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سباق خيل مبشاركة الدفاع املدين - ريف حلب الغربي 
عدسة أحمد عزيزة -خاص عني املدينة



االفتتاحية

ال مكان لضحية ترهن مصريها بأخالق اجملرم 

كما هي احلال يف كّل حرب، تشهد فرتات التقدم حفاوة اإلعالن السهل باالنتماء إىل املنتصرين،  	
وختم��د ف��رتات النك��وص والرتاج��ع ه��ذه املي��ول، لرتتف��ع أص��وات مقابل��ة، تط��رح ذاته��ا كحقائ��ق تش��رحيية 
لس��بب )اهلزمي��ة(، وحتي��ل األم��ر برمت��ه إىل عوام��ل موجودة عن��د )اآلخر( الذي مل يس��تمع إىل نصيحة )مل 

يقله��ا أح��د ل��ه( عندم��ا كان ش��ريكًا يف النص��ر.
ال خيتل��ف الوض��ع يف س��وريا عّم��ا س��واه، وم��ع أّن تش��خيص أس��باب التق��دم الذي حيققه نظام بش��ار  	
األس��د، من��ذ ب��دء التدخ��ل العس��كري الروس��ي الوحش��ي لصاحل��ه، ب��ات ض��رورة ملّح��ة؛ لت��اليف ه��ذا التده��ور، 
وإع��ادة صياغ��ة خط��ط عم��ل واقعي��ة، متن��ح الن��اس فرص��ة لع��دم الوق��وع يف مس��تنقع أب��دي م��ن الطغي��ان.

لك��ن الف��ارق واض��ح بالقط��ع، ب��ن مب��دأ ال��والء حل��ق البش��ر األصي��ل يف احلري��ة، ومقاوم��ة طغم��ة  	
إرهابية وطائفية حاكمة مثل نظام بشار األسد، وبن استسهال التملص من االنتماء إىل )ثورة جمهضة(، 
ومع أّن الثورة ليست )منتهية( كما حياول البعض الرتويج، إلّنها يف كمونها وضعفها الراهن -وهو أمر 
جيب اإلقرار به- ختتزل فرصة جتدد يف الوعي، كانت قد قدمتها يف مطالع انطالقتها عام 2011، قبل أن 

تغ��رق الفك��رة يف مذاب��ح يومي��ة، ق��ّل أّن اس��تطاع ش��عٌب الصمود أمامها لس��نوات.
ليست مثة واقعية من أّي نوع يف تبين االستسالم النهائي خالل معركة مل حتسم بعد، وال وجهًا  	
للحصاف��ة وال��ذكاء يف القب��ول مبنه��ج القات��ل وش��ركائه، كممر حلل سياس��ي، يعرف كّل من ش��ارك يف 

الث��ورة، ول��و بكلم��ة، أّن األس��د لي��س معني��ًا بتحقق��ه حت��ت أي ظ��رف.
وس��يكون ه��ذا نوع��ًا م��ن الركون إىل عقلي��ة ضحية تطوعية ترهن مصريها ب���أخالق اجملرم، وهو  	
م��ا س��ينطبق عل��ى أّي منت��ج سياس��ي وقانون��ي؛ ي��راد للس��ورين أّن يتقبل��وا فك��رة انصي��اع األس��د ل��ه طوعًا. مل 
حيدث أّن التزم النظام بدس��تور وضعه هو بنفس��ه يف عز قوته، ليلتزم اآلن بدس��تور )توافقي( مع معارضة 

يعتق��د أن��ه هزمها.
ال يضم��ر األس��د للس��ورين اآلن س��وى االنتق��ام، وه��و يرتي��ث يف إط��الق املوج��ة الك��رى لوحش��ية  	
التنكيل بهم، فقط ألّنه مل حيس��م معركته كما يعتقد البعض يف املعارضة؛ اليت انقس��مت إىل منظرين 
خطابي��ن، ي��رددون تأكي��دات جوف��اء باالنتص��ار احلتم��ي، دون أدوات واضح��ة، وب��ن منس��حبن يطالب��ون 
الن��اس بقب��ول هزمي��ة -مل حت��دث- دون نقاش، يف مس��عى انتحاري الغتيال وع��ي بالقوة واحلق، دفع الثوار 

احلقيقي��ون حياته��م لتأسيس��ه.
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لكنه��ا مسح��ت بعودت��ه إىل درع��ا  	
والغوط��ة والقلم��ون وحلب و"خط الش��امية" 
و)إدلب على الطريق(، كما يقول اليائسون 
م��ن املوق��ف األمريك��ي يف أوس��اط النازح��ن 
واألهال��ي ف"الع��امل، كل الع��امل واق��ف م��ع 
النظ��ام، وكل احلك��ي الل��ي حك��وه ك��ذب 
بك��ذب": ع��داء األمريكي��ن إلي��ران ك��ذب، 
ع��داء إس��رائيل إلي��ران ك��ذب، واحلقيق��ة 
إحن��ا  "ضدن��ا  اجلمي��ع  أن  ه��ي  الوحي��دة 
وب��س" وف��ق م��ا جي��زم معّل��م مدرس��ة س��ابق، 
كان يف مجل��ة م��ن محل��وا أغص��ان زيتون يف 
مظاه��رات الع��ام 2011 حينم��ا كانوا "واثقن 
انه لس��ا بهالدنيا ش��وية خري وحق ومس��اعدة 
اجلم��ع  يف  املعل��م  يق��ول  كم��ا  للمظل��وم"، 
الصغ��ري ال��ذي اس��تضافه يف عص��ر متأّخ��ر، 
حت��ّرك في��ه هّب��ات ه��واء س��اخنة بطاني��ات 
حتول��ت إىل س��تائر على الش��بابيك، يف منزل 
الن��زوح املس��تأجر عل��ى أط��راف بلدة الكس��رة 

غ��رب دي��ر ال��زور.
م��ع م��رور الوق��ت، انتقلت اجللس��ة  	
م��ن الغرف��ة إىل حص��ري يف الباح��ة الرتابي��ة 
الصغ��رية ال��يت حيي��ط به��ا س��ور واط��ئ م��ن 
"البل��وك" املته��دم، أش��ار املعّل��م إىل ك��وم م��ن 
الفارغ��ة واملآلن��ة "عطش��انن  املي��اه  عب��وات 
قدران��ن  ب��س  ومرضان��ن،  وجوعان��ن 

نتحّم��ل، ونتحّم��ل كل ش��ي، ب��س ان��ه م��ا 
جدي��د". م��ن  وحيكمن��ا  النظ��ام  يرج��ع 

فق��د ه��ذا املعّل��م ابنه بغ��ارة لطريان  	
النظ��ام عل��ى مدين��ة امليادين، حمط��ة النزوح 
ال��يت أق��ام فيه��ا م��دة عام��ن بع��د خروجه من 
بيت��ه يف مدين��ة دي��ر ال��زور، وتع��ّرض هو ذاته 
يف العام 2012 لالعتقال مدة ش��هرين، ُأرس��ل 
فيه��ا م��ن س��جن املخابرات العس��كرية يف دير 
ال��زور إىل س��جونها يف دمش��ق، قب��ل أن يطَلق 
س��راحه هناك، وما يزال يتذكر نرة جامع 
جام��ع )رئي��س ف��رع املخاب��رات بدي��ر ال��زور 
م��ن  كتافك��م  "حل��م  املتغطرس��ة  س��ابقًا( 
خ��ري حاف��ظ األس��د ي��ا كالب، وراح تظل��و 
حت��ت صبابيطن��ا لألب��د". حينه��ا مل يق��ْم وزن��ًا 
لنبوءة ضابط املخابرات، لكنه خيشاها اليوم 
بالفع��ل، وهل��ذا ب��دأ اس��تعداداته الس��تئناف 
الف��رات،  درع  مناط��ق  إىل  الن��زوح،  رحل��ة 

حس��ب م��ا يق��ول. 
حس��ب تقديرات، يبلغ عدد السكان  	
يف املنطقة اخلاضعة لسيطرة "قسد" يف دير 
ينقس��مون  نس��مة،  أل��ف   )800-600( ال��زور 
إىل فئت��ن: النازح��ون م��ن مناط��ق س��يطرة 
النظ��ام، وأهال��ي املنطق��ة األصلي��ون. وتب��دي 
العي��ش  رفضه��ا  الفئت��ن  ل��دى  األكثري��ة 
حت��ت س��لطة النظ��ام ألس��باب متقاطعة عدة 

جتع��ل من��ه الش��ّر املطل��ق، فهو وحش��ي وفاس��د 
وطائف��ي، ومفلس فوق هذا، مبا ُيعجزه حتى 
ع��ن إع��ادة ج��زء ضئي��ل م��ن ش��روط احلي��اة 
األنب��اء  وترّس��خ  حيكمه��م.  مل��ن  الطبيعي��ة 
القادم��ة م��ن الضف��ة األخ��رى -ع��ن اس��تباحة 
بأنواعه��ا،  وامليليش��يات  لألم��ن  كامل��ة 
والس��رقة والنه��ب والدع��ارة  واخل��راب- ه��ذا 

الرف��ض. 
يق��ول موس��ى س��ائق س��يارة األجرة،  	
إنه ال جيد سببًا واحداً جيعله يرضى بالنظام 
جم��دداً. فه��و -وإن كان حيادي��ًا وغ��ري مهت��م 
إطع��ام  يس��تطيع  مل  حيك��م"-  الل��ي  ب"من��و 
أطفاله، وقد جرب العيش أش��هراً عدة هناك، 
أم��ره  البطال��ة، فتدّب��ر  وكاد "يش��حذ" م��ن 
وج��اء إىل هن��ا ليعث��ر عل��ى عم��ل يكفي��ه، إىل 
جان��ب مس��اعدات مالي��ة متفرق��ة تصل��ه ب��ن 
ح��ن وآخ��ر م��ن أق��ارب وأصدق��اء يف اخل��ارج. 
ق��ادة  م��ن  امل��رتدد  للنف��ي  كان  	
"قس��د" ألنباء/ ش��ائعات عن اتفاقيات تسليمها 
خم��اوف  تعمي��ق  يف  دور  للنظ��ام،  مناط��ق 
الن��اس، وكذل��ك فعل��ت تصرحي��ات الرئي��س 
األمريك��ي ترام��ب بس��حب قوات��ه م��ن س��وريا، 
وإن كان ه��ذا ل��دى م��ن م��ا زال��وا حيرص��ون 
عل��ى تلّق��ط األخب��ار ع��ر القن��وات الفضائي��ة 
واإلنرتن��ت. ويف الدوائ��ر االجتماعي��ة الضيقة 
الرع��ب  يأت��ي  واألهال��ي،  النازح��ن  ل��دى 
األكر مما تبثه شخصيات من هذه الدوائر، 
أو خالي��ا أمني��ة تابع��ة للنظ��ام، م��ن أخب��ار 
تساهم بأشّد من غريها يف حتطيم "معنويات 
الن��اس"، م��ع توّجه فالن من املطلوبن إلجراء 
تس��وية يف دي��ر ال��زور، ون��داءات ف��الن اآلخ��ر 
وس��يط النظام ألقاربه للعودة بضمانات، بعد 
أن "انته��ى كل ش��ي" و"إلمي��ت راح تظل��ون 
نازح��ن"، حس��ب م��ا تنق��ل رس��ائل صوتي��ة 
لوس��طاء النظ��ام ومساس��رته يف كل جمتم��ع 

حمل��ي. 
أع��داد قليل��ة ج��داً م��ن األهال��ي ومن  	
النازح��ن يف مناط��ق س��يطرة "قس��د" تصغ��ي 
ثقته��ا  ب��رتدد-  -وإن  وتب��دي  للسماس��رة، 
النظ��ام  اعتق��ال  متجاهل��ن  بضماناته��م، 
وابت��زازه مل��ن ص��ّدق ه��ؤالء ورج��ع إىل مناط��ق 

. ته س��يطر

على وقع الشائعات.. 
رعب يف أوساط األهالي والنازحني يف مناطق )قسد( من عودة النظام

عثمان الفهد
سّببت الشائعات اليت تقول بعودة قريبة للنظام إىل املناطق اخلاضعة لسيطرة  	
"قس��د" يف دي��ر ال��زور، معان��اة جدي��دة للنازح��ن وألهال��ي ه��ذه املناطق. يفص��ح بعضهم عن 
هواجسه املخيفة ونواياه بالفرار جمدداً من النظام، ويصمت البعض، فيما يكّذب آخرون 

ه��ذه الش��ائعات مؤكدي��ن أن "أمري��كا ل��ن تس��مح بذل��ك".
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من��ذ  تقريب��ًا  أش��هر   )9( خ��الل  	
س��يطرتها عل��ى م��وارد النف��ط األك��ر يف 
دي��ر ال��زور، فش��لت )اإلدارة الذاتي��ة( ب��إدارة 
هذه املوارد، وإعادة املعدالت اليومية لإلنتاج 
إىل مس��توياتها الس��ابقة يف مرحل��ة تنظي��م 
إلج��راء  التكنولوجي��ا  الفتقاده��ا  داع��ش، 
أعم��ال الصيان��ة لآلب��ار اإلنتاجي��ة واآلب��ار 
اجلوي��ة  الغ��ارات  بع��د  خاص��ة  املس��اعدة، 
األخريي��ن  العام��ن  يف  التحال��ف،  لط��ريان 
لس��يطرة تنظي��م داع��ش، عل��ى حق��ول وآب��ار 
وحمطات النفط يف اجلانب األيسر من نهر 

الف��رات. 
"اإلدارة  تعت��ر  داع��ش،  ومث��ل  	
الذاتي��ة" األرق��ام اخلاص��ة بالنف��ط، إنتاج��ًا 
يصع��ب  م��ا  األس��رار،  م��ن  مالي��ة،  وعوائ��د 
الوص��ول إىل تقدي��رات كلي��ة وقريب��ة م��ن 
اإلنت��اج  يزي��د  ل��ن  الواق��ع، وعل��ى أي ح��ال 
حلق��ول وآب��ار دي��ر ال��زور يف اجل��زء اخلاض��ع 
لس��يطرة )قس��د( ع��ن )30( أل��ف برمي��ل يف 
الي��وم، حس��ب تقدي��رات عامل��ن س��ابقن يف 

ال��زور.  بدي��ر  النف��ط  قط��اع 
يف األش��هر األوىل لس��يطرة "قس��د"  	
نقل��ت ش��احنات تابع��ة مل��ا يع��رف ب"هيئ��ة 
الطاق��ة"، وه��ي اجلس��م املس��ؤول ع��ن قط��اع 
النف��ط والغ��از يف اهليكلي��ة اإلداري��ة املعلن��ة 
الذاتي��ة(، جتهي��زات ومع��دات مل  ل)اإلدارة 
يطله��ا التدم��ري م��ن حق��ل العم��ر النفط��ي 
)45 ك��م ش��رق دي��ر الزور( باجت��اه حمافظة 

النف��ط حلراس��ة  آب��ار  احلس��كة، وخضع��ت 
عناصر من "قس��د"أو من متعاقدين مدنين، 
شارك بعضهم يف عمليات بيع نفط، بأسعار 
زهيدة حلسابهم اخلاص، إىل جتار حملين 
أن  وقب��ل  بدائي��ة،  نف��ط  مص��اف  ومالك��ي 
تف��رض "قس��د"، أو تف��رض "اإلدارة الذاتي��ة"، 
نوع��ًا م��ن التنظي��م لعملي��ات البي��ع، ظه��رت 
خاص��ة يف اآلب��ار الواقع��ة يف بادي��ة اجلزي��رة 
ثالث��ة  ت��وىل  حي��ث  خش��ام؛  بل��دة  مش��ال 
مستثمرين )اثنان من دير الزور والثالث من 
احلس��كة( إدارة اآلب��ار، ونس��بة تقاس��م يق��دم 
فيه��ا املس��تثمرون الث��الث ل"اإلدارة الذاتي��ة" 

)700( برمي��ل وق��ود منتج م��ن مصايف بدائية 
ع��ن كل )2000( برمي��ل نف��ط خام منتج من 

ه��ذه اآلب��ار. 

النفط بني "قسد"  والنظام
األمريكي��ة  الق��وات  بوج��ود  	
ب��ل  قس��د،  س��يطرة  مناط��ق  يف  وانتش��ارها 
واختاذه��ا مق��رات يف بع��ض املواق��ع النفطية، 
يس��تحيل عل��ى النظ��ام بس��ط س��يطرته عل��ى 
أي م��ن حق��ول وآب��ار ومنش��آت النف��ط والغ��از 
يف اجلان��ب األيس��ر م��ن نه��ر الف��رات. وب��دا 
مؤخ��راً أن النظ��ام ق��د تكي��ف م��ع ه��ذا الواق��ع، 
وغ��ري م��ن اس��رتاتيجيته ول��و مؤقت��ًا يف ه��ذا 
تب��ادل  اتفاقي��ات  ليس��عى إىل عق��د  الش��أن، 
مناف��ع م��ع "اإلدارة الذاتي��ة" يف قط��اع النف��ط 

أخ��رى(. اقتصادي��ة  قطاع��ات  يف  )كم��ا 

حتدث��ت  األخ��رية،  األس��ابيع  ويف  	
وس��ائل إع��الم تابع��ة للنظ��ام ع��ن مفاوض��ات 
بنتيجته��ا  وافق��ت  الذاتي��ة"  "اإلدارة  م��ع 

يش��كل االس��تحواذ عل��ى ث��روات النف��ط والغ��از يف اجلزء اخلاضع لس��يطرة )قس��د( يف حمافظ��ة دير الزور أحد األهداف الرئيس��ية  	
لنظ��ام األس��د، وق��د ح��اول ذل��ك يف م��رات ع��دة منذ خريف العام الفائت، غري أن مش��اركة قوات التحالف الدولي إىل جانب قس��د يف املعارك 
ضد تنظيم داعش يف اجلانب األيس��ر من نهر الفرات، حيث تقع حقول النفط الكرى، ثم انتش��ارها هناك، أفش��لت حماوالت النظام تلك، 
وم��ن دون أن حترم��ه االس��تفادة م��ن حص��ص وازن��ة م��ن إنت��اج ه��ذه احلق��ول، معتم��داً على وس��طاء يأت��ي يف مقدمتهم رج��ل األعمال وعضو 

جمل��س ش��عب النظ��ام الش��هري حس��ام القاطرجي.

نفط دير الزور بني »قسد« والنظام وحسام القاطرجي

بشري العباد

رادار املدينة

قب��ل الث��ورة وبعده��ا حت��ى العام 2014، مل يكن حس��ام القاطرج��ي معروفًا على  	
نط��اق واس��ع، وإىل ح��ن اتس��عت أعمال��ه التجاري��ة، فتمت��د إىل مناط��ق س��يطرة تنظي��م 
داع��ش ومناط��ق س��يطرة )PYD( وكذل��ك األحي��اء الواقع��ة حت��ت س��يطرة النظ��ام يف 
مدين��ة دي��ر ال��زور، ليعم��ل يف جت��ارة امل��واد الغذائي��ة واحلب��وب والنف��ط، ع��ر تس��هيالت 
خاص��ة م��ن األط��راف الثالث��ة. ويعتق��د أن القاطرج��ي املول��ود يف الع��ام 1982 لي��س إال 
واجه��ة لرام��ي خمل��وف، ال��ذي ت��وىل رعايت��ه وإدخال��ه )جمل��س الش��عب( يف الع��ام 2016 

مكاف��أة عل��ى خدمات��ه. 
يرتأس حس��ام القاطرجي اليوم بالش��راكة مع أش��قائه جمموعة القاطرجي  	
الدولي��ة ال��يت تض��م ش��ركات ع��دة أهمه��ا، القاطرج��ي للتطوي��ر واالس��تثمار العق��اري، 
البواب��ة الذهبي��ة للس��ياحة والنق��ل، الذه��ب األبي��ض الصناعي��ة، إضاف��ة إىل ش��ركة 

أرف��ادا النفطي��ة.
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"اإلدارة" عل��ى تس��ليم حق��ول نف��ط واقع��ة 
النف��ي  ورغ��م  للنظ��ام،  س��يطرتها  حت��ت 
الواض��ح هل��ذا االتف��اق م��ن مس��ؤولي "اإلدارة 
الذاتي��ة" يف تصرحياته��م، إال أن الب��اب ظ��ل 
مفتوحًا للوصول إىل تفاهمات يتقاسم فيها 
الطرف��ان املناف��ع، وم��ن دون أن يتوىل النظام 
إدارة حق��ول النف��ط يف حمافظ��ة دي��ر ال��زور 

احلس��كة. حمافظ��ة  أو 
حاجت��ه  ي��درك  الطرف��ن  ف��كال  	
حباجت��ه  النظ��ام  التقاس��م،  هل��ذا  املاس��ة 
للنفط لتزويد املناطق اخلاضعة لس��يطرته 
باحتياجاته��ا م��ن الوق��ود، وللغ��از لتش��غيل 
حمط��ات تولي��د الطاق��ة الكهربائي��ة، ويع��زز 
م��ن دوافع��ه اق��رتاب ب��دء تطبي��ق العقوب��ات 
االقتصادي��ة ال��يت أعلنته��ا اإلدارة األمريكي��ة 
النظ��ام مص��دراً  س��يحرم  م��ا  إي��ران،  عل��ى 
رئيس��يًا طامل��ا اعتم��د علي��ه لتلبي��ة احتياجاته 
للنف��ط. وم��ن جانبه��ا تس��عى "قس��د" لزي��ادة 
عل��ى اإلمكان��ات  اعتم��اداً  املنتج��ة  الكمي��ات 
واخل��رات ال��يت متتلكه��ا الش��ركات التابع��ة 
ل��وزارة نف��ط النظ��ام، وعل��ى األرج��ح تص��دق 
األنب��اء املتداول��ة ع��ن وص��ول مهندس��ن م��ن 
ال��وزارة إلعداد تقاري��ر فنية ترصد األضرار 
مناط��ق  يف  النفطي��ة  باملنش��آت  الالحق��ة 
س��يطرة "قس��د" بدي��ر ال��زور، وقب��ل انط��الق 
الف��رق اهلندس��ية التابع��ة هل��ا بإج��راء أعم��ال 
جزئي��ة، وحس��ب مقدرته��ا، لصيان��ة وإع��ادة 
تأهي��ل يف املنش��آت النفطي��ة ومنظومات نقل 
ومعاجلة وجتميع النفط يف مواقع احلقول 
الرئيس��ية. وسيتقاسم الطرفان يف احملصلة 

اإلنتاجي��ات اليومي��ة م��ن حق��ول النف��ط. 
القاطرجي جمددًا

صيان��ة  عملي��ات  أي  ستس��تغرق  	
هام��ة  ملنش��آت النف��ط أش��هراً ع��دة يف ح��ال 
التف��اق  الذاتي��ة"  و"اإلدارة  النظ��ام  توص��ل 
نهائ��ي، وحت��ى ذل��ك احل��ن، ت��رز احلاج��ة 
م��رة أخ��رى لوس��طاء ومساس��رة نف��ط كبار 
ب��وزن عض��و جمل��س ش��عب النظ��ام حس��ام 
القاطرج��ي، ومب��ا حيق��ق اس��تجرار مس��تقر 
لكمي��ات كب��رية ودوري��ة م��ن النف��ط اخل��ام، 

ومب��ا يل��ي ج��زءاً م��ن حاج��ات النظ��ام. 
يق��ول مص��در خاص لع��ن املدينة،  	

املنطق��ة  -ومرافق��وه-  زار  القاطرج��ي  إن 
ال��زور يف  بدي��ر  قس��د  لس��يطرة  اخلاضع��ة 
األي��ام األخ��رية م��ن ش��هر حزي��ران املاض��ي، 
وعق��د اجتماع��ًا يف املوق��ع الرئيس��ي حلق��ل 
التن��ك النفط��ي )80 ك��م تقريب��ًا ش��رق دي��ر 
ال��زور( م��ع مدي��ر احلق��ل املع��ن م��ن "االدارة 
)هوك��ر(،  باس��م  يع��رف  وال��ذي  الذاتي��ة"، 
إضافة ملدير حقل العمر املعن هو اآلخر من 
)اإلدارة( واملع��روف باس��م )جوان(؛ للتحضري 
لتنفي��ذ اتف��اق أبرم��ه مع مس��ؤولن كبار يف 
ح��زب "االحت��اد الدميقراط��ي" )PYD ( ويف 
"اإلدارة الذاتي��ة" اخلاضع��ة لنف��وذ احل��زب. 
مش��ل  ال��ذي  االتف��اق  وين��ص  	
حقل��ي العم��ر والتن��ك إىل جان��ب احلق��ول 
مش��ال خش��ام، عل��ى اس��تجرار النظ��ام وع��ر 
القاطرج��ي م��ا يع��ادل )2000( برمي��ل يومي��ًا 
م��ن حق��ول خش��ام بس��عر )100( دوالر للط��ن 
الواح��د، فيم��ا يقدم النظام/ القاطرجي حنو 
)1500( برمي��ل م��ن الوق��ود املنت��ج م��ن مصايف 
النظ��ام ل��إلدارة، وبس��عر )10-12( أل��ف ل.س 

الواح��د.  للرمي��ل 
النظ��ام/  يس��تجر  وكذل��ك  	
القاطرج��ي يومي��ًا م��ا يع��ادل محول��ة )100-

 )200-180( بس��عة  كب��ري  صهري��ج   )150

برمي��ل ل��كل صهري��ج  م��ن النف��ط املنت��ج م��ن 
العم��ر والتن��ك. ويف األس��بوع األول  حقل��ي 
من هذا الشهر، سجل وصول )800( صهريج 
املنطق��ة  إىل  وتابعي��ه  للقاطرج��ي  تقريب��ًا 
اخلاضع��ة لس��يطرة "قس��د" بدي��ر ال��زور، قبل 
أن تعود حمملة بالنفط اخلام عر مس��ارات 
خمتلف��ة باجت��اه حمافظة الرق��ة، ومنها إىل 
مصف��اة  قاص��دة  النظ��ام  س��يطرة  منطق��ة 

مح��ص. 
تس��بب اس��تجرار القاطرج��ي هل��ذه  	
إىل  اخل��ام،  النف��ط  م��ن  الكب��رية  الكمي��ات 
تقلص املعروض منه  يف األسواق احمللية، ما 
رف��ع أس��عاره أم��ام أصح��اب املص��ايف البدائية، 
لرتتف��ع باحملصل��ة أس��عار الوق��ود املنت��ج م��ن 
ه��ذه املص��ايف لثالث��ة أضع��اف عم��ا كان��ت 

علي��ه أم��ام املس��تهلكن.

رادار املدينة

5 العدد 121 / 16 تموز 2018

حسام القاطرجي



رادار املدينة
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عل��ى عك��س اجلس��م الرئيس��ي مليليش��يا )الدفاع 
الوط��ين( يف مدين��ة دير ال��زور، مركز القيادة 
)الش��كلية( للميليش��يا ممثلة بف��راس اجلهام/

امليادي��ن  مدين��ة  يف  فرعه��ا  يعت��ر  العراقي��ة؛ 
حديث��ًا أو يف ط��ور التأس��يس مقارنة بامليليش��يا 
األم املش��كلة يف العام 2013. وعلى هذا األس��اس 
قد يبدو عزل الضوحيي جمرد إجراء فرضته 
عملي��ة تأس��يس امليليش��يا يف مدين��ة امليادي��ن، 
للقائ��د  الذاتي��ة  الس��رية  إىل  وبالنظ��ر  لك��ن 
اجلديد حممد الظاهر، يرتاجع هذا االحتمال 
إىل ح��د كب��ري، حي��ث ختل��و س��رية الظاهر ابن 
املس��اعد املتقاعد من األمن السياسي، واملتحدر 
م��ن قري��ة الطيبة اجملاورة ملدين��ة امليادين، من 

أي خ��رة عس��كرية خاص��ة.
فقب��ل الث��ورة عم��ل الظاه��ر يف أعم��ال ح��رة 
صغ��رية  وبضائ��ع  ركاب  وناق��ل  متفرق��ة، 
باألج��رة عل��ى دراجت��ه الناري��ة، وب��ن العام��ن 
2011-2014 يف جتارة األسلحة وبيع الدراجات 

أحيان��ًا، أم��ا خ��الل س��يطرة تنظي��م داع��ش على 

مدين��ة امليادي��ن فل��م ُيع��رف ل��ه عم��ل حم��دد، 
وإىل ح��ن مغادرته��ا ضم��ن موج��ات النازح��ن 
اهلارب��ن م��ن تق��دم ق��وات النظ��ام خري��ف العام 
2017، حي��ث اس��تقر م��دة قص��رية يف مدين��ة 

أع��زاز تلق��ى خالهل��ا تهدي��دات باالنتقام بتهمة 
االنتم��اء لتنظيم داع��ش، والعمل ضمن جهازه 
األم��ين ومس��اعدة التنظي��م بش��كل ع��ام؛ وقب��ل 
أن يع��ود أدراج��ه إىل منطق��ة س��يطرة النظ��ام 
يف دي��ر ال��زور، م��ا ع��زز الش��بهات حول��ه بعمال��ة 

ذات��ه،  الوق��ت  يف  والنظ��ام  لداع��ش  مزدوج��ة 
وم��ن دون أدل��ة قاطع��ة هل��ذه العمال��ة. 

رمب��ا ج��اء ق��رار ع��زل الضوحي��ي لس��بب آخ��ر 
يتعل��ق بتناف��س الدوري��ن اإليران��ي والروس��ي 
يف حمافظ��ة دي��ر ال��زور، ومب��ا ينعك��س عل��ى 
حماوالت امليليشيات التابعة لطرف ما التمدد 
يف جم��االت نف��وذ الط��رف اآلخ��ر وابتالع��ه، أو 
تغي��ري تركيبت��ه إن أمك��ن. وميليش��يا )الدف��اع 
احل��رس  برعاي��ة  تأسس��ت  ال��يت  الوط��ين( 
اجلمه��وري تب��دو ذاهب��ة، وعل��ى األق��ل بفرعه��ا 
وحبس��ب  إلي��ران،  التابعي��ة  إىل  امليادي��ن،  يف 
التفاصي��ل القليل��ة املتاح��ة يف ه��ذا اجلان��ب، 
وق��ف صه��ر الظاه��ر الضاب��ط برتب��ة مق��دم 
يف القص��ر اجلمه��وري، وراء إبع��اد الضوحي��ي 
املدع��وم م��ن قبل ميليش��يا )لواء النمر( روس��ية 

ال��والء.
لك��ن وقب��ل أش��هر، انتش��ر مقط��ع فيدي��و مث��ري 
البعي��دون  املش��اهدون  للج��دل،  تعام��ل مع��ه 
وقتها على أنه خالف بن شبيحة، ويظهر فيه 
ش��خص يتع��رض للتعذي��ب يف مق��ر ميليش��يا 
الدف��اع الوط��ين يف امليادي��ن، عل��ى ي��د قائده��ا 
آنذاك وائل، الذي بدا وكأنه يعاقب الشخص 
الذي يتعرض للتعذيب على تعفشيه للمنازل، 
كما ظهر من كالمه.  ينتمي وائل إىل فخذ 
البو خليل )الشرقين(، الذي صدر بيان يتكلم 
باس��م أبنائه ويترأ فيه من وائل، صاحب الباع 
يف اخل��روج ع��ن األخالق اجملتمعية يف مدينته 
والتش��بيح للنظ��ام من��ذ بداية الثورة الس��ورية، 
واملش��ارك بع��دة مع��ارك خ��ارج دي��ر ال��زور، ويف 
امليادين عند س��يطرة قوات النظام على املدينة 

م��ن داع��ش وحي��ث ذاع صيت��ه.

أم��ا م��ن تلق��ى التعذي��ب يف املقطع فه��و الرقيب 
اجملند يف جيش النظام أمحد الكسار من فخذ 
الب��و مصطف��ى )الغربي��ن(، ال��ذي كان وقته��ا 
يقض��ي ف��رتة االحتف��اظ م��ع الل��واء الثال��ث يف 
تدم��ر، وم��ن هن��اك توج��ه إىل مق��ر ميليش��يا 
الدف��اع الوط��ين، حي��ث دارت مش��ادة كالمي��ة 
اتهم أمحد فيها وائل أنه يقوم بتعفيش منازل 
الب��و مصطف��ى دون من��ازل الب��و خلي��ل، وه��دد 
أنه س��يوصل ش��كوى بهذا إىل أعلى املس��تويات. 

ما وراء عزل قائد ميليشيا )الدفاع الوطين( يف امليادين
الظاهر قائد امليليشيا اجلديد مواٍل لإليرانيني وسلفه الضوحيي مواٍل للروس

ش��هر  م��ن  األخ��ري  األس��بوع  يف  	
حزي��ران املاض��ي، ع��زل قائ��د ف��رع ميليش��يا 
)الدف��اع الوط��ين( يف مدين��ة امليادي��ن وائ��ل 
حمم��ود الضوحي��ي، وع��ن يف حمل��ه حممد 
أس��ئلة  الق��رار  ه��ذا  يث��ري  الظاه��ر.  تيس��ري 
كث��رية ع��ن األس��باب واخللفي��ات املرتبط��ة 
ب��ه، خاص��ة وأن الضوحي��ي ق��د ق��دم الكث��ري 
م��ن اخلدم��ات األمني��ة والعس��كرية للنظ��ام، 
يف ح��ن يب��دو الظاه��ر غ��رًا وقلي��ل ش��أن يف 

ه��ذا اجمل��ال.

محزة املصطفى

وبع��د خروج��ه م��ن املق��ر دفع وائ��ل جمموعة من 
عناص��ره لتعتقل��ه ث��م تص��وره أثن��اء التعذي��ب، 
إلظه��ار قائ��د امليليش��يا وكأن��ه م��ن حي��ارب ه��ذه 
الظاه��رة، حبس��ب م��ا ي��دور ب��ن مقرب��ن م��ن 

الطرف��ن. 
ولطامل��ا غذى نظام األس��د الفرق��ة والتنافس بن 
املكون��ات االجتماعي��ة، ومل يتح��رك أب��داً حلل��ول 
دائم��ة، ب��ل عم��ل عل��ى إدارة ه��ذا التناف��س ال��ذي 
كث��رياً م��ا حتول إىل نزاع، مس��تفيداً من أطرافه 
ببس��ط املزي��د م��ن الس��يطرة. ويف حال��ة مدين��ة 
امليادي��ن كان تنافس املكونن األكر جملتمعها، 
الب��و خلي��ل والب��و مصطفى حم��ل اهتمام وحتكم 
دائ��م م��ن أجه��زة خماب��رات النظ��ام قب��ل الث��ورة، 
قائ��د  وتعي��ن  الضوحي��ي  إزاح��ة  تأت��ي  وق��د 
للميليشيا من خارج )البو خليل والبو مصطفى( 
يف ه��ذا الس��ياق، خاص��ة إن مل تك��ن أم��ام النظ��ام 
خي��ارات عملي��ة أخ��رى، وم��ع االنتب��اه للماض��ي 

األم��ين لوال��د قائ��د )الدف��اع الوط��ين( اجلدي��د. 

رادار املدينة

أو  النظ��ام،  ق��وات  تناقل��ت صفح��ات عل��ى فيس��بوك يديره��ا عس��كريون يف  	
مؤيدين له من املدنين، مقطع الفيديو، وطالبوا فيها بالثأر لزميلهم القديم من دورة 
102 ال��يت دخل��ت إىل اجلي��ش من��ذ منتص��ف 2010، وحماس��بة وائ��ل عل��ى اعتدائ��ه عل��ى 

عنص��ر يف )جيش��هم الباس��ل(، ليعتق��ل قائ��د امليليش��يا بعده��ا بس��بب )تراك��م املش��اكل(، 
دون أن يك��ون مقط��ع الفيدي��و لض��رب العس��كري بعي��دًا ع��ن س��بب االعتق��ال.
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فبع��د مظاه��رة ش��هدتها املدينة  	
مطل��ع مت��وز بس��بب انقط��اع املي��اه، ج��اءت 
حادث��ة تس��مم األطف��ال نتيج��ة ش��رب 
مياه ملوثة من ش��بكات املياه اليت تش��رف 
عليها هيئات "اإلدارة الذاتية" يف 13 متوز؛ 

لتزي��د املش��هد س��وداوية. 
دون  معظمه��م  املتس��ممون  	
)مقل��ع  اهلاللي��ة  ح��ي  م��ن  العاش��رة 
)الوط��ين  قامسل��و(، ونقل��وا إىل مش��ايف 
وناف��ذ والرمح��ة( بع��د أن ظه��رت عليه��م 
آث��ار التس��مم، م��ن إقي��اء وارتف��اع درج��ات 
احل��رارة مرتافق��ة م��ع إس��هال وأوج��اع يف 
البطن. ويعود تلوث املياه، حبسب شكوك 
الش��رب  مي��اه  اخت��الط  إىل  األهال��ي، 
مب��ادة امل��ازوت، األمر الذي جع��ل اهليئات 
املس��ؤولة توق��ف ض��خ املي��اه حن��و احل��ي، 
ليضطر الس��كان إىل شراء املياه املعدنية. 
يق��ول مص��در خ��اص ل"ع��ن  	
املدين��ة"، إن عم��ال يف حمط��ة تصفي��ة 
املي��اه لوث��وا املي��اه عم��داً بامل��ازوت لإليق��اع 
بعم��ال آخري��ن، وس��ط حال��ة عج��ز ل��دى 
ع��ن  القط��اع  ه��ذا  يف  األعل��ى  اجله��ات 
تنظي��م العم��ل بأس��اليب آمن��ة وصارم��ة. 
يعان��ي الس��كان يف س��ت أحي��اء  	
حلك��و،  الس��ويس،  )قن��اة  املدين��ة  م��ن 
احل��ي  اهلاللي��ة،  الس��ياحة،  جرن��ك، 
الغربي( من مشكلة انقطاع املاء ألكثر 
من شهر، رغم وقوع القامشلي بعيداً عن 

كدر أمحد

مشكلة انقطاع املياه يف  	
مدينة القامشلي كانت ستمر 
دون لفت االنتباه، كمشاكل 

خدمية أخرى، لكن ما جعلها تسبب 
أزمة يف اجملال العام، حاالت تسمم 

األطفال بسبب تلوث املياه اليت ضختها 
مديرية املياه التابعة ل"اإلدارة الذاتية" 

منذ أيام.

القامشلي عطشى يف فصل الصيف
واتهامات لعمال يف حمطة تصفية خبلط املاء باملازوت

ساحات املعارك وأجواء احلرب كما يف مدن 
س��ورية أخرى. وكان رد مس��ؤولي )مديرية 
املي��اه( عل��ى املظاه��رة ه��و إنكاره��م تلق��ي أي 
ش��كاوى به��ذا اخلص��وص، األم��ر ال��ذي نفت��ه 
آفن حممد اليت تقيم يف حي حلكو احملروم 
من مياه الش��رب منذ ش��هرين، مؤكدة أنهم 
خرج��وا مبظاه��رة احتجاج��ًا عل��ى انقط��اع 
املي��اه وت��ردي مواصفاته��ا، وبع��د أن قدم��وا 
شكاوى ل )اجلهات املختصة(، ولكن من دون 
ج��دوى، ف"اهليئ��ات متخصص��ة يف ف��رض 
الضرائ��ب فق��ط"، حس��ب م��ا تقول آف��ن، اليت 
تشرتي املياه مثل غريها من سكان احلي من 
الصهاري��ج اجلوال��ة، بس��عر يص��ل إىل ثالث��ة 
آالف ل��رية س��ورية للصهري��ج، بعد أن فقدت 

األم��ل مبي��اه الش��بكة العام��ة. 
ال��يت  القامش��لي  مدين��ة  تغ��ذي  	
يقطنها نصف مليون نسمة، حبسب )اإلدارة 
رئيس��ية  مي��اه  حمط��ات  ث��الث   ، الذاتي��ة( 
)الس��فان، اهلاللي��ة، احلواج��ة(. وكم��ا تفي��د 
)مديري��ة  ف��إن  الذاتي��ة،  اإلدارة  تقس��يمات 
املي��اه( ال��يت تش��رف عل��ى قط��اع مي��اه الش��رب 
مبراحل��ه املختلف��ة، تتب��ع هليئ��ة البلدي��ات، 
قب��ل أن تتح��ول إىل )جلنة البلديات ومحاية 

البيئ��ة(.
يق��ول هوش��نك موس��ى م��ن ح��ي  	
الس��ياحة لع��ن املدين��ة "امل��اء تتوف��ر س��اعة 
واح��دة خ��الل الي��وم، ولك��ن ذل��ك يرتاف��ق م��ع 
انقط��اع الكهرب��اء"، م��ا حي��رم األهال��ي م��ن 

اس��تجرارها. ون��وه بأنه��م يعان��ون م��ن ه��ذه 
املش��كلة من��ذ ش��هر، دون أن يتوف��ر ح��ل هلا، 
مطالب��ًا اإلدارة الذاتي��ة الس��ماح هل��م حبف��ر 
اآلب��ار، أو ح��ل مش��كلة انقط��اع املياه يف ظل 
ف��إن  الصي��ف ش��ديد احل��رارة، وإال  ه��ذا 
"الس��كان س��ريحلون عن املدينة بالتدريج".

املهندس��ة  م��ن جانبه��ا ش��رحت  	
املي��اه  مديري��ة  يف  اإلداري��ة  مي��ا،  رون��اك 
املي��اه  انقط��اع  ب��أن  القامش��لي،  مبدين��ة 
يع��ود لع��دة أس��باب، كأعم��ال الصيان��ة 
واألعط��ال ال��يت تواجهه��م؛ كذل��ك يت��م 
التالع��ب مبج��رى املي��اه ع��ر الصنابري من 
قب��ل األهال��ي، دون مراع��اة انقط��اع املي��اه 
ع��ن أحي��اء غريه��م، دون امل��رور عل��ى س��وء 
ال��يت  التآمري��ة  أو  الصبياني��ة  أو  اإلدارة 
حتك��م عالق��ات العامل��ن يف )املديري��ة(. 
وأضاف��ت أن م��ن األس��باب أيض��ًا، أن بعض 
األحي��اء تق��ع يف نهاي��ة ش��بكة املي��اه، لذلك 
يك��ون الض��خ منخفض��ًا لديه��م، وكذل��ك 
احل��ال بالنس��بة لألحي��اء الواقعة مبناطق 

عالي��ة.
أك��دت  حديثه��ا،  نهاي��ة  ويف  	
ش��كوك األهال��ي ح��ول تس��مم األطف��ال، 
وبأن��ه ناج��م ع��ن ض��خ م��ادة امل��ازوت يف 
ش��بكات املي��اه، األمر الذي تس��بب بتلوثها، 
وس��يحتاج ألي��ام حت��ى تع��ود نظيفة، دون 
أن تش��ري إىل الفاعل��ن وس��بب فعلته��م. 

ت
رتن

االن
ى 

عل
لة 
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مت
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حال��ة  تصاع��د  ترس��م  الكلم��ات  	
القل��ق ل��دى املدني��ن يف مدين��ة منب��ج، م��ن 
ق��د  س��يناريوهات خط��رة وغ��ري حمس��وبة 
تدخ��ل املدين��ة يف حال��ة فوض��ى واضط��راب، 
م��ن  األه��م  اخلط��وات  تنفي��ذ  اق��رتاب  م��ع 
األمريكي��ة،   الرتكي��ة  الطري��ق(  )خارط��ة 
ال��يت تن��ص عل��ى انس��حاب )الق��وات الكردية( 
إدارة  تت��وىل  حملي��ة  مؤسس��ات  وتش��كيل 
األمريكي��ن  ومحاي��ة  برعاي��ة  املدين��ة 

واألت��راك. 
حم��اوالت  ظ��ل  يف  ذل��ك  يأت��ي  	
تبذهل��ا تكت��الت أهلي��ة ومدني��ة، وعس��كرية 
حت��ى، لكس��ب ثق��ة الط��رف الرتك��ي، مب��ا 
ميكنها من لعب دور الحق يف منبج. ما يثري 
خماوف الس��كان من ح��االت انتقام وفوضى 
وتلع��ب  اجمله��ول،  يف  املدين��ة  تدخ��ل  ق��د 
الش��ائعات ال��يت تنق��ل ص��وراً مبال��غ به��ا ع��ن 
الفوض��ى يف منطق��ة "درع الف��رات" دورها يف 

تأجي��ج ه��ذه املخ��اوف.
ورغ��م احمل��اوالت الكب��رية للق��وات  	
الرتكية بشقيها األمين والعسكري لضبط 
الوض��ع األم��ين يف مناط��ق درع الف��رات، إال 
أن استمرار التفجريات واالغتياالت يف تلك 
املناطق يعتر أحد أبرز التحديات للقادمن 
 pyd املستقبلين إىل منبج، خاصة أن حزب
أح��د مكون��ات )ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة( 
املعروفة اختصاراً بقسد، والذي يعتر أبرز 
املتهم��ن بض��رب االس��تقرار مبناط��ق درع 
الف��رات؛ يق��وم عل��ى ضبط��ه يف منبج بش��كل 

. كبري
	 وال ي��كاد مي��ر ي��وم يف احلدي��ث ع��ن 
منب��ج إال وخي��رج بي��ان، ت��ارة مص��ور وت��ارة 

على أبواب منبج تتواىل البيانات وتبدل )الوحدات الكردية( ثوبهاعدنان احلسن

أخ��رى مكت��وب، تس��تقبله وس��ائل التواص��ل 
االجتماع��ي لتضيف��ه إىل فوض��ى البيان��ات، 
للوض��ع  متاب��ع  كل  اس��تغراب  تث��ري  ال��يت 
فيه��ا. وميك��ن رد البيان��ات مل��كان اس��تصدارها، 
املؤي��دة لدخ��ول تركي��ا برفق��ة  فالبيان��ات 
اجلي��ش احل��ر تصدر من مناطق درع الفرات 
وتركي��ا، ويف اجلان��ب اآلخ��ر حت��اول )ق��وات 
س��وريا الدميقراطي��ة( ع��ر بيان��ات مض��ادة 
إظه��ار ال��رأي الع��ام يف منب��ج رافض��ًا دخ��ول 
التش��بث  إليه��ا يف إط��ار حم��اوالت  الق��وات 

باملدين��ة.
يل��ف  ال��ذي  الغم��وض  ظ��ل  ويف  	
الطري��ق(،  )خارط��ة  وترتيب��ات  تفاصي��ل 
خاصة ما يتعلق يف كيفية إدارة املدينة بن 
ط��ريف االتف��اق، ومص��ري الوح��دات الكردي��ة 
ال��يت ارت��دت زي )جمل��س منب��ج العس��كري( 
مؤخ��راً، والك��وادر ال��يت تدي��ر املدين��ة حالي��ًا، 
وتعتر باجململ ذات والء للوحدات الكردية، 
العم��ود الفقري لقس��د هناك؛ حتاول )قس��د( 
إظه��ار ص��ورة خمتلف��ة للتحال��ف الدول��ي، 
حبصوهل��ا عل��ى دع��م اجملتم��ع احملل��ي، من��ذ 

الزي��ارات األخ��رية للوف��ود االمريكي��ة. 
الكردي��ة  الوح��دات  تس��تخدم  	
كاف��ة الوس��ائل لبقائه��ا يف منب��ج، إحداه��ا 
والص��ور  والش��ارات  األع��الم  كاف��ة  إزال��ة 
بأع��الم  واس��تبداهلا  بالوح��دات  اخلاص��ة 
وش��ارات )جمل��س منب��ج العس��كري(، رغم أن 
األخ��ري مك��ون حقيق��ة م��ن أب��و ع��ادل ومجيل 
خبات وش��قيقه، وعدد من ش��خصيات أخرى 
م��ن أعض��اء الوح��دات الكردي��ة البارزي��ن قب��ل 
كل  احملصل��ة  يف  لتصب��ح  قس��د،  تش��كيل 
اإلعالن��ات اليت نش��رتها )قس��د( عن انس��حاب 
الوح��دات مبثاب��ة إعالن��ات ش��كلية موجه��ة 

لل��رأي الع��ام، بينم��ا تس��تمر الوح��دات حبك��م 
منب��ج، كم��ا ينقل مصدر خاص، واس��تئناف 
حف��ر اخلن��ادق واألنف��اق حتض��رياً ملواجه��ة، 

كم��ا يتداول��ون يف م��ا بينه��م.
املنش��ورة،  البيان��ات  ع��ن  وبعي��داً  	
حي��اول رج��ال العش��ائر املقيم��ون يف مناط��ق 
إلدارة  فاعل��ة  لصيغ��ة  الوص��ول  الطرف��ن 
منب��ج، حي��ث يتف��ق اجلمي��ع عل��ى ض��رورة 
بالتحدي��د  الكردي��ة(،  )الوح��دات  خ��روج 
م��ن املدين��ة، تطبيق��ًا لالتف��اق ب��ن تركي��ا 
وأمري��كا، إال أن )الواق��ع حيت��اج ملزي��د م��ن 

املدين��ة(.  أبن��اء  ب��ن  والتكات��ف  التع��اون 
املدين��ة،  لع��ن  مص��ادر  حتدث��ت  	
ب��أن مش��اورات س��رية جت��ري بش��كل مكث��ف، 
إلدارة  مش��رتكة  أرضي��ة  خل��ق  به��دف 
مفاص��ل املدين��ة، ب��ن وجهاء حيظ��ون بدعم 
ترك��ي وآخري��ن يف منب��ج يعمل��ون ضم��ن 
بش��رط  )قس��د(،  أنش��أتها  ال��يت  املؤسس��ات 
ع��دم مش��اركتهم ب��أي أعم��ال ض��د اجليش 
احلر، ويبدو أن عش��ائر منبج تريد اس��تثمار 
اتف��اق منب��ج ب��ن الواليات املتح��دة وتركيا 
للتخل��ص م��ن وصاي��ة وح��دات احلماي��ة 
الكردي��ة عليه��ا، األم��ر الذي متظهر يف عدة 
ح��االت مت��رد ش��عي ض��د قي��ادة الوح��دات، 
كم��ا حت��اول العش��ائر ال��يت متث��ل حوام��ل 
إىل  رس��الة  إرس��ال  منب��ج  يف  جمتمعي��ة 
أن  مفاده��ا  األمريكي��ة  املتح��دة  الوالي��ات 
العالق��ة ب��ن املك��ون العرب��ي وب��ن )وح��دات 
احلماية الكردية( ال مُيكن أن تستمر، فإما 
أن تع��اد صياغ��ة ه��ذه العالق��ة بوج��ود آليات 
تضم��ن مص��احل املك��ون العرب��ي وحقوقه، أو 
أنها س��تتجه للتخلص من هذه العالقة يف 

أفض��ل فرص��ة س��احنة لذل��ك.

يف احلديث الكثري 
الذي يدور بشكل 

شبه يومي عن 
دخول القوات 

الرتكية وفصائل 
اجليش احلر إىل 

منبج، استمعت إلحدى 
التسجيالت الصوتية اليت 
أرسلها شقيق أحد وجهاء 

املدينة عر برنامج الواتس 
أب يقول فيه "إذا بدكم جتون 

وما تكونوا أفضل من املوجودين، 
الجتوا.. ألن تعبنا ومو ناقصنا 

نرجع مثل قبل.."
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كان��ت   )313( العري��ن  س��رايا  	
امليليش��يا األوض��ح بإع��الن انته��اء عمله��ا، م��ن 
خ��الل بي��ان نش��رته عل��ى صفحته��ا، وم��ن ث��م 
حف��ل تكرمي��ي لقادته��ا م��ن قب��ل ف��رع ح��زب 
بأن��ه  نش��طاء  وج��ده  الالذقي��ة،  يف  البع��ث 
إعالن مباشر وواضح بنزع أو تقليص النفوذ 
واملزايا اليت طاملا متتع بها قادة هذه امليليشيا، 
وتقييد أيديهم عما كانوا يستطيعون عمله 

م��ن غ��ري حس��اب.
يق��ول عزي��ز، وه��و طال��ب جامع��ي  	
لع��ن  القرداح��ة،  مدين��ة  ق��رب  قري��ة  م��ن 
نق��اط  أخل��ت  العري��ن(  )س��رايا  إن  املدين��ة، 
التفتي��ش واحلواج��ز ال��يت كان��ت تنش��رها 
يف حمي��ط القرداح��ة، وعل��ى أط��راف مدين��ة 

الالذقي��ة. وي��رى عزي��ز أن ق��رار حل امليليش��يا 
قي��ادي  )مق��ر  محيمي��م  قاع��دة  ع��ن  ص��در 
ومط��ار تس��يطر علي��ه الق��وات الروس��ية( ف��ال 
ميك��ن لقي��ادة جيش األس��د أو أجهزة أمنه أن 
تص��در مث��ل ه��ذا الق��رار، وال متل��ك الس��لطة 

لتنفي��ذه. الكافي��ة 
العس��كرية  الش��رطة  تب��دي  	
النه��ب  عملي��ات  ض��د  وقوفه��ا  الروس��ية 
واألعم��ال اإلجرامي��ة األخ��رى ال��يت تق��وم بها 
امليليش��يات، و)س��رايا العري��ن( ال��يت اش��تهرت 
جبرائ��م قت��ل وإع��دام ميدان��ي حب��ق مدنين، 

إضافة ألعمال سرقة وخطف وسطو مسلح 
يف مناط��ق س��ورية خمتلف��ة، ومل تس��لم منها 
حت��ى الق��رى يف ري��ف الالذقي��ة، ق��د  تك��ون 
بداية عهد جديد يرتاجع فيه دور امليليشيات 
حلس��اب أجهزة خمابرات النظام وتش��كيالت 
جيشه، خاصة منها تلك املدعومة من القوات 

الروس��ية، مث��ل )ق��وات النم��ر(.
ب��دأت  العري��ن(  )س��رايا  قب��ل  	
الصح��راء(  )صق��ور  ميليش��يا  جمموع��ات 
باالختف��اء  البح��ر(  )مغاوي��ر  وميليش��يا 
تدرجيي��ًا م��ن مقراته��ا يف الالذقي��ة وريفه��ا، 
جي��ش  س��يطرة  ع��ن  املتوات��رة  األنب��اء  م��ع 
النظ��ام وش��رطته العس��كرية عل��ى س��يارات 
تع��ود  وذخائ��ر  وأس��لحة  حربي��ة  ومع��دات 

بع��د  تتأك��د  ومل  واملغاوي��ر(،  ل)الصق��ور 
األنب��اء ال��يت حتدث��ت ع��ن اعتقال أمي��ن جابر 
قائ��د امليليش��يا وصه��ر آل األس��د )زوج ابن��ة 
كم��ال اب��ن ع��م بش��ار األس��د( وصدي��ق ماهر 
وش��ريك ف��واز األس��د وتابع��ه األق��رب،  خ��الل 
سنوات طويلة يف مثانينات وتسعينات القرن 

املاض��ي.
وهم��ي  )اس��م  حمم��ود  يق��ول  	
لناش��ط م��ن الالذقي��ة( إن تراج��ع حض��ور 
النظ��ام  ت��رز  دعائي��ة  عملي��ة  امليليش��يات 
منتص��راً يف ح��رب مل تنت��ه بع��د، وتص��وره 

ميليشيات الساحل كبش فداء.. وميليشيات إيران باقية وتتمدد 
	          تغ��رّيات أغلبه��ا غ��ري عل��ين، 
ط��رأت عل��ى عم��ل امليليش��يات املوج��ودة يف 
حمافظ��ة  يف  وخاص��ة  الس��وري،  الس��احل 
الالذقي��ة، دون تريرات واضح��ة -لطيفهم 
ومؤيديه��م- م��ن قب��ل الق��ادة املس��ؤولن ع��ن 
أغلبه��م  ترب��ط  والذي��ن  امليليش��يات،  ه��ذه 
صل��ة عالق��ة أو صداق��ة م��ع عائل��ة األس��د 
وتفرعاتها؛ فيما يرصد نشطاء من املنطقة 
التغ��ريات األخ��رية، وأث��ر ذل��ك عل��ى احلي��اة 
العام��ة يف الس��احل احملكوم منذ س��نوات من 
قب��ل ه��ذه امليليش��يات وحواجزه��ا وس��ياراتها 

املتنقل��ة يف خمتل��ف األحي��اء والق��رى.

مراد احلجي

حريص��ًا عل��ى إنف��اذ القان��ون وف��رض هيب��ة 
الدولة "اللي ما بقى منها شي فعليًا على أرض 
الواق��ع"، فحت��ى اجلي��ش "النظام��ي" حت��ول إىل 
جتم��ع كبري للميليش��يات، وتآكل إىل درجة 
يصعب فيها اس��تعادة ش��كله  كقوات عسكرية 
منضبط��ة. ويس��تبعد حمم��ود أن يك��ون النظ��ام 
ق��ادراً عل��ى التخل��ص م��ن امليليش��يات أو ق��ادراً 
عل��ى االس��تغناء عنه��ا، إذ ش��كلت، وم��ا زال��ت 
تش��كل الي��وم، الكتل��ة الرئيس��ية يف عدي��د قواته 
خ��الل احلم��الت على املدن والبلدات الس��ورية، 
وتش��كل األداة الرئيس��ية ل��ه يف االحتف��اظ به��ا 

بع��د الس��يطرة عليه��ا.
النظ��ام  ينج��ح  مل  آخ��ر  جان��ب  يف  	
أو حلف��اؤه ال��روس باحل��د م��ن انتش��ار ونف��وذ 
امليليش��يات التابع��ة للح��رس الث��وري اإليران��ي 
بأنواعه��ا وس��ياقاتها املختلف��ة، أجنبي��ة كان��ت 

س��ورية.  أم 
الجتث��اث  احلالي��ة  الص��ورة  تب��دو  	
الس��احل  يف  للنظ��ام،  التابع��ة  امليليش��يات 
ومناط��ق س��ورية أخ��رى، كاريكاتوري��ة إىل 
أبع��د ح��د، ح��ن ي��رّوج هل��ا عل��ى أنه��ا املطل��ب 
املنتظ��ر لوق��ف الدم��اء واالنته��اكات، بوص��ف 
تلك امليليشيات املسؤولة الوحيدة عن اجلرائم 
الفظيع��ة املرتكب��ة حب��ق املدني��ن يف الس��نوات 
الس��ابقة، إال أن األم��ر ال يع��دو تقدي��م بعضه��ا 

ف��داء(، )كب��ش 
ال��يت  باجلرائ��م  التذك��ري  لع��دم   	
النظ��ام  ي��زال يرتكبه��ا، جي��ش  ارتكبه��ا، وم��ا 
وأجه��زة خمابرات��ه ال��يت كان��ت وراء تأس��يس 
أو  م��ن جانبه��ا،  تت��واَن  ومل  امليليش��يات.  تل��ك 
يتوان��ى اجلي��ش، ع��ن القي��ام ب��كل م��ا قام��ت ب��ه 

. ت مليليش��يا ا

رادار املدينة

شاركت ميليشيا )سرايا العرين( اليت يتحدر معظم عناصرها من القرداحة  	
والق��رى اجمل��اورة هل��ا، يف احلمل��ة العس��كرية ال��يت أطلقتها ق��وات النظام للس��يطرة على 
حمافظ��ة دي��ر ال��زور يف صي��ف وخري��ف الع��ام املاض��ي، ونف��ذت ه��ذه امليليش��يا سلس��لة 
إعدام��ات ميداني��ة حب��ق س��كان مدني��ن عج��زوا ع��ن الن��زوح، وظل��وا يف بيوته��م، كان 
أش��هرها اجلرمي��ة ال��يت ارتكبه��ا مي��اس جرك��س، العنص��ر يف ه��ذه امليليش��يا، يف ش��هر 
أيل��ول املاض��ي، ح��ن ألق��ى القب��ض عل��ى مخش��ة م��ن أهال��ي قري��ة الش��ميطية، قب��ل أن 
يقتل اثنن منهم، ووّثق كل ذلك فخورًا على صفحته الش��خصية يف موقع فيس��بوك.
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قراب��ة ثالث��ة مالي��ن نس��مة بات��ت تقط��ن احملافظ��ة  	
الصغ��رية يف حجمه��ا مقارن��ًة بباق��ي احملافظ��ات الس��ورية، ولكنه��ا 
مازال��ت تك��ر حبي��ث يكون امسه��ا حاضراً على ط��اوالت املفاوضات 

الدولي��ة. واحملاف��ل  الساس��ة  لق��اءات  ويف 
وتزدح��م  بالبضائ��ع،  احمل��الت  تع��ج  املدين��ة  إدل��ب  ويف  	
األس��واق بامل��ارة، حي��ث يتوف��ر كل ش��يء يس��اعد عل��ى بق��اء احلياة، 
وتفتت��ح املطاع��م واملقاهي، ويع��اد ترميم احلدائق.. يقول احلاج أبو 
حس��ن من أبناء إدلب "احلياة ستس��تمر، ولن يوقفنا ش��يء". "مسعنا 
كت��ري ع��ن النظ��ام وان��و ب��دو حيش��د. بس م��ا بصري أك��رت من يللي 
صار" مستأنفًا االهتمام بشؤون حمل احللويات الذي مازال ميلؤه 
بصواني الش��عيبيات والبقالوة. نظرة "احلاج" لألمور تكاد تلخص 
وجهة نظر الكثريين ممن التقتهم )عن املدينة( يف أس��واق إدلب. 
يكم��ل أب��و حس��ن كالم��ه: "حبياتي مافكرت س��كر حمل��ي، أو اطلع 
ب��رات البل��د. أن��ا م��و خايف. والنظام أجنب م��ن انه حياول جيي على 
إدل��ب" به��ذه الكلم��ات خيتم حمدثنا )وجهة نظره( كما يس��ميها.

باالبتع��اد قلي��اًل عن مركز املدينة إدلب، خيطر اجمللس  	
احملل��ي ببل��دة س��رمن األهالي باس��تئناف افتتاح )الب��ازار( يف البلدة 
كل ي��وم ثالث��اء بش��ارع الكورني��ش الش��رقي، كم��ا كان س��ابقًا. 
والق��رار ج��اء بع��د أن مت توقي��ف )الب��ازار( بس��بب مش��اكل أمني��ة 
داخلي��ة. أم��ا يف مدين��ة بن��ش، فيعل��ن املس��ؤولون ع��ن ملع��ب ك��رة 
الق��دم ع��ن إغالق��ه لع��دة أي��ام، ريثم��ا يع��اد )تأهي��ل عش��ب امللع��ب(، 
ويت��م اإلع��الن ع��ن دوري جديد لكرة القدم يضم فرقًا من مناطق 

خمتلف��ة.
أب��و حمم��د، املهّج��ر م��ن ري��ف دمش��ق، يق��رر أن يع��ود  	
ملهنت��ه القدمي��ة، فيفتت��ح صال��ون للحالق��ة يف البل��دة ال��يت يقطنها 
م��ع عائلت��ه بري��ف إدل��ب. ويف احملل جيلس عدد م��ن الزبائن، بينما 
يعمل أبو حممد يف قص ش��عر أحدهم، ويش��ارك املوجودين ش��كواه 
م��ن بع��د حمل��ه ع��ن مرك��ز البل��دة "مل أوف��ق باختي��ار احمل��ل. بعي��د 
ع��ن التجم��ع، الزم دور عل��ى غ��ريو". في��دور احلدي��ث ع��ن حم��ل 
آخ��ر )قري��ب م��ن جتم��ع الن��اس( يصل��ح ليك��ون صال��ون؛ يف ح��ن 
يع��رض التلف��از، ال��ذي وضع على طاولة يف أول احملل، تقارير عن 
س��يناريوهات إدل��ب، واجتم��اع ترام��ب/ بوت��ن، ولك��ن أح��داً مل يك��ن 

يس��مع ش��يئًا، ألن ص��وت التلف��از كان مكتوم��ًا.

بدا أبو حممد مس��روراً يف نهاية احلديث، بعد أن أّمن له أحد  	
الزبائن حماًل مناسبًا، وقرر أن يستأجره. "منيح متام. هاد احملل ممتاز. 
حل حاول أخدو قبل العيد، ألنو موسم وبصري بينعرف احملل وبيتحسن 
الش��غل" تن��اول جه��از التحك��م ورف��ع ص��وت التلف��از، وع��اد للحدي��ث م��ع 
زبائنه من جديد، وعلى التلفاز انتهت نشرة األخبار، وبدأت القناة ببث 

برنام��ج ع��ن حي��اة احليوانات.
ه��ذا الصي��ف كان موس��م اس��تثمار جي��د ألهال��ي إدل��ب. أب��و  	
س��عيد أنش��أ مزرع��ة حت��وي مس��بحًا كلفت��ه آالف ال��دوالرات، ليب��دأ 
بتأجريه��ا للعائ��الت الراغب��ة بقض��اء عطل��ة األس��بوع بعي��داً ع��ن احل��ر 
الش��ديد. اإلقب��ال عل��ى )مزرع��ة أب��و س��عيد( حم��دود نوع��ًا م��ا، بس��بب 
ارتفاع قيمة اإلجيار اليومي. فيخطط أبو سعيد بصوت مرتفع "ادرس 
خط��ة لتخفي��ض أج��رة املس��بح ليزي��د اإلقب��ال. يف ه��ذا املش��روع وضع��ت 
رأمسال��ي، وأعتق��د أن��ه س��يتكلل بالنج��اح" دون أن ي��رى جمازف��ة بوض��ع 
رأمسال��ه يف مش��روع كه��ذا، ومبثل ه��ذه الظروف "ماهي الظروف اليت 
ترى أنها صعبة؟!.. ما يف أي شي يوحي باخلوف. يللي مر علينا أصعب، 
وم��احل جي��ي أصع��ب منو" ينهي احلدي��ث يف املوضوع رافعًا يده حبركة 

ال مب��االة.
عب��ادة صحف��ي م��ن ري��ف دمش��ق، يقي��م اآلن بري��ف إدل��ب،  	
يق��ول ل)ع��ن املدين��ة( "حبك��م تواج��دي وعمل��ي م��ع األخب��ار، وقراءت��ي 
الكث��ري م��ن املق��االت ع��ن س��يناريوهات خميف��ة ملس��تقبل إدل��ب، أش��عر 
بالتوتر الدائم، ودائمًا ما أفكر باملصري وكيفية النجاة منه، ولكن عند 

نزول��ي للش��ارع ختتف��ي ه��ذه األف��كار وأش��عر باالرتي��اح".
ال يس��مع عب��ادة عن��د نزول��ه للش��ارع أي آراء أو أحادي��ث س��لبية  	
م��ن األهال��ي، كم��ا يقول. بالغالب تكون األحاديث الدائرة عن األس��عار، 
وملاذا البطيخ اخنفض سعره بينما يرتفع سعر البندورة، وكل حديث 
يتعل��ق بقضاي��ا ومش��اكل سياس��ية ينته��ي مبقول��ة "م��احل يص��ري غ��ري 
املكت��وب" "احلي��اة بده��ا متش��ي" أنه��ي جول��يت وأع��ود للبي��ت جبرعات من 

التف��اؤل والالمب��االة، خيت��م الصحف��ي الش��اب.
ق��د  رأي ومطلع��ون متفائل��ون  حملل��ون لألخب��ار وكت��اب  	
يعول��ون عل��ى اخت��الف وض��ع إدل��ب، وقربه��ا م��ن الضام��ن الرتك��ي، أم��ا 
األهال��ي فيصنع��ون الطمأنين��ة ويعيش��ون حياته��م الطبيعي��ة، وه��م 
يدرك��ون أن القري��ب خذهل��م قب��ل البعي��د، وأن السياس��ة مص��احل، ومل 
يع��د أح��د يهت��م ملص��احل الش��عب الس��وري، وضامنه��م الوحي��د ه��و اهلل.

 

احلياة يف إدلب خمتلفة عن سيناريوهات الساسة واحملللني 
	          يبدو الفارق كبريًا بن إيقاع احلياة يف حمافظة إدلب وعامل فيسبوك أو الصحافة  	
اإللكرتونية واإلعالم املتلفز، حيث تكثر التحليالت بشأن السيناريوهات اليت من املمكن أن تشهدها احملافظة 

معق��ل الث��ورة األخ��ري، بينم��ا يعي��ش الن��اس دون التف��ات إىل كل ذل��ك.

مشس الدين مطعون 

رادار املدينة
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أع��دم فصي��ل م��ن املعارض��ة قائ��د وعناص��ر يف تنظي��م داع��ش،  	
بع��د أس��رهم يف س��هل ال��روج غ��رب إدل��ب؛ فيم��ا ردت داع��ش عل��ى عملي��ة 
اإلع��دام بنش��ر تس��جيل صوت��ي عل��ى مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي بتاري��خ 
2018/7/13 يتوعد فيه فصائل املعارضة برد قاس خالل الفرتة القادمة، 

واصف��ًا إياه��م باملرتدي��ن.
يتح��دث بدي��ع الع��وض، أح��د القيادي��ن يف اجلي��ش احل��ر يف  	
إدل��ب، لع��ن املدين��ة ع��ن أن داع��ش "تبن��ت عدداً م��ن العملي��ات كمحاولة 
اغتي��ال القاض��ي والش��رعي الس��ابق يف هيئ��ة حتري��ر الش��ام أنس عريوط، 
ال��ذي يش��غل منص��ب عمي��د كلي��ة الش��ريعة واحلق��وق ورئي��س حملكم��ة 
االس��تئناف يف إدل��ب؛ األم��ر ال��ذي أدى إىل إصابت��ه جب��روح متفاوت��ة 
اخلط��ورة م��ع ع��دد م��ن مرافقي��ه، وأش��خاص كان��وا موجودي��ن يف م��كان 
التفج��ري"، إضاف��ة إىل تب��ين اغتي��ال أمح��د ظاف��ر رئي��س اللجن��ة األمني��ة 
يف قلعة املضيق بريف محاة الغربي، وتفجري عربة مفخخة يف منطقة 
معمل الكونس��روة بأطراف مدينة إدلب بتاريخ 2018/6/13، حيث يوجد 
جتم��ع ملقاتل��ن تابع��ن هليئ��ة حتري��ر الش��ام، م��ا تس��بب بس��قوط س��تة 
أش��خاص وإصاب��ة آخري��ن جب��راح، وإحداث دمار كبري، حبس��ب ما يعدد 

الع��وض. 
أم��ا التفج��ري األعن��ف ف��كان يف ش��هر حزي��ران املاض��ي، وال��ذي  	
اس��تهدف جتمع��ًا س��كنيًا يف ح��ي الثالث��ن وس��ط مدين��ة إدل��ب، أدى إىل 
مقت��ل مخس��ة مدني��ن وإصاب��ة ثالث��ن آخري��ن بينه��م أطف��ال ونس��اء، 
اس��تهداف خمف��ر بن��ش بعب��وة متفج��رة، وإلق��اء جثت��ن  إضاف��ة إىل 
مقطوعيت الرأس لعنصرين من هيئة حترير الشام، شرق مدينة معرة 
النعم��ان بري��ف إدل��ب اجلنوب��ي، بع��د اختطافهم��ا، وحماول��ة فاش��لة لزرع 
عب��وة ناس��فة ق��رب بن��ك الدم يف بل��دة الدانا، قبض خالهل��ا على عنصرين 

م��ن التنظي��م. 
إدل��ب  بري��ف  كفرنب��ل  مدين��ة  م��ن  حمم��ود،  أب��و  يك��ن  مل  	
اجلنوب��ي، يعل��م أن األس��رة اليت اس��تأجرت منزله تنتم��ي لداعش، إال بعد 
مداهم��ة املن��زل م��ن قب��ل عناصر هيئة حترير الش��ام بهدف إلقاء القبض 
على رب األسرة، على خلفية اتهامه بتنفيذ عملية اغتيال وزرع عبوتن 
ناس��فتن يف املنطق��ة. يق��ول أب��و حممود: "ادعى الرج��ل أنه أحد املهجرين 
م��ن ري��ف دمش��ق، ويبحث عن منزل يأويه م��ع زوجته وأطفاله، ومل يكن 
ش��كله يدعو للش��ك أو الريبة، فهو ش��اب يف مقتبل العمر، يرتدي مالبس 

عصري��ة، ويعم��ل يف بي��ع األقمش��ة يف األس��واق، فقم��ت بتأج��ريه املن��زل ألتفاج��أ 
بع��د ف��رتة بأن��ه ينتم��ي لداع��ش، ويقوم بزرع العبوات الناس��فة الس��تهداف عناصر 

الفصائ��ل العس��كرية يف املنطق��ة"
أمح��د احلس��ن )م��ن مع��رة النعمان( يش��رح لعن املدين��ة عن حتركات  	
داع��ش يف إدل��ب بقول��ه: "حي��اول عناص��ر التنظي��م التس��لل إىل املناط��ق احمل��ررة، 
ويندجم��ون بالس��كان احمللي��ن حتض��رياً هلجم��ات مبس��اعدة اخلالي��ا النائم��ة، 
به��دف إش��اعة الفوض��ى وزرع اخل��وف يف املناط��ق ال��يت فق��د الس��يطرة عليه��ا م��ن 
خ��الل زرع األلغ��ام والعب��وات الناس��فة ورص��د التح��ركات العس��كرية للفصائ��ل 
املناهض��ة ل��ه، مس��تغاًل ع��دم ق��درة أي ط��رف يف إدل��ب م��ن اإلمس��اك بزم��ام األمور 

األمني��ة بش��كل كام��ل"
أم��ا أب��و حمم��د، أح��د عناص��ر الش��رطة احل��رة يف إدل��ب، فيته��م النظ��ام  	
بفس��ح اجمل��ال أم��ام التنظي��م لدخ��ول إدل��ب، ليك��ون اهلج��وم عل��ى املنطق��ة ش��رعيًا 
من وجهة نظر دولية حبجة حماربة اإلرهاب، وهذا املخطط "الذي نعيه جيداً، 
يه��دف أيض��ًا خلل��ق ب��ؤرة اس��تنزاف لق��وات املعارض��ة، وعل��ى رأس��هم فصي��ل هيئ��ة 
حتري��ر الش��ام" كم��ا يق��ول أب��و حمم��د، مؤك��داً أن إلق��اء القب��ض عل��ى عناص��ر 
اخلاليا النائمة "يتطلب تعاونًا كاماًل من مجيع العسكرين واملدنين، بالتبليغ 
ع��ن أي نش��اط مش��بوه، م��ع ضرورة تكثي��ف )اللجان األمني��ة(، واحلمالت لتوعية 

الن��اس بض��رورة توخ��ي احل��ذر"
وي��رى أب��و ال��راء، أح��د عناص��ر هيئ��ة حترير الش��ام يف إدل��ب، أن داعش  	
يف إدل��ب حت��ول إىل "ال��ذراع األول لق��وات النظ��ام، بع��د أن فق��د مملكت��ه يف الرق��ة، 
من خالل مس��اندته يف ش��تى عملياته األخرية على املناطق احملررة، وفق اتفاقية 
ب��ن الطرف��ن تقض��ي بوض��ع عناص��ر التنظي��م عل��ى خط��وط التم��اس م��ع ق��وات 
املعارض��ة" حي��ث ب��دأ باتب��اع تكتي��ك ح��رب العصابات م��ن خالل اس��تهداف املراكز 
احليوية والعسكرية عر خالياه النائمة لتهيئة حمور تقدمه املفرتض يف إدلب. 
وع��ن إج��راءات تص��دي اهليئة للخاليا الداعش��ية يضيف: " بدأنا محلة  	
أمني��ة م��ن املداهم��ة والتفتي��ش يف منطق��ة س��هل ال��روج الواقع��ة يف غ��رب مدين��ة 
إدل��ب، حبث��ًا ع��ن خالي��ا داعش مس��ؤولة عن االغتي��االت وحم��اوالت االغتيال اليت 
جتري يف الريف اإلدلي وحميطه، سبقتها عمليات مشابهة يف سرمن وسلقن 
ومناط��ق أخ��رى، ج��رت عل��ى إثره��ا الس��يطرة عل��ى ع��دة مق��رات تابع��ة للتنظي��م، 
والعث��ور عل��ى خم��ازن أس��لحة وعب��وات ناس��فة مع��دة للتفج��ري، كم��ا ج��رت ع��دة 
اش��تباكات ب��ن عناصرن��ا وعناص��ر منه��ا خلف��ت خس��ائر بش��رية م��ن الطرف��ن"

داعش خطر آخر يهدد إدلب  
تفجريات واغتياالت لبث الرعب والتمدد من جديد

	    يف الوق��ت ال��ذي تنتظ��ر في��ه إدل��ب مصريه��ا اجملهول، ال يتوانى تنظيم داعش ع��ن تنفيذ اغتياالت وتفجريات بطريقة  	
ممنهج��ة، ي��روح ضحيته��ا الكث��ري م��ن األبري��اء. تثري هذه العمليات خماوف كبرية لدى الس��كان على الرغم م��ن اعتقال الكثري من عناصر 

داع��ش.

عساف إبراهيم

11 العدد 121 / 16 تموز 2018

رادار املدينة



بش��كل  مح��اة  ري��ف  أراض��ي  تعت��ر  	
عام، وأراضي سهل الغاب غربيها بشكل خاص، 
مواط��ن مثالي��ة لزارع��ة القم��ح، لك��ن م��ع تقدم 
س��نوات الثورة، بدأت تظهر معوقات وصعوبات 
أم��ام زراع��ة املناط��ق احمل��ررة يف س��هل الغ��اب 
املمت��دة م��ن قلع��ة املضي��ق حت��ى جس��ر الش��غور، 
ولع��ل أك��ر ه��ذه الصعوب��ات مش��كلة تصريف 
اإلنتاج، ما جعل الفالح عرضة لالستغالل من 

قب��ل التج��ار وأنص��ار النظ��ام.
ب��كار أب��و حمم��د م��زارع م��ن أهال��ي  	
س��هل الغ��اب، اس��تأجر أرض��ًا وزرعه��ا بالقم��ح، 
لكن��ه بع��د احلصاد حبث عن طريقة لتصريف 
يفل��ح،  فل��م  احمل��ررة،  املناط��ق  يف  حمصول��ه 
م��ا اضط��ره للبح��ث ع��ن أح��د التج��ار الذي��ن 
يعمل��ون يف املنطق��ة لبيع��ه احملص��ول. يش��رح 
"ب��كار" أن اخلاس��ر الوحي��د يف ه��ذه التج��ارة ه��و 
الف��الح، فلق��د ح��دد نظ��ام األس��د س��عر كيل��و 
غ��رام القم��ح ب 175 ل��رية س��ورية، "لكنن��ا نبيع��ه 
هن��ا يف املناط��ق احمل��ررة للتج��ار بأق��ل م��ن 120 
ل��رية س��ورية، حي��ث يتقاس��م التاجر والوس��يط 

والش��بيح بقي��ة املبل��غ".
عملي��ة مج��ع احلب��وب م��ن الفالحن  	
ع��ر التج��ار، ث��م توريده��ا إىل مناط��ق النظ��ام، 
ق��ام  حي��ث  املتنفذي��ن:  أح��د  بإش��راف  تت��م 
جمموع��ة م��ن املتعاون��ن مع��ه جبم��ع القم��ح 
م��ن التج��ار، بس��عر 140 ل��رية يف بداي��ة املوس��م، 
ث��م اخنف��ض الس��عر إىل أق��ل م��ن 130 ل��رية، 
متضمنة أجور النقل وتكلف املخاطر إليصال 
الكمي��ة، وبالتال��ي ال جي��د الف��الح حملصول��ه 
س��عراً أعلى من -110 115، حس��ب جودة القمح.

ولي��د  لي��س  الف��الح  اس��تغالل  	
اللحظ��ة، كم��ا أن ه��ذا الن��وع من االس��تغالل 
مي��ارس بش��كل مس��تمر وبط��رق خمتلف��ة. 
فعل��ى س��بيل املث��ال، تق��ع كمي��ات كب��رية 
م��ن أراضي س��هل الغ��اب كخط مواجهة مع 
ق��وات األس��د، ويف موس��م احلص��اد ال تس��مح 
الق��وات للف��الح حبص��اد أرض��ه، م��ا مل يدف��ع 
"إت��اوة" 1600 ل��رية س��ورية ع��ن كل دومن، 
حي��ث يت��م مج��ع امل��ال م��ن قب��ل ش��خص م��ن 
أهال��ي املنطق��ة، ث��م ينق��ل للضاب��ط املس��ؤول 
يق��ول  احلص��اد.  بب��دء  هل��م  ليس��مح  عنه��ا، 
قس��مًا  دفع��ت  وغريه��ا،  األم��ور  "بكار"ه��ذه 
كبرياً من مزارعي س��هل الغاب الختاذ قرار 
بع��دم زراع��ة القم��ح م��رة أخ��رى، وااللتف��ات 
لزراع��ات أخرى قد تك��ون ذات جدوى أكثر.

الضع��ف امل��ادي ل��دى املؤسس��ات يف  	
املناط��ق احمل��ررة، وتأخره��م بافتت��اح مراكز 
الستالم القمح، وحالة التخوف اليت تعيشها 
املنطق��ة؛ دفعت الكثري م��ن الفالحن للبحث 
ع��ن طريق��ة لتصري��ف حمصوهل��م. يق��ول 
تاج��ر حب��وب: "ب��دأ تصدي��ر القم��ح باجت��اه 
مناط��ق النظ��ام م��ع بداي��ة الش��هر الس��ادس، 
ويدف��ع التاج��ر أل��ف ل��رية س��ورية ع��ن كل 
ط��ن م��ن القم��ح أثن��اء عب��وره م��ن مع��ر قلعