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تقرير

ـسكة
ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــة ،بـ ـ ــن قـ ـ ـ ـ ــوات ال ـج ـي ــش
واملـقـ ُـاومــة مــن جـهــة ،واملسلحني من
جـهــة أخـ ـ ــرى ،ج ـنــوب ش ــرق املــدي ـنــة،
تحت تغطية نارية كثيفة ضد نقاط
املسلحني وسط املدينة.
وف ـ ـ ــي س ـ ـيـ ــاق آخ ـ ـ ـ ــر ،قـ ـت ــل ع ـ ـ ــدد مــن
مسلحي «داع ــش» ،وأصيب آخــرون،
خــال محاولتهم التسلل إلــى مطار
ك ــوي ــرس ال ـع ـس ـكــري ف ــي ريـ ــف حلب
ال ـش ــرق ــي ،ح ـيــث رص ــدت ـه ــم مــدفـعـيــة
ال ـج ـي ــش ،ب ــال ـت ــزام ــن م ــع اس ـت ـه ــداف
ســاح الجو مــواقــع يتمركز داخلها
املـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــون فـ ـ ـ ــي م ـ ـح ـ ـيـ ــط املـ ـ ـط ـ ــار
العسكري املذكور.

رحيل

«جند األقصى» :ورقة الجوالني
ّ
الرابحة ...و«روح النصرة الخراسانية»
ّ
تتعرض جماعة
«جند األقصى» لهجوم
«إعالمي» شرس بمشاركة
ّ
«جهادية»
شخصيات
معروفة .وصل
الهجوم إلى حد المناداة
بـ«تصفية الجماعة»،
ومطالبة «النصرة»
ّ
بالتصدي لهذه المهمة.
ُ
ويستبعد أن تستجيب
«النصرة» لهذه المطالب،
نظرًا إلى األهمية
االستثنائية التي يوليها
الجوالني لحلفائه
صهيب عنجريني
ت ــزاي ــدت األص ـ ـ ــوات «ال ـج ـه ـ ّ
ـادي ــة»
امل ـ ـن ـ ـت ـ ـقـ ــدة ل ـ ـس ـ ـلـ ــوكـ ـ ّـيـ ــات «جـ ـن ــد
األق ـ ـص ـ ــى» ف ـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة إدل ـ ــب،
وبـتـنــاسـ ٍـب مــع اس ـت ـمــرار األخ ـيــرة
ّ
التردد
في فرض هيمنتها من دون
ف ـ ــي مـ ـه ــاجـ ـم ــة أي مـ ـ َجـ ـم ــوع ــة أو
«تطبيق الحدود» وفق منظورها
املتطرف .كان اغتيال مــازن ّ
ّ
قسوم
«قــائــد ل ــواء س ـهــام ال ـحــق» الـتــابــع
لـ ــ«فـ ـيـ ـل ــق الـ ـ ـش ـ ــام» ً(ذي ال ـت ــوج ــه
ّ
اإلخ ــوان ــي) م ـنــاس ـبــة ل ـشــن حملة
جديدة على «جند األقصى» التي
ّ
اتـه ـمــت بــالــوقــوف وراء الـعـمـلـ ّـيــة.
لم تقتصر مطالب مناوئي «جند
األقصى» على تسليم قاتل ّ
قسوم،
بل ّ
تعدتها إلــى املطالبة بتصفية
الجماعة بأكملها «كما حصل حني
اغتالت جبهة ثوار سوريا مؤسس
ّ
جند األقـصــى» .الحملة ركــزت في
خطابها على مطالبة «النصرة»
بإعالن موقف واضح من «الجند»،
نـ ـظـ ـرًا إلـ ـ ــى ال ـح ـل ــف ال ــوثـ ـي ــق بــن
ال ـط ــرف ــن ،وع ـمــد مـطـلـقــو الـحـمـّلــة
ّ
إلى اتهام «جند األقصى» بتبني
منهج «داعش» ،وبـ«مواالته ّ
سرًا».
والــواقــع أن «داع ــش» بــات ّ
شماعة
ّ
ُي ـعــلــق عـلـيـهــا ت ـط ـ ّـرف أي جـمــاعــة
ّ
مسلحة فــي ســوريــا ،بينما تقول
ّ
املعطيات ٌ إن «جند األقـصــى» هي
ّ
م ـج ـمــوعــة مـحـســوبــة ع ـلــى ال ـخــط
«ال ـخــراســانــي» داخ ــل «ال ـن ـصــرة».
فمنذ انفصال «جند األقـصــى في
بــاد الشام» عن «جبهة النصرة»
(أيـ ـل ــول  )2013ك ــان م ــن ال ــواض ــح
ّ
أن ّالجماعة تــرى في الحرب التي
ش ــن ـت ـه ــا «ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» وح ـل ـف ــاؤه ــا

