم��ل عل��ى حتمي��ل كلفته��ا ل��دوٍل أخ��رى.
إج��راءاٍت عملي��ٍة  وع��وده إىل  ترام��ب حتوي��ل  ب��دأ  وكم��ا  	
واملؤّسس��ية  االجتماعي��ة  املقاوم��ة  من��ت  كذل��ك  قياس��ية،  بس��رعٍة 
ض��ده بس��رعٍة الفت��ة. مظاه��راٌت كب��ريٌة تن��دد ب��ه أمام البي��ت األبيض، 
ويف خمتل��ف امل��دن األمريكي��ة، النياب��ة العام��ة توق��ف ق��راره املتعل��ق 
حبجب تأشريات الدخول للمسلمن، حمامون يعتصمون يف املطارات 
األمريكي��ة ملس��اعدة م��ن يتعّرض��ون ملن��ع الدخ��ول مبوج��ب الفرم��ان 
الرتامي العنصرّي، مليونا توقيٍع على بياٍن يطالب بإلغاء زيارة ترامب 
إىل بريطانيا، سلسلة مقاهي ستاربكس الشهرية تقرر توظيف عشرة 
آالٍف من الالجئن السورين يف فروعها املنتشرة عر العامل، للسنوات 

اخلم��س القادم��ة..
ه��ل ه��ي مؤش��راٌت مبك��رٌة إىل أن الرتامبي��ة ستنكس��ر أم��ام  	
ه��ذه املوج��ة، فإم��ا أن تتعقل��ن أو تتجه إىل نهايتها بطريقٍة أو بأخرى؟ 
أم أنه��ا سترتس��خ وميت��د تأثريه��ا إىل دول أخ��رى، كم��ا ه��ي احل��ال 
فع��اًل يف ع��دٍد م��ن ال��دول األوروبي��ة ال��يت تش��هد صعوداً مماث��اًل لليمن 
العنصرّي ذي اخلطاب الشعبوّي، فتتعزز الرتامبية بها أكثر؟ ال أحد 
ميلك جوابًا اآلن. لكن املؤسف أن مقاومة الرتامبية من خارج الواليات 
املتح��دة ه��ي أق��رب م��ا تك��ون إىل العدم، مقاب��ل مقاومٍة داخليٍة نش��طٍة 

م��ن اجملتم��ع واملؤّسس��ة احلاكم��ة األمريكي��ن.
رمب��ا الص��ن ه��ي االس��تثناء الوحي��د. فه��ي تتح��دث الي��وم عن  	
طموحه��ا لقي��ادة الع��امل، بعد ختلي »اآلخرين« عن هذا الدور، ويصّرح 
قادته��ا العس��كريون أن ان��دالع ح��رٍب م��ع الوالي��ات املتح��دة أصب��ح يف 

نط��اق االحتم��ال الواقع��ّي، ال املتخي��ل.
اخلالص��ة، يب��دو أنن��ا س��نحبس أنفاس��نا كث��رياً يف الف��رتة  	
القادم��ة. فلي��س مم��ا يدع��و إىل االطمئن��ان أن حيك��م أق��وى دول��ٍة يف 

الق��ذايف. معم��ر  يش��به  رج��ٌل  الع��امل 

م��ا كان ألكث��ر املتش��ائمن م��ن ف��وز دونال��د ترام��ب يف االنتخابات الرئاس��ية األمريكي��ة أن يتخيلوا أنه س��يحقق فعاًل بعضًا  	
مم��ا وع��د ب��ه يف محلت��ه االنتخابي��ة م��ن قراراٍت فضائحية. لكن الرجل بدا متحمس��ًا جداً لتوقيعه املعّق��د الذي ذيل به عدداً من القرارات 

م��ن ش��أنها أن تؤث��ر عل��ى حي��اة ومص��ري مالي��ن الن��اس داخ��ل الوالي��ات املتح��دة وخارجه��ا.

