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ما بعد معركة الباب
بع��د عن��اء كب��ري ومع��ارك شرس��ة كلف��ت الكث��ري م��ن الضحاي��ا، اس��تطاعت الق��وات املش��اركة يف  	
محل��ة درع الف��رات ال��ي أطلقه��ا اجلي��ش الس��وري احل��ر، مدعوم��ًا بالق��وات الرتكي��ة، حتري��ر مدين��ة الب��اب 

بري��ف حل��ب م��ن داع��ش.
غ��ري أن جمري��ات األي��ام األخ��رية م��ن املعرك��ة ح��ول الب��اب تعي��د التذك��ري بالتحال��ف املوضوع��ي  	
ب��ن أع��داء الث��ورة املتباين��ن. فف��ي ح��ن قاوم��ت داع��ش حت��ى آخ��ر قواه��ا يف املدينة ال��ي دّمرت بش��كل كبري، 
بدا انس��حابها أمام قوات األس��د س��ريعًا حتى اس��تطاعت هذه القوات االتصال مبناطق س��يطرة قوات س��ورية 
الدميقراطية ش��رق الباب، ليفرض الطرفان س��داً أمام اس��تمرار تقدم درع الفرات الي صار عليها لتتمدد 
أن حت��ارب ق��وات األس��د، احملمي��ة باملظل��ة الروس��ية، أو ق��وات قس��د، ال��ي ال ترتك فرصة متر دون االس��تقواء 

بالتحال��ف الدول��ي والوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة.
يف ه��ذه املنطق��ة الصغ��رية م��ن ش��رق الب��اب يس��تند االس��تعصاء اجلغ��رايف عل��ى األرض إىل توازن��ات  	
أك��ر بكث��ري، وال يعل��م أح��د إىل م��اذا س��تؤول، لك��ن املؤك��د أن عداء هذه األط��راف لبعضه��ا، النظام وداعش 
وقس��د، ال يق��ارن بعدائه��ا للث��ورة، ألن ه��ذه اجله��ات الث��الث تس��تقي م��ن مص��در واح��د للقي��م ورؤي��ة واح��دة 

للع��امل، ه��ي االس��تبداد والطغي��ان واإلمي��ان بالق��وة اجمل��ردة.
وم��ن ه��ذه الرؤي��ة نفس��ها يأت��ي تس��ابق كلٍّ م��ن األس��د وق��وات حزب االحت��اد الدميقراط��ي الكردي  	
عل��ى حي��ازة »الوكال��ة احلصري��ة للح��رب عل��ى اإلره��اب«، ظنًا م��ن الطرفن أن العامل جم��رد عجوز غربية 
مذع��ورة ميك��ن أن تدف��ع كل ش��يء لق��اء ختليصه��ا م��ن املخت��ل الداعش��ي، وم��ن يفع��ل ذل��ك س��يكافأ ب��كل م��ا 
يش��اء؛ اس��تعادة للش��رعية أو بناؤها، منح س��ورية لبش��ار أو الس��ماح بقيام دويلة كردية فيها، التغاضي عن 

موج��ات القت��ل الوحش��ية والرامي��ل والكيم��اوي هن��ا، وع��ن التهج��ري والفاش��ية هن��اك.
رغ��م كل م��ا تعرضن��ا ل��ه م��ن الظل��م املرتاك��م واملرك��ب ال ب��د أن نتذك��ر أن سياس��ات الع��امل ال  	
تعمل بهذه الطريقة. وأن القوى الدولية قد تعتمد مؤقتًا على قوى حملية قادرة على مواجهة خطر أسود 
كداع��ش، وه��ذا م��ا ينطب��ق عل��ى وح��دات احلماي��ة، وق��د يس��رها م��ا ميكن أن يصي��ب داعش م��ن ضعف على 
يد امليليش��يات الش��يعية وقوات األس��د؛ غري أن هذا س��يبقى دون ترمجة سياس��ية. وستأتي ساعة حساب كل 

املس��تبدين والدواع��ش مهم��ا اختلف��ت أل��وان األع��الم ال��ي يرفعونه��ا.



ٍ

ال��ي خرج��ت  املناط��ق  يف مجي��ع  	
ع��ن س��يطرة األس��د ب��رزت حاجة ماّس��ة إىل 
إنش��اء حماك��م تفص��ل ب��ن اخلص��وم وت��رد 
املظ��امل، وتق��وم عل��ى إمض��اء عق��ود ال��زواج 
والط��الق والبي��ع والش��راء وغريه��ا. حمكمة 
اع��زاز املركزّي��ة إح��دى ه��ذه احملاك��م الي 

س��نتعرف إليه��ا يف ه��ذا الع��دد.

حممد سرحيل

حمكمة اعزاز املركزية

مرحلة التأسيس
حتري��ر  وبع��د   ،2012 منتص��ف  	
مدين��ة اع��زاز بري��ف حل��ب الش��مالي، ونظ��راً 
لض��رورة وج��ود جه��ة قضائي��ة حت��ل حم��ل 
احملاكم النظامية؛ تداعى عدد من خرجيي 
هل��ذه  للتص��دي  الش��ريعة  كلي��ة  وط��الب 
املس��ألة، فأسس��وا اهليئ��ة الش��رعية يف مدين��ة 
اع��زاز، ال��ي كان يس��يطر آن��ذاك عليه��ا ل��واء 
عاصف��ة الش��مال التاب��ع للجي��ش الس��وري 
احل��ر، م��ع وج��ود ضئي��ل لل��واء عم��رو ب��ن 
عبي��د  أمح��د  يق��وده  كان  ال��ذي  الع��اص 
وباي��ع جبه��ة النص��رة يف م��ا بع��د، وال��ذي مل 
يك��ن راضي��ًا ع��ن اهليئ��ة ألنه��ا مل تك��ن »حتكم 
اهليئ��ة  ب��دأت  نظ��ره.  م��ن وجه��ة  بالش��رع« 
مبمارس��ة عمله��ا كس��لطة أم��ر واق��ع، ومل 
يك��ن مجي��ع القائم��ن عليه��ا آن��ذاك أصح��اب 
فاق��ت  ذل��ك  ورغ��م  وخ��رة،  اختص��اص 
2013 ضّج��ت  آب  س��لبياتها. ويف  إجيابياته��ا 
املدين��ة بنب��أ اغتي��ال رئيس��ها، الش��يخ يوس��ف 
أم��ام  للص��وت  كامت  مبس��دس  عّش��اوي، 
منزل��ه، وه��و أح��د الوج��وه الثوري��ة الب��ارزة يف 
اع��زاز، ليعقب��ه الش��يخ ولي��د العرّي��ض، وه��و 
حيظى أيضًا بسمعة حسنة وقبول لدى أهل 
مدينت��ه. مل يُط��ْل بق��اء العرّي��ض يف منصب��ه 
حتى حلق بصديقه الش��يخ يوس��ف، إذ قضى 
يف ش��باط 2013 يف معرك��ة »س��يفات« ال��ي 
اس��تجاب فيه��ا لدع��وات النف��ري الع��ام عل��ى 
خلفّي��ة هج��وم عني��ف ش��ّنته ق��وات النظ��ام.

عقب س��يطرة تنظي��م دولة العراق  	
والش��ام عل��ى اع��زاز يف تش��رين األول 2013 
توّق��ف عم��ل اهليئ��ة بش��كل كام��ل، إال أنه��ا 
س��رعان م��ا ع��ادت إىل العم��ل بع��د انس��حاب 

.2014 ش��باط  أواخ��ر  التنظي��م 
مراحل تطورها

نفس��ها  اهليئ��ُة  وج��دت  كغريه��ا  	
عاج��زًة ع��ن االس��تمرار م��ا مل متل��ك مقومات 
وج��ود  م��ن  ب��ّد  ال  إذ  حقيقي��ة،  قضائي��ة 

أح��كام وتش��ريعات مقّنن��ة ومفّصل��ة لتب��ت 
يف القضاي��ا، األم��ر ال��ذي دفعه��ا إىل تطوي��ر 
عمله��ا وآلياته��ا، فاعتم��دت القان��ون العرب��ي 
املوح��د املس��تمد م��ن الش��ريعة اإلس��المية، 
وهو قانون مبوب ومقّس��م على مواد ش��رعية 
فقه��ي  مذه��ب  عل��ى  يعتم��د  وال  قانوني��ة، 
واح��د، فض��اًل عن صدوره من جامعة الدولة 
العربي��ة واالع��رتاف ب��ه م��ن ِقَبله��ا؛ لتصب��ح 
اهليئة تابعة جمللس القضاء األعلى ويتحّول 

املركزي��ة. احملكم��ة  إىل  امسه��ا 
يق��ول رئيس��ها احلال��ي، مصطف��ى  	
س��لطان، يف لق��اء م��ع »ع��ن املدين��ة«: »حت��رتم 
القضائي��ة وتفص��ل  التخّصص��ات  احملكم��ة 
بينه��ا. ولديه��ا ع��دة حماك��م؛ كمحكم��ة 
اجلناي��ات، وحمكم��ة جزائي��ة، وجه��از نياب��ة، 
حماك��م  أيض��ًا  وحت��وي  حتقي��ق،  وجه��از 
ومعام��الت  ش��خصية  وأح��وال  مدني��ة 
مالي��ة. كم��ا أنه��ا تض��م 36 قاضي��ًا يف ش��تى 
االختصاص��ات، ولديه��ا 43 موظف��ًا ومس��اعداً 
عدلي��ًا، فيم��ا يتب��ع هل��ا 60 عنص��راً كعناص��ر 

القضائي��ة«. الش��رطة  يف  ضابط��ة 
ب��دوره يق��ول املفت��ش القضائ��ي يف  	
احملكم��ة حمم��د زيت��ون )75 عام��ًا قض��ى 30 
منه��ا يف ممارس��ة احملام��اة( إن احملكم��ة تع��ّد 
منوذجًا لقصر عدلي مصغر؛ الحتوائها على 

التميي��ز  كمحكم��ة  واختصاص��ات  أقس��اٍم 
)النقض( الي ال توجد إال يف القصر العدلّي 

ضم��ن حماك��م احملافظ��ات الكب��رية.
تفجري احملكمة

تع��ّرض حاج��ز احملكم��ة يف الع��ام  	
املاض��ي هلجم��ات متع��ددة مل ُيع��رف املس��ؤول 
عنه��ا، إال أن مص��ادر تش��ري إىل أن املتهم��ن 
غالب��ًا ه��م بع��ض املنتفع��ن الذي��ن تض��رروا 
م��ن ق��رارات احملكم��ة ال��ي تس��عى جاه��دة 
أو  التج��اوزات  ومن��ع  املهّرب��ن  تطوي��ق  إىل 

املدين��ة. يف  االعت��داءات 
ويف ظه��رية الس��ابع م��ن كان��ون  	
حت��وي  ش��احنة  ضرب��ت  املنص��رم  األول 
إذ  مبن��ى احملكم��ة،  املتفج��رات  م��ن  أطنان��ًا 
متك��ن الس��ائق االنتح��ارّي من َص��ْدم احلاجز 
بس��رعته  احملكم��ة  قب��ل  الواق��ع  احلدي��دي 
بأمت��ار  احلاج��ز  جت��اوز  وبع��د  الش��ديدة، 
انفج��رت الش��احنة لتحدث جم��زرة مرّوعة.

وتش��ري الوثائ��ق واإلحص��اءات ال��ي  	
حصل��ت »ع��ن املدين��ة« على نس��خة منها إىل 
أن 48 ش��خصًا موّثق��ن باالس��م اسُتش��هدوا 
جّراء التفجري، 33 منهم مدنيون بينهم نساء 
وأطف��ال ونازح��ون م��ن الع��راق، فيم��ا فق��دت 
احملكمة 15 من كوادرها من أبرزهم الشيخ 
أس��امة اجلاس��م والقاض��ي يوس��ف احلس��ن. 
أم��ا املصاب��ون فق��د بل��غ عدده��م 166 ش��خصًا، 
ع��وجل 86 منه��م داخ��ل س��ورية ونق��ل البقي��ة 
إىل املش��ايف الرّتكّي��ة. ووّث��ق اإلحص��اء أيض��ًا 
أمس��اء 7 مفقودي��ن حتول��ت أجس��ادهم إىل 
أش��الء ممّزق��ة، فيم��ا تقول مص��ادر أخرى يف 
احملكمة إن عدد الضحايا جتاوز العدد أعاله 
نظ��راً لع��دم التعرف على العديد من اجلثث.

م��ن جه��ة أخ��رى تع��رض مبن��ى  	
السرايا، الذي يقع وسط سوق اعزاز وتتخذه 
احملكمة مقراً هلا، ألضرار مادية بالغة خرج 
مبوجبها عن العمل بشكل كامل، وهو مبنى 
أثري بناه الفرنسيون خالل االنتداب، األمر 
ال��ذي دف��ع اخلارجي��ة الفرنس��ية إىل إص��دار 

بي��ان اس��تنكار هل��ذه »اجلرمي��ة اإلرهابي��ة«. أمساء الشهداء
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ال تس��تطيع رح��اب الوق��وف عل��ى  	
قدميه��ا من��ذ أن انفج��ر به��ا لغ��م أرض��ي وه��ي 
تلع��ب يف بيته��ا يف بل��دة أخرتي��ن، ال��ي ع��ادت 
إليه��ا م��ع أس��رتها من��ذ أربع��ة أش��هر، بع��د 
حتريره��ا م��ن تنظي��م الدول��ة، خملف��ًا طفل��ة 
عاج��زة جن��ت من املوت »مبعج��زة إهلية« على 

ح��د ق��ول الطبيب��ة ال��ي تعاجله��ا.
رح��اب واح��دة م��ن مئ��ات األطف��ال  	
بليغ��ة  إلصاب��ات  تعرض��وا  الذي��ن  واألف��راد 
نتيج��ة األلغ��ام ال��ي زرعه��ا التنظي��م يف كل 
م��كان وكيفم��ا اتف��ق، ف��أودت حبي��اة الكث��ري 

دائم��ة. بعاه��ات  الباق��ن  وخلف��ت  منه��م 
غ��ري  األس��لحة  م��ن  األلغ��ام  تع��د  	
الفتاك��ة، بي��د أن تأثريه��ا ميت��د طوي��اًل بع��د 
انته��اء احل��روب، لتضي��ف إىل قوائ��م الضحايا 
ضحاي��ا ج��دداً يف كل م��رة، يعيش��ون معاق��ن 
مبت��وري األي��دي أو األرج��ل أو فاق��دي إح��دى 

البص��ر. أو  كالس��مع  احل��واس 
من يزرع األلغام؟

م��ن  الس��ابع  الش��هر  بداي��ة  من��ذ  	
ع��ام 2016، م��ع انط��الق مع��ارك كلٍّ م��ن درع 
الف��رات وق��وات احلماي��ة الكردي��ة ضد تنظيم 
الدول��ة، ش��هدت ق��رى الري��ف الش��رقي حلل��ب 
زراع��ة كب��رية لأللغ��ام األرضي��ة، وخصوص��ًا 
يف الطرق الزراعية وبعض البيوت الي تعتر 

»خ��ط جبه��ة«، إلعاق��ة تق��دم ه��ذه الق��وات.

وي��روي األس��تاذ حام��د العل��ي، م��ن  	
قري��ة الش��يخ ناص��ر يف الري��ف الش��رقي، أن 
التنظيم شعر بقرب انتهاء وجوده يف املنطقة 
من��ذ بداي��ة ذل��ك الش��هر، وأن رت��اًل م��ن عربات 
تابع��ٍة ل��ه، مكون��ًا م��ن س��يارة جي��ب مموه��ة 
وث��الث س��يارات بي��ك آب دف��ع رباع��ي، دخ��ل 
القري��ة حمم��اًل بالعب��وات واأللغ��ام اليدوي��ة 
واإللكرتوني��ة ال��ي قام��وا بزراعته��ا يف الطرق 
الرتابي��ة وبع��ض البي��وت، ونبه��وا أبن��اء القرية 
ويؤك��د  املنطق��ة.  م��ن  االق��رتاب  ع��دم  إىل 
األستاذ حامد: »كنا نسمع أصوات انفجارات 
األلغام كل يوم جراء مرور احليوانات الرية 

العاب��رة كالقط��ط وال��كالب«.
ع��ن  املس��ؤول  عل��ي،  ويؤك��د  	
يف  الط��وارئ  قس��م  يف  للس��ورين  الرتمج��ة 
مش��فى كيلي��س، أن أكث��ر م��ن مئ��ة حال��ة 
إسعافية دخلت املشفى نتيجة انفجار األلغام 
م��ن  معظمه��م  املاضي��ن،  الش��هرين  خ��الل 

األطف��ال.
متطوعون بأدوات بدائية لتفكيك األلغام

يعتم��د املتطوع��ون الذي��ن يقوم��ون  	
بتفكي��ك األلغ��ام عل��ى أدوات يدوي��ة إلزالته��ا، 
وه��ي مس��ابر رقيق��ة وطويل��ة لتحدي��د م��كان 

لتفكيك��ه. وبانس��ة  ومطرق��ة  اللغ��م، 
أح��د  رس��الن،  حمم��د  يق��ول  	
املتطوع��ن يف مدين��ة منب��ج، وال��ذي اكتس��ب 

جبان��ب س��ريرها يف املش��فى احلكوم��ي مبدين��ة كيلي��س الرتكي��ة جتل��س رح��اب )10 س��نوات( ومعه��ا أق��الم تلوي��ن لرتس��م مخس��ة  	
أصاب��ع عل��ى الدف��رت ال��ذي قال��ت إن طبيب��ة املش��فى هي من اش��رتته هلا. وعند س��ؤالي عن س��بب رمسها األصابع اخلمس��ة أجاب��ت أنها وأخواتها 

الث��الث وأمه��ا ه��م م��ن يف الص��ورة، وعندم��ا يع��ود والده��ا م��ن املعتق��ل يف س��جون األس��د سرتس��م إصبع��ًا سادس��ًا.

يف  وج��وده  م��ن  األلغ��ام  تفكي��ك  يف  خرت��ه 
كتيب��ة اهلندس��ة أثن��اء خدم��ة العلم: »ليس��ت 
بتفكي��ك  يقوم��ون  والذي��ن  مع��دات،  لدين��ا 
االلغ��ام مع��دودون عل��ى األصاب��ع. ويعتم��د 
تنظيم الدولة على طرق جديدة ومبتكرة يف 
زراع��ة األلغ��ام«. وع��ن طريقة تفكي��ك األلغام 
خيرن��ا: »تت��م يف البداي��ة عملي��ة الكش��ف ع��ن 
اللغ��م م��ن خ��الل املس��بار. وعند حتدي��د مكانه 
حنف��ر حول��ه حت��ى يظه��ر بش��كل كام��ل، 
ث��م ننتزع��ه حب��ذر بواس��طة حرب��ة البندقي��ة 

بتفج��ريه«.  نق��وم  وأحيان��ًا  ونعطل��ه، 
حمم��د، ال��ذي أزال خ��الل األش��هر  	
املاضي��ة أكث��ر م��ن 500 لغ��م عل��ى ح��د قول��ه، 
ق��ال إن األلغ��ام مزروع��ة يف كل األماك��ن؛ 
يف البي��وت وامل��دارس وداخ��ل األض��واء وعل��ى 
أب��واب البي��وت وحت��ت األش��جار ويف الط��رق 
الزراعي��ة، م��ا جيع��ل املهم��ة صعب��ة للغاي��ة. إذ 
يق��وم املتطوع��ون بالكش��ف األول��ي على البيت 
أو األرض، و»يس��تغرق األم��ر س��اعات كثرية 
ورمب��ا أيام��ًا«. وال يعد هذا الكش��ف دقيقًا، فقد 

تك��ون هن��اك ألغ��ام مموه��ة أو خمفي��ة.
لديه��م  ليس��ت  املتطوع��ن  بع��ض  	
اخل��رة الكافية، وفقد بعضهم احلياة نتيجة 
انفج��ار لغ��م، وكان آخره��م أح��د متطوع��ي 
قرية العرمية. يقول أبو حسن، والده، إنه مل 
يرد البنه هذه املهمة اخلطرة، وخصوصًا بعد 

مصطفى أبو مشس

رادار املدينة
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أن فقد إحدى يديه أثناء إزالة األلغام، ولكنه 
كان يص��ر عل��ى الذه��اب يف كل م��رة يطلبه 
فيه��ا أحده��م. وكان ق��د اكتس��ب خرته من 
مرافقته أحد الذين يعملون يف هذه املهنة. يف 
املّرة األخرية مل يعد، »فقد كان اللغم ثنائيًا« 
حس��بما ق��ال الذي��ن رأوا امل��كان. ق��ام بتفكي��ك 
ت��اركًا  اآلخ��ر،  انفج��ار  إىل  أدى  م��ا  األول 

طفلت��ه الصغ��رية ب��ال أب.
يس��مى ه��ذا الن��وع من إزال��ة األلغام،  	
اإلنس��اني.  الن��وع  املتح��دة،  األم��م  حبس��ب 
ويه��دف إىل اس��تعادة األم��ن عل��ى مس��توى 
اجملتم��ع احملل��يّ بتطه��ري األرض م��ن األلغ��ام 
مل  ال��ي  احل��رب  خملف��ات  وم��ن  األرضي��ة 
تنفج��ر، حبي��ث ميك��ن للمدني��ن أن يع��ودوا 
إىل دياره��م وإىل ممارس��ة أعماهل��م وضم��ان 
س��المتهم يف املناط��ق ال��ي مت تطهريه��ا. ويف 
الغال��ب تق��وم به��ذا العم��ل وح��دات عس��كرية 
أو مؤسس��ات خمتص��ة، ويف ظ��ل غيابه��ا يلج��أ 
األهالي إىل املتطوعن أو إىل أفراٍد يتقاضون 
مبلغ��ًا م��ن املال يص��ل إىل 25000 لرية لتفكيك 
اللغ��م الواح��د، م��ن أج��ل الع��ودة إىل بيوته��م.

منظم��ة  عملي��ات  فري��ق  وكان  	
smac ق��د أعل��ن من��ذ ش��هر خل��و بل��دة أخرتي��ن 
من األلغام واعتبارها آمنة بعد أن قام الفريق 
بالكش��ف ع��ن األلغ��ام وإزالته��ا. وذك��ر مدي��ر 
أن  ال��كل  لرادي��و  احلس��ن  عدن��ان  العملي��ات 
تنظي��ف املدين��ة اس��تغرق ش��هراً كام��اًل، وأنه 
مت التوج��ه إىل املنطق��ة بع��د ع��ّدة بالغ��ات 
م��ن اجملل��س احملل��ي واملدني��ن. مؤك��داً أن 
تنظي��م الدول��ة ق��ام بزراع��ة 400 لغ��م أرض��ي 
قب��ل خروج��ه من القرية، موزع��ة بن البيوت 
واملدارس واملرافق العامة واألراضي الزراعية.

األغنام ككاسحات ألغام
درج يف اآلون��ة األخ��رية اس��تخدام  	
قطع��ان األغن��ام ككاس��حات ألغ��اٍم يف الق��رى 
ال��ي ح��ررت م��ن التنظي��م. يق��ول احل��اج أب��و 
عل��ي م��ن قرية الكاوكلي يف الريف الش��رقي 
ملدين��ة حل��ب: »بع��د أن كن��ا نؤج��ر األراض��ي 
لرع��اة األغن��ام صرنا ندفع هلم النقود للرعي 
يف أراضين��ا ال��ي مل نس��تطع حصاده��ا خوف��ًا 
م��ن وج��ود األلغ��ام«. ويت��م االتف��اق م��ع الرع��اة 
عل��ى إط��الق أغنامه��م يف األرض ال��ي يتكفل 
صاحبه��ا بدف��ع مث��ن »كل رأس غن��م ينف��ق 
نتيج��ة انفج��ار لغم به« حبس��ب قول أبو علي.

ه��ذه  األلغ��ام يف  زراع��ة  أدت  وق��د  	
املناط��ق إىل حت��ول مس��احات شاس��عة م��ن 
األراضي الزراعية إىل أرض مهجورة نتيجة 
أراضيه��م. يف  العم��ل  م��ن  املزارع��ن  خ��وف 

إىل من نلجأ؟
يقتص��ر عم��ل الفصائ��ل عل��ى الن��وع  	
العسكري من إزالة األلغام، وهي عملية يقوم 
به��ا جن��ود مدرب��ون لفت��ح مم��ر آم��ن حبي��ث 
ميك��ن هل��م أن يتقدم��وا أثن��اء القت��ال. وتعن��ى 
ه��ذه العملي��ة بإزال��ة األلغ��ام ال��ي تع��رتض 
الط��رق املطلوب��ة لتق��دم اجلنود أو انس��حابهم 
أثن��اء املعرك��ة. وتس��تخدم فيه��ا كاس��حات 
األلغ��ام واهلراس��ات وأجه��زة قط��ع احلش��ائش 
جب��رارات  ربطه��ا  يت��م  ال��ي  واحلّف��ارات، 
مصفح��ة لتدم��ري األلغ��ام يف األرض. بينم��ا 
ال تس��تطيع ه��ذه األدوات الدخ��ول إىل البيوت 
الي عششت األلغام يف داخلها، وليست هناك 

وح��دات هندس��ية تق��وم به��ذا العم��ل.
من��ذ ش��هرين انتق��ل خال��د األمح��د  	
وأس��رته للعي��ش يف قرية كف��ره بالقرب من 

مدينة اعزاز، بعد أن حررت يف الشهر العاشر 
م��ن ع��ام 2016 م��ن تنظي��م الدول��ة. ولكن لغمًا 
انفجر يف البيت الذي س��كنه وأدى إىل فقدان 
أح��د أطفال��ه بص��ره بالكام��ل واآلخ��ر إح��دى 
عيني��ه. يق��ول: »اس��تأجرنا البيت ب���15000 لرية 
شهريًا من اجمللس احمللي يف القرية. وراجعنا 
اجملل��س أكث��ر م��ن م��رة ليكش��ف ع��ن وج��ود 

األلغ��ام ولك��ن ال جمي��ب«.
املتطوع��ن  أح��د  إىل  خال��د  جل��أ  	
ال��ذي أزال ثالث��ة ألغ��ام م��ن البي��ت وأك��د ل��ه 
خل��وه منه��ا بع��د ذل��ك. ولك��ن احلادث��ة وقع��ت 
بع��د أكث��ر م��ن ش��هر أثن��اء لع��ب ولدي��ه يف 
»ح��وش ال��دار«. يكم��ل: »هربن��ا م��ن القصف يف 
ري��ف إدلب لنس��كن يف ه��ذه القرية خوفًا على 
أطفالن��ا، فلم��اذا يؤج��ر اجملل��س املن��ازل قب��ل 

عليه��ا!«. الكش��ف 
يف غرف��ة رح��اب يف املش��فى نفس��ه  	
يتمدد حممد )8 سنوات( ابن خالد بعد إجراء 
عملية جراحية لعينيه. وجبسد صغري مليء 
بالشظايا وذاكرة حاضرة يقول: »كان اللغم 
أش��به بقطرمي��ز )عب��وة زجاجي��ة توض��ع فيه��ا 
األغذي��ة(. رأين��اه أكث��ر م��ن م��رة ونس��يت أن 
أخ��ر وال��دي عن��ه، حت��ى ضرب��ه أخ��ي الصغري 
بقدم��ه بينم��ا كن��ا نلع��ب، وبعده��ا حص��ل 

االنفج��ار«.
تع��دل رح��اب جلس��تها لرتين��ا ه��ذه  	
امل��رة لوح��ة رمس��ت فيه��ا نفس��ها، م��ع والده��ا 
ووالدته��ا، وه��ي ترك��ض يف حديق��ة. كان��ت 
عيناها مليئتن بالدموع عندما سألتين: »عمو، 
أن��ا رح أرج��ع ألع��ب وروح عاملدرس��ة، م��و؟«. 
اكتفيت بإمياءة من رأسي باإلجياب وتأملت 

طفولته��ا ال��ي قتلته��ا احل��رب.

أحد أشكال األلغام )شرك خداعي( الي تركها تنظيم داعش خلفه 
يف مدينة منبج - من صفحة "سوريا بال ألغام" على الفيسبوك  
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يق��ول عب��د اللطي��ف إن��ه، مث��ل غ��ريه م��ن الش��بان اهلارب��ن  	
م��ن داع��ش، حل��ق حليت��ه اإلجباري��ة مبج��رد وصول��ه إىل مناط��ق 
اجليش احلر، لكن هذا »مل يصرف األنظار عنا«. فبمجرد أن تكون 
ش��ابًا قادم��ًا م��ن دي��ر ال��زور فأن��ت داعش��ي حت��ى يثب��ت ل��دى بع��ض 

احلواج��ز العك��س.
بع��د خروجن��ا من اعزاز قاصدين إدلب أنزلين آخر حاجز  	
حلركة أحرار الشام قبل مدينة عفرين، مشتبهًا بشعري الطويل 
الذي مل أمتكن من حالقته وقتها، وطلب »دورية أمنية« للحركة 
ج��اءت عل��ى الفور. قيدوني وش��دوا عصابة عل��ى عيين ونقلوني إىل 
مقر وسجن سري للحركة، علمت الحقًا أنه يقع حتت خزان املياه 
يف مدين��ة اع��زاز. كان احملق��ق ش��ابًا م��ن اع��زاز يف أول العش��رينات 
م��ن العم��ر، امس��ه حممود كرزة ويلقب بأبو الدحداح. قال لي فور 
وصولي: »بش��رع اهلل.. إذا عليك ش��ي ما راح تش��وف الش��مس، وإذا ما 
علي��ك راح تطل��ع«. »كان��ت ه��ذه اجلمل��ة مطمئن��ة ل��ي، فأن��ا ه��ارب 
م��ن ظل��م داع��ش ووحش��يتها«، حس��ب م��ا يق��ول عب��د اللطي��ف ال��ذي 
اعتقلت��ه داع��ش يف محل��ة طال��ت 300 م��ن أبن��اء عش��ريته الش��عيطات 
بتهم��ة التنس��يق م��ع الق��وات الكردي��ة، تع��رض خالهلا ألس��ابيع من 
التعذي��ب الوحش��ي ال��ذي كان أقل��ه »اخلنق باألكياس« و»الش��بح« 
مقي��داً. وقب��ل ذل��ك، يف صي��ف الع��ام 2014، »داع��ش ذحب��ت أب��وي 
وعم��ره 65 س��نة« واس��تولت عل��ى أغنام��ه أثناء حماولت��ه الفرار »مع 
حالله« من املذحبة اجلارية آنذاك. مل تشفع لي قصي مع داعش، 
ومل جتنب��ين التعذي��ب بالصع��ق الكهربائ��ي باس��تعمال عص��ا خاصة 
أو باملالقط الي تثبت على أصابع القدمن. وعندما تتوقف املولدة 
تغ��ذي البطاري��ات املش��حونة هل��ذا الغ��رض أدوات التعذي��ب ال��ي 
يس��تعمل فيه��ا أيض��ًا ما يس��ميه اجلالدون ب�»األخض��ر اإلبراهيمي«، 
وهو أنبوب مصنوع لتمديدات املياه، ش��ديد اإليالم عند اس��تخدامه 

يف جل��د املعتقل��ن.
يق��ول عب��د اللطي��ف إن��ه تع��رض للتعذي��ب يف س��جن  	
أح��رار الش��ام يف األي��ام األوىل فقط، وقت التحقي��ق بتهمة االنتماء 

يف من��زل أخي��ه الن��ازح إىل بل��دة س��لقن بري��ف إدل��ب التقت »عن املدينة« عبد اللطيف م��روح اجلوفان )22 عامًا( من بلدة أبو محام  	
بري��ف دي��ر ال��زور الش��رقي، بعي��د إط��الق س��راحه من س��جن أحرار الش��ام. ونعرض ش��هادته هن��ا دون تبنيها أو نفيها، لتع��ذر االتصال باجلهة 

اخلاطف��ة.
إىل تنظي��م داع��ش، ث��م ألق��ي به يف زنزانة هي غرفة ال تزيد مس��احتها 
ع��ن 25 م2 ومل يق��ل ع��دد نزالئه��ا عن 30 ش��خصًا خالل م��دة االعتقال. 
وتش��كل، إىل جان��ب غرف��ة أخ��رى باملواصف��ات نفس��ها، الس��جن األم��ين 

الرئيس��ي حلرك��ة أح��رار الش��ام يف مدين��ة اع��زاز.
ألكثر من ثالثة أش��هر يف هذا الس��جن مل ير عبد اللطيف  	
ض��وء الش��مس، وكان طعام��ه وجب��ة واحدة يومي��ًا، برغيف خبز واحد 
أو رغيفن فقط. ورغم كل هذا يعد نفسه حمظوظًا ألنه مل يعرتف 
مكره��ًا باالنتم��اء إىل داع��ش كم��ا اتهم��ه احملقق��ون، مثلم��ا فع��ل غ��ريه 
م��ن األبري��اء الذي��ن اعرتف��وا رغب��ة منه��م يف اخل��الص ول��و مؤقت��ًا م��ن 
التعذي��ب. وينق��ل رواي��ات مسعه��ا هن��اك م��ن معتقل��ن فروا م��ن داعش 
ووقع��وا يف قبض��ة م��ن يتهمه��م باالنتس��اب إليه��ا أو بالعم��ل حلس��ابها، 
مثل قصة شاب من الرقة امسه مجال ما يزال مسجونًا منذ 10 أشهر، 
وغ��ريه م��ن عابري��ن التقطته��م ش��كوك أمني��ي الفصائ��ل ال��ي تط��ال 

اجلمي��ع.
وفضاًل عن األبرياء التقى عبد اللطيف يف الس��جن مبدانن  	
كان��وا يهرب��ون الذخ��رية والس��الح م��ن إدل��ب إىل الرق��ة، وبدواع��ش 
س��ورين وم��ن جنس��يات أخ��رى أغلبه��م م��ن املغ��رب وتون��س وليبي��ا، 
إضافة إىل شقيقن لبنانين خرجا من السجن لقاء 3000 دوالر، وفق 

ش��ائعة س��رت وقته��ا ب��ن الس��جناء. 
م��رات كث��رية ح��اول عب��د اللطي��ف اس��تعطاف الس��جانن  	
بس��رد قصت��ه م��ع داع��ش، عل��ى أم��ل أن يبلغ��وا أحداً م��ن أقارب��ه بوجوده 
هناك، دون جدوى. مل يقابل إال بالسخرية: »أهلك نسيوك.. حيسبونك 
مي��ت وس��اوو ل��ك تعزي��ب«. ليستس��لم أخ��رياً إىل قدره يائس��ًا م��ن الفرج 
حسب ما يقول، إىل أن عرض فجأة على »قاض« أمر بإطالق سراحه 

وب��رر م��دة اعتقال��ه الطويل��ة بأنه��ا إج��راء اح��رتازي فق��ط.
يق��ارن عب��د اللطي��ف ب��ن س��جن داع��ش وس��جن األح��رار  	
فيق��ول: »ي��وم واح��د عن��د داع��ش بعش��ر س��نن عن��د األح��رار«. ولكن��ه 
يؤكد رغم ذلك أنه لن ينسى هذه األشهر الرهيبة مظلومًا لدى من 

يف��رتض به��م أن يكون��وا خمتلف��ن ع��ن داع��ش وع��ن النظ��ام.