ال ــوص ــول إل ــى م ــواق ــع اإلنـ ـت ــاج بشكل
دوري ،مــا أس ـهــم فــي ازديـ ــاد عمليات
التزوير .ويوضح الصيدالني العساف
أن «امل ـ ــزوري ـ ــن ي ـع ـت ـم ــدون ع ـل ــى م ــواد
مـنـتـهـيــة ال ـف ـعــال ـيــة أو خ ـط ــرة نتيجة
سوء التخزين ،وهذا يحدث في سوريا
ح ــالـ ـي ــا» .ويـ ـضـ ـي ــف« :ن ـت ـي ـج ــة تــوقــف
معمل دواء عن اإلنتاج ،وفقدان صنف
دوائ ــي مـشـهــور فــي ال ـســوق الـســوريــة،
لـجــأ بـعــض الـتـجــار شــرقــا إل ــى معامل
الـهـنــد وال ـصــن لـلـحـصــول عـلــى نفس

امل ـن ـتــج ب ـن ـفــس االسـ ـ ــم ،ل ـك ـنــه غــال ـبــا ال
يحمل املــواصـفــات الــدوائـيــة ذاتـهــا وال
ال ـف ـعــال ـيــة ،وهـ ــذا ال ـت ــزوي ــر ي ـســيء إلــى
سمعة الــدواء الـســوريُ ،
ويشكل خطرًا
على حياة املرضى».

لغة األرقام
حسب األرق ــام الرسمية ال ـصــادرة عن
وزارة الصحة السورية تعدت خسارة
الصناعات الكيماوية أربعة مليارات
ليرة سورية ،وتجاوزت خسارة القطاع