بكر صدقي
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أمحد عيشة

ش��كّل م��ا ح��دث مؤخ��راً يف مدين��ة  	
حل��ب، بس��يطرة جي��ش النظ��ام وامليليش��يات 
م��ع  إيراني��ًا،  واملدعوم��ة  س��ة  املؤسَّ الش��يعّية 
الغط��اء اجل��وّي الروس��ّي، يف آخ��ر أي��ام الع��ام 
2016، حلظ��ة مراجع��ٍة للجمي��ع، عس��كرين 

وسياس��ين، لتقيي��م املواق��ف وط��رح تص��ّوراٍت 
ص��ارت معروف��ًة باس��م مب��ادرات، ه��ي حت��ى 
االتف��اق  ع��ن  ع��دا  أرب��ع،  أو  ث��الٌث  تارخي��ه 
الروس��ّي الرتك��ّي، ال��ذي أش��رك ع��دداً م��ن 
الختي��ار  كمقدم��ٍة  العس��كرية،  الفصائ��ل 
اجملموع��ة السياس��ية ال��يت تتواف��ق م��ع بن��وده 
الفصائ��ل  عل��ى  احل��رب  وه��ي  احملوري��ة، 
املصنف��ة إرهابي��ة، والتش��ارك م��ع النظ��ام يف 

صيغ��ة حك��ٍم جدي��دة.
األم��ر يف غاي��ة الض��رورة للجمي��ع،  	
ويرتك��ز ح��ول أس��ئلٍة حمورّي��ة: أّي س��ورية 
نري��د؟ وم��ا الوس��ائل الالزم��ة للوص��ول إىل 
ذل��ك؟ واألكث��ر أهميًة هو ما الذي منلكه من 

الوس��ائل؟ ه��ذه 
للوقائ��ع  بس��يٍط  باس��تعراٍض  	
الب��الد  أن  جن��د  احل��ال  إليه��ا  انته��ت  ال��يت 
بات��ت متوزع��ٌة ب��ن قس��من: األول يتقاس��م 
الس��يطرة في��ه النظ��ام والفصائ��ل العس��كرية 
بنس��ٍب متفاوت��ة، وتش��رف علي��ه  املعارض��ة، 
إقليمي��ًا ودولي��ًا، حت��ت صي��ٍغ خمتلف��ة، دوٌل 
ث��الث: روس��يا وإي��ران وتركي��ا، وه��و موض��وع 
االتف��اق والرتتيب��ات األمني��ة، ث��م املفاوض��ات 
السياس��ية؛ والثاني تتقامسه س��يطرة »الدولة 
اإلس��المية« )داع��ش( وقوات وح��دات احلماية 
الش��عبية التابع��ة للفصي��ل الك��ردّي األكث��ر 
نف��وذاً، وتتحك��م في��ه، إىل ح��دٍّ بعي��د، الوالي��ات 
املتح��دة، دعم��ًا هن��ا وحرب��ًا هن��اك، وه��و خ��ارج 
جم��ال املباحث��ات والتف��اوض املط��روح حالي��ًا.

الفصائ��ل العس��كرية األكث��ر نفوذاً  	
وتأث��رياً ه��ي اإلس��المية، وصفته��ا اإلس��المية 
ليس��ت كافي��ًة لوصفها بالتط��رف واإلرهاب. 
فالعنف املفرط الذي واجه به النظام أواًل، ثم 
امليليش��يات الشيعية، وأخرياً القوات الروسية، 
اجملتم��ع الس��ورّي ال��ذي خ��رج رافض��ًا س��يطرة 
العائلة املزمنة واحتقارها للجميع، كان من 
الطبيعّي جداً أن يكون اإلسالم وعقيدته أحد 
أسلحته -إن مل يكن الوحيد- يف مواجهة ذاك 
العنف الوحشّي. لكن التحوالت اليت صاحبت 
ه��ذا الس��الح، وخاص��ًة اإلقليمي��ة والدولي��ة، 

املس��اندة واملعارض��ة، س��هلت حتويل��ه أكث��ر 
حن��و التط��رف، وه��و ال��ذي ميتل��ك أرضي��ًة 

عقيدي��ًة تس��ّوغ ذل��ك.
م��ن  السياس��ية،  املعارض��ة  أم��ا  	
ألس��باٍب  تتمك��ن،  فل��م  ومس��تقلة،  حزبي��ٍة 
وتصّوراته��ا  أواًل،  تركيبته��ا  يف  أساس��يٍة 
اإلقليمي��ة  وارتباطاته��ا  ثاني��ًا،  املتوهم��ة 
م��ن  أخ��رياً،  الس��لطة  حن��و  وهلاثه��ا  ثالث��ًا، 
تش��كيل جس��ٍد سياس��يٍّ وطّي )رغم مساعيها 
تياراته��ا  م��ن  الكث��ري  وتضحي��ات  العدي��دة 
وش��خصياتها(، جس��ٍد ميك��ن أن يك��ون موحداً 

