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قافلة تحمل مسلحي أحياء حلب الشرقية .كل المدينة
خرجت أمس نحو ادلب آخر
ُ
أصبحت بعهدة الجيش السوري .أقفل ملف التسوية مع احراز مكسب اخراج
من كفريا والفوعة .اتفاق قيل فيه الكثير من حيث إدارته
مئات المحاصرين َ
ْ
ونتائجه ،لكن عمليًا أسدلت «الشهباء» رسميًا ستارة «غزوة تموز  .»2012بدءًا من
صباح اليوم ال بندقية في المدينة سوى بندقية الجيش وحلفائه .ومن اليوم

أيضًا ،تبدأ رحلة إعادة شيء من الحياة الى الجزء الشرقي من مدينة اعتادت النبض
بالحياة والحركة .المهمة الصعبة تقضي بعودة الخدمات الحياتية إلى «شوارع
الحرب» ،وفتح طريق عودة األهالي ،كل األهالي ...لتنسى حلب ،عصب سوريا
ّ
واقتصادها ،يوم الصيام ذاك من رمضان  ...2012ولتفطر على مدينة موحدة
من دون معابر وفصائل

تقرير

ّ
مفاوضات «شرق حلب» :مسارات متعددة ...ودوالرات!
صهيب عنجريني
ّ
بخروج آخر دفعة من مسلحي األحياء
ُ
ال ـش ــرق ـ ّـي ــة ف ــي حـ ـل ــب ،تـ ـط ــوى صـفـحــة
ّ
مفاوضات شائكة ومتعددة املسارات
ّ
استمرت قرابة أسبوعني .وعلى الرغم
مــن أن الـفـتــرة ليست طــويـلــة بحساب
األي ـ ــام ،غـيــر أن املــاب ـســات واألح ـ ــداث

كواليس المشهد األخير
ّ
«قياديو جبهة
منذ البداية ،اشترط
بقية املجموعات
النصرة» على
ّ
ّ
املسلحة أن يكون مسلحو «النصرة»
ّأول الخارجني تحت طائلة «عرقلة أي
اتفاق خالف ذلك»ّ .
وبرر هؤالء األمر
ُّ
بـ«الخشية من التعرض لخديعة» .نفذ
الشرط ،واستطاعت «النصرة»
هذا
ّ
إخراج مسلحيها في ّأول فرصة
سمحت بذلك ،وقبل وفود تعقيدات
كفريا والفوعة إلى املشهد .خروج
قياديي «النصرة» شهد تفصيلني
بارزين ،أولهما أن «قياديي الصف
األول» طلبوا قبل بدء التنفيذ بساعتني
أن يخرجوا بـ«سيارتني تابعتني
للجبهة ،ال بالباصات الخضراء» وهو
ما تم .كذلك ،اصطحب «القياديون»
حقائب «دبلوماسية» ّ
تمسكوا بها
ّ
بشدة ،ولم تفارق أيديهم .وتوحي
معظم املؤشرات بأن الحقائب املذكورة
رزم من الدوالرات ،دأب
احتوت على ٍ
«القياديون» على تكديسها خالل فترة
«جهادهم» في حلب

«داعش»
يعدم جنديين
تركيين حرقًا:

أردوغان
«درع الصليب»

