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 املوالون لألسد

 ،معمل ومصنع 1200 نحوقصة هذه الحرب. كان هنا غرب حلب  يفي شمال ،يحكي الحي الصناعي في الليرمون 

 تماًما، ُنهبت وُدّمرت 
 
 وخل

ً
. وراءها انات املياه املطوية، وخزّ الّصِدئةمن اإلسمنت وقضبان الحديد  فت تالل

سَمع اآلن ل املكان، إل أنه يمأل كان صخب املصانع وأنين آلت الغزل 
ُ
 ت

ّ
منذ أسابيع  .فعاملدا أصوات دوّي إل

نوفمبر كانت زيارتي للمدينة املحاصرة، جيش النظام السوري مع حلفائه قاموا تشرين الثاني/ في بداية 

منذ أربع سنوات  بهجوم واسع يوشك على أن يعيد سيطرته على النصف الشرقي من مدينة حلب التي كانت

من املدنيين من مدنية  األًف  20فرار أكثر من الغارات الجوية الكثيفة إلى أّدت تحت سيطرة الثوار، حيث 

 أكبر املدن السورية.  يالصناعة ثان

صانع كانت معامل للنسيج، كالخياطة، وبعض شركات صنع البالستيك والحديد ستون في املئة من تلك امل"

ي" ن " برّ ي لنا، وهو صاحب إحدى شركات األدوية التي تقع في مناطق املتمردين. كاأوضح زياد برّ  .الصلب"

يين والبريطانيين ملدة أربعة ميركمن رجال األعمال والصناعيين الذين رافقوا فريقنا من الصحفيين األ  اواحًد 

في املدنية التي هيمنت على عناوين الصحافة العاملية ألشهر. كما شوهد بعض املراسلين الغربيين  ،أيام

املحافظة رب األهلية، دلئل تشير كيف استطاع األسد مار الذي أحدثته الحأيًضا، فما رأيناه إلى جانب الّد 

بل على كامل البلد، وحدها، على املدينة  وملاذا فشل الثوار في السيطرة ليس ،على املناطق األكثر ازدهاًرا

د أكثر من يألف شخص، وتشر  430محاولته قمع التمرد تسبب في مقتل أكثر من  من أنه فيفعلى الرغم 

وتدمير املدن السورية الرئيسية، إل أن األسد استطاع املحافظة على ولء جزء كبير  ،نصف سكان البلد

  األوضاع طبيعية. تصّوًرا أّن من خالل تقديمه  ،من املواطنين

 

م ربطوا لعلمه أن معظمه ،بذكاءعليهم راهن األسد ؛ فقد هاورجال أعمالحلب  ، كصناعييإلى آخرينبالنسبة 

اته بمعظم الضباط األقوياء في أجهزة منهم صنع ثروته من خالل عالق بعض  فثروتهم ببقائه ونجاحه، 

وكذلك من عالقاتهم مع موظفي الخدمة املدنية الذين يستطيعون تجاوز  ،املخابرات التي تسيطر على البلد

سك فعندما أم من الثراء، اأن الثورة أبًدا ليست نوعً آخرون تعقيدات النظام البيروقراطي. في حين أدرك 

قّيد الذي  قانون اإلصالح الزراعي وأصدر، قام بتأميم املصانع واملصارف 1963البعث بالسلطة في عام 

 . إلى قرونكانت تمتد ثروات تّم محو بين عشية وضحاها، فبشّدة؛  الخاصة الشركات

 

الثورة السورية في ت تهديد الثوار، ولكن أسلوب حياتهم أيًضا. تحّد التي لم تكن فقط ثروة رجال األعمال 

وهي أخبرتني البرملانية زينا خولة،  .حلب انطلقت من الطبقات الريفية، "جاؤوا من إدلب وريف حلب"

ليسوا مثلنا" أوضح إنهم "ار نزلوا من بيفرلي بيل هيلز إلى روديو درايف تتحدث بلهجة ازدراء، كما لو أن الثوّ 

  . حماية بلدنا، وهم يريدون تدميره" "قيمهم مختلفة، نحن نريد الصناعي رفعت الشمعة:
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 إ"
ّ
  هن

ّ
الذي أضفى عليه  ،نقابة الصناعيينل اق مستضيفنا فراس الشهابي. بمنصبه رئيًس إرهاب تجاري" عل

 فقط أالقضية ف شيًئا، يل تعناملناصب هالة من الوقار. ولكن في سورية، حيث األلقاب و 
ّ
نهم من نها تمك