الس��ورين. لغالبي��ة  ج��ذٍب  وعام��ل 
فق��د كانت معارض��ًة دميقراطيًة  	
دون العم��ل باآللي��ات الدميقراطية اليت تقّر 
باالخت��الف أواًل، وجتدي��د القي��ادة، وتعت��ر 
العملي��ة السياس��ية عملي��ة ص��راٍع بوس��ائل 
احمللي��ة  والفعالي��ات  الق��وى  ب��ن  س��لميٍة 
أكث��ر  -يف  فكان��ت  والدولي��ة.  واإلقليمي��ة 
أوقاته��ا- دميقراطي��ًة دون حري��ات، مس��تندًة 
إىل ج��دراٍن أيديولوجي��ٍة يصع��ب التفاع��ل 
متفاعل��ًة  وليس��ت  خاضع��ًة  وثاني��ًا  بينه��ا، 
م��ع العوام��ل اإلقليمي��ة والدولي��ة. مبعن��ى 
أنه��ا اعتم��دت سياس��ة االنع��زال داخ��ل تل��ك 
اجل��دران ب��داًل م��ن أن تب��ي اجلس��ور بينه��ا.

ال��ذي  م��ا  حالي��ًا:  امله��م  والس��ؤال  	
ميك��ن أن ت��ؤدي إلي��ه مراجع��اٌت تنش��دها تلك 

والش��خصيات؟ التي��ارات 
واملعطي��ات  الظ��روف  وف��ق  	
السابقة، اليت ترافقت مع شعوٍر ووقائع لدى 
الكثريي��ن بن��وٍع من الفش��ل أو حت��ى اهلزمية، 
وس��ط دوام��ٍة م��ن املآس��ي والتخبط��ات ال��يت 
تعي��ق إمكاني��ة اخل��روج منه��ا، ق��د تك��ون هذه 
املراجع��ات ع��وداً عل��ى ب��دء. فتعلقن��ا بالزم��ن 

هل تسفر املبادرات واملراجعات الراهنة عن أمٍل للسوريني؟

الدائ��رّي املراف��ق لأس��اطري والعقائ��د مينعنا 
م��ن التجدي��د، م��ن التق��دم، مبعن��ى أن��ه عقبٌة 
حقيقي��ٌة أم��ام اس��تيعاب املتغ��ريات ال��يت جيب 
التعام��ل معه��ا. فاالس��رتاتيجيات تنطل��ق م��ن 
الوقائ��ع حن��و إمكانية التأث��ري فيها وحتويلها 
ترس��م  وال  جدي��دة،  ممكن��ٍة  أش��كاٍل  إىل 

الوقائ��ع كم��ا تتمن��ى العقائ��د.
جدي��ًة  الوقف��ة  تك��ن  مل  وم��ا  	
وقصدي��ة، مبعن��ى أن تك��ون مراجع��ًة ونق��داً 
ملس��رية  عقائدي��ًا(  ال  )سياس��يًا  حقيقي��ًا 
الس��نوات الس��تة، بغاية حماولة التوصل إىل 
م��ا حيق��ق للن��اس م��ا يعّدونه األكث��ر أهميًة 
وض��رورًة لبن��اء البل��د م��ن حق��وٍق أساس��يٍة 
للجمي��ع دون أّي متيي��ز، ووف��ق قان��وٍن يس��ود 
عل��ى اجلميع ويكفل حري��ات الرأي والتعبري 
واالخت��الف والعي��ش الكري��م وغريه��ا م��ن 
احلقوق األساس��ية؛ ستتحول هذه املراجعات 
إىل ختندق��اٍت جدي��دة، ولك��ن بأش��كاٍل أكثر 
عقائدي��ًة وتطرف��ًا. فكلن��ا نع��رف أن النتيج��ة 
ال��يت وصل��ت إليها احلال، وال��يت تؤثر كثرياً 
تتناس��ب  ال  السياس��ية،  العملي��ة  تقيي��م  يف 
إطالقًا مع التضحيات اليت قدمها السوريون 
ومع الدمار الذي حلق بالبلد. ولكن حماولًة 
جدي��دًة لفه��م العملي��ة السياس��ية مب��ا ه��ي 
عملي��ة ص��راٍع وتواف��ٍق مس��تمّرين، ب��داًل م��ن 
التعام��ل جبم��وٍد أيديولوج��ّي، ه��ي الكفيل��ة 
بتوصلنا إىل نقاٍط مش��رتكٍة غايتها حقوق 
تك��ن  مل  وإن  تدمريه��م.  ال  والعب��اد،  الب��الد 
املراجع��ات كذل��ك س��نرى ختندق��ًا جدي��داً 
م��ن ط��رف ق��وًى إس��الميٍة أكث��ر تطرفًا من 
داع��ش، وم��ن جهٍة أخرى قوًى »دميقراطية« 
أكث��ر عقائدي��ًة و»علمن��ة«، وس��يكون الرابح 

الوحي��د ه��و ق��وى االس��تبداد والطغي��ان.