همام احلمد

98 يومًا يف سجن أحرار الشام

عبد اللطيف اجلوفان
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يف إحص��اء ملديري��ة مكت��ب اخلي��ول العربي��ة األصيل��ة يف  	
وزارة الزراع��ة التابع��ة للنظ��ام، يع��ود إىل الش��هر األخ��ري م��ن ع��ام 
2015، حصل��ت »ع��ن املدين��ة« على نس��خة منه، يبلغ عدد اخليول يف 

دي��ر ال��زور 213 م��ن أص��ل 6182 حصان��ًا يف كام��ل األرض الس��ورية، 
لتق��ع احملافظ��ة يف املرتب��ة الس��ابعة م��ن حي��ث الع��دد بع��د ري��ف 
دمش��ق واحلس��كة ومح��ص ومح��اة وحل��ب ودرع��ا. وبذلك ق��د يفاجأ 
أهال��ي الدي��ر ألن منطقته��م مل تع��د ذل��ك الس��وق ال��ذي وصفت��ه 
الرحال��ة اللي��دي آن بلن��ت، من��ذ قراب��ة القرن والنص��ف، بأنه »أفضل 
س��وق لش��راء اخلي��ل األصيل��ة يف كل الق��ارة اآلس��يوية«، لكنه��ا م��ا 
زال��ت حتتف��ظ بس��الالت تع��ود إىل مئ��ي س��نة، كاملعنگــي الس��بيلي 
ومحداني��ات اب��ن غ��راب وصگالويات الدن��دل. ويعتق��د طبيب بيطري 
خمتص باخليول من مدينة دير الزور أن العدد اإلمجالي للخيول 
ال��ي تع��ود للمحافظ��ة الي��وم يص��ل إىل 500 حصان��ًا، يف ظ��ل وج��ود 
والدات جدي��دة وخي��ول منقول��ة مل يس��جلها اإلحص��اء املذك��ور، 

بس��بب س��يطرة تنظي��م الدول��ة.
مل تس��جل س��نوات الث��ورة أي حال��ة س��رقة للخي��ول يف  	
دي��ر ال��زور، رغ��م بع��د بع��ض أصحابه��ا عنه��ا، وق��د س��اعدت يف ذل��ك 
العالق��ات االجتماعي��ة ال��ي مجعته��م بالفصائل، إضاف��ة إىل الكثري 
م��ن التعقي��دات واحلس��ابات ال��ي خضع��ت هل��ا القوى الفاعل��ة وقتها، 
لك��ن تل��ك الف��رتة س��جلت نف��وق بع��ض اخلي��ول بس��بب القص��ف. 
وأضاف��ت الث��ورة إىل تربيته��ا جه��ات متطوع��ة، جيم��ع ب��ن أفراده��ا 
حب اخليل، عملت على تقديم الرعاية، حبسب مهندس زراعي من 
املدين��ة. وتع��ود م��زارع اخلي��ول، حت��ى تل��ك الفرتة، ألفراد م��ن عوائل 
ذات مكان��ة اجتماعي��ة عالي��ة، تض��م وجه��اء وش��يوخ وأثري��اء، يب��دو 
امتالكه��م للخي��ل أم��ارة عل��ى األصال��ة والنب��ل، ويتداخ��ل يف ذل��ك 
ال��رتاث عام��ل ديين مهم يرتبط )جبل��ب الركة والعز( ألصحابها، 
حبس��ب اعتق��اد ش��ائع. ويذك��ر ش��هود عيان أن تنظي��م الدولة كان 
ق��د ص��ادر خي��واًل م��ن ق��رى الش��عيطات بع��د اجمل��زرة ال��ي ارتكبها يف 
ح��ق العش��رية، فض��اًل ع��ن االس��تيالء عل��ى كام��ل م��زارع اخلي��ول 
ال��ي تع��ود ملكيته��ا ألهال��ي مدينة دير الزور عند مت��دده. لكن، على 
رغ��م ذل��ك، بقي��ت خي��ول ل��دى آخري��ن منه��م أف��راد م��ن الش��عيطات 
حت��ى اآلن. وتض��م احملافظ��ة الي��وم، حبس��ب تقدي��رات، أكث��ر م��ن 
1500 حصان��ًا، ه��ي جمم��وع م��ا ميلكه األهالي مضاف��ًا إليه ما صادره 

مسهر اخلالد

التنظي��م م��ن مح��اة ودرع��ا وحل��ب وري��ف دمش��ق وغريه��ا. ويس��تعمل 
عناص��ر يف التنظي��م اخلي��ول لالقتناء الش��خصي، يف داللة على تس��لق 
أعلى درجات السلم االجتماعي يف املنطقة. وحبسب البعض يستخدم 
عناص��ر يف أجه��زة التنظي��م اخلي��ول ملط��اردة املخالف��ن يف احلي��االت 

)األراض��ي ب��ن بي��وت الق��رى(.
يفي��د املهن��دس الزراع��ي أن خي��واًل مس��روقة م��ن دي��ر ال��زور  	
بيع��ت يف تركي��ا والع��راق، لك��ن مرب��ن ومهتم��ن يب��دون مطمئن��ن 
إىل أن بي��ع اخلي��ول حيت��اج إىل عق��ود رمسية، وفراغ ذمة من صاحبها 
األساس��ي، خيش��ى غالبي��ة الزبائ��ن الش��راء دون��ه، ع��دا ع��ن معرفته��م 
بأصحاب اخليول األصلين، وتقل خماوف املربن خاصة بعد اقرتاب 
إغ��الق احل��دود عل��ى التنظي��م يف س��وريا، لك��ن خي��رق ه��ذه القاع��دة 
مش��رتون ينتمون إىل تنظيم الدولة أو مقربون منه. على أن أصحاب 
اخلي��ول املص��ادرة م��ن قبل��ه خيش��ون، كمعظ��م س��كان املناط��ق ال��ي 
يس��يطر عليه��ا، حت��ى بع��د خروجهم منها، إش��هار األم��ر أو الكالم عنه، 
خوف��ًا عل��ى مص��ري ثرواته��م م��ن انتق��ام التنظي��م يف ح��ال ع��رف قادت��ه 

املعني��ون بذل��ك.
يذك��ر أن التنظي��م ح��اول، كعادته، اس��تثمار تل��ك املوارد يف  	
تدعيم صورته أمام متابعيه يف اخلارج، فصور إعالميوه تقريراً حول 
س��باقات للخي��ل أقامه��ا يف بادي��ة البوكم��ال التابعة ل�»والي��ة الفرات«، 
يف حماول��ة الس��تلهام س��باقات اخلي��ل احمللي��ة ال��ي كان��ت تق��ام دوريًا 
لتدري��ب اخلي��ل، باإلضاف��ة إىل نش��ره أكث��ر م��ن تقري��ر مص��ور ح��ول 

تربي��ة اخلي��ول يف األراض��ي ال��ي يس��يطر عليه��ا يف س��وريا والع��راق.

رادار املدينة

يتاب��ع أصح��اب اخلي��ول يف دي��ر ال��زور أخب��ار أحصنته��م باهتم��ام بالغ وهم خ��ارج أراضيها، بينما يراقبها قس��م منهم فيها رغم كل  	
الظ��روف الس��يئة وحم��اوالت عناص��ر حملي��ة يف تنظي��م الدول��ة اإلس��المية الضغط عليهم ل��رتك ثرواتهم تل��ك، يف حمافظة مل تعد حتمل 

الس��معة ال��ي كان��ت هل��ا برتبي��ة اخلي��ول وتصديره��ا، لكنه��ا م��ا زال��ت خزان��ًا عريق��ًا للخي��ول العربي��ة األصيل��ة.

خيول دير الزور
لقمة غري سائغة يف فم تنظيم الدولة اإلسالمية
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تعرضت نور )9 سنوات( حلروق من الدرجة األوىل جراء انفجار عبوة حتوي على املازوت األنباري كانت تستخدمها لرتش منها  	
داخل مدفأة احلطب، ما أدى إىل اشتعال منزهلا بريف درعا الغربي بشكل كامل. نقلت الطفلة إىل مشاف ميدانية عدة لكن حالتها املزرية 

ونق��ص اإلمكان��ات الالزم��ة كان��ا س��ببًا يف وفاتها.

املازوت األنباري...
قنابل موقوتة يف منازل اجلنوب السوري

أيهم احلوراني

رادار املدينة

بش��كل مش��ابه هل��ذه احلادث��ة املأس��اوية ش��هدت حمافظت��ا  	
درع��ا والقنيط��رة، خ��الل أش��هر الش��تاء املاضي��ة، عش��رات ح��االت 
االح��رتاق نتيج��ة اس��تهالك األهال��ي وبع��ض املؤسس��ات، كاملش��ايف 
واجملالس احمللية، ملا يسمى باملازوت األنباري، الذي يتم استخدامه 

بدي��اًل ع��ن امل��ازوت النظام��ي يف كث��ري م��ن األم��ور احلياتي��ة.
الس��يد أب��و حمم��د، وه��و خب��ري يف امل��واد البرتوكيماوي��ة،  	
قال ل�»عن املدينة« إن املازوت األنباري هو مزيج من املواد البرتولية 
غ��ري متناس��قة الرتكي��ب تنت��ج ع��ن عملي��ة تصفي��ة وتكري��ر بدائية 
باس��تخدام حراق��ات تعتم��د عل��ى درج��ات ح��رارة عالي��ة. وه��ي م��واد 
يف  يوج��د  وال  الش��خصية،  والس��المة  والصح��ة  بالبيئ��ة  مض��رة 
اس��تخالصها أي عام��ل م��ن عوام��ل األم��ان والتقني��ة احلديث��ة ال��ي 
توج��د يف املع��دات احلقلي��ة النظامي��ة ال��ي تنظ��ف الب��رتول اخل��ام 
م��ن الش��وائب والغ��ازات وتفصل��ه إىل قطف��ات خمتلف��ة املكون��ات 
واملواصف��ات م��ن حي��ث الكثاف��ة واللزوجة باس��تخدام أب��راج الفصل، 

معتم��دة عل��ى درج��ات ح��رارة حم��ددة.
الس��يد أمح��د مجي��ل، وه��و أحد جت��ار الوق��ود يف ريف درعا  	
الغرب��ي، أك��د أن مص��در امل��ازوت األنب��اري ه��و املناطق الي يس��يطر 
عليه��ا تنظي��م داع��ش مش��ال ش��رق س��ورية، ويت��م تهري��ب كمي��ات 
كب��رية من��ه م��ن خ��الل جت��ار يتعامل��ون م��ع عناص��ر يف اللج��ان 
الش��عبية بري��ف الس��ويداء إىل ق��رى ري��ف درع��ا الش��رقي ومنه��ا إىل 
ريفها الغربي والقنيطرة. وحبس��ب الس��يد أمحد يغطي هذا املازوت 
حاجة الس��وق احمللية بش��كل كبري، معوضًا نقص املازوت النظامي 
ال��ذي يت��م احلص��ول علي��ه بعملي��ات تهري��ب حم��دودة م��ن مناط��ق 

النظ��ام.
يتح��دث الس��يد أمح��د ع��ن ع��دة أن��واع للم��ازوت األنب��اري؛  	
فيق��ول إن هن��اك نوعي��ة جي��دة تق��رتب م��ن امل��ازوت النظام��ي نوع��ًا 
م��ا، يت��م اس��تخدامها للتدفئ��ة ولتش��غيل اآللي��ات. وه��ذا الن��وع لي��س 
س��ريع التجم��د عن��د اخنف��اض درج��ات احل��رارة. ويبل��غ س��عر الليرت 
الواح��د من��ه حوال��ي 270 ل. س وس��طيًا. ويك��ون لون��ه عس��ليًا تقريب��ًا. 
وهن��اك ن��وع آخ��ر أس��وأ م��ن الس��ابق يتمي��ز بتجمده بش��كل أس��رع مع 
اخنفاض درجات احلرارة، وحيوي على نس��بة معينة من الش��وائب، 

ويس��تخدم يف التدفئة فقط. ويبلغ س��عر الليرت منه حوالي 200 ل. س 
وسطيًا. وعند انقطاع النوع األول يلجأ البعض إىل خلط النوع الثاني 
م��ع البنزي��ن أو م��ع ن��وع ثال��ث م��ن امل��ازوت األنب��اري مش��ابه مبواصفاته 
مل��ادة البنزي��ن. ويك��ون النوع الناتج من املازوت بلون النوع األول تقريبًا، 
ويس��بب العدي��د م��ن ح��االت االح��رتاق واالنفجار بس��بب س��رعة تطاير 

املركب��ات اخلفيف��ة وس��رعة اش��تعاهلا أيض��ًا.
الس��يد أب��و معت��ز، وه��و مم��رض يف إح��دى النق��اط الطبي��ة  	
بري��ف درع��ا الغرب��ي، أك��د تزاي��د ح��االت احل��روق ال��واردة إىل املش��ايف، 
وخصوص��ًا ب��ن األطف��ال. ووض��ح أن معظ��م احل��روق كان��ت ت��رتاوح 
ب��ن الدرج��ة األوىل والثالث��ة، وأدى بعضه��ا إىل ح��االت وف��اة س��ريعة 
نتيج��ة الض��رر اجلس��دي الكب��ري أو حتى بس��بب االختناق. وعن أس��باب 
احلروق قال أبو معتز إن معظم احلاالت الواردة كانت نتيجة اخلطأ 
أو العش��وائية يف اس��تخدام امل��ازوت األنب��اري؛ فكث��ري م��ن احلاالت كان 
يت��م فيه��ا تس��خن امل��ازوت -ألن��ه يتجمد بس��رعة- على املدفأة نفس��ها، 
م��ا ي��ؤدي إىل االنفج��ار يف ح��ال جت��اوز احل��رارة ح��داً معين��ًا.  وت��رش 
بعض العائالت املازوت على احلطب وتفل الزيتون يف مدافئ احلطب، 
م��ا ي��ؤدي أيض��ًا إىل اش��تعال العلب��ة م��ع الش��خص ال��ذي يق��وم بال��رش، 

وغريه��ا الكث��ري م��ن الع��ادات اخلاطئ��ة.
خ��الل  والتف��ل  احلط��ب  أس��عار  ارتف��اع  أن  م��ن  وبالرغ��م  	
الف��رتة األخ��رية، وانقط��اع البدائ��ل املناس��بة لتعوي��ض التدفئ��ة، كان��ت 
األس��باب الرئيس��ية يف زيادة اس��تخدام املازوت األنباري؛ فإن مس��ؤولي 
ف��رق الدف��اع املدن��ي يف املنطق��ة اجلنوبي��ة ينبه��ون إىل ض��رورة اخت��اذ 
إج��راءات الوقاي��ة الالزم��ة والكفيل��ة بإنه��اء خطر اس��تخدام ه��ذه املادة. 
فيج��ب، حبس��ب تعليم��ات الدف��اع املدن��ي، ع��دم تس��خن امل��ازوت عل��ى 
املدافئ لتاليف خطر انفجاره، وإمنا ميكن وضع العبوات احلاوية على 
امل��ازوت املتجم��د حت��ت م��اء س��اخن أو تعريضها ألش��عة الش��مس. وبداًل 
من الرش على التفل واحلطب للمساعدة على االشتعال ميكن تبليل 
قطع قماش��ية باملازوت ووضعها بن التفل أو احلطب يف املدفأة. كما 
جي��ب إبع��اد األطف��ال بش��كل ت��ام ع��ن التعام��ل م��ع ه��ذه امل��واد اخلط��رة، 
ألن نس��بة مهمة من حاالت االحرتاق نتجت عن عبث األطفال وعدم 