ى، من عمه  قيقي مستمد  الشهابي الح أروقة السلطة. تأثيرإلى التقرب 
ّ
توف

ُ
ركان والذي شغل منصب رئيس أامل

تستخدم في صنع قنابل و  ،ريت األصفرالكبإنها مملوءة بمادة قال  اأكياًس  الشهابي  . أرانا اعاًم  24الجيش ملدة 

بفوسفات الكالسيوم معّبأة  ،من صناعة صينية اكانت أكياًس  ولم يكن في مقدوره أن يصّرح أنها. املورتر

 قابلة لالشتعال. ال املواد غيرن من تيوأحادي الهدروجين وغاز ثاني أكسيد التيتانيوم واثن

 

شك فمن دون  ؛فيها جانب  من الصّحةالتي صاغوها لنا مستضيفينا الحكوميين أن رواية  ،ما كان أكيًدا

نقله إلى تركيا، حيث كان أرباب املصانع  نونزعوا كل ش يء يمكقام املتمردون بنهب معامل الليرمون، 

ألغلب املجمعات الصناعية  ،2012لي إلى حلب في عام  يشترونها بأسعار زهيدة. في الحقيقة، وخالل زيارة  

  دين أخذوا كل اآللت الثقيلة.الحديثة، في شيخ نجار، رأيت أن املتمرّ 
ّ

إلى ن املتمردين كانوا يفتقرون أإل

 كثافة دوا منحيث كان هذا من عمل القوات الروسية والسورية، الذين صع  ؛ بانيلتسوية املاملدفعية 

شرت الى بناية كانت األخير. أوقفت اثنين من املرافقين العسكريين لنا، وأ الغارات الجوية منذ بداية الهجوم

أحد  م  ه؟ لت هل الطائرات الحربية الحكومية قامت بقصفها نتيجة غارة جوية. سأرت تماًم ّمِ د دُ ق

نها نتيجة قنبلة إاإلجابة برأسه، قبل أن يصرخ رئيسه "ب، ةالذي كان يتفحص الطوابق املنهار  املرافقين،

د وأشار تجّم في التفكير املتمردين، الجندي املنهك جانب ة الصنع أطلقت من أسطوانة الغاز" محليّ 

 ل توجد مكافآت للتفكير النقدي أو للتساؤل. باملوافقة. في سورية، 

 

 أمر  الستخبارات باملالبس املدنية من عناصر  ةوبضع ،جنود الحماية وريون أّن مستضيفونا الس أخبرنا

على املناطق املدنية. إل أنني رأيت  االتي يطلقها املتمردون عشوائي   املورترلحمايتنا من قنابل  ضرورّي 

وإيرانيين في الخطوط األمامية على جبهات القتال ل يحظون بمرافقة خاصة )شخصيات  امراسلين روًس 

في الفندق أنني أرغب في عبور الشارع ألشتري املاء من البقالة، مرافقّي هامة(. بعدها، عندما أخبرت أحد 

ة مياه باردة. واحد من موظفي الفندق بقارور أتاني اعترض، وطلب مني العودة إلى غرفتي. بعدها بدقائق، 

 ؟أنا ملك في قلعته أم سجين في زنزانته محّير: هل حينها خالجني شعور 

 

 املدينة القديمة

حيث بناها أول مرة تجار البندقية في عام  ،كشاك التي تعود إلى القرون الوسطى في املدينة القديمةاأل

الفجوات  قائمة، ولكّن املنارات لتزال إلى حجارة متفحمة، فيما تحّولت  ،لتكون أول قنصلية أوربية ،1548

ل ألن استخدام السالح الثقي وحده، "إننا نستخدم السالح الخفيف. في حجارتها تقول قصة معاناة الحي

، توجد دلئل قليلة تشير إلى هذا التقييد. نيل عبد املجيدو سوف يدمر كنوزنا الوطنية" حدثني الكول
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  املراقبون الخارجيون ألقوا اللوم على
ُ
القديمة )الخانات( في رين ل املسافِ زُ الطرفين في التدمير الذي لحق بن

 .أيًضا املعاهد الدينية واألضرحةالذي لحق بقبل الحداثة، و ما 

 

ر من طرف املتمردين في أيار/ مايو مبنى يعود الى القرن التاسع عشر. دّمِ ثار آ ،كارلتون فندق بالقرب من 

من عدد قتلى قوات النظام حينها  راوحلعدة أميال لزرع متفجرات تحت األرض. و  احيث حفروا نفًق ، 2014