األتارب - سرييا غراف

رأي
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بوتن قليل االكرتاث بروسيا، وكذلك شأن ترامب خبصوص أمريكا. إنهما، بوتن وترامب، يهتمان جبعل العامل آمنًا بالنسبة  	
إىل األثري��اء املتخم��ن.

من��ذ أن ترّش��ح دونال��د ترام��ب لرئاس��ة أم��ريكا اس��تطاع  	
كي��ل الس��باب ل��كل ش��خٍص تقريب��ًا. لق��د أصاب��ت س��هام ش��تائمه 
املكسيكين، ووصلت إىل الصينين، وطالت كثرياً من األمريكين، 
م��ن املمثل��ة مريي��ل س��رتيب إىل اجلمه��ورّي ج��ون لوي��س. الش��خص 
الوحيد الذي ال ميكن أن خُيطئ، يف نظر ترامب، هو بوتن. قد تبدو 
غريب��ًة ه��ذه العالق��ة الوثيق��ة بن قطٍّ مسٍن عم��ل كتاجر عقاراٍت 
وكولونيٍل سابٍق يف جهاز االستخبارات السوفيييت كّرس النصف 

األول م��ن حيات��ه لقضي��ة دف��ن الرأمسالي��ة. 
سبب افتتان ترامب ببوتني

مث��ة مزاع��م أن ل��دى بوت��ن مستمس��كاٍت عل��ى ترام��ب،  	
ترغ��م الرئي��س اجلدي��د أن يغ��ّي عل��ى أنغ��ام نظ��ريه الروس��ّي. ويف 
ح��ن أن هك��ذا مستمس��كات ق��د تك��ون موج��ودة، إال أن��ه يوج��د تفس��رٌي 
أق��ل مؤامراتي��ًة ُيب��ّن س��بب تناغ��م االثنن، ونوع النظ��ام العاملّي الذي 

يش��رعان يف بنائ��ه بش��كٍل مش��رتك. 
»لي��س للعم��ال وط��ن«، هذا ما أعلنه مارك��س وأجنلز عام  	
1848. لق��د اعت��ر االثن��ان أن التضام��ن الطبق��ّي، ولي��س القومي��ة، هو 

األمر احلاسم. وهكذا مّت تأسيس األممية األوىل يف لندن عام 1864، 
وأصب��ح النش��يد األمم��ّي نش��يد الطبق��ة العاملة. لق��د برهنت احلرب 
العاملي��ة األوىل أن مارك��س كان خمطئ��ًا مجل��ًة وتفصي��اًل به��ذا 
اخلص��وص. فق��د أظه��ر عم��ال الع��امل محاس��ًا الفت��ًا لقت��ل بعضه��م، 
وكان��ت األح��زاب االش��رتاكية م��ن ب��ن قادته��م األكث��ر محاس��ًا 
للحرب. ويف خامتة املطاف أزالت فظائع النازية يف أملانيا والفاش��ية 
يف إيطالي��ا الغش��اوة ع��ن عي��ون الن��اس، لك��ن بع��د مذحب��ٍة أخ��رى يف 
احل��رب العاملي��ة الثاني��ة. أوروبا، اليت أصبح��ت أكثر تبّصراً، اجتهت 

حن��و احل��دود املفتوح��ة والتس��امح وروح اس��تيعاب اآلخ��ر واملؤّسس��ات 
متعددة البلدان. لكن على ما يبدو أن دروس التاريخ قد أصابها البالء. 
ففك��رة متيي��ز وحماب��اة أه��ل البل��د األصلي��ن عل��ى حس��اب الوافدي��ن 
الغرب��اء، وفك��رة تس��ّيد البي��ض عل��ى اآلخري��ن، والعنصري��ة والع��داء 
للس��امّية، تنتش��ر يف الوالي��ات املتح��دة. وكي��ال يفوته��م القط��ار ق��ّرر 
األوروبي��ون، يرتأس��هم الريطاني��ون، أن جيّرب��وا ش��يئًا جدي��داً ومث��رياً: 
القومّية. ها قد أخذ مواطنو أمٍم خمتلفٍة يتظاهرون من جديٍد حتت 
راي��اٍت قومي��ة، مطالب��ن أن تكون بلدانهم خاليًة من األجانب. ال بد أن 

مارك��س يستش��يط غضب��ًا يف ق��ره.
األممية اجلديدة: أفراد الُطغم احلاكمة يّتحدون!