اهتم��ام األه��ل ورعايته��م.
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ب��دأ التنظي��م، يف كل م��ن الرق��ة ودي��ر ال��زور واحلس��كة  	
وغريه��ا، حبف��ر اخلن��ادق ورف��ع الس��واتر الرتابي��ة، مش��ال وجن��وب 
وادي نه��ر الف��رات، من��ذ أش��هر طويل��ة. وزاد يف كثاف��ة توزيعها منذ 
س��نة، مع تقدم قوات س��وريا الدميقراطية باجتاه الش��دادي، ثم مع 
اهلج��وم اخلاط��ف لق��وات جي��ش س��وريا اجلدي��د باجت��اه البوكم��ال 
م��ن احل��دود األردنية، منتصف الس��نة الفائتة. وقد ترددت األخبار، 
من��ذ تل��ك الف��رتة، ع��ن ف��رض التنظي��م ارت��داء اللب��اس الباكس��تاني 
على س��كان املناطق الي يس��يطر عليها، على أن األمر اقتصر عمليًا 
عل��ى ف��رض ه��ذا اللب��اس يف امل��دن الرئيس��ية، كالعش��ارة وامليادي��ن 
والرقة، وهي الي يوجد فيها عناصره بش��كل كبري، ويش��رف فيها 
جهاز احلسبة على اعتقال املخالفن، الذين يصل عددهم يف بعض 
األي��ام إىل 300 ش��خص، كم��ا يفي��د أح��د التج��ار يف مدين��ة امليادين، 
تقوم احلس��بة ببيعهم اللباس األس��ود ب�6500 لرية س��ورية، بينما مل 
يالح��ق س��كان األري��اف الرتدائه، عدا عن ظهورهم بلباس��هم احمللي 
يف اإلص��دارات والتقاري��ر. وحبس��ب م��ا ي��دور ب��ن األهال��ي، فق��د 
توخ��ى التنظي��م من فرض توحيد اللباس جتنيب عناصره عمليات 
االغتيال من اجلو الي بدأ طريان التحالف بتنفيذها بكثافة، حتى 
ص��ار البع��ض يف املنطق��ة يدعون طيارة التحالف »أم علي« يف داللة 

عل��ى فعالي��ة ضرباتها.
وتتوات��ر األخب��ار ع��ن حفر التنظيم اخلن��ادق على احلدود  	
اإلداري��ة ب��ن دي��ر ال��زور والرق��ة، ألول م��رة، وتدم��ري مناه��ل امل��اء 
)اخلزان��ات املرتفع��ة( يف القرى القريبة من املوقع، قبل بدء اهلجمة 
الي تش��نها هذه األيام قوات س��وريا الدميقراطية مبس��اعدة طريان 
التحال��ف الدول��ي. وتفي��د تس��ريبات ع��ن قي��ام التنظي��م، فض��اًل ع��ن 
إغ��الق احل��دود العراقي��ة الس��ورية وإعادته��ا إىل وضعه��ا الس��ابق 
بالق��رب م��ن مدين��ة البوكم��ال ش��رق دير ال��زور، بنقل ومج��ع املواد 
التموينية والقمح مع الذخرية اخلفيفة يف مراكز مهمة يف املدن 
الرئيسية، األمر الذي بدأه التنظيم يف املوصل يف وقت مبكر حبسب 
مقربن من قادته يف دير الزور، إذ أخذ هناك بنقل املواد وختزينها 
فيها منذ س��نة على األقل. ويضاف إىل ذلك يف املدن الس��ورية حفر 

اإلجراءات الدفاعية لتنظيم الدولة يف سورية

اآلب��ار االرتوازي��ة، وتهيئ��ة الش��وارع خل��وض ح��رب عصاب��ات طويل��ة، 
بالنف��ط  وملئه��ا  الط��رق  يف  إمسنتي��ة  قس��اطل  نص��ب  إىل  إضاف��ة 
تب��دو  الط��ريان، يف عملي��ة  التموي��ه وتضلي��ل  الس��تعمال دخان��ه يف 
جتهي��زاً النفص��ال الوالي��ات ع��ن بعضها، وإع��داد كل واحدة منها على 
ح��دة الس��تثمار امل��وارد االقتصادية والطبيعي��ة والدميغرافية اخلاصة 
به��ا. وال يب��دو ه��ذا بعي��داً ع��ن التنظي��م ال��ذي ح��از قادت��ه وأم��راؤه يف 
الوالي��ات صالحي��ات كب��رية من��ذ مت��دده، ومارس��وا س��لطات مس��تقلة، 
إىل حد ما، بإشراف اللجان املركزية، الي ستتخلى على ما يبدو عن 
بريوقراطيته��ا يف إدارة امللف��ات املهم��ة يف والي��ات التنظي��م الذي ما زال 

لدي��ه الكث��ري م��ن األوراق ليلعبه��ا.
فعقي��دة التنظي��م، ال��ي مي��ر م��ن خالهل��ا الدف��اع ع��ن النفس،  	
ما زالت تستقطب عناصر حملين، حتى أن األحاديث تدور عن مئي 
ش��خص م��ن إح��دى الق��رى النائي��ة فق��ط، س��جلوا يف قوائ��م منف��ذي 
العمليات االنتحارية. ويأتي خطر امليليشيات الكردية والشيعية، الي 
دارت منذ مدة إش��اعات عن نيتها الدخول إىل س��وريا، كعنصر جذب 
حنو القوة الوحيدة الي حتاربهما وتقف إىل جانب س��كان املنطقة يف 
الوق��ت احلال��ي. فض��اًل ع��ن اهل��رب م��ن الفاق��ة ال��ذي يدف��ع البع��ض إىل 
االنتس��اب إىل صفوف التنظيم، خاصة يف مكاتبه اخلدمية واإلدارية، 
والذي��ن حتاصره��م أجهزت��ه، يف م��ا بع��د، حلم��ل الس��الح والتوج��ه إىل 
اجلبهات. سيتوىل منطق احلرب، حن تقرتب، أمر اصطفاف األهالي، 
رغم كل احلسابات، لكن ميكن القول بعد اآلن إن التنظيم لن يصمد 

يف أي منطق��ة م��ا مل يس��اعده س��كانها يف ذل��ك.
بالتزام��ن م��ع القص��ف اجل��وي والعملي��ات الري��ة ض��ده،  	
وصعوب��ة تنق��ل قوات��ه وس��الحه الثقي��ل، واخنف��اض وارداته؛ ب��دا إعالم 
التنظي��م أق��ل محاس��ًا من ناحية املع��ارك الي خيوضها، فراحت تظهر، 
من��ذ أش��هر، يف تقاري��ره املص��ورة، ص��ورة منطي��ة بائس��ة ع��ن الغنائ��م، 
ختتل��ف جذري��ًا ع��ن الص��ورة القدمي��ة ال��ي كان��ت تقدمه��ا إصدارات��ه 
يف الس��ابق، لكن��ه مل ين��س تصوي��ر األهال��ي يف مناط��ق املع��ارك وه��م 

خيوض��ون احل��رب إىل جانب��ه.

ال يب��دو تنظي��م الدول��ة، يف دي��ر ال��زور والرق��ة، متفاجئ��ًا م��ن التهدي��د املباش��ر لوح��دة أراضي��ه، رغم أن��ه اختذ العديد م��ن اإلجراءات  	
للح��د م��ن آث��ار اهلجم��ات عليه��ا يف قط��ع امت��داده اجلغ��رايف وتقطي��ع أوص��ال دولت��ه القائم��ة عل��ى نه��ر الف��رات.

رادار املدينة

 من إصدارت داعشعلي خطاب
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إذاعة البيان
مدين��ة  عل��ى  س��يطرته  بعي��د  	
املوص��ل، ويف األي��ام األخ��رية م��ن مت��وز 2014، 
م��ن  البي��ان  إذاعت��ه  داع��ش  تنظي��م  أطل��ق 
املوص��ل، مس��تفيداً م��ن املع��دات والتجهي��زات 
اخلاص��ة بإذاع��ات حملية هناك. الحق��ًا، ومع 
اس��تكمال م��ا يل��زم من حتضري تق��ين، وصلت 
البي��ان إىل معظ��م »والي��ات« داع��ش، وظل��ت 
الرقع��ة اجلغرافية الي يغطيها البث متغرية 
ال��ي يس��يطر  بتغ��ري اخلارط��ة اجلغرافي��ة 
عليه��ا التنظي��م يف س��ورية والع��راق. وح��ال 
بثه��ا عل��ى املوج��ات القص��رية FM، واعتماده��ا 
عل��ى حمط��ات ب��ث وتقوي��ة صغ��رية ثابت��ة أو 
متنقل��ة، دون انقط��اع الب��ث ألوق��ات طويل��ة، 
رغم وقوعها ضمن أهداف طائرات التحالف.

يتأل��ف الرنام��ج اليوم��ي إلذاع��ة  	
البي��ان م��ن ث��الث نش��رات إخباري��ة تتك��رر يف 
واملس��اء.  والظه��رية  الصب��اح  أوق��ات  الغال��ب 
تس��تغرق كل نش��رة م��دة 20 دقيق��ة تقريب��ًا، 
وتنق��ل، بش��كل مقتض��ب، آخر التط��ورات على 
جبه��ات القت��ال يف والي��ات داع��ش املختلف��ة، 
متجنبة أنباء اهلزائم الي مينى بها التنظيم، 
أو تعرضه��ا يف س��ياق يرك��ز عل��ى خس��ائر 
ع��دوه، م��ع إغف��ال كامل للخس��ائر البش��رية 
واملادي��ة ال��ي تتكبده��ا. وتف��ّرغ نش��رات البي��ان 
اإلخباري��ة وت��وزع ورقي��ًا كخالص��ة إخبارية 
يومي��ة. وإىل جان��ب األخب��ار ال��ي تأخذ س��اعة 
أو أق��ل م��ن أص��ل 12 س��اعة ب��ث يف ه��ذه األيام، 
تع��اد مس��جلة يف النص��ف الباق��ي م��ن الي��وم؛ 

تقرير خاص

رادار املدينة

حتت��ل الرام��ج الديني��ة ش��به التعليمي��ة وف��ق 
منه��ج داع��ش يف التوحي��د واجله��اد والفق��ه 
حت��ت عناوي��ن خمتلفة، معظم س��اعات البث، 
إىل جانب تالوة القرآن واألناشيد، فضاًل عن 
كلم��ات خليف��ة داع��ش أو الناط��ق بامسه��ا. 
وتظه��ر، م��ن ح��ن إىل آخ��ر، برام��ج أس��بوعية 
عل��ى حلق��ات، يع��اد ب��ث احللق��ة منه��ا مرت��ن 
أو ثالثًا كل أس��بوع، تتناول ش��ؤونًا خمتلفة، 
مث��ل برنام��ج »ح��زب البع��ث الكاف��ر: تارخي��ه 
ونش��أته« و»طبيبك عل��ى األثري« وغريهما من 
الرام��ج ال��ي حتت��ل ج��زءاً ضئي��اًل م��ن زم��ن 

البث.
	

الفضائي��ة  القن��وات  التق��اط  من��ع  أدى 
التلفزيوني��ة يف مناط��ق س��يطرة التنظي��م، 
ومراقب��ة تصف��ح اإلنرتنت وحص��ره يف أمكنة 
حم��ددة، وكذل��ك غي��اب اإلذاع��ات أو ضع��ف 
املناط��ق  يف  عليه��ا  التش��ويش  أو  تردداته��ا 
املتامخ��ة ألراض تس��يطر عليه��ا ق��وى أخ��رى، 

إىل جانب استعماله الفعال لشبكة اإلنرتنت يف نشر منتجاته اإلعالمية، يعتمد تنظيم داعش يف خطابه املوجه ألتباعه السورين  	
والعرب، ولعامة الس��كان يف املناطق اخلاضعة لس��يطرته، على وس��يلتن رئيس��يتن هما إذاعة البيان وجريدة النبأ األس��بوعية، فيما تتوجه 

اجمل��الت املطبوع��ة بلغ��ات خمتلف��ة للمهاجري��ن م��ن غ��ري الناطق��ن بالعربي��ة وآلخري��ن م��ن نظرائه��م بقص��د حثه��م عل��ى اهلج��رة.
إىل جع��ل البي��ان اإلذاع��ة الوحي��دة ال��ي متكن 
يف  الس��ورية،  داع��ش  مناط��ق  يف  متابعته��ا 
املن��ازل أو يف األمكن��ة العام��ة ووس��ائط النق��ل 
ال��ي يتجن��ب س��ائقوها البح��ث ع��ن إذاع��ات 
أخرى قد يتاح التقاطها على الطرق الطويلة 
املس��اءلة. خش��ية  والطرفي��ة، 

متابع��ة  درج��ة  تقدي��ر  يصع��ب  	
الس��كان هل��ذه اإلذاع��ة. لك��ن حمتواه��ا الفق��ري، 
واجملت��زأة،  املنح��ازة  اخلري��ة  وتغطياته��ا 
فض��اًل ع��ن املوق��ف الع��ام املضم��ر املناه��ض 
للتنظي��م، إضاف��ة إىل تراجع ثقاف��ة اإلذاعات 
أو ع��ادة االس��تماع إليها، م��ع املصاعب األخرى 
م��ن تواف��ر أجه��زة الرادي��و وارتف��اع أمثانه��ا –

نس��بيًا- إضاف��ة إىل انقط��اع التي��ار الكهربائ��ي 
لوقت طويل؛ س��يقلص بال شك عدد املتابعن 
احملتمل��ن مب��ا يفرض��ه احت��كار إذاع��ة داع��ش 

لألث��ري.
جريدة النبأ

اإلع��الم  دي��وان  ع��ن  النب��أ  تص��در  	
املرك��زي للتنظي��م. وظه��رت أول م��رة يف 
»الوالي��ات« الس��ورية عل��ى ش��كل نش��رة ورقي��ة 
ينتظ��م  أن  قب��ل   ،2015 آب  يف  جتريبي��ة 
إصداره��ا يف الرب��ع األخ��ري م��ن ذل��ك الع��ام، 
لتص��در أس��بوعيًا كل ثالث��اء، ث��م تغري املوعد 
إىل اخلميس قبل مخس��ة أش��هر من اليوم. يف 
األع��داد العش��رة األوىل تألف��ت صحيف��ة النب��أ 
من 12 صفحة، ثم زادت إىل 16. يطبع منها يف 
»واليي اخلري والرقة«، حسب مصادر خاصة، 
م��ا يزي��د عل��ى 6000 نس��خة يب��دأ توزيعه��ا بعد 
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النق��اط  أول كل ش��هر ي��وزع عل��ى 
 DVD مضغ��وط  ق��رص  اإلعالمي��ة 
حيم��ل ملف��ات صوتية ل��كل ما أذاعته 
أخب��ار  ونش��رات  برام��ج  م��ن  البي��ان 
ويع��رض  الس��ابق.  الش��هر  خ��الل 
املندوب��ون املتفرغ��ون يف النقطة على 
زواره��ا نس��خ ه��ذا الق��رص أو حتميل 
حمتوياته على أجهزة اهلاتف النقال 

والذواك��ر اإللكرتوني��ة.

راديو داعش وجمالتها
6000 نسخة من جريدة النبأ أسبوعيًا يف الرقة ودير الزور

توزيع جريدة النبأ - من إصدارات داعش



ص��الة اجلمع��ة يف النق��اط اإلعالمي��ة ويف 
األس��واق واألمكن��ة العام��ة يف امل��دن والبل��دات 
وعلى الس��ائقن، وعل��ى املقاتلن يف اجلبهات، 
فض��اًل ع��ن مق��رات داع��ش ومكات��ب دواوينه��ا. 
م��ن  العس��كرية  األخب��ار  تأخ��ذ  	
جبه��ات خمتلف��ة يف »الوالي��ات« القريب��ة يف 
س��ورية والع��راق، ويف »والياته��ا« أو فروعه��ا 
البعيدة بقدر أقل، 8-7 صفحات غالبًا من كل 
عدد. وعلى الصفحة الثانية من كل إصدار 
يع��رض إنفوغ��راف إخب��اري يلخ��ص خس��ائر 
الع��دو يف معرك��ة م��ا، أو وقائ��ع جبه��ة خ��الل 
م��دة حم��ددة. وبع��د الصفح��ات اإلخباري��ة 
حتت��ل م��ا يس��ميها حم��ررو النب��أ »مق��االت« 
موضوع��ات  تتن��اول  صفح��ات   3-4 حوال��ي 
الغال��ب،  يف  ووعظي��ة  وعقائدي��ة  جهادي��ة 
وتق��ل املقاالت الي تتناول موضوعات أخرى. 
وتظهر، بن عدد وآخر، »حتقيقات« هي أقرب 
إىل الدعاي��ة مب��ا تعرض��ه م��ن آراء ومواق��ف 
تؤي��د التنظي��م تأيي��داً مطلق��ًا. كم��ا تظه��ر، 
بتوات��ر أق��ل، لق��اءات م��ع أم��راء وق��ادة لداعش، 
وكذلك سري بعض القادة واألمراء املقتولن 
حت��ت ب��اب »قص��ة ش��هيد«، دون أن تكش��ف عن 
جوانب هامة من تلك الس��ري يف معظم املرات. 
وتع��رض اجلري��دة أحيانًا قصص��ًا منتقاة من 
التاريخ اإلسالمي يف موضوع اجلهاد. ويظهر 
عل��ى الغ��الف األخري إنفوغراف ديين تعليمي 
يف الغال��ب، يش��رح حكم��ًا معين��ًا أو يع��رض 
أحادي��ث أو أق��وااًل مأث��ورة يف موض��وع مع��ن 
لبع��ض علماء املس��لمن القدم��اء أو املتأخرين 

رادار املدينة

الذي��ن تعتمده��م داع��ش. وتتخل��ل الصفحات 
اإلص��دارات  آخ��ر  ع��ن  دعاي��ة  الداخلي��ة 
املركزي��ة أو الفرعي��ة ع��ن املكاتب اإلعالمية 

للوالي��ات.
دابق وأخواتها

ب��دأت مؤسس��ة احلي��اة، وه��ي أح��د  	
األذرع اإلعالمية الرمسية للتنظيم، املوجهة 
إصداراته��ا  أول  بالعربي��ة،  الناطق��ن  لغ��ري 
املكتوب��ة م��ع جمل��ة داب��ق يف حزي��ران 2014، 
الع��ام  م��ن  ذات��ه  الش��هر  يف  توقف��ت  أن  إىل 
املاض��ي. وخ��الل عام��ن م��ن عمر داب��ق انتظم 
إصداره��ا ش��هريًا ملرت��ن فق��ط، يف األش��هر 
األربع��ة األخ��رية م��ن ع��ام 2014، وخلمس��ة 
أش��هر متتالي��ة ابت��داء من ش��باط 2015. ونالت 
كب��رياً  ق��دراً  ع��دة،  بلغ��ات  الص��ادرة  داب��ق، 
م��ن الرص��د والتحلي��ل يف وس��ائل اإلع��الم 
املختلف��ة. وبع��د داب��ق أص��درت احلي��اة جمل��ة 
الع��ام  يف  بعددي��ن  الروس��ية  باللغ��ة  املنب��ع 

العام��ن  م��ن  كل  يف  واح��د  وع��دد   ،2014
الالحق��ن. ويف ش��باط 2015 أطلق��ت مؤسس��ة 
احلي��اة جمل��ة دار اإلس��الم باللغ��ة الفرنس��ية، 
وص��در منه��ا يف ذل��ك الع��ام 7 أع��داد، وع��دد 
واح��د يف الع��ام الالح��ق. ويف حزي��ران 2015 
أطلق��ت احلي��اة جملة القس��طنطينية باللغة 
الرتكي��ة، وص��در منه��ا إىل ح��ن توقفه��ا يف 
آب املاضي 7 أعداد. ركزت املنبع ودار االسالم 
والقس��طنطينية عل��ى الش��ؤون اجلهادي��ة يف 
كل بلد من البلدان الثالثة )روس��يا وفرنس��ا 

الالزم��ة  الدعاي��ة  إىل  إضاف��ة  وتركي��ا(، 
لل�»دول��ة اإلس��المية« وخالفته��ا. 