سوريا

13

عـلــى تنظيم «ال ــدول ــة اإلســامـ ّـيــة»
سلوكًا خاطئًا .وبسبب العالقات
«الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ّ
ـادي ـ ـ ــة» الـ ــوث ـ ـي ـ ـقـ ــة الـ ـت ــي
ك ــان ــت ت ـج ـم ـعــه ب ـ ـقـ ــادة «داع ـ ـ ــش»
و«ال ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــرة» عـ ـل ــى ح ـ ـ ـ ّـد س ـ ـ ــواء،
اختار مؤسس الجماعة أبــو عبد
ال ـعــزيــز ال ـق ـطــري (م ـح ـمــد يــوســف
عـ ـثـ ـم ــان الـ ـعـ ـث ــامـ ـن ــة ،ف ـل ـس ـط ـي ـ ّنــي
ّ
عراقي املولد) مبدأ ّ«النأي
األصل،
بالنفس» ،لينفصل عن «النصرة»
(التي كان قد أسهم في تأسيسها
ّ
أيضًا) وبرفقته نحو  1000مسلح
مــن «رافـضــي االقـتـتــال» ،معظمهم
مـ ــن «امل ـ ـهـ ــاجـ ــريـ ــن» ،كـ ــانـ ــوا نـ ــواة
«جند األقـصــى» .وكــان «القطري»
وج ـمــاع ـتــه ي ــأم ـل ــون أن يـتـمـكـنــوا
الحقًا من «رأب الصدع بني إخوة
الجهاد» .نقطة التحول في مسيرة
«ال ـج ـنــد» كــانــت اخ ـت ـفــاء أب ــو عبد
الـعــزيــز (أواخـ ــر ع ــام ُ ،2013
وعـثــر
ع ـل ــى ج ـث ـتــه ف ــي ت ـش ــري ــن ال ـثــانــي
ّ
جماعية قرب أحد
 2014في مقبرة
مقار «جبهة ثوار سوريا») (راجع
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،الـ ـع ــدد  .)2441بـعــد
ُاخـتـفــاء «ال ـقـطــري» بـفـتــرة وجـيــزة
أع ـلــن إن ـشــاء «تـحــالــف املـهــاجــريــن
واألن ـصــار» الــذي ضــم إضــافــة إلى
ًّ
«جـ ـن ــد األق ـ ـصـ ــى» كـ ـ ــا م ــن «ل ـ ــواء
األم ـ ـ ــة»« ،لـ ـ ــواء ال ـح ــق ف ــي إدل ـ ــب»،
و«ل ـ ـ ــواء عـ ـم ــر»ُ ،
وعـ ـق ــدت ات ـفــاقـ ّـيــة
«أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـوة وجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاد» غـ ـي ــر م ـع ـل ـنــة
ب ــن «ال ـت ـحــالــف» و«ح ــرك ــة أح ــرار
ّ
الشام» .اتخذ «التحالف» من ريف
حـمــاه ا ّلـشـمــالــي مـســرحــا لنشاطه
الذي ُدشن بارتكاب مجزرة معان
الشهيرة («األخبار» ،العدد .)2219
ً
َ
لم يدم «التحالف» طويال ،سرعان
مــا أفلح أبــو محمد الجوالني في
إق ـن ــاع قـ ــادة «األقـ ـ ّص ــى» بــالـعــودة
إلـ ــى أحـ ـض ــان «الـ ــن ـ ـصـ ــرة» .كـســب
ال ـج ــوالن ــي حـيـنـهــا تـســابـقــا بينه
وبــن قائد «أح ــرار الـشــام» حسان
ّ
عبود (أبو عبد الله الحموي) على
استقطاب «جـنــد األق ـصــى» ،نظرًا
إلــى خـبــرات «مـهــاجــري» الجماعة
الـ ـح ــرب ـ ّـي ــة .ك ـ ــان الـ ــدافـ ــع األس ـ ــاس
ل ــدى ال ـج ــوالن ــي ه ــو الـخـشـيــة من
ت ـض ــاؤل أع ـ ــداد «امل ـه ــاج ــري ــن» في
ص ـفــوف «ال ـن ـص ــرة» بـعــد انـحـيــاز
ع ـ ــدد ك ـب ـيــر م ـن ـهــم إل ـ ــى «داعـ ـ ــش»
ّإب ـ ـ ـ ــان نـ ـش ــوب «الـ ـ ـح ـ ــرب األه ـل ـي ــة
الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ـ ّ
ـادي ـ ــة» .وبـ ـفـ ـع ــل الـ ـت ــواف ــق
الجديد مــع «الـنـصــرة» نقل «جند
األقـصــى» نشاطهم األســاســي إلى
ً
ري ــف مـحــافـظــة إدلـ ــب ،نـ ــزوال عند
إلحاح الجوالني .كان ّ
ثمة سببان
ُ
ّ
وراء ذلــك اإللـحــاح :املعلن املتعلق
بـسـهــولــة وصـ ــول اإلم ـ ـ ــدادات عبر
ّ
التركية ،والخفي املرتبط
الحدود
بــرغـبــة ال ـجــوالنــي فــي اإلف ـ ــادة من
«ج ـن ــد األقـ ـص ــى» ل ـت ـعــزيــز ن ـفــوذه

الدوائي ثمانية عشر مليار ليرة ،وذلك
ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي ك ــان ــت تـس ـت ـعــد فـيــه
ســوريــا للوصول إلــى مرحلة االكتفاء
الذاتي بإنتاج أكثر من مئتني وسبعني
مستحضرًا دوائيًا.
واتـ ـخ ــذت ال ـح ـكــومــة ق ـ ـ ــرارات عـ ــدة في
محاولة منها لتعويض شح األدويــة،
وم ـن ـه ــا إنـ ـش ــاء م ـع ــام ــل لـ ــأدويـ ــة فــي
م ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــات ال ـ ــاذق ـ ـي ـ ــة وط ـ ــوط ـ ــوس
والسويداء ،وقد منحت أكثر من مئتي
رخ ـص ــة إلنـ ـش ــاء م ـع ــام ــل أدويـ ـ ـ ــة .لـكــن

ف ــي إدلـ ــب ملــواج ـهــة ت ـعــاظــم نـفــوذ
«أحـ ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـ ـشـ ـ ــام» هـ ـ ـن ـ ـ ّـاك .الح ـق ــا
أثبت «جند األقـصــى» أنهم «خير
ح ـل ـي ــف لـ ـلـ ـنـ ـص ــرة» ،خ ــاص ــة بـعــد
اكتشاف جثة «القطري» ،وتشارك
«الـجـنــد» و«الـنـصــرة» فــي تصفية
«جبهة ثــوار ســوريــا» .كذلك ،لعب
«انـغـمــاسـ ّـيــو جند األق ـصــى» دورًا
مـ ـح ـ ّ
ـوري ــا فـ ــي م ـ ـعـ ــاركّ ال ـس ـي ـطــرة
عـلــى إدل ــب ،وأث ـب ـتــوا أن ـهــم دعــامــة
أس ــاسـ ـي ــة م ـ ــن دع ـ ــام ـ ــات «ج ـي ــش
ال ـف ـت ــح» (إلـ ــى ج ــان ــب انـغـمــاسـيــي
«الحزب اإلسالمي التركستاني»).
ّ
استمر
بـعــد الـسـيـطــرة عـلــى إدل ــب
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون وثـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــا بـ ـ ـ ــن «ج ـ ـنـ ــد
األق ـص ــى» ،و«ال ـن ـصــرة» فــي بسط
ّ
«القوات املشتركة»
النفوذ ،ولعبت
ّ
ّ
محوريًا في «تمدد» الحليفني
دورًا
في ريف إدلب ،عبر السيطرة على
مـقـ ّـار ومــراكــز ملجموعات صغيرة
في عدد من القرى .أمام املعطيات
الـ ـس ــابـ ـق ــة ،يـ ـب ــدو مـ ــن املـ ـ ّ
ـرجـ ــح أن
ترفض «قيادة النصرة» الرضوخ
لـلـضـغــوط امل ـت ــزاي ــدة ،وأن تسعى
إلـ ــى إيـ ـج ــاد «مـ ـخ ــرج تـصــالـحــي»
ُي ـج ـن ـب ـهــا ال ـت ـض ـح ـيــة بـحـلـفــائـهــا،
خــاصــة م ــع م ــا تـعـنـيــه التضحية
من تأليب «املهاجرين» املنضوين
تـحــت راي ــة «ال ـن ـصــرة» ،وبــالـتــالــي
ّ
«القوة الضاربة».
خسارة

ّ
«أس الصراع» ُيبشر بـ«شورى
أهل العلم»

ُيعتبر صالح الحموي «القيادي»
املـفـصــول مــن «ال ـن ـصــرة» مــن أبــرز
«الـ ــوجـ ــوه الـ ـجـ ـه ـ ّ
ـادي ــة» امل ـش ــارك ــة
فــي الحملة ضــد «جـنــد األقـصـ ُـى».
ال ـ ـح ـ ـمـ ــوي ال ـش ـه ـي ــر بـ ــاسـ ــم «أس
الـصــراع» ســارع أمــس إلــى الكشف
عــن «تـحـضـيــرات جــاريــة عـلــى قــدم
وسـ ــاق لـتــأسـيــس مـجـلــس ش ــورى
أهل العلم في الشام» .وفي سلسلة
«تـ ـغ ــري ــدات» ك ـشــف ال ـح ـم ــوي عن
بـ ـع ــض األس ـ ـم ـ ــاء «الـ ـ ـ ــوازنـ ـ ـ ــة» فــي
املـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـبـ ــدو ال ـح ـم ــوي
«عـ ّـرابــا» لــه .ومــن أبــرز األسماء من
غ ـي ــر الـ ـس ــوري ــن «ال ـش ـي ــخ مـحـمــد
ول ــد ال ـ ــددو الـشـنـقـيـطــي ،والـشـيــخ
عـ ـم ــر الـ ـ ـح ـ ــدوش ـ ــي أبـ ـ ـ ــو الـ ـفـ ـض ــل،
والدكتور عبد الله املحيسني»ّ .أما
ّ
السوريون فمنهم «الدكتور سعد
ع ـث ـم ــان ،وال ــدكـ ـت ــور أح ـم ــد ف ــارس
الـ ـسـ ـل ــوم ،والـ ـشـ ـي ــخ أب ـ ــو ال ـع ـبــاس
ّ
الـ ـ ـش ـ ــام ـ ــي .»...وأكـ ـ ـ ــد الـ ـحـ ـم ــوي أن
ً
«أسماء كبيرة ستدخل في الهيئة
ـاج ـئــة».
ال ـتــأس ـي ـس ـيــة س ـت ـكــون م ـفـ ِ
كــذلــك س ــارع إلــى نشر بـيــان باسم
«املـ ـجـ ـل ــس» ي ــدي ــن اغـ ـتـ ـي ــال مـ ــازن
ق ـ ّـس ــوم ،ويـطــالــب «ج ـنــد األق ـصــى»
ب ـ ـ ــ«وضـ ـ ــع ن ـف ـس ــه تـ ـح ــت تـ ـص ـ ّـرف
ّ
الشرعية».
املحاكم

ال ـص ـعــوبــات تـبـقــى قــائ ـمــة ف ــي تــوفـيــر
املواد األولية بسبب العقوبات الدولية،
وأع ـفــت الـحـكــومــة أخ ـي ـرًا بـعــض امل ــواد
ً
األولية من الرسوم الجمركية تسهيال
لدخولها إلى سوريا من لبنان.
تــزداد معاناة السوريني في الحصول
على أدويتهم في بلدهم ،بينما ُيباع،
ً
مثال ،املنتج الدوائي السوري الشهير
مرهم «بلسم اآلالم» على عربات الباعة
امل ـت ـجــولــن ف ــي ل ـب ـن ــان ...فـيـمــا يبحث
السوريون عنه.

صلية ثائر
األخيرة

إيلي حنا
ي ــوم انـ ــدالع ال ـحــرب ال ـســوريــة ،ك ــان اإلع ــام
ّ
للتندر الداخلي والخارجي.
الرسمي مــادة
محاوالت عـ ّـدة ملنافسة «اإلعالمي املعادي»
بــاءت بالفشل .ظهرت تلفزيونات ُ
وصرفت
املـ ــايـ ــن ،ل ـك ــن ب ـق ــي م ـع ـظــم امل ــواطـ ـن ــن فــي
انتظار رسالة من قريب أو صديق في مكان
«الحدث».
ثائر العجالني هو هــذا «الصديق» الــذي لم
ّ
يكن أحــد ينتظره .حمل كــامـيــراتــه وانـســل
خفيفًا بني تعقيدات العمل اإلعالمي ليوصل
الخبر .ليوصله إلى الجميع ،دونما تمييز أو
حسابات أو ّ
خلفيات ،كما يفعل األصدقاء في
قلب األتون مع أصدقائهم البعيدين نسبيًا.
لقد ّ
أحس بحاجة ماسة إلى أن يشهد :أليس
ذلك «اإلحساس» ،أليست تلك «الحاسة» ،ما
ّ
يميز الصحافي ،ويـحــدد مهنة الصحافة؟
الصديق والـشــاهــد إذًا ،أحــس بالحاجة إلى
أن يروي ...بفيديو قصير ،بـ«ستاتوس» ،أو
مقال .لم ينتظر شاشة لتعرض أو جريدة
ّ
صدقيته بالصوت والصورة.
لتنشر .حمل
ّ
يــوم معارك مطار ديــر الــزور حــط على منت
مروحية في حــرم املطار املحاصر .لقطات
قليلة ّ
عرفت الناس على الوقائع .لم ننتظر
«مرصد» رامي عبد الرحمن ،أو عودة شبكة
االتـصــاالت املقطوعة ،كــي نـعــرف ،كــي نرى
ماذا يجري هناك...
لـ ــم ت ـس ـع ــه ال ـص ـح ــف واإلذاعـ ـ ـ ـ ـ ــات وال ـع ــال ــم
ّ
ً
االف ـ ـتـ ــراضـ ــي .ي ـت ـص ــل م ــن الـ ـش ــام س ــائ ــا
عــن م ــادة يــريــدهــا فــي «األخـ ـب ــار» ،لــ«تــأخــذ
حـقـهــا» .فـقــرة يومية على إذاع ــة «ش ــام اف
ام» ،ومقاالت في صحيفة «الــوطــن» املحلية
ومـ ــواقـ ــع م ـخ ـت ـل ـف ــة ...آالف امل ـت ــاب ـع ــن عـلــى
فيسبوك .لم يعرف املكاتب .كان واقعيًا في
تهوره وشجاعته« .كيف ّ
ّ
نرد على خبر قناة
الجزيرة الـكــاذب» ســأل نفسه مــرة ،ليجيب:
الكذبة».
«موقع ِ
بصورة من ِ
صليات ثائر العجالني في امليدان ال حصر،
وال ّ
حد لها .من جبهة إلى جبهة ،ومن منبر
إلى منبر .رمى ،وهو ابن «اإلعــام الحربي»
كما ّ
يعرف عن نفسه ،في غير مكان .لم يكن
ّ
ّ
يتوقع أن «صليات» العدو تصيب أيضًا .إن
ك ــان مــن تحية يمكن أن نـ ّ
ـوجـهـهــا لزميلنا
الــذي استشهد أمس في امليدان ،على أرض
املعركة ،فقد تكون باستخالص العبرة من
ّ
مـسـيــرتــه ال ـق ـص ـيــرة ،وبـتـعــلــم الـ ــدرس ال ــذي
أعطانا ّإياه .ناصر وطنه وجيشه من موقع
الــوضــوح ...وكــان أمينًا لشعبه ،إذ بــذل كل
جـهــده كــي يعطيه مــا يحتاج إلـيــه أكـثــر من
الرغيف :الحقيقة.
«مدرسة ثائر» لم تنتظر ورقة من تحت إلى
فوق ثم بالعكس ليصدر «الخبر املقتضب»
ّ
سيسرب الحقًا) .من يريد مناصرًا
(الــذي
حقيقيًا فـلـ ُـيــدخـلــه امل ـعــركــة ،بــانـتـصــاراتـهــا
وفشلها .خمدت فوهة ثائر ،وهي مشتعلة
عند أصدقاء من «املدرسة» ذاتها ...فالتحية
إلى إياد وعمر وإخوانهما ...والرحمة لثائر.