وم��ع ذل��ك، األممي��ة حّي��ٌة وبصح��ٍة جي��دة، ولك��ن يف الطبق��ة  	
اجلديدة للمتخمن بالثروة. هذا أمٌر كان سُيدهش ماركس، الذي 
توّقع أن الطبقة الرأمسالية يف كّل بلٍد من البلدان ستواصل الصراع 

ض��د نظرياته��ا يف البل��دان األخ��رى م��ن أج��ل الس��يادة العاملي��ة.
لق��د ظه��رت طبق��ة األغني��اء الكب��ار العاملي��ة قب��ل حن��و أربع��ة  	
عق��ود. يتح��ّدر أعض��اء ه��ذه الطبق��ة م��ن بل��داٍن خمتلف��ٍة ومناب��ع 
اجتماعيٍة ش��ّتى. لديهم خلفياٌت مهنّيٌة خمتلفٌة ويكس��بون ماهلم من 
خ��الل تنويع��ٍة م��ن الط��رق القانوني��ة، وش��به القانوني��ة، واإلجرامي��ة. 
إنه��م يتنّوع��ون، م��ن ورث��ة آل روتش��يلد إىل املغامري��ن التجاري��ن 
واملس��تثمرين القائم��ن عل��ى دعمه��م. تش��مل ه��ذه الطبق��ة مضارب��ن 
مالي��ن ومصرفي��ن ورؤس��اء ش��ركاٍت مبكافآته��م الضخم��ة واملبال��غ 
حون، فض��اًل ع��ن جن��وم  اخليالي��ة ال��يت حيصل��ون عليه��ا عندم��ا يس��رَّ
أال ننس��ى لص��وص  الرياض��ة والرتفي��ه وغريه��م. وبالطب��ع، علين��ا 

الس��لطة وش��يوخ النف��ط وأم��راء املخ��درات.

ترامب وبوتني عضوان يف املؤّسسة العاملية اجلديدة للُطغم احلاكمة

ترجمة

أليكسي باير
جملة غلوباليست األمريكية/ 21 كانون الثاني

ترمجة مأمون حلي
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ترجمة

أعداٌد تبعث على الصدمة
حديث��ًا،  ص��در  تقري��ٌر  اس��تنكر  	
ع��ن منظم��ة أوك��س ف��ان، اهل��ّوة الواس��عة يف 
الث��روة ب��ن األغنياء والفقراء. املعلومات اليت 
توّص��ل إليه��ا التقري��ر، وال��يت ُتب��ّن أن حفن��ًة 
م��ن األغني��اء متل��ك أكث��ر مم��ا ميل��ك نص��ف 
الصحاف��ة.  أخب��ار  تص��ّدرت  الع��امل،  س��كان 
أّم��ا اإلحص��اء الص��ادم بدرج��ٍة أك��ر بكث��ري، 
وال��ذي مل حي��ظ باالنتب��اه بالدرج��ة نفس��ها 
عل��ى األق��ل، فه��ي أن جمموع��ة ال���1% س��يئة 
أص��واًل أكث��ر مم��ا ميلك��ه  الصي��ت متل��ك 

جمتمع��ن. اآلخ��رون  ال���%99 
يف  جدي��د.  ه��ذا  م��ن  ش��يء  ال  	
احلقيق��ة، ه��ذه أموٌر معروفٌة منذ عام 2010. 
ومن��ذ ذل��ك الوقت ي��زداد األغنياء غنًى بش��كٍل 
متصاعٍد يف حن يزداد اآلخرون فقراً. متلك 
طبق��ة األغني��اء املتخم��ن نف��وذاً غ��ري ع��ادي، 
وه��ي حت��ّول ه��ذا النف��وذ االقتص��ادّي -بش��كٍل 
إىل  تس��عى  سياس��يٍة  س��لطٍة  إىل  متزاي��د- 
بل��داٍن كث��ريٍة  الدميقراطي��ة. يف  إضع��اف 
يك��ون األغني��اء ه��م احلكوم��ة يف احلقيقة، أو 

تك��ون احلكوم��ة يف جيوبه��م.
األمميون اجلدد

ه��ذه  أن  ه��و  س��بق  مم��ا  األه��م  	
الطبق��ة غنّي��ٌة إىل درج��ة أن أفراده��ا مل يع��د 
لديه��م م��ا يش��رتكون في��ه م��ع املواطن��ن 
يف  يش��رتكون  إنه��م  لبلدانه��م.  اآلخري��ن 
م��ع  والنش��اطات  واملعتق��دات  االهتمام��ات 
أش��خاٍص م��ن نف��س الفئ��ة الثري��ة ال��يت ه��م 
ضمنه��ا، بغ��ّض النظ��ر عن أصله��م وفصلهم، 
وبغّض النظر عن كيفية مجعهم ثرواتهم. 
وه��م ميتلك��ون بيوت��ًا يف كل أحن��اء الع��امل، 
وع��ادًة م��ا تك��ون تل��ك البي��وت خ��ارج موطنهم 
األم. إنه��م يرس��لون أطفاهل��م إىل امل��دارس 
املطاع��م  يف  العش��اء  ويتناول��ون  نفس��ها، 

الفن��ادق  يف  ويقيم��ون  نفس��ها،  احلصرّي��ة 
نفس��ها. ميتلك��ون طائ��راٍت وق��وارب خاّص��ة. 
ولديه��م ق��واٌت أمني��ٌة حصرّي��ة به��م. وتق��وم 
عي��اداٌت خاّص��ٌة برعاي��ة صحته��م البدني��ة 
والنفس��ية. ولديه��م أيض��ًا م��دٌن -نيوي��ورك، 
وغريه��ا-  أجنل��وس،  ل��وس  ميام��ي،  لن��دن، 
تلق��ى أمواهل��م فيه��ا الرتحي��ب دون أن ُتط��رح 

عليه��م أس��ئلٌة زائ��دة.
أشخاٌص عامليون بال جذور

املنفوخ��ون ث��راًء لديه��م اهتم��اٌم ال  	
يذك��ر مب��ا حي��دث يف بلدانه��م. ومب��ا أنهم ال 
يس��تخدمون أّي مراف��ق عام��ٍة فم��ن املنطق��ّي 
أي  دف��ع  يري��دوا  ال  أن  إليه��م-  -بالنس��بة 
يدفعونه��ا.  ال  منه��م  وكث��ريون  ضرائ��ب؛ 
وه��م يتلق��ون املس��اعدة م��ن لفي��ٍف كبرٍي من 
االختصاصي��ن امله��رة حلماي��ة أمواهل��م م��ن 
جاب��ي الضرائ��ب. باختصار، أصبح املنفوخون 
ث��راًء يف زمانن��ا أم��ًة ال جيمعه��ا جام��ٌع م��ع 
طبق��ًة  أصبح��وا  باألح��رى،  أو،  اآلخري��ن، 
تتج��اوز احل��دود القومي��ة. إنه��م »العاملي��ون 

الصادق��ون. اجل��ذور«  مقطوع��و 
األمر الذي جيعل بوتني يسلك هذا املسلك

منوذج��ا  هم��ا  وبوت��ن  ترام��ب  	
احل��ّد األقص��ى هل��ذه اجملموع��ة، كلٌّ منهم��ا 
بطريقت��ه اخلاص��ة. بوتن، عل��ى األرجح، هو 
أغن��ى حاك��ٍم ل��صٍّ يف الع��امل، واألق��ل حي��اًء 
ب��ن أقران��ه املافيوزين. لقد حّول روس��يا إىل 
أول دول��ٍة مافيوزي��ٍة يف الع��امل لديه��ا س��الٌح 
نووّي. سياس��ته يف زعزعة اس��تقرار الواليات 
املتح��دة واالحت��اد األوروب��ي، وإث��ارة النع��رة 
القومية يف روسيا، مّت تصميمها هلدٍف واحٍد 
يف ذهنه؛ إبقاء نفس��ه وَصْحِبه املتخمن ثراًء 
يف الس��لطة. يزع��م بوت��ن أن��ه وط��يٌّ روس��ّي، 
لكنه يستنزف أموال روسيا بال حياء، مفسداً 