الحق��ًا، ويف م��ا يب��دو أن��ه وراث��ة لكل  	
اجمل��الت الس��ابقة، أطلق��ت مؤسس��ة احلي��اة، 
يف أيل��ول املاض��ي، جمل��ة »رومي��ة« الش��هرية 
ب���8 لغ��ات، لتص��ل إىل 10 يف الع��دد اخلام��س 
واألخ��ري. تنق��ل رومي��ة بع��ض امل��واد املنش��ورة 
يف جري��دة النب��أ م��ن لق��اءات ومق��االت دعوية، 
مرتمجة إىل اللغة اخلاصة بكل نسخة، كما 

تأت��ي الدعاي��ة لداع��ش والدع��وة لالنضم��ام 
إليه��ا ونصرته��ا كمح��ور رئيس��ي يف معظ��م 
موضوع��ات  تتن��اول  ال��ي  املنش��ورة  مواده��ا 
خ��ط  وف��ق  اجله��ادي  الفض��اء  يف  خمتلف��ة 
داع��ش. تتطاب��ق معظم مواد النس��خ املختلفة، 
مع ختصيص مادتن لكل نس��خة من اللغات 
العش��ر. ويف بعض النقاط اإلعالمية يف املدن 
ال��ي يكث��ر فيه��ا املهاج��رون م��ن جنس��يات غري 
عربي��ة خيصص ركن لتوزي��ع هذه اجملالت 

األجنبي��ة املطبوع��ة.

مؤسس��ة  أك��دت   15 الع��دد  بع��د 
ني��وز  ناش��ر  قن��اة  عل��ى  احلي��اة 
اإلنكليزي��ة يف تلغ��رام أن ه��ذا الع��دد 
ه��و األخ��ري م��ن جمل��ة داب��ق، حم��ذرة 
م��ن ظهور إصدارات مزيف��ة للمجلة 

الحق��ًا.
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فرضت��ه 	 قدي��م  مش��روع  الف��رات  س��د  	
طبيع��ة النه��ر وس��لوكه، فق��د ش��كل فيضان��ه 
رعب��ًا مومسي��ًا يف حي��اة الس��كان عل��ى امت��داد 
فك��رة  ظه��رت  الواس��ع.  النه��ري  احل��وض 
الس��د بعي��د االس��تقالل، وطرح��ت -حس��ب م��ا 
يق��ال- منتص��ف مخس��ينيات الق��رن املاض��ي 
عه��د  يف  ث��م  العظ��م،  خال��د  حكوم��ة  عل��ى 
الوح��دة م��ع مص��ر تيمن��ًا بالس��د العال��ي عل��ى 
نه��ر الني��ل، ث��م م��ع االنفص��ال وحقب��ة البع��ث األوىل بع��د الع��ام 1963. 
إال أن الفك��رة مل تبص��ر الن��ور إال يف زم��ن حكوم��ة الدكت��ور يوس��ف 
زع��ن، اب��ن مدين��ة البوكم��ال الفراتي��ة، وه��و امل��درك ألهمي��ة هك��ذا 
مش��روع حبك��م نش��أته وأحالم��ه التحديثي��ة ال��ي أجهض��ت باك��راً. يف 
الع��ام 1968 وق��ع بروتوك��ول التع��اون م��ع االحت��اد الس��وفييي إلنش��اء 
وأملاني��ة.  ُينش��أ خب��رات غربي��ة فرنس��ية  أن  اقرتاح��ات  بع��د  الس��د، 
ويدح��ض ه��ذا التاري��خ املزاع��م الش��ائعة بأن الس��د من منج��زات حافظ 
ال��ي تبناه��ا تكريس��ًا  األس��د وحركت��ه التصحيحي��ة، تل��ك املزاع��م 
للدعاي��ة األس��دية آخ��رون م��ن خ��ارج دائ��رة النظ��ام، مثلم��ا فع��ل مذي��ع 
ومع��دو برنام��ج »رحل��ة يف الذاك��رة« عل��ى قن��اة روس��يا الي��وم عندم��ا 
اس��تضافوا كب��ري مهندس��ي الس��د، غين��ادي نيفي��ودوف، ال��ذي س��ايرهم 
املش��روع. انط��الق  وق��ت  ع��ن  الرخيص��ة  التارخيي��ة  مغالطته��م  يف 

ش��خصيًا ق��دم وال��دي للعم��ل يف الس��د، م��ع آالف غ��ريه، ع��ام  	
1969، وشقيقي الكرى وِلدت هناك قبل انقالب حافظ األسد بشهور 

طويل��ة. إال أن ه��ذا ال مين��ع م��ن الق��ول إن حكوم��ة األس��د اس��تثمرت 
إعالمي��ًا واقتصادي��ًا وسياس��يًا يف الس��د وقيمت��ه كمش��روع نهض��وي 
وتنم��وي، كحام��ل ملش��روعها السياس��ي يف االس��تيالء واالس��تحواذ 
عل��ى الس��لطة الكامل��ة يف س��وريا. إذ خصص��ت احلكوم��ات املتعاقب��ة يف 
بداي��ة حك��م األس��د وزارة خاص��ة لس��د الف��رات تب��وأ كرس��ّيها ع��دد م��ن 
الش��خصيات اهلندس��ية املهمة مثل صبحي كحالة، املهندس املعروف 
واملش��هور، ومل تلَغ هذه الوزارة إال بعد االنتهاء من بناء الس��د وتش��غيل 

مولدات��ه الكهربائي��ة ع��ام 1978.

السياس��ية  الش��خصيات  األوائ��ل  الطبق��ة  أه��ل  يذك��ر  	
واالجتماعية املهمة الي كانت تزور الطبقة والسد يف تلك الفرتة، 
الطبق��ة،  ش��وارع  يف  مش��ى  تشاوشيس��كو  الرومان��ي  فالدكتات��ور 
وكذلك فعلت فالنتينا تشريكوفا أول رائدة فضاء يف العامل. كان 
مش��روع الس��د أفض��ل م��ا ميك��ن تقدمي��ه ل��زوار س��وريا األس��د يف تل��ك 
الف��رتة. وال غراب��ة أن يك��ون الس��د موضوع��ًا أدبي��ًا وفني��ًا لكث��ري م��ن 
األعم��ال، كفيل��م املخ��رج الس��وري الراح��ل عم��ر أم��ريالي »حماول��ة 
عن س��د الفرات«، وهو فيلمه األول، عام 1970، والذي س��يتبعه الحقًا 
بفيل��م آخ��ر بالرؤي��ة ذاته��ا ه��و »احلي��اة اليومي��ة يف قرية س��ورية«، ثم 
بفيلم »طوفان يف بالد البعث« برؤية نقدية للنظام انطالقًا من هذا 
املش��روع. وكت��ب ف��ارس زرزور روايت��ه »آن ل��ه أن ينص��اع« ع��ن الس��د 
وحياة الناس يف الطبقة واملنطقة، كما كتب عبد السالم العجيلي 
رواي��ة »املغم��ورون« ع��ن أه��ل الغم��ر الذي��ن غطت قراهم حبرية الس��د 
وهّج��روا م��ن أراضيه��م وقراه��م إىل مناط��ق احلس��كة، كم��ا كت��ب 
ن��زار قبان��ي قصائ��د يتغ��زل فيه��ا بالس��د واحلل��م ال��ذي حيمل��ه ه��ذا 
املش��روع. كان أهل الطبقة يف الس��بعينات يش��عرون أنهم يف مركز 

س��وريا والع��امل.
وص��ل ع��دد س��كان الطبق��ة إىل م��ا يق��ارب املئ��ة ومخس��ن  	
ألف��ًا توزع��وا عل��ى مدينت��ن متجاورت��ن ببلديت��ن منفصلت��ن قب��ل 
أن تندجم��ا يف بلدي��ة واح��دة؛ الطبق��ة القدمي��ة، أو القري��ة كم��ا 
تسمى حمليًا، والثورة، وهي املدينة احلديثة الي بنيت جبوار السد 
بأحيائه��ا املنظم��ة وش��وارعها العريض��ة وتصميمه��ا املس��توحى م��ن 
مدن العمال واملوظفن السوفييتية، حيث تتجمع املساكن واألبنية 
ح��ول س��وق مرك��زي وجممع��ات تعليمي��ة ومالع��ب. يغل��ب عل��ى 
القرية أو الطبقة القدمية البناء الريفي األقرب إىل العشوائي، قبل 
أن تظه��ر الحق��ًا أبني��ة حديثة بناها أهلها الذين يغلب فيهم العنصر 
احملل��ي م��ن أبن��اء املنطق��ة وعش��ائرها من الول��دة والبوجاب��ر والناصر 
واحلويوات وغريهم، وحتى س��كان الغمر الذين عاد بعضهم واس��تقر 
فيه��ا، م��ع ع��دد كب��ري أيضًا من أبناء احملافظ��ات األخرى العاملن يف 
الس��د وغ��ريه م��ن املؤسس��ات احلكومي��ة الناش��ئة. أم��ا القس��م احلدي��ث 

مل ترتب��ط مدين��ة يف س��ورية مَبعل��م تارخي��ي أو اقتص��ادي أو اجتماع��ي م��ن معامله��ا كم��ا ارتبط��ت مدين��ة الطبق��ة بس��د الف��رات.  	
يصع��ب ذك��ر الطبق��ة دون الس��د وال ميك��ن احلدي��ث ع��ن اجتم��اع أو اقتص��اد أو س��كان فيه��ا دون الرجوع إلي��ه. فالطبقة بنت الس��د وقبله ال 
شيء، قرية صغرية على الضفة اليمنى للفرات ال يتجاوز عدد سكانها بضعة آالف من عشائر ريفية حملية، مثلها كمثل بقية القرى 

والبل��دات يف وادي الف��رات.

رادار املدينة

الطبقة.. ويكيبيديا احللم الضائع

عساف العساف
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ملعظم املناطق الس��ورية آنذاك. وثانيهما هو 
م��ا مثل��ه العم��ل يف الس��د م��ن قي��م مفرتض��ة 
منح��ت  والتغي��ري،  والتنمي��ة  النهض��ة  يف 
اجلمي��ع مش��اعر باألهمي��ة والرض��ى ع��ن 
الذات الفردية والعامة. إذ لبى الس��د معظم 
احتياج��ات الب��الد م��ن الطاق��ة الكهربائي��ة، 
ال��ري  مش��اريع  سلس��لة  مفت��اح  وكان 
واس��تصالح األراض��ي يف حمافظ��ة الرق��ة 
والري��ف الش��رقي حملافظ��ة حل��ب. وبس��واعد 
عم��ال س��د الف��رات وخراته��م أنش��ئ س��دان 
النه��ر  عل��ى  والبع��ث  تش��رين  هم��ا  آخ��ران 
نفسه. وكانت الشركة العامة الستصالح 
األراض��ي واملؤسس��ة العامة لس��د الفرات من 
أغن��ى ش��ركات القط��اع الع��ام يف س��ورية، 
قب��ل أن تف��رض الطبيع��ة الفاس��دة للنظ��ام 
آثاره��ا لتتحول هذه املنجزات من مؤسس��ات 
وطني��ة ناجح��ة إىل م��ا يش��به اإلقطاع��ات 
اخلاص��ة لألعيان اجل��دد املرتبطن برؤوس 

النظ��ام.
التس��عينات،  عق��د  م��ن  وابت��داء  	
وم��ع انضم��ام اآلالف م��ن أبن��اء املوظف��ن 
األوائ��ل إىل س��وق العم��ل، وتقل��ص الف��رص 
املتاح��ة أمامه��م للتوظي��ف يف القط��اع الع��ام، 
وت��آكل الص��ورة الواع��دة ال��ي انطلق��ت به��ا؛ 
ص��ارت الطبق��ة مكان��ًا ناب��ذاً ألبنائها الش��باب 
الذي��ن اخت��اروا مبعظمه��م الرحيل حبثًا عن 

م��ن  الواف��دون  علي��ه  فيغل��ب  املدين��ة  م��ن 
احملافظ��ات األخ��رى أو حتى من خ��ارج البلد. 
كانت الطبقة مزجيًا واسعًا من البشر على 
والعرقي��ة  املناطقي��ة  انتماءاته��م  اخت��الف 
ودمش��قيون  حلبي��ون  واملذهبي��ة؛  والديني��ة 
وحوارن��ة  وأدالب��ة  وديري��ون  ومحاصن��ة 
والذقيون، عرب وكرد وشركس وشيشان 
مس��يحيون  وس��ريان،  وتركم��ان  وآش��ور 
ومس��لمون، س��نة و ش��يعة وعلوي��ون ودروز 
فلس��طينيون  وإيزيدي��ون،  وإمساعيلي��ون 
وعراقي��ون وس��وفييت أيض��ًا. كن��ا نس��ميهم 
ال��روس، وكان هل��م حض��ور ق��وي يف حي��اة 
بداي��ة  يف  عدده��م  وص��ل  وأهله��ا.  الطبق��ة 
هل��م  وكان��ت  آالف،  بضع��ة  إىل  املش��روع 
منش��آتهم اخلاص��ة؛ مدرس��ة ال��روس وملعب 
ومس��بح وس��ينما ال��روس. تعل��م الكث��ري م��ن 
احمل��الت  أصح��اب  وخاص��ة  الطبق��ة،  أه��ل 
التجاري��ة، اللغ��ة الروس��ية ج��راء اختالطه��م 
واحتكاكهم مع هؤالء. وتكلم أبناء الوافدين 
إىل الطبقة هلجة خاصة هي مزيج خمفف 
من هلجات سورية خمتلفة. تنوع املنابت، مع 
حضور السوفييت، أعطى املدينة -مع بعض 
ن��وع  م��ن  كوزموبوليتي��ًا  طابع��ًا  املبالغ��ة- 
خاص، وأخذ جمتمعها الوليد صبغة مدنية 
حديث��ة غلب��ت إىل ح��د م��ا مح��والت الس��كان 
م��ن جمتمعاته��م األصلية، خاصة يف عقدي 
الس��بعينات والثمانين��ات م��ن الق��رن املاض��ي. 
ولع��ب عام��الن رئيس��يان دورهم��ا يف تش��كل 
جمتم��ع الطبق��ة وف��ق صبغت��ه تل��ك؛ أوهلم��ا 
املنب��ت الطبقي واملناطقي املتش��ابه للوافدين، 
الس��ورية  األري��اف  م��ن  ج��اؤوا  فغالبيته��م 
م��ن بيئ��ات فق��رية، أو متوس��طة بنس��بة أق��ل، 
ينتظ��رون  حكومي��ن  موظف��ن  وص��اروا 
معاش��اتهم آخ��ر كل ش��هر، ويعيش��ون يف ج��و 
واحد وظروف متش��ابهة هي أفضل بطبيعة 
احل��ال م��ن ظروفه��م الس��ابقة م��ن ناحي��ة 
الس��كن واخلدم��ات والصح��ة والتعلي��م الذي 
خالف��ًا  واإلن��اث  للذك��ور  خمتلط��ًا  كان 

رادار املدينة
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مس��تقبل يف امل��دن الك��رى أو حت��ى يف امل��دن 
األصغ��ر القريب��ة م��ن األرياف ال��ي جاء منها 

اآلب��اء.
واخلط��ط  األوه��ام  ذهب��ت  	
اخلمس��ية ب��أن يك��ون الس��د ومدينت��ه قاط��رة 
نهضة يف وادي الفرات، إذ تباطأت االندفاعة 
قبل أن تتوقف وترتد عكس��ًا بتملح مس��احات 
ش��اخ  املس��تصلحة.  األراض��ي  م��ن  شاس��عة 
العم��ال واملوظف��ون األوائ��ل وع��اد بعضه��م 
أدراج��ه بع��د التقاع��د إىل دياره��م األوىل، أو 
ظل��وا ش��هوداً عل��ى صع��ود حل��م الف��رات ث��م 
تالش��يه، مثلم��ا تالش��ت أح��الم كث��رية يف 
س��وريا حاف��ظ وبش��ار األس��د. وك��ر الفتي��ة 
واألطفال الس��عداء عل��ى الطريقة التمثيلية 
الس��وفييتية ليص��ريوا رج��ااًل يبحث��ون بعي��داً 
ع��ن حي��اة أخ��رى س��تفرض عليه��م اس��تعادة 

الس��ابقة.  اهلوي��ات 
قام��ت الث��ورة يف س��ورية وش��ارك  	
أه��ل الطبق��ة، خاص��ة م��ن أبنائه��ا احمللي��ن، 
قليل��ة.  كان��ت  وإن  عدي��دة  مبظاه��رات 
واعتق��ل كث��ري م��ن أبنائه��ا س��واء احمللي��ن أو 
الوافدي��ن، ومنه��م على س��بيل املث��ال أبو علي، 
فائق املري، القيادي النشيط يف حزب الشعب، 
نش��اطه  يف  حقيقي��ًا  مك��وكًا  كان  وال��ذي 
س��ورية،  يف  م��كان  م��ن  أكث��ر  يف  الث��وري 
واعتقل أثناء تنقله بن دمشق والغوطة قبل 
أرب��ع س��نوات دون أي خ��ر عن م��كان اعتقاله 

اآلن. حت��ى 
حت��ررت الطبقة من قبضة النظام  	
بداي��ة الع��ام 2013 بي��د فصائ��ل خمتلف��ة م��ن 
أبنائها ومن مناطق أخرى، وأخذت تتعرض 
النظ��ام وآلت��ه  لقص��ف ش��ديد م��ن ط��ريان 
احلربي��ة، م��ا جع��ل املخ��اوف حقيقي��ة من أن 
يط��ال القص��ف بني��ة الس��د وحت��دث كارث��ة 
بيئية مدمرة. نشأت يف الطبقة جتربة حكم 
حملي قصرية ومتعثرة، قبل أن تقع املدينة 
حت��ت قبض��ة تنظي��م داع��ش أول الع��ام 2014.

أزيلت هذه اللوحة بعد انقالب حافظ األسد - أرشيف خاص
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هك��ذا كان يفك��ر ذاه��اًل والس��يارة  	
متض��ي ب��ه ضم��ن األراض��ي الس��ورية للم��رة 
األخ��رية ُمقرتب��ة م��ن احل��دود الرتكي��ة يف 
رحل��ة عالج��ه م��ن م��رض الفش��ل الكل��وي. 
»مل أَر أرض��ًا روي��ت بالدم والش��مس كأرض 
ب��الدي. ومل أَر حزن��ًا كح��زن الن��اس فيه��ا، 
ولكنه��ا ب��الدي. ال أضح��ك م��ن القل��ب، وال 
أبك��ي م��ن القل��ب، وال أم��وت م��ن القل��ب.. إال 
فيه��ا«. كان يس��تعيد ه��ذه األبي��ات بصم��ت، 
حب��زن، والع��رات مت��أل ص��دره. خيش��ى م��ن 
الب��كاء ك��ي ال ي��راه ابن��ه ال��ذي كان مع��ه 
يف الس��يارة لوداع��ه عن��د احل��دود. بك��ى ابن��ه 
حمم��د كث��رياً، توّس��ل إلي��ه أن يأخ��ذه مع��ه، 
لك��ن مل يك��ن مث��ة جم��ال. مل حيص��ل عل��ى 
موافق��ة لذه��اب مراف��ق، ناهي��ك ع��ن أن��ه مل 
تك��ن هن��اك إمكاني��ة لذل��ك. ق��ال البن��ه ذي 
الرابع��ة عش��رة حبنان: »بق��اؤك هنا ضروري 
ألم��ك وإخوت��ك، فم��ن س��يعمل ليق��دم هلم ما 
حيتاجونه؟ نعتمد عليك وعلى أخيك التوأم 
أمح��د كث��رياً يف املن��زل«. بك��ى ابن��ه كث��رياً. 
كان متعلق��ًا ب��ه من��ذ صغ��ره، يذه��ب مع��ه 

أينم��ا ذه��ب.
وص��ل إىل تركي��ا وكان ش��قيقه  	
تع��ّذب كث��رياً. احلي��اة  بانتظ��اره.  األك��ر 
يف تركي��ا مكلف��ة بالنس��بة إىل الس��ورين. 
املواص��الت وال��دواء والطباب��ة متعبة ومكلفة 
وحتت��اج إىل »كيملك« أواًل، واحلصول على 
»كيملك« صعب يف هذه األيام وحيتاج وقتًا 
وص��راً. ق��ال له صهره عب��د الرزاق وصديقه 

حس��ن: »اذه��ب إىل تركي��ا وح��اول أن ت��زرع 
كلية هناك. سنحاول أن جنمع لك ترعات 
هن��ا ونرس��لها ل��ك مهم��ا كان املبل��غ كب��رياً، 
منظم��ات  توج��د  تركي��ا  يف  أن��ه  ع��ن  ع��دا 
وهيئات إنس��انية ال بد أن تس��اعدك«. ضحك 
من هذا الكالم وقال هلما: »أريد أن أبقى هنا 
لبقي��ة عم��ري وأن أموت بن أهلي«. قالوا له: 
»ل��ن ختس��ر ش��يئًا. عل��ى األق��ل ت��رى إخوت��ك 
الثالث��ة وُتغ��رّي اجل��و ال��ذي تتقوق��ع في��ه. وإن 
مل تنج��ح يف الع��الج ع��د إىل س��وريا. اعتره��ا 
مناس��بة لرؤي��ة إخوتك وأصدقائ��ك«. كانت 
ه��ذه الفك��رة ه��ي الوحي��دة امُلقنع��ة. يرغ��ب 
أن  حيل��م  األك��ر،  أخي��ه  رؤي��ة  يف  بش��دة 
جيل��س مع��ه يف الصباح��ات اجلميل��ة ليش��ربا 
القهوة واملّتة سويًا مع عدة لفافات من التبغ 

ويتب��ادال األحادي��ث.
بع��د أي��ام وص��ل إىل تركي��ا، وبع��د  	
أيام قليلة أخرى بدأ الشوق ألوالده وزوجته 
حيرق��ه. طل��ب م��ن صه��ره أن يرس��لهم إىل 
حوال��ي  اآلن  علي��ه  مض��ت  وفع��ل.  تركي��ا، 
الصغ��ار  أوالده  هن��ا. يذه��ب  أش��هر  مخس��ة 
إىل العم��ل، يتم��ّزق أمل��ًا عليه��م بع��د أن كانوا 
متفوق��ن دراس��يًا يف طفولته��م أصبحوا اآلن 
يعمل��ون م��ن الصب��اح حت��ى املس��اء. يصل��ون 
ُمرهق��ن، يتناول��ون طعامه��م ث��م خيل��دون 
إىل النوم. حياة بائسة!! لقد فقدوا طفولتهم 
كح��ال معظ��م أطف��ال س��وريا. يف بالده��م 
والدباب��ات  واملدفعي��ة  الطائ��رات  تالحقه��م 
والقناص��ات، ويف ب��الد التي��ه يالحقه��م أرباب 

العم��ل واخل��وف م��ن الغ��د، يظه��ر رأس امل��ال 
املتوح��ش يف أبش��ع ص��وره. 

املتواض��ع  منزل��ه  يف  اآلن  يعي��ش  	
م��ع مرض��ه وأف��كاره احلزين��ة. ك��م يتمن��ى 
أن يكون يف قريته! كم حيب أن يس��مع أذان 
الفج��ر فيه��ا! مس��ع األذان كث��رياً يف تركي��ا 
لكن��ه مل يش��عر وال مل��رة واح��دة بتل��ك النكه��ة 
ال��ي تع��ّود عليه��ا! األذان يف س��وريا خمتل��ف. 
جيل��س اآلن يف غرفت��ه وحي��داً. كثريون من 
أصدق��اءه مل يتصل��وا ب��ه حتى! ه��م متفرغون 
»للنض��ال« يف تركي��ا ويف الب��الد األوروبي��ة! 
ال وق��ت لديه��م للسفاس��ف! اجلمي��ع ينتق��د 
اجلميع. واجلميع يش��كون األوضاع الصعبة. 
معظمهم غادر سوريا بعد قيام الثورة بقليل، 
ثم يتكلمون اآلن بس��خرية عن رعاة األغنام 
وباع��ة اخلض��ار وعم��ال البناء ألنه��م يقودون 

الث��ورة!
إىل  باق��ون  أنه��م  الطغ��اة  يعتق��د  	
األبد حيكمون »العبيد« امُلسّخرين خلدمتهم، 
غ��ري أن الش��عوب تس��تكن إىل ح��ن ث��م ته��زأ 
يف  وترميه��م  عليه��م  وتث��ور  طغاته��ا  م��ن 
مزاب��ل التاري��خ. ميش��ي يف الش��وارع ويدن��دن 
بتلك األغنية: »س��وف يأتي كالربيع، س��وف 
يأت��ي كاألغان��ي، حام��اًل يف كل ج��رح وردة 
مث��ل األمان��ي. س��وف يأت��ي، خرت��ين حل��وة 
كان��ت هن��اك. س��وف يأت��ي، خرت��ين أغني��ات 

العاش��قن«.

أبو حممد اإلدليب

للعين��ن فع��ل ال إرادي دائ��م ه��و إطب��اق اجلفون وفتحهما. ولكن كم متنى من أعماق قلبه أن يتوقف هذا الفعل لدقائق!  	
أن »يغ��رف« أك��ر ق��در ممك��ن م��ن ص��ور الن��اس الطيب��ن والبس��طاء يف قريته!! أكر ق��در ممكن من الش��وارع والبيوت واحلقول يف 

ب��الده! ه��ي م��ا ُتس��ّمى نظ��رة الوادع.

رادار املدينة

خواطر الجئ سوري يف تركيا

Catarina Garcia
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تابع��ت بك��ن س��ريها 
ال��دب  خط��ى  عل��ى 
دع��م  يف  الروس��ي 
سياس��يًا  األس��د 
يف  ودبلوماس��يًا 
الدولي��ة،  احملاف��ل 
ح��ق  فاس��تخدمت 
النقض »الفيتو« معه س��ت مرات خالل أعوام 
2017، م��ن أج��ل وق��ف إدان��ة األس��د،   �  2011

أو حماربت��ه، أو إحال��ة ملف��ه اإلجرام��ي إىل 
الدولي��ة...  اجلنائي��ة  احملكم��ة 

يف نهاي��ة ع��ام 2015 وص��ل ولي��د املعل��م، وزي��ر 
خارجية األسد، إىل بكن، طالبًا من احلكومة 
الصينية تقديم مساعدات عسكرية لرئيسه، 
بغي��ة الوق��وف يف وج��ه معارضي��ه الذي��ن باتوا 
يسيطرون على مساحات واسعة من األرض 
الس��ورية. إال أن طلب��ه مل يل��ق حينه��ا آذان��ًا 
صاغي��ة، فل��م ترس��ل بك��ن قواته��ا املس��لحة 
روس��يا،  فعل��ت  كم��ا  األس��د  ع��ن  للدف��اع 
واس��تمرت فقط يف إرسال املعدات العسكرية 
واملس��اعدات اإلنس��انية واملالي��ة. وحت��ى نظ��م 
اإلم��داد العس��كري كان��ت حم��دودة وقدمي��ة 
املركب��ات  عل��ى  واقتص��رت  ومس��تعملة، 
واألس��لحة  الصغ��رية  الرشاش��ة  واألس��لحة 

املض��ادة للدباب��ات واملدفعي��ة... 
اعرتافه��ا  بك��ن  أعلن��ت  نفس��ه  الوق��ت  يف 
أنه��ا  عل��ى  األس��د  بش��ار  صراح��ة حبكوم��ة 
القيادة الشرعية الوحيدة يف دمشق، ودعمت 
س��ورية  يف  الروس��ية  العس��كرية  العملي��ة 
عل��ى لس��ان املمث��ل الرمس��ي ل��وزارة ش��ؤونها 
اخلارجية هو جن تاو: »إن بكن تدعم حرب 
روس��يا ضد »الدولة اإلس��المية« يف س��ورية«، 
موضح��ًا أن��ه جي��ب االنتب��اه إىل حقيق��ة أن 

س��ورية  يف  الروس��ية  العس��كرية  العملي��ة 
ج��اءت بن��اء عل��ى طل��ب احلكوم��ة الرمسي��ة؛ 
كان��ت  الروس��ية  الضرب��ة  أن  متناس��يًا 
موجه��ة أساس��ًا ضد اجلي��ش احلر والفصائل 

املعتدل��ة. اإلس��المية 
أج��رت الق��وات البحري��ة الروس��ية والصينية 
البح��ر  يف  مش��رتكة  عس��كرية  من��اورات 
إذ   ،2015 األول  تش��رين  بداي��ة  املتوس��ط 
دخل��ت حاملة الطائرات الصينية »لياونينغ« 
مين��اء طرط��وس بع��د ب��دء عملي��ات اجلي��ش 
الص��ن  قام��ت  وكذل��ك  هن��اك.  الروس��ي 
ربي��ع ع��ام 2016 بتعي��ن مبعوثه��ا اخل��اص 
إىل س��ورية، يف إش��ارة واضح��ة إىل توس��ع 
نش��اطها الدبلوماس��ي، إضاف��ة إىل اس��تمرار 
عم��ل س��فارتها يف دمش��ق؛ مم��ا ي��دل عل��ى 
إب��داء القيادة الصينية اهتمامًا متزايداً بتلك 

املنطق��ة.
وذك��رت وكال��ة أنب��اء »ش��ينخوا« الصيني��ة 
أن األدم��ريال غ��وان يوفي��ه -رئي��س مكت��ب 
س��ورية  زار  الدول��ي-  العس��كري  التع��اون 
والتق��ى   ،2016 آب  م��ن  األول  النص��ف  يف 
وزي��ر دف��اع األس��د فه��د جاس��م الفري��ج. وم��ن 
ب��ن األم��ور ال��ي ناقش��ها الطرف��ان »إرس��ال 
العس��كرين  املستش��ارين  م��ن  جمموع��ة 
الصينين إىل سورية«. وبعد ذلك استضافت 
دمش��ق اجتماعًا سريًا لألدمريال مع مسؤول 
يت��م  مل  املس��توى،  رفي��ع  روس��ي  عس��كري 

الكش��ف ع��ن تفاصيل��ه.
كذل��ك صرح��ت تل��ك الوكال��ة أن املدرب��ن 
الصيني��ن سيش��اركون يف إع��داد اجلي��ش 
الس��وري، ويف العملي��ات اإلنس��انية، ولي��س 
مش��اركة  هن��اك  تك��ون  أن  املتوق��ع  م��ن 
التحري��ر  جي��ش  أو  للبحري��ة  مباش��رة 

هل توجد قوات صينية يف سورية؟

الش��عيب الصي��ين يف الص��راع الس��وري. يع��ين 
ه��ذا أن أجه��زة االس��تخبارات الصيني��ة، ال��ي 
ترتصد نش��اطات عناصر »احلزب اإلس��المي 
الرتكس��تاني« املوجودي��ن يف مناط��ق جس��ر 
الش��غور، ل��ن تك��ون ق��ادرة وحدها عل��ى العمل 
يف املنطق��ة، بس��بب غي��اب الوج��ود العس��كري 
للجي��ش، واملس��افة الكب��رية ال��ي تفصلها عن 

ح��دود بلده��ا البعي��دة. 
رمب��ا تكم��ن احلقيقة يف مكان ما يف الوس��ط. 
لذل��ك، حت��ى جري��دة »غلوب��ال تامي��ز« )ال��ي 
تع��د أكث��ر املطبوع��ات قومي��ة يف الص��ن( 
الصيني��ن  املدرب��ن  مس��ؤولية  إن  قال��ت: 
عل��ى  الس��ورية  الق��وات  تدري��ب  ستش��مل 
اس��تخدام األس��لحة الصيني��ة، مث��ل بن��ادق 
للدباب��ات  املض��ادة  والصواري��خ  القن��ص 
واملداف��ع الرشاش��ة. وبالتال��ي، فم��ن املرج��ح 
أن��ه يف س��ياق ه��ذا التدري��ب س��يكون اخل��راء 
العس��كريون بالق��رب م��ن خط��وط اجلبه��ات. 
أضف إىل أن األس��د تس��لم دفعة حمرزة من 
األسلحة الصينية اجلديدة نهاية عام 2016.