ال ـجــان ـب ـيــة والـ ـع ــوائ ــق ال ـك ـث ـي ــرة ال ـتــي
حفلت بها جعلتها حافلة.
وعـ ــاوة عـلــى ك ــل م ــا ت ـ ّـم ت ــداول ــه في
اإلع ــام ،حفلت كواليس مفاوضات
«شـ ـ ـ ــرق ح ـ ـلـ ــب» ب ـت ـف ــاص ـي ــل ك ـث ـي ــرة
بقيت طـ ّـي الكتمان .بــدأ أول مسعى
ت ـف ــاوض ــي ف ــي  12ال ـش ـهــر الـ ـج ــاري،
بـ ـ ـع ـ ــدم ـ ــا ان ـ ـس ـ ـح ـ ـبـ ــت امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات
ّ
امل ـســل ـحــة ت ـبــاعــا م ــن مـعـظــم مـنــاطــق
ـاو درام ــات ـي ـك ــي.
س ـي ـطــرت ـهــا ف ــي تـ ـه ـ ٍ
وإث ـ ـ ــر سـ ـيـ ـط ــرة الـ ـجـ ـي ــش وح ـل ـف ــائ ــه
ّ
على حيي بستان القصر والكلسة
ّ
ّ
تقلصت مناطق سيطرة املسلحني
ّ
لتقتصر على السكري ،تل الزرازير،
املـ ـشـ ـه ــد ،األنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاري ،وأجـ ـ ـ ـ ــزاء مــن
صــاح الدين (أرض الناصر وأرض
ّ
الصباغ) .االنكفاء املتتالي أسفر عن
انقسام ّ
حاد في أوساط املجموعات
ّ
املسلحة فــي شــأن الـخـطــوة التالية.
ّ
ك ــان مـســلـحــو «ح ــرك ــة أح ـ ــرار الـشــام
اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة» م ـ ــن ال ـ ـسـ ــوريـ ــن عـلــى
رأس ال ــراغـ ـب ــن ف ــي إيـ ـج ــاد م ـخــرج
«تفاوضي» .فيما كان «املهاجرون»
ّ
ال ـت ــاب ـع ــون لـ ــ«الـ ـح ــرك ــة» وم ـسـ ّـل ـحــو
«جـ ـبـ ـه ــة الـ ـنـ ـص ــرة  /فـ ـت ــح الـ ــشـ ــام»
م ـت ـمـ ّـس ـكــن ب ـمــواص ـلــة ال ـق ـت ــالّ .أول
مسار تفاوضي كان محليًا ،بوساطة
ٍ
جهات أهلية ،ومشاركة من فريق
من
ٍ
املبعوث الدولي ستيفان ديمستورا،
وبـ ـمـ ـت ــابـ ـع ــة ّ ج ـ ـ ـنـ ـ ــرال روسـ ـ ـ ـ ــي ل ـكــل
ّ
املجموعات املسلحة
التفاصيل .مثل
ّ
القيادي في «أحرار الشام» املعروف
ب ــاس ــم «الـ ـ ـف ـ ــاروق أبـ ــو بـ ـك ــر» .وب ـعــد
حــوالــى  16ســاعــة مــن الـتـفــاوض بدا
أن املسلحني على اسـتـعــداد للقبول
بــالـصـيـغــة ال ـن ـهــائـ ّـيــة ال ـت ــي ُعــرضــت
ّ
عليهم« :خ ــروج آمــن للمسلحني من
دون اصـ ـطـ ـح ــاب أي ق ـط ـع ــة س ــاح
(بما في ذلــك الـفــردي) مع عائالتهم
ّ
والـ ـن ــاشـ ـط ــن وكـ ـ ـ ــل مـ ــن يـ ــرغـ ــب مــن
املــدنـيــن» .مــن بــن النقاط الخالفية
بـ ـ ـ ــرز إص ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ال ـ ـسـ ــوريـ ــة
ـاوض ــة عـلــى أن يـشـمــل «االت ـف ــاق
امل ـف ـ ِ
امل ـس ـل ـحــن الـ ـس ــوري ــن ف ـح ـس ــب ،مــن
عنصر أجنبي».
دون أي
ٍ
ألسباب غير واضحة اختتم الجنرال
ّ
التفاوضية الطويلة
الروسي الساعات
بكالم مفاده أن «فرص موافقة موسكو
على أي صيغة تبدو ضئيلة ،ما لم تكن
الـصـيـغــة إع ــان املـسـلـحــن استسالمًا
ً
كــامــا وغير مـشــروط» .بــدا أن الفرص