إبراهيم نصير كيف قام البطريرك  أخبرنالى املدينة القديمة، قبل يوم من زيارتنا إ .اجندي   50إلى  30

  فاألنفاق نفسها؛ باستخدام الذخيرة ،2012في  مير كنيستهداملتمردين بت
ّ
األسلحة أحد رت املتفجرة وف

 في مواجهة القصف اليومي في هذه الحرب غير املتكافئة.  ،الفاعلة للمتمردين

 
ً

 ،وخدود حمراء ،بشرة فاتحةذا  ،ممتلئ الجسم بخروجي من سوق الزرب بالقرب من القلعة، ملحت رجال

وعندما  يغادر أرض املعركة برفقة ستة من الجنود السوريين. القالدة الذهبية في عنقه أوحت أنه أجنبي.

 ،آخر في مجموعتنا ه من هنا" أدركت أنه كان روسًيا. ملحه روس ي  و "أخرج مرافقيه مستضيفينا فيصرخ أحد 

والتي تضم  ،ربما كان الجندي من مدينة تولياتيالفولغا. نهر وعرف أنه من قاعدة في محافظة سامارا على 

ات النخبة وّ قتعّد من والتي والوحدات التي قاتلت في الشيشان وأوكرانيا  ،اللواء الثالث للقوات الخاصة

  ،لها قوات برية تقاتل املتمردينأن ا الروسية. روسيا نفت مرارً 
ً

لسالمية في تقاتل الدولة اأّنها ها ن حثّ  مبدل

 أن وجود العراق والشام )داعش(. 
ّ

 إل
ّ
مواردها جميع  صرفلروسيا على استعداد أن د الجندي في حلب يؤك

 لدعم األسد. 

 

 لعبة األسد

من احتجاجه ضد جهاديين على الرغم  ،مجموعة منتقاة من األجانب بالتأكيد أبقت األسد في السلطة

هم من أبقوه في السلطة. عند مقابلتي لألسد قبل  مأنهأجانب دمروا بلده. مع ذلك يرفض األسد العتراف 

وارتكب جرائم...  ،عبهشوأن هذا الرئيس قتل  ،صحيحة عاءاتالدّ "دعونا نفترض أن هذه  عدة أيام، اقترح،

بعد خمس سنوات ونصف، من دعمني؟" من خالل زيارتي القصيرة إلى حلب، كان واضًحا أنها ليست من 

 
ّ
 ية السورية الصامتة.األقل

  

لجنازة لحزب هللا خارج حمص. في حلب، املقاتلون األكراد من وحدات  ا، صادفت موكبً املدينةفي رحلتي إلى 

بميليشيات اإليرانيون املدعومون . االذي ل يحوي أكرادً  زيد، الحيّ في بني ن في مواقع و حماية الشعب يتمركز 

اء أثنفي من أن السماء كانت هادئة وعلى الرغم شيعية ينشرون نشاطاتهم على وسائل التواصل الجتماعي. 

. األسد أشهرزيارتي، كانت الطائرات الحربية الروسية تقصف مواقع تمركز املتمردين في شرقي حلب منذ 

حلفاءهم صومه، وكذلك خأن القوة املفرطة في حين بحماسة يربح هذه الحرب ألن داعميه يستخدمون 

 ليسوا كذلك. 
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بين من  ،توزعوا مليون سورّي  11نحو  وفق األمم املتحدة؛ فاألسد هم من يخسرون الحربمواطني  إل أّن 

النصف نحو ، هذا يعني أن امليونً  21ا. حيث كان عدد السكان قبل الحرب أو نزح داخلي   ،من البالد فّر 

 11.5ة، أن يغادروا منازلهم. في شباط/ فبراير، قدر املركز السوري للبحوث السياس
ُ
لوا أو تِ % من السكان ق

  ،النظام ضد ثورة فاشلةصمد  . 2015عام الجرحوا خالل 
ّ
توفيره؛  الثوارفي مقدور ر ما لم يكن أبًدا ألنه وف

من السلطة. فالنظام فطن في وقت مبكر أنه من الضروري بممارسة نوع ووعود  ،الرواتب الشهرية

فبعد أن ا؛ شديًد  االزعيم الليبي معمر القذافي أتاح تباينً على شكل األوضاع الطبيعية. فمصير املحافظة 

، فصل مناطق سيطرة املتمردين عن 2011نصف الشرقي من البالد خالل أسابيع في عام الر القذافي خس

مناطق سيطرة النظام، وقطع شبكات التصال، وأوقف الخدمات الحكومية، كان القذافي تحت الهجوم 

 وأراد أن يؤكد أن الليبيين يعرفون ذلك. 