رغ��م انضمام الصن غري املباش��ر إىل االحتاد 
الروسي اإليراني األسدي إال أن األمر معقد 
نوع��ًا م��ا بس��بب عوام��ل سياس��ية خارجي��ة 
ع��دة. فم��ن الواض��ح أن بك��ن غ��ري مس��تعدة 
للتدخل بنش��اط يف الش��رق األوسط، ولذلك 
جنده��ا ترتي��ث كث��رياً حتى ينقش��ع الضباب 
وت��رى كي��ف ت��ؤول األم��ور، خوفًا من إفس��اد 
عالقاته��ا م��ع اململكة العربية الس��عودية الي 
حتص��ل منها على النف��ط الرخيص، وكيال 
تدخ��ل يف ص��راع م��ع تركيا أو مع إس��رائيل. 
فهذه الدول ترتبط بشراكة جتارية مهمة 
الس��وري  الص��راع  يف  ومصاحله��ا  معه��ا، 
معق��دة جداً ومتناقضة وغري واضحة متامًا.

د. علي حافظ

رادار املدينة

منذ بداية ثورة احلرية والكرامة والصن تعمل يف ظل احلليف الروس��ي األقوى على األرض الس��ورية، متخذًة موقفًا براغماتيًا  	
مراوغًا، معلنًة أن ما حيدث هناك شأن داخلي حبت، وأن »مستقبل البالد خيتاره السوريون أنفسهم«، وبالتالي تركت لنفسها حرية املناورة 
يف ح��ال اإلطاح��ة بنظ��ام بش��ار األس��د. م��ا يذكرن��ا مبوقفه��ا م��ن القذايف، فعل��ى الرغم من وعده للش��ركات الصينية بتوف��ري حوافز جمدية 

إلنت��اج النف��ط اللي��يب يف ح��ال انتص��اره عل��ى معارضي��ه، إال أن بك��ن مل تق��دم ل��ه أي مس��اعدة عس��كرية تذكر!

Getty Images
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اجملتمع بشكٍل ال يقل عن غريه من اجملاالت 
إن مل يك��ن أهمه��ا. إىل درج��ٍة تراجع��ت معه��ا 
العملية السياسية إىل شكٍل مبتذٍل ينحصر 
يف حي��ٍز ضي��ٍق ال يتع��دى غ��رف املس��اومات 
لص��احل الغ��ري أواًل، ولص��احل البل��د يف ح��ال 
تقاطع��ت مصلحته��ا أو كانت ضمن اهتمام 

الغ��ري.
لق��د أس��س النظ��ام، وجن��ح متام��ًا،  	
يف إلغ��اء احلي��اة العام��ة، أي السياس��ة مبعن��ى 
العالق��ة املدني��ة ب��ن البش��ر وتنظيماتها وفق 
قواعد تتيح للجميع التعبري عن آرائهم مهما 
كان��ت درج��ة االخت��الف واملغاي��رة، واإلقرار 
ثاني��ًا بالس��عي إىل التفاه��م والتع��اون بينه��م 
وص��واًل إىل حل��وٍل وس��ط ناجت��ٍة ع��ن تس��ويٍة 
م��ا. فالسياس��ة يف النهاية ه��ي عمليات صراٍع 
وتسوياٍت مؤقتٍة أو دائمة، وليست ممارساٍت 

عقائدي��ة.
التقليدي��ة  األح��زاب  تك��ن  مل  	
املعارض��ة ب��كل تالوينه��ا )يس��ارية وقومي��ة 
ع��ن  فع��دا  ذل��ك،  ع��ن  بعي��دًة  وإس��المية( 
ختندقها وراء أيديولوجياتها كانت نزعاتها 
النخبوية تعيق مشاركتها يف احلياة العامة 
م��ا مل تضم��ن مكان الص��دارة. واأليديولوجيا 
التري��رات هل��ا كأح��زاٍب  كفيل��ٌة بإجي��اد 
طليعي��ٍة أمام ش��عٍب وجمتم��ٍع متأخرين ويف 
حاج��ٍة إىل طليع��ٍة م��ن ن��وٍع م��ا ومبواصف��اٍت 
حم��ددٍة لنق��ل وعيه��ا إلي��ه، أو لتثوي��ره. ه��ذا 
الوع��ي ال��ذي تعج��ز العامة ع��ن إدراكه دون 
وس��يط، وش��كل الوس��يط متغ��رٌي م��ن النخب��ة 
إىل الطليع��ة إىل القي��ادة، دون نس��يان دور 
اخلط��أ.  ع��ن  معصوم��ون  وكله��م  اإلم��ام، 
ولس��وء حظ هذه النخبة مل تس��عفها الس��نن 
يف تثوي��ر أح��د، فعندما أت��ت اللحظة الثورية 
العربي��ة  البل��دان  م��ن  وغريه��ا  س��ورية  يف 
كان��ت أوىل كلم��ات خطابه��ا أنه��ا فوجئ��ت! 

أمحد عيشة

نظ��ام  أن  بالطب��ع، ص��ار معروف��ًا  	
االس��تبداد األس��دّي، طيل��ة أكث��ر م��ن أربع��ة 
الوس��ائل  وب��كل  قص��ٍد  ع��ن  عم��ل  عق��ود، 
العنيف��ة والناعم��ة عل��ى إقص��اء الن��اس ع��ن 
االهتم��ام بش��ؤون حياتهم العام��ة وحقوقهم. 
ومن��ذ اس��تيالء العس��كر عل��ى الس��لطة كان 
التوج��ه واضح��ًا، االحت��واء أو اخلنق، بدءاً من 
الرشاوى إىل شراء الوالءات والذمم وتشكيل 
ش��بكات احملسوبيات السياس��ية واالقتصادية 
واالجتماعي��ة ال��ي ت��دور يف فلك��ه م��ن جه��ة، 
وم��ن اجلهة الثانية اس��تخدام وس��ائل العنف 
والقس��ر املتع��ددة، م��ن االعتق��ال حت��ى امل��وت، 
جت��اه الذي��ن رفض��وا قاع��دة اإلخض��اع ال��ي 

يفرضه��ا عل��ى اجلمي��ع.
العس��كر  هيمن��ة  نتائ��ج  كان��ت  	
وخمريه��م عل��ى املش��هد السياس��ّي كارثية، 
إذ أب��رزت الغي��اب ش��به الت��ام للسياس��ة وم��ن 
ث��م الس��رتاتيجيات وأدوات العم��ل السياس��ّي، 
م��ا أع��اق ممارس��تها مبحدداته��ا الطبيعي��ة 
كعملي��ٍة س��لميٍة هدفه��ا إدارة الص��راع ب��ن 
ق��وى اجملتم��ع وص��واًل إىل حتدي��د م��ا ه��و 
الص��احل الع��ام وكيفي��ة التوص��ل إىل تواف��ٍق 
حول��ه، مما جيعله��ا عمليًة أخالقيًة ونفعية، 
ذات منظوم��ٍة م��ن الضواب��ط واحلواف��ز، يف 
س��عيها حنو البحث عن مس��احاٍت مش��رتكٍة 
بن الفرقاء، ورفض العالقات املطلقة خارج 
الوقائ��ع، وال��ي كث��رياً م��ا تؤّس��س للن��زوع 
اآلخ��ر  خن��ق  إىل  وص��واًل  االس��تبداد،  حن��و 
وإلغ��اء احلال��ة الطبيعي��ة للمجتمع��ات وه��ي 

واالخت��الف. التعددي��ة 
م��ع اندالع الثورة اتضح أن النظام،  	
برتكيبت��ه العائلي��ة والطائفي��ة، ل��ن يتعام��ل 
املتظاهري��ن  ش��عارات  م��ع  سياس��يٍّ  بش��كٍل 
بوصفه��ا مطال��ب متث��ل هم��وم أغل��ب الن��اس 
وتتلخ��ص يف احلري��ة والكرام��ة، ب��ل كان 
خي��اره اس��تمرار عملي��ة نف��ي اجملتم��ع ال��ي 
تتلخ��ص يف اس��تخدام كل أش��كال املواجه��ة 
مهم��ا كلف��ت البل��د مب��ا فيه��ا حرق��ه، وفق��ًا 
املعروف��ة: »األس��د أو  التش��بيحية  للمقول��ة 

حن��رق البل��د«. ولذل��ك فق��د بن��ى اس��تعداداته 
اعتم��اداً عل��ى اخليار األساس��ّي: إقصاء مجيع 

م��ن ال خيض��ع ملنظومت��ه وب��كل الوس��ائل.
نتيج��ة تل��ك اخلي��ارات التدمريي��ة  	
واملفرط��ة يف اس��تخدام العن��ف ال��ي انتهجه��ا 
التظاه��رات  زم��ن  البداي��ات،  من��ذ  النظ��ام 
الث��ورة الحق��ًا  الس��لمية، تط��ورت مس��ارات 
حنو أشكاٍل من املواجهة العنيفة أو ما يطلق 
عليه »العسكرة«، مبعنى مواجهة قوات النظام 
بالس��الح كوس��يلة دف��اٍع أواًل، ثم كطريقة 
حتري��ٍر ملناط��ق جدي��دة، واعتم��اده مؤخ��راً 

كوس��يلٍة وحي��دٍة ملواجه��ة النظ��ام.
تناغم��ت  أو  املرحل��ة،  ه��ذه  راق��ت  	
م��ع عقلي��ة اإلس��المين اجلهادي��ن الذي��ن 
وج��دوا، نتيج��ة ظ��روٍف وأس��باٍب ع��دة، أن 
بإمكانه��م مواجهة النظام المتالكهم رؤيًة 
نظ��ريًة لرؤيت��ه، فلديه��م التص��ّور الكامل عن 
منط احلياة وهو مس��توحًى من الس��لف، ويف 
احلياة اآلخرة هناك اجلنة ألنهم جياهدون 
يف س��بيل اهلل. مبعن��ى أن تصّوره��م جيي��ب 
إىل ح��دٍّ كب��رٍي ع��ن أس��ئلة الدني��ا واآلخ��رة، 
ه��ذه الرؤي��ة الش��املة جعل��ت منه��م ش��ريكًا 
يف تغيي��ب احلي��اة العام��ة لص��احل احلياة الي 
تفرضه��ا »اجلماع��ة« وف��ق فهمه��ا للش��ريعة 

اإلس��المية. 
املس��تمّرة  املرحل��ة  ه��ذه  تّوج��ت  	
من��ذ حوال��ي مخ��س س��نواٍت مبص��ادرة احلياة 
العام��ة، حت��ت س��يادة لغ��ٍة وحي��دٍة للتح��اور 
إىل  الص��راع  انتق��ل  إذ  الس��الح،  لغ��ة  وه��ي 
مس��توًى آخ��ر ال يقب��ل في��ه أّي ط��رٍف اآلخ��ر، 
ب��ل يعتم��د يف وج��وده على نفي��ه. ومل تقتصر 
تل��ك العالق��ة عل��ى النظ��ام ومعارضي��ه، ب��ل 

ذات��ه. املع��ارض  الوس��ط  إىل  انتقل��ت 
طب��ع  ال��ذي  املس��توى،  ه��ذا  يف  	
السياس��ّي  اخلط��اب  كان  بلغت��ه،  املرحل��ة 
عل��ى  العس��كرّي  للح��ال  وتابع��ًا  مرافق��ًا 
األرض، طالب��ًا بتمل��ٍق وّده ورض��اه، متخلي��ًا 
بش��كٍل طوع��يٍّ ع��ن جمال��ه لصاحل غ��ريه، مما 
أفق��د الث��ورة جم��ااًل حيوي��ًا ميك��ن أن حيف��ز 

غياب السياسة يف سورية وآثاره املدّمرة

لي��س فق��ط املهتم��ون بالش��أن الع��ام، كم��ا ُيطل��ق علي��ه، وإمن��ا ص��ار الكث��ريون  	
يدرك��ون أث��ر غي��اب السياس��ة ع��ن اجملتم��ع الس��ورّي. مبعن��ى اهتم��ام ومش��اركة الن��اس، 
مجيعه��م أو غالبيته��م، يف صن��ع الق��رار يف بلده��م، وإمكاني��ة التفك��ري يف، أو الق��درة عل��ى، 
حماس��بة املس��ؤولن يف ح��ال ارتكابه��م األخط��اء، دون التع��ّرض ألي ش��كٍل من أش��كال العقاب 

واملعن��وّي. اجلس��دّي 

رأي
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وأم��ام مفاجأته��م ونزعاته��م النخبوي��ة وبنيته��م اهلرم��ة،  	
كان م��ن الصع��ب عل��ى ق��ادة ه��ذه األح��زاب النخبوي��ة الس��ري خل��ف 
الش��ارع وتش��كيالته املختلف��ة جوهري��ًا ع��ن بنيته��م، وه��م احملكوم��ون 
ب��أن يكون��وا قي��ادًة وطليع��ة، فاتس��مت عالقته��م بالث��ورة بالش��ك 
والريب��ة، ومل ترت��ق أب��داً إىل مس��توى املش��اركة ال��ي تقتضيه��ا آلي��ة 

العم��ل السياس��ّي.
أم��ا الفصائ��ل العس��كرية، ال��ي تكاث��رت بش��كٍل ال مثي��ل  	
ل��ه رغ��م االعتم��اد عل��ى عقي��دٍة واح��دٍة ه��ي اإلس��المية، ف��كان م��ن 
مصلحته��ا أن تبع��د البش��ر ع��ن ممارس��ة حقه��م م��ا مل يش��اركوا يف 
العمل الذي اختارته، وهو العسكرّي، رافعة خطاب املواجهة املسلحة 
إىل مرتب��ة التقدي��س حبج��ة العن��ف املفرط للنظ��ام، وهي على حقٍّ 
يف ج��زٍء م��ن ذل��ك، لكنه��ا اس��تثمرت فيه بش��كٍل خاطئ، ألنه��ا ابتعدت 
إىل درج��اٍت تص��ل ح��ّد االنفص��ال ع��ن القاع��دة احلقيقي��ة للث��ورة، 
متناسية، عن قصٍد أو عن جهل، أن املشاركة الشعبية هي الكفيلة 
والضامن��ة الس��تمرار املقاوم��ة ب��كل أش��كاهلا، وأن حصره��ا بطري��ٍق 

واح��ٍد يضعفه��ا، يف أحس��ن األح��وال.
كان إقص��اء الن��اس ع��ن املش��اركة يف تقري��ر مصريه��م  	
ه��و سياس��ة األنظم��ة االس��تبدادية، ولك��ن يب��دو أن النظ��ام األس��دّي 
اس��تطاع أن يزرعه��ا ب��ن معارضي��ه. فعداؤن��ا للنظام لي��س أعمق من 
الكراهي��ة والتناف��ر اللذين نتبادهلما، وهما ركيزتان أساس��يتان من 

دعائ��م اس��تمرار النظ��ام.
إن الدع��وة إىل ممارس��ة السياس��ة تكتس��ب أهميته��ا الي��وم  	
أكث��ر م��ن أي وق��ٍت مض��ى، مبعن��ى التش��ارك يف صن��ع الق��رار وف��ق 
مص��احل البل��د واملخاط��ر ال��ي جتتاح��ه أواًل وأخ��رياً -ولي��س وف��ق 
النظري��ات واأليديولوجي��ات ال��ي ختفي مص��احل ضيقًة ألصحابها- 
ما يفتح الباب بشكٍل جديٍّ للتشارك بدل التنافر وتبادل االتهامات، 
ولتعزي��ز الثق��ة ب��دل الكراهي��ة والش��ك. وكل ذل��ك بغاي��ٍة واضح��ٍة 
ووحيدٍة وهي معاجلة ما حيدث يف البلد من عمليات قتٍل ممنهجٍة 
حص��دت أرواح مئ��ات األل��وف، وم��ا تاله��ا م��ن خط��ٍط لبلدن��ا. فغي��اب 
السياس��ة كانت له الكثري من العواقب، إذ مل يس��تطع »السياسيون«، 
أحزاب��ًا ومجاع��ات، أن يقدم��وا تص��وراً معق��واًل ومس��تقاًل إىل ح��دٍّ م��ا 
للمش��اكل ال��ي يواجهه��ا الن��اس، واكتف��وا بتصرحي��اٍت وبيان��اٍت 

تلفزيوني��ٍة حمفوظ��ٍة ع��ن جرائ��م النظ��ام ووحش��يته، دون 
خطٍة سياسيٍة واضحٍة ومقنعٍة للناس أواًل وللدول ثانيًا. 
ورمب��ا يفس��ر ه��ذا جزئي��ًا تراجع الدع��م الش��عيّب والدولّي 
للث��ورة الس��ورية، واعتم��اد رأٍي أوروب��يٍّ وأمريك��يٍّ أنه��ا 

ح��رٌب أهلي��ٌة وطائفي��ة، ناهي��ك ع��ن املوق��ف الروس��ّي.

إلي��ه -رغ��م مرارت��ه- احلي��اة فين��ا،  ل��ن ينه��ي م��ا وصلن��ا  	
وبالتال��ي ال ب��ّد للجمي��ع أن يش��اركوا وأن يق��رروا، وم��ن حقه��م متامًا 
إمس��اع أصواته��م، واملطالب��ة بإص��الح املؤسس��ات السياس��ية التقليدي��ة 
ال��ي اكتس��بت ش��رعيًة م��ن نض��االت الث��وار يف املق��ام األول، وذل��ك 
بتفه��م احلال��ة ال��ي نعيش��ها والظ��روف احمليط��ة واإلمكاني��ات املتاح��ة 
والس��بل املمكن��ة لتحقي��ق اهل��دف املتمث��ل يف اخل��الص م��ن االس��تبداد. 
واضع��ن يف أذهانن��ا أال أح��د مبف��رده ميتل��ك الص��واب، وإمن��ا ميك��ن 
للجميع النقاش واملش��اركة يف التوصل إليه، وأن املمارس��ة والوقائع 
ه��ي م��ن تصح��ح التص��ورات وتبنيها بش��كٍل مس��تمرٍّ وفق منط��ٍق يأخذ 
املخاط��ر الكب��رية ال��ي حتي��ط بالب��الد والعب��اد يف اعتب��اره األول، بعي��داً 
ع��ن الكراهي��ة والس��جاالت العقيم��ة ال��ي ال تفي��د إال يف تقوي��ة م��ن 

يقتلن��ا.
واملص��احل  الضيق��ة  احلزبي��ة  الصراع��ات  ع��ن  فاالبتع��اد  	
ال��ي زرعه��ا فين��ا نظ��ام القم��ع، وص��ارت ح��دوداً متيزن��ا،  الفئوي��ة 
ه��و أوىل اخلط��وات حن��و ممارس��ة السياس��ة، مبعن��ى نف��ي العقائ��د 
واأليديولوجيات من اخلطاب السياس��يّ العاجز واالنتقال إىل خطاٍب 

م��ا سياس��يٍّ براجم��يٍّ تك��ون هم��وم  ه��ي  وحقوقه��م  الن��اس 
مرجعيته��ا. يرمس��ه ويؤط��ره، ال النظري��ات  كان��ت  مهم��ا 

يتطل��ب من��ا ه��ذا تقوي��ة  وبأنن��ا 	 بأنفس��نا،  ثقتن��ا 
أنفس��نا أصح��اب قضي��ٍة وحق��وق، وميك��ن أن  عل��ى  نعتم��د 

قراراتن��ا.احل��ّرة ونتش��ارك يف حتم��ل املس��ؤولية عن  صياغ��ة 
حلظ��ٍة  يف  أنن��ا  أعتق��د  ال  كث��ر 	 أ

السياس��ة  ممارس��ة  عل��ى  ل��ي إحلاح��ًا  ا
تشارْكنا مجيعًا، بشكٍل أو بآخر، يف تغييبها، ناهيك 

ع��ن مس��عى النظ��ام األس��دّي ال��ذي خن��ق اجملتم��ع 
كام��اًل. ألن غي��اب السياس��ة، مبعن��ى غي��اب الن��اس 
عن املش��اركة يف الدفاع عن مصاحلهم وحقوقهم، 

ال يعين سوى أمٍر وحيٍد هو إطالة عمليات قتلنا.
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كان��ت حرك��ة الزنك��ي إح��دى أق��وى الفصائ��ل املعتدل��ة ال��ي تقاتل ضمن صف��وف اجليش احلر يف الس��نوات األوىل للحرب.  	
لكنه��ا، بع��د توق��ف تدف��ق املس��اعدات األجنبي��ة هل��ا ع��ام 2015، حتالف��ت م��ع ق��وى أكث��ر جذري��ة.

كيف انضّمت حركة نور الدين الزنكي إىل جبهة فتح الشام

منذ سيطرت قوات النظام على مدينة حلب أخذ يرز نزاع  	
كب��ري ب��ن مجاع��ات املعارض��ة يف مشال س��وريا. اجملموع��ات املتطرفة 
تتص��ادم م��ع اجملموع��ات املعتدل��ة ح��ول مس��ائل عس��كرية وعقائدي��ة، 
وكث��ري م��ن ه��ذه القوى انقس��مت إىل معس��كرين رئيس��ين؛ أحدهما، 
هيئ��ة حتري��ر الش��ام، مك��ّون بش��كل رئيس��ي م��ن جمموع��ات إس��المية 

بقي��ادة جبه��ة فت��ح الش��ام، واآلخ��ر مرتب��ط حبرك��ة أح��رار الش��ام. 
م��ن الالف��ت يف خض��مِّ ه��ذه التط��ورات انضم��ام حرك��ة  	
الزنك��ي إىل هيئ��ة حتري��ر الش��ام م��ع أن احلرك��ة مصّنف��ة عل��ى أنه��ا 
معتدل��ة، وجبه��ة فت��ح الش��ام مصّنف��ة على أنها إرهابي��ة. وبالرغم من 
التوت��رات التارخيي��ة ب��ن حركة الزنكي وجبهة فتح الش��ام، انضّمت 
احلرك��ة إىل التحال��ف اجلدي��د نتيج��ة تغرّي طويل امل��دى يف نظرتها 
ابت��دأ من��ذ أن توق��ف أعض��اء يف جمموع��ة أصدق��اء س��وريا ع��ن تقدي��م 

املس��اعدة هل��ا يف بداي��ات ع��ام 2015.
تأسس��ت حرك��ة الزنك��ي، إح��دى أق��دم جمموع��ات اجلي��ش  	
احلر، يف ريف حلب الغربي، أواخر 2011، بقيادة توفيق شهاب الدين، 
ولعبت دوراً بارزاً يف مقاتلة تنظيم الدولة اإلس��المية، ما س��اعد على 
طرد التنظيم من مدينة حلب عام 2014. كما شاركت احلركة يف 
العديد من العلميات ضد قوات النظام السوري. وُيقّدر عدد مقاتليها 

حبوال��ي س��بعة آالف.
وحتالف��ات  منظ��ورات  يف  مؤخ��راً  احلاص��ل  التغ��رّي  يث��ري  	
الزنك��ي أس��ئلة عدي��دة ح��ول األس��باب الكامن��ة خلف ذلك، ال س��يما أن 
احلرك��ة ُتع��د إح��دى أكث��ر اجملموع��ات تنظيم��ًا يف اجلي��ش احل��ر. 
إذ لديه��ا جمل��س ش��ورى ومكات��ب خمتّص��ة )سياس��ية وعس��كرية 
وإدارية وخدمّية وإغاثية وطبّية(، يستخدم كل منها اختصاصين 
وسياس��ين وضباط��ًا وخرجي��ن جامعي��ن. ووف��ق املراقب��ن، ب��دأ ه��ذا 
التغ��رّي عندم��ا انضم��ت احلرك��ة إىل جي��ش الفت��ح لقت��ال النظ��ام يف 
إدلب. ويف أواخر 2016 شّن مقاتلون من احلركة هجومًا على »جتمع 
فاس��تقم كم��ا أم��رت«. مبهامجته��ا التجم��ع ب��دا أن الزنكي تش��ارك يف 
اجله��ود الرامي��ة إىل القض��اء عل��ى اجلي��ش احلر، وهو اته��ام كثرياً ما 
ُيوّج��ه إىل جبه��ة النص��رة. وحت��ى قب��ل أن تعل��ن احلرك��ة اندماجه��ا 
األخ��ري كان واضح��ًا أن ع��دداً م��ن مقاتليه��ا لق��وا مصرعه��م عندم��ا 
قصف التحالف الدولي أحد املعس��كرات التدريبية جلبهة فتح الش��ام 

يف األت��ارب.

ويع��زو حس��ام األط��رش، وه��و قائ��د وش��رعي يف احلرك��ة،  	
اندماجه��ا بهيئ��ة حتري��ر الش��ام إىل »التدخ��ل األجن��يب ال��ذي من��ع 
اجلماع��ات املعتدل��ة م��ن التوّح��د، وجعله��ا فريس��ة س��هلة للنظ��ام 
وحلفائ��ه«. يق��ول األط��رش: »ب��دأت احلرك��ة تنفت��ح عل��ى العم��ل 
والتوح��د م��ع جمموع��ات يف اجليش احلر، وج��رت مفاوضات عديدة 
حول ذلك مع جمموعات يف حلب وإدلب مثل صقور الغاب، والفرقة 
13، والفرق��ة الش��مالية وغريه��ا. لك��ن اإلجاب��ة كانت دائم��ًا أنهم غري 

قادري��ن ألن غرف��ة عملي��ات املوم والدول الداعم��ة هلم ترفض ذلك«. 
لف��رتة م��ن الزم��ن كان��ت احلرك��ة تتلق��ى دعم��ًا ع��ن طري��ق امل��وم، 
لك��ن ه��ذا الدع��م توق��ف بعد اندم��اج احلركة مع مجاع��ات أخرى يف 
حل��ب، حبج��ة أن احلرك��ة مل تش��اور الغرف��ة قب��ل االندم��اج. يق��ول 
األطرش: »فقدنا األمل مبجموعات اجليش احلر، ولذلك جلأنا إىل 
العم��ل م��ع أحرار الش��ام. ولكن عندما طلبن��ا االنضمام إليهم رفضوا، 
مرري��ن قراره��م بأنه��م يبحث��ون ع��ن مش��روع ش��امل«. وكش��ف 
األط��رش ع��ن حم��اوالت عدي��دة لالندم��اج ب��اءت مجيعه��ا بالفش��ل 
ألنه، حسب األطرش، مل تكن لدى الفصائل املعنّية رغبة يف العمل، 

ومنع��ت الضغ��وط اخلارجي��ة بعضه��م م��ن التوح��د.
يق��ول حس��ن اس��رو، وه��و ضاب��ط منش��ق: »لي��س مفاجئ��ًا  	
اجملتم��ع  أن  إىل  نظ��راً  إس��المية  فصائ��ل  م��ع  احلرك��ة  حتال��ف 
الدول��ي توق��ف ع��ن دع��م املعارض��ة املعتدل��ة باألس��لحة. فق��د حت��ّرر 
مقاتل��و املعارض��ة من الوهم عندما س��يطر النظ��ام على حلب، بعد أن 
كانوا يعتقدون أن اجملتمع الدولي لن يسمح ألّي من طريف النزاع 
بهزمية اآلخر. ومبا أن شروط كثري من الداعمن كانت متنعهم 
من التوحد، مل جتد حركة الزنكي وحركات أخرى أحداً مستعداً 
لتش��كيل حل��ف معه��م س��وى جمموع��ات لديه��ا منظ��ورات إس��المية«. 
وي��رى اس��رو أن جمموع��ات اجلي��ش احل��ر ستتالش��ى الواح��دة تل��و 
األخرى إن مل يشكل داعمو الثورة السورية كيانًا موحداً وقويًا يتم 

دعم��ه بأكث��ر م��ن جم��رد م��ؤن غذائي��ة. 
باملقاب��ل، يالح��ظ أح��د ق��ادة فصي��ل الس��لطان م��راد أن  	
احلركة انضمت يف املاضي إىل كثري من التحالفات، منها اجلبهة 
الش��امية وجي��ش اجملاهدي��ن وغريها، لكنها س��رعان ما كانت خترج 
منه��ا. وأرج��ع املتح��دث ذل��ك إىل طبيعة قائدها الش��يخ توفيق ش��هاب 

الدي��ن، املع��روف برغبت��ه يف البق��اء مس��تقاًل.

حسام اجلبالوي
موقع newsdeeply-21 شباط
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 عضو الشــبكة السورية
لإلعــام المطبوع

اس��تغرقتها  دقيق��ة   20 خ��الل  	
كلم��ة بش��ار قب��ل فت��ح ب��اب األس��ئلة، كان 
هؤالء »املشايخ« من الشبان والشابات يذوبون 
إصغ��اًء عل��ى كراس��يهم، س��عداء بالقرب إىل 
ه��ذا احل��د م��ن الرئي��س الفيلس��وف، ال��ذي 
»فوج��ئ بش��كل إجياب��ي« -حس��ب ما ق��ال- من 
إن��اث  م��ن  الع��دد  ه��ذا  إىل  الفري��ق  اتس��اع 

وذك��ور.
الح��ظ،  بأن��ه  حديث��ه  بش��ار  ب��دأ  	
خالل »األزمة«، فجوة بن جيلن، فقد يكون 
عل��ى  األبن��اء  ويك��ون  وطني��ن  واألم  »األب 
العك��س«، وفج��وة أخ��رى ب��ن رج��ال الدي��ن 
األك��ر س��نًا ورج��ال الدي��ن الش��باب، مدافع��ًا 
ع��ن الكب��ار إذ أدوا واجبه��م الوط��ين باقت��دار، 
وب��ّرأ س��احتهم م��ن املس��ؤولية ألن »األزم��ة« 
وهل��ذا  وحده��م،  يواجهوه��ا  أن  م��ن  أك��ر 
كان ال ب��د م��ن م��د اجلس��ور ب��ن اجليل��ن 
املش��يخين لتدري��ب الش��يوخ الش��باب عل��ى 
جمابه��ة أزم��ة أخ��رى قد تندلع بع��د 20 عامًا 
وال متكن مواجهتها حينذاك ب�»جيل خمرتق 

فكري��ًا«.
س��رد  العمي��ق  املن��وال  ه��ذا  عل��ى  	

لقاء بشار بفريقه الديين الشبابي

بش��ار سلس��لة رؤاه ح��ول »ق��درة الش��باب على 
وع��ن  التواص��ل«،  وس��ائل  ع��ر  التواص��ل 
ض��رورة أن يعي��د الفري��ق الدي��ين الش��بابي 
»صياغ��ة املصطلح��ات«، فأوصاه��م أن يكون��وا 
»منهجي��ن«، وح��دد هل��م اجلمهور املس��تهدف 
البضاع��ة،  حقيب��ة  أو  الرس��الة،  وحمت��وى 
املبيع��ات اجلوال��ن  عل��ى طريق��ة مندوب��ي 
عل��ى البي��وت. بل حدد أيض��ًا »األولويات« الي 
ضيعه��ا علين��ا الغرب منذ قرون، وحتديداً يف 
الق��رن العش��رين ح��ن »متك��ن م��ن اس��تخدام 
ه��ذه احلال��ة ليفككن��ا« بع��د أن وضعن��ا »أم��ام 
املصطلح��ات املتناقضة«. وباس��تفاضة ضرب 
لق��ادة التدي��ن املس��تقبلين مث��اًل ع��ن مؤامرة 
املصطل��ح ال��ي حاكه��ا الغ��رب، ح��ن »ح��ذف 
الواو« بن العروبة واإلس��الم لتصري اجلملة 
»العروب��ة مقاب��ل اإلس��الم«، قبل أن يس��تكمل 
اإلخوان املسلمون هذا الصراع. وأمثلة أخرى 
ع��ن خط��ورة املؤام��رة املتعلق��ة ب��واو العط��ف 
ال��ي تقل��ب املصطل��ح رأس��ًا عل��ى عق��ب، قلب��ًا 
جيع��ل العق��ل ع��دو النق��ل والعك��س صحي��ح، 
وكذل��ك الدي��ن والعل��م. وص��واًل إىل دع��وة 
احلاضري��ن إىل تأمل »فلس��فة القرآن بش��كل 

أعم��ق«، تل��ك الفلس��فة ال��ي ت��درك فق��ط 
»بالتعمق بفلسفة احلياة«، وفق ما نهل بشار 
م��ن في��ض حكمت��ه وعف��و خاط��ره املنطق��ي.

الش��بابي  الدي��ين  الفري��ق  تأس��س  	
قب��ل ع��ام تقريب��ًا، منبثق��ًا ع��ن فك��رة خط��رت 
على قلب بشار أثناء حديثه مع وزير األوقاف 
ال��ذي أوح��ى به��ا البن��ه الش��يخ املهن��دس عب��د 
اهلل بن حممد عبد الس��تار الس��يد »احلسيين« 
ليرتأس��ها وينطلق بها. فجمع األخري شيوخًا 
وش��يخات م��ن أح��دث الط��رز، ج��اء به��م م��ن 
بن زمالء من أبناء ش��يوخ آخرين ومن فئات 
وأطي��اف ش��تى، عمل��وا جبه��د ليحظ��وا أخ��رياً 
مبكرم��ة أن جيتم��ع به��م رئيس��هم بش��حمه 

وحلم��ه وفلس��فته.
بع��د اللق��اء كت��ب الش��يخ الش��اب  	
حممد صاحل عبد اللطيف الفرفور احلسين 
»نعت��ز بثق��ة قائ��د الوط��ن بفريقن��ا الدي��ين 
الشبابي«، ووصف شيخ من جممع كفتارو 
اللقاء بأنه »شرف«، وقال آخر إن بشار »ثورة 

بنفس��ه«.

فرح��ن بلق��اء بش��ار األس��د، تناق��ل أعض��اء الفري��ق الدي��ين الش��بابي يف وزارة األوق��اف الس��ورية املقط��ع املص��ور لذل��ك اللق��اء عل��ى  	
صفحاته��م الش��خصية. متعجب��ن م��ن روع��ة ه��ذا »اإلنس��ان العظي��م« وحكمت��ه، عازم��ن عل��ى حتوي��ل اهل��راء الذي تف��وه به إىل »منه��اج عمل« 

للفري��ق.
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