كل مؤّسس��اتها تقريب��ًا. 
ترام��ب لي��س ملياردي��راً فحس��ب  	
كان  إن  يقين��ًا  يع��رف  أح��د  ال  أن��ه  )م��ع 
كذل��ك، ألن��ه ميي��ل إىل املغ��االة يف حج��م 
ثروت��ه(، ب��ل إن طريقت��ه يف إدارة األعم��ال 
ُتل��ّي أيض��ًا رغب��ات األثري��اء املتخم��ن بش��كٍل 
مباش��ٍر ألّن مباني��ه جتذبه��م. وعل��ى عك��س 
صخ��ب ش��عاراته الدعائي��ة، ف��إن ترام��ب ال 
تهم��ه أم��ريكا، وال يعني��ه »جعله��ا عظيم��ًة 
م��ن جدي��د«. ودون إط��الق ث��ورٍة أمريكي��ة 
-وه��و ح��دٌث م��ا زال الع��امل ينتظره- ال ميكن 
ألم��ريكا إطالق��ًا أن تك��ون »أعظ��م« مم��ا هي 
علي��ه اآلن، س��واء بالنس��بة إىل ترام��ب أو م��ن 

ه��م عل��ى ش��اكلته.
ترام��ب  أن  يب��دو  احلقيق��ة،  يف  	
يك��ره الوالي��ات املتح��دة، بالنظ��ر إىل مق��دار 
اللؤم الذي يهاجم به األمريكين اآلخرين، 
وبالنظر إىل الطريقة اليت حيطُّ بها من قدر 
مؤّسس��ٍة أمريكي��ٍة هل��ا كرياؤها؛ مؤّسس��ة 
الرئاس��ة. م��ن ناف��ل الق��ول أن ترام��ب، ش��أن 
أّي ف��رٍد م��ن أف��راد طغمٍة حاكم��ة، مل يدفع 
أّي ضرائ��ب من��ذ س��نوات. والء ترام��ب لي��س 
ألم��ريكا، وإمن��ا ألمة األثري��اء املتخمن. إن 

ترام��ب وبوت��ن أبن��اء بل��ٍد واح��د.
لق��د أّك��د البع��ض أن��ه حامل��ا يتوىل  	
ترام��ب منص��ب الرئاس��ة س��يضّحي باملص��احل 
األمريكي��ة لص��احل املصاحل الروس��ية. ولكن 
م��ن اخلط��أ تب��ّي ه��ذا االف��رتاض، ألّن بوت��ن 
قلي��ل االك��رتاث بروس��يا بق��در م��ا أن ترامب 
قلي��ل االك��رتاث بأم��ريكا. االثن��ان يأبه��ان 
جلع��ل العامل آمنًا لنفس��يهما وجلميع أولئك 
املنفوخ��ن ث��راًء. ويلي��ق بهما أن يتبّنيا ش��عاراً 
مش��رتكًا: ي��ا أف��راد الُطغ��م احلاكمة يف هذا 

الع��امل احت��دوا!
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صياد املدينة

 عضو الشــبكة السورية
لإلعــام المطبوع

ويف مقط��ٍع مص��ّوٍر بث��ه اخلاطفون  	
ظه��ر  اإلنرتن��ت،  ش��بكة  عل��ى  أي��اٍم  قب��ل 
اليدي��ن  مكب��ل  تقريب��ًا،  عاري��ًا  اهل��ادي  أب��و 
والقدم��ن، يبك��ي ويرج��و ش��قيقه أن يفع��ل 
الفدي��ة  مبل��غ  جلم��ع  يس��تطيع  م��ا  كل 
املطل��وب إلط��الق س��راحه: »أمح��د.. بب��وس 
إي��دك ي��ا خي��ي بب��وس إي��دك.. إل��ي مع��ك 26 
مليون، ويف 10 مليون عند أهلي، ويف 70 ألف 
]دوالر عل��ى األرج��ح[ باخلزن��ة. بي��ع دهب��ات 
مرت��ي، والفي��ال ارهنه��ا.. بيعه��ا. بب��وس إي��دك 
ي��ا خي��ي تدب��ر 200 مليون م��ن حتت األرض«. 
املبل��غ كب��رٌي ب��ال ش��ك، وي��كاد ي��أكل كل م��ا 
جن��اه أب��و اهل��ادي م��ن أم��واٍل خ��الل س��نوات 
»األزمة«، لكن ال بأس، فاملهم أال يرتك أسرياً 
يف ه��ذه احل��ال: »أمتع��ذب كل ي��وم كت��ري. 
أبق��ى ب��دي ش��ي، ب��دي إرج��ع ل��والدي ب��س«.