 

 إلى م اتظانستمر في دفع الرواتب الحكومية بفقد ا، إل أن األسد رسم قواعد مختلفة للعبة
ّ
في الخدمة موظ

املناطق املحاصرة.  الخدمات مثل الكهرباء واملاء لم تقطع إل على تلكاملدنية في مناطق سيطرة املتمردين. و 

جعل الناس تغفل عما يحصل من حرب طاحنة خارج مدنهم. األسد اتبع سياسة  -اجاهًد -وحاول النظام 

شحنات الة كحلب، وكذلك اعتراض في مناطق عّد تجويع خصومه )نقص املواد الغذائية كانت وسيلة 

أثناء الحرب العاملية في ق كالتي حصلت ائبطر  (كما حصل لداريا في دمشق ،اإلغاثية إلى جيوب املعارضة

إلنهاء تهديدات الجهاديين  ،وللواقفين على الحياد أن ذلك ضروري  ،األسد برر ذلك لحلفائهأّن  الثانية. إل

د صداها بين يتردّ التي و  ،عاءاتمن الغربيين يسخرون من هذه الدّ منتقدوه األجانب لوجودهم. بينما 

حت الحكومات وذلك عندما أطي ليس إل فوض ى،السكان أن مراقبة ما يحصل حولهم في الشرق األوسط 

 تحت مسميات الحرية والديمقراطية.

 

معظم السوريين املحاصرين لم يتخلوا عن زعيمهم عوًضا ذا يفسر ملاذا حتى بعض الناس املعدمين، وه

نهم سوف يحررونهم من الطاغية. في مسجد حافظ األسد، أشخاص أعوا دّ اعن اتباع املتمردين، الذين 

خبارنا عن فساد املقاتلين. "إن إل نازحون داخليون من مناطق سيطرة املتمردين في شرق حلب كانوا متلهفين 

، وهو يكافح لتخرج اعاًم  72البالغ من العمر  ،قالها صالح ياسينبشار يدفع لنا رواتب شهرية وخدمات" 

 نور، ذومحمد "اإلرهابيون أخذوا منا نقودنا ولم يعطونا أي طعام".  بين أسنانه املفقودة: مات منالكل

 ،القمامة واملليء بأكياسمن منطقة باب النيرب، الحي الفقير أشهر والذي أتى منذ أربعة  ،العشرة األعوام

واملدفعية"،  املورتر من قذائف اكنت خائًف  ألننيقال: "بقيت في البيت ، 2012زيارة لي في آخر في شاهدتها 

 إنني سعيد هنا فالجيش يحمينا"ن يلعب في الشارع "نه لم يعد يستطيع أوشرح كيف أ

 

 ةبين ماهيّ التحقق ع، كان من الصعب وجود الكثيف لالستخبارات ودوريات الجيش حول املجّم مع ال

املتمردين إّن معظم املؤيدين للنظام يقولون أو مشاعر حقيقية.  ،شعارات حكومية مدرب عليها مسبًقا
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الجدير باملالحظة كان في اتهامهم أنهم  نون الدعم من قطر والسعودية. إل أيتلقوإّنهم  ،جاؤوا من الخارج

، حيث كان يعيش هؤلء النازحون في حاويات خشبية، بعكس أولئك رجال نفسها من الطبقة املعدمة

 -األعمال األثرياء 
ّ
الذين تناولوا العشاء معنا في مبنى راق.  -وبلكنة إنكليزية مصقولة ،بثياب أوربيةقين املتأن

في الغرب مخطئين بشكل كبير في كان داعموهم وملاذا  ،دعم هؤلء النازحين يوضح مدى قلة حيلة الثوار

 في العالم اإلسالمي.آخر الحث على تدخل 

 

رونا ما يفعله ليُ  ،مستشفى الرازّي فمنذ أن أخذونا إلى لشرح ذلك، من الكالم لم يكن ملستضيفينا كثير 

مموه خفيف وبقعة حمراء داكنة على كاحله األيسر. بعدها  بزّي  ن، أتت سيارة إسعاف بجندّي و املتمرد

، حيث وقعوا ضحايا لهجوم للثوار في حلب الجديدة. بتفجيرين مفخخين وبوابل بعديد الجنودبقليل جيء 

مع  ،26كان من بينهم حازم شريف، طبيب في   انه سرعان ما غطت املشفى باملدنيين.. إلاملورترمن قنابل 

 الطوارئ،للوعي عندما نقلوه إلى غرفة  اشظية اخترقت صدره، كان فاقًد  نقدية بسببثقب بحجم قطعة 

ان وأمه كانت تنتحب، "أرجوك لتبكي على ابني، صلي على الرسول." وعندما رأيته ثانية خلف املشفى، ك

وموظف اإلسعاف يقوم بإغالق عينيه، على الرصيف املجاور ملدخل املستشفى، كانت  ،بقماش أزرق مغطًى 

وقعوا ضحايا جميع أصحابها  ،سبعة جثثهناك هناك سيدة تبكي زوجها املفقود. في داخل املشرحة كانت 

"هؤلء هم الثوار املعتدلون الذين تتحدث  توالت سيارات األجرة واملدنية للكشف عن الجثث.للهجوم. 

في  .نهم ل يميزون بين الجنود واملدنيين، يريدون قتلنا جميًعا"إالشهابي "حاضر فينا عنهم وسائل اإلعالم" 

 لى املعابر اإلنسانية، ونا إاليوم التالي أخذ
ً
في الخطوط األمامية للسماح  احيث فتحت قوات النظام نقاط

مغادرة األحياء املحاصرة في حلب الشرقية، عند معبر بستان القصر، حيث قناة املياه ب للمتمردين واملدنيين

تح أول مرة قبل خمسة إّن تفصل بين الجانبين، قال الضابط لنا الصدئة وأكوام هياكل السيارات 
ُ
املعبر ف

عاية الطبية قبل أن من الثوار قد عبروا إلى الجانب الحكومي لتلقي الر واثنان أشهر، كان اثنا عشر مدنًيا 

 يوم زيارتنا كانت الطرقات خالية.  يعودوا، إل انه في

 

وجاهزة لنقل  ،. الحافالت مصطفة خلف السواتر الترابيةاحتفالوكأنه  ،أكثرا مزدحًم كان معبر الكاستيلو 

 أقوى.دلب القريبة حيث مواقعهم يث وعدت الحكومة بنقل املقاتلين إلى إا. حقل خطرً إلى مناطق أ ناملدنيي

طائرات  -ئرات الدرونزة يقومون ببث فيديوهات من طاحالعشرات من الجنود الروس من هيئة املصال

ل بستان نه مثأ للوزارة الدفاع. انتظرنا لساعات إ الصحفية املؤتمرات ةصلحلى موسكو ملبدون طيار إ

الجوية في تفادي الغارات  إما انهم كانوا مرتاحين. شرقيةحلب المن  أحد على الخروجالقصر، لم يجرؤ 

دا من العواقب التي ن ًج يكانوا خائف -على األرجح-نهم بينما هم ينتظرون الخروج من الحصار بال طعام، أو أ

 ،جميعنا شاهد قذيفة هاون أطلقت من الجانب الشرقيلى املناطق الحكومية. تنتظرهم بعد من العبور إ

 ا.قدم منّ  200ووقعت على بعد 
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تستطيع من أنها إيران واثقة الشيعية املدعومة من  وبامليلشياتاملدعومة بالطيران الروس ي  الحكومة

 ، استعادة شرقي حلب
َ
يراوح عدد املتمّردين بين حيث  ،املتبقيةاملحاصرة في املناطق  بطيءهم إل أن تحرك

أو أنها ستقوم بنشر قوات إضافية ناشطي قادة للمعارضة. بحسب  ،مقاتل من املتمردين 15000و 5000

 ما هو مؤكد أن أ نرى ذلك. ولكّن أن قى يبإذا لزم األمر. 
ً

آخر  حتى بعد لم املدنيين في حلب سوف يدوم طويال

بأكثر والتي تقدر بالفعل  ،عملية إعادة البناءيعّقد سوف  ،وانعدام الثقة ،العداء الطائفي؛ فقذيفة هاون 

استخدامه إلى تصاره معظم املراقبين الغربيين سوف يعزون ان؛ فإّن مليار دولر. إن ربح األسد 260من 

الخوف من الفوض ى بعد الثورة واملصالح كن اعتماده على الولءات الفطرية، املفرط للقوة املجردة، إل أ

كان بدو كنصر ة سوف تلطبقة التجار الحلبية سوف تكون املفتاح الحقيقي لنجاحه. وفي النهاي الشخصية

 من األفضل تجنبه. 