نور أيوب
بـعــد فـتــرة مــن «ال ــرك ــود الـفـنــي» ،مع
ت ـقـ ّـدم ال ـقــوى الـعــراقـيــة فــي محافظة
نـيـنــوى ،وتــراجــع مسلحي التنظيم
فـ ــي ري ـ ــف ح ـل ــب الـ ـشـ ـم ــال ــي ،ن ـشــرت
«والي ــة حـلــب» فــي تنظيم «داع ــش»
اإلره ـ ــاب ـ ــي ،أمـ ـ ــس ،إصـ ـ ـ ــدارًا ج ــدي ـدًا
ّ
تضمن عملية إعــدام
فــي  19دقيقة،
جنديني تركيني حرقًا.
وكان الجنديان فقدا في قرية الدنا،
غــربــي مدينة الـبــاب ،فــي ريــف حلب
ال ـش ـم ــال ــي ،ن ـهــايــة ال ـش ـهــر امل ــاض ــي.
وأع ـل ـن ــت وك ــال ــة «أع ـ ـمـ ــاق» الـتــابـعــة
للتنظيم أسر «املجاهدين» لهما.
وتضمن العرض مشاهد للجنديني
امل ـك ـ ّـب ـل ــن الـ ـل ــذي ــن ح ـ ّـم ــا أردوغـ ـ ـ ــان
م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة مـ ـصـ ـي ــرهـ ـم ــاَ ،
ودع ـ ـ ـ ــوا
ال ـج ـنــود األت ـ ــراك ال ــى «تـ ــرك أراض ــي
تذوقوا ما
الدولة االسالمية قبل أن ُ
ذق ـنــاه مــن ذل» .بـعــد ذل ــك ،أضــرمــت

مسلحون أثناء مغادرتهم شرق حلب أمس (أ ف ب)

أم ــام الــوصــول إلــى اتـفــاق دخـلــت نفقًا
م ـس ــدودًا ،رغ ــم أن ال ـج ـهــات الــوسـيـطــة
كانت عاكفة على إنجاز اتفاق ّ
مفصل
ّ
ُينظم عملية الخروج املقترحة بموجب
ّ
قوائم اسمية ومواعيد دقيقة .لم يشهد
صباح اليوم التالي ( 13كانون األول)
على هذا الخط ،وسط حملة
أي نشاط ّ
إعــام ـيــة مـكــثـفــة انـطـلـقــت م ـنــذ الليلة
الـســابـقــة عـبــر وســائــل إع ــام رسـمـيــة،
وع ـبــر م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي،
تـهــاجــم دم ـشــق وح ـل ـفــاء هــا (وروس ـيــا
بشكل خــاص) بسبب «حصار حلب».
ظ ـه ـيــرة ذل ــك الـ ـي ــوم ،أب ـل ــغ «الـ ـف ــاروق»
الوسطاء أن «الفصائل لم تعد مهتمة
ّ
ب ـم ــواص ـل ــة الـ ـتـ ـف ــاوض» ،وأن «ه ـن ــاك
م ـس ــارًا آخّ ــر م ـف ـتــوحــا» .كــانــت «حــركــة
أح ـ ــرار ال ــش ــام» ق ــد طـلـبــت م ــن الـشـيــخ
عـ ـم ــر رح ـ ـمـ ــون بـ ـ ــذل جـ ـه ــود وس ــاط ــة

النار في سالسل كانا مربوطني بها،
وامتدت النار اليهما ،ليقضيا حرقًا
أم ــام عــدســة الـكــامـيــرا الـتــي التقطت
أدق تفاصيل «عملية اإلعدام».
وك ــان الـتـنـظـيــم أع ـلــن مـطـلــع الشهر
ال ـج ــاري عــن مـتـحـ ّـدثــه ال ـجــديــد ،أبــو
ح ـســن امل ـه ــاج ــر ،خ ـل ـفــا ألبـ ــو مـحـمــد
العدناني .وفي كلمةٍ تحريضية ّ
شد
فيها عصب تنظيمه ،أوعــز املهاجر
إلى كل «مناصر» لـ «أمير املؤمنني»،
خ ـ ـ ــارج ح ـ ـ ــدود «ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة» ،ب ـ ـ «ق ـت ــل
األتراك املرتدين ...أينما وجدوا فوق
كل أرض وتحت كل سماء».
اإلص ــدار الـجــديــد جــاء تحت عنوان
«درع الـ ـصـ ـلـ ـي ــب» ،فـ ــي إشـ ـ ـ ــارة ال ــى
ت ـص ـن ـيــف «داعـ ـ ـ ــش» م ــا يـ ـج ــري فــي
الشمال السوري بأنه ضمن «الحرب
الـصـلـيـبـيــة ـ ـ الـعـلـمــانـيــة ـ ـ ال ـكــافــرة»
عـلـيــه .وب ــدا واض ـحــا أن األم ــر ليس
مجرد «عقاب» للجنديني ،بل رسالة
ال ـ ــى ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي رج ـ ــب طـيــب