صافيت��ا  ش��ّبيحة  يب��ادر  مل  	
باخلط��ف،  س��باقن  يكون��وا  ومل  باالعت��داء، 
ب��ل أرادوا فق��ط رد االعتب��ار وكس��ر رأس 
»هاحلي��وان، الل��ي أبيع��رف م��ع م��ن علق��ان« 
ح��ن خط��ف، قب��ل أش��هر، رج��اًل ثقي��اًل م��ن 
ل��ريٍة  ملي��ون   50 فديت��ه  وقب��ض  صافيت��ا، 

 احلرية ألبو اهلادي

كم��ا قي��ل، ب��ل وأج��ر أهله -قبل س��اعاٍت من 
إط��الق س��راحه- عل��ى توجي��ه بطاق��ة ش��كٍر 
»لشباب سلحب« وللدفاع الوطّي فيها، و»على 
رأس��هم األس��تاذ ح��ازم غب��ارة أب��و اهل��ادي«، 
جله��وده »يف إطالق س��راح الس��يد إبراهيم..«. 
رمب��ا كان العت��داء ح��ازم أواًل عل��ى »مجاع��ة 
صافيت��ا« دوٌر يف ختفي��ف وط��أة م��ا ح��دث 
أن  لك��ن  غيظه��م،  وكظ��م  أش��قائه  عل��ى 
يص��وَّر هك��ذا يف ه��ذا الوض��ع امله��ن، ثم ينش��ر 
املقط��ع عل��ى صفح��ات الفيس��بوك، ليتس��لى 
برؤيت��ه »العالك��ن ووالد احل��رام« ويش��مت 
ب��ه نك��رات الناس، فهذا ما ال يطيقه آل غبارة 
وال ش��ّبيحة س��لحب الذي��ن يهابه��م الصغ��ري 
قب��ل الكب��ري يف س��هل الغ��اب وحمافظ��ة محاة 
كله��ا. وللص��ر ح��دوٌد ق��د تنته��ي حب��رق 
األخض��ر والياب��س يف صافيت��ا »إذا م��ا بيطل��ع 
خيي حازم خالل 24 ساعة«، كما كتب أحد 
إخوت��ه يف منش��وٍر غاض��ٍب عل��ى الفيس��بوك، 
قب��ل أن حي��ذف م��ا كت��ب، انصياع��ًا للعق��ل 
وانتظ��اراً للمفاوض��ات ال��يت مل تنت��ه بع��د م��ع 
اخلاطف��ن. وخالل االنتظار يتش��ارك حمبو 
»أبو اهلادي« مقطعًا جيمع صوراً خمتلفًة له، 

يف وقفاٍت ش��اخمٍة باللباس العس��كرّي، وإىل 
جان��ب س��ياراٍت ودراج��اٍت ناري��ٍة حديث��ة، أو 
جبان��ب أس��ٍد مض��اٍف برنام��ج الفوتوش��وب، 
أو حام��اًل طفل��ه ه��ادي كأٍب آدم��يٍّ وحن��ون. 
وترف��ع أغني��ة »عف��وك ي��ا م��والي«، املصاحب��ة 
للص��ور، درج��ة التأث��ر ب�»م��ا خلي��ت ل��ي وال 

غال��ي، عف��وك ي��ا م��والي«.
يقس��م  مس��ّرٍب  تس��جيٍل  يف  	
قحط��ان، ش��قيق ح��ازم، ب�»ح��ق اإلم��ام عل��ي« 
إنهم يساعدون الفقراء، ومل يؤذوا علويًا، وال 
مرش��ديًا وال مس��يحيًا، وحي��دد نطاق عملهم 
ب�»السّنية بس«. ويعرتف: »خطفنا مسلحن.. 
هرتن��ا  قتلتن��ا..  ف�»الس��ّنية  س��ّنية«،  خطفن��ا 

وم��ا ض��ل وال عل��وي«. ه��ري 

مت��ّر عل��ى بل��دة س��لحب، وآل غبارة  	
بالتحدي��د، أوق��اٌت عصيب��ٌة ه��ذه األي��ام. إذ 
وق��ع رأس دفاعه��ا الوط��ّي وجن��م ش��ّبيحتها 
أب��و اهل��ادي، ح��ازم غب��ارة، يف األس��ر بع��د أن 
ش��ّبيحة  م��ن  أخ��رى  مجاع��ٌة  اختطفت��ه 
صافيت��ا أو دفاعه��ا الوط��ّي، من��ذ عش��رين 

بكم��ن. يوم��ًا، 

قائد شّبيحة سلحب
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