«مستعجلة» ،فعرض األمر على جهات
س ــوري ــة وت ـل ـقــى ردًا إي ـجــاب ـيــا م ـف ـ ُـاده
«الــوســاطــة مقبولة ،ويمكنك أن تكون
مفاوضًا من ِقبلنا» ،فيما كانت
طرفًا
ّ
أن ـقــرة تـكــثــف اتـصــاالتـهــا مــع موسكو

بدا أن دمشق
راضية عن
لم تكن
ُ
الطريقة التي أعلن
فيها االتفاق

ّ
«محبة وود» مع
إردوغان بعد طول
التنظيم.
ف ـم ـنــذ والدة «داع ـ ـ ــش» ف ــي امل ـش ــرق
الـســوري ،كانت تركيا قنطرة عبور
«املـجــاهــديــن» إلــى أرض «الـخــافــة»،
تغاض أمني ـ ـ عسكري .كذلك
وسط
ٍ
ّ
اتخذ «جهاديو» التنظيم من تركيا
ّ
«أمًا حنونًا» ،ومنطلقًا لـ «غزواتهم»

في أوروبا ،فيما جعلت «السلطنة»
منهم ورقــة ضغط وابـتــزاز لالتحاد
األوروبي ،وقناة للتفاوض في أكثر
من ملف ،من الالجئني إلى مكافحة
اإلرهاب.
ورغم إطالق أردوغان عمليات «درع
الفرات» (آب  ،)2016إال أن تسهيالت
«ال ـه ـج ــرة» ال ّتـ ــزال ق ــائ ـم ــة ،ويـمـكــن
وصـفـهــا بـ ـ «غــض الـنـظــر ...اتــركــوهــم
يذهبون إلى املوت» ،بوصف متابع
للتنظيم.
وع ـلــى م ــدى خ ـمــس س ـن ــوات ،ومـنــذ
بــدايــة ال ـحــرب ال ـســوريــة ع ــام ،2011

لضمان نجاح هــذا املسعى .العاصمة
ّ
ّ
مهتمة بالوصول إلى
الروسية كانت
االتـ ـف ــاق ق ـبــل ان ـت ـه ــاء ج ـل ـســة مـجـلــس
األمـ ـ ـ ـ ــن ،ول ـ ـعـ ــب ه ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر دورًا فــي
ت ـســريــع ت ــواف ــق امل ـف ــاوض ــن املـحـلـيــن
ع ـلــى أرب ـع ــة ب ـنــود عــري ـضــة ال تـحــوي
ت ـف ــاص ـي ــل واف ـ ـي ـ ــة .وخـ ــافـ ــا ل ــات ـف ــاق
األول ال ــذي لــم ي ـ َـر ال ـنــور ن ـ ّـص االتـفــاق
ّ
ع ـل ــى خـ ـ ــروج امل ـس ــل ـح ــن بــأسـلـحـتـهــم
ال ـخ ـف ـي ـفــة .مـ ـس ـ ً
ـاء؛ ك ــان مـجـلــس األم ــن
مـنـعـقـدًا حــن فــاجــأ امل ـن ــدوب الــروســي
فيتالي تـشــوركــن الجميع بالحديث
عــن «الـتــوصــل إلــى اتـفــاق حــول خــروج
ّ
املسلحني مــن املــديـنــة» .أك ــدت مصادر
ُ
م ـع ــارض ــة ح ـ ــدوث االت ـ ـفـ ــاق ،وعـ ـل ــم أن
ال ـح ــدي ــث ي ـ ــدور ع ــن اتـ ـف ــاق ت ـفــاوضــت
ٌّ
ف ــي ش ــأن خ ـطــوطــه ال ـعــري ـضــة ك ـ ّـل من
ّ
مــوسـكــو وأن ـق ــرة ،وأن روس ـيــا فضلت
منح تركيا دورًا (أساسيًا) في إنجاز
ً
«ت ـســويــة ش ــرق ح ـل ــب» بـ ــدال م ــن منح
ّ
فريق ديمستورا دورًا ُ(مـشــاركــا) .حل
صباح يــوم األربـعــاء (املوعد املفترض
ل ـل ـبــدء بــالـتـنـفـيــذ) م ــن دون أي ب ــادرة
ّ
على األرض تشير إ ًلــى ذلــك .اتضح أن
ُدمشق لم تكن راضية عن الطريقة التي
أعلن فيها االتفاق ،والتي أظهرت األمر
وكأنه اتفاق بني موسكو وأنقرة ومن
سببًا
دون علمها (كــان هــذا التفصيل ّ
فــي تسريب صــور االتـفــاق الــذي وقعه
رحمون والفاروق لتوضيح أن دمشق
ّ
كانت في صورة التفاوض وأن رئيس
اللجنة األمنية في حلب وقع االتفاق).
شهد يــوم األرب ـعــاء ( 14كــانــون األول)
عودة إلى امليدان وتعليقًا ّ
تامًا لتنفيذ
االت ـف ــاق ،وقــالــت م ـصــادر املـجـمــوعــات
ّ
ّ
ّ
جهادية ّ
تم
عمليات
املسلحة إن ُ «غرفة
تشكيلها» .أرسلت مفخختان إلى عقدة
جـسـ ّـر ال ـحــج (ف ــي األح ـي ــاء الـشــرقـيــة)،
ّ
وش ــن ــت مـجـمــوعــات مـســلـحــة هـجــومــا
ع ـب ــر مـ ـح ــور م ــدرس ــة ال ـح ـك ـمــة (غ ــرب
األمور ذاهبة نحو مزيد
حلب) وبدا أن ّ
من التصعيد .كثفت أنقرة اتصاالتها
ب ـم ــوس ـك ــو ،وشـ ـه ــد مـ ـح ــور دمـ ـش ــق ـ ـ ـ ـ
ّ
مستمرة،
طـهــران ـ ـ موسكو اتـصــاالت
ّ
ليتوج األمر بدخول ملف بلدتي كفريا
وال ـف ــوع ــة امل ـحــاص ــرتــن (ري ـ ــف إدلـ ــب)
عـلــى ال ـخــط ،مــع مــزيــد مــن الـتــداخــات
ُ ّ
ّ
جذريًا
والتعقيدات التي لم تكن لتحل
لــوال انعقاد اجتماع موسكو الثالثي
َ
الذي ّ
مهد لتنفيذ اتفاق يبدو «أبسط»
ما تم االتفاق عليه.

وإع ــان «دول ــة الـخــافــة» عــام ،2014
كان إصــدار «شفاء الصدور» (حرق
ال ـط ـ ّـي ــار األردنـ ـ ــي م ـع ــاذ الـكـســاسـبــة
فــي شباط  )2015أقسى مــا أنتجته
امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات اإلع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة الـ ـت ــابـ ـع ــة
ل ـت ـن ـظ ـيــم «داعـ ـ ـ ـ ّـش» وأكـ ـث ــره ــا عـنـفــا
ووح ـش ـيــة ،مــوثـقــا بــرؤيــة إخــراجـيــة
وعـ ــن سـيـنـمــائـيــة م ـح ـتــرفــة .إال أن
ع ـم ـل ـيــة أم ـ ــس ك ــان ــت أش ـ ــد وح ـش ـيــة
مــع اس ـت ـخــدام األس ـل ــوب االحـتــرافــي
نفسه.
وق ـ ــال ـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر لـ ـ ـ ـ «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» إن
وزي ـ ـ ــر اإلعـ ـ ـ ــام فـ ــي ال ـت ـن ـظ ـي ــم «أبـ ــو
محمد فــرقــان» (الــدكـتــور السعودي
وائ ــل ع ــادل سـلـمــان ال ـف ـيــاض) ،كــان
املـســؤول ّ
األول عــن تلك اإلص ــدارات،
وع ــن األسـ ـل ــوب وطــري ـقــة الـتـصــويــر
ـراج .وأضـ ــافـ ــت أن الـتـنـظـيــم
واإلخـ ـ ـ ـ ـ ُ
«عانى من ش ّح في األفكار اإلجرامية
غير التقليدية منذ مقتل فرقان في
تشرين األول املاضي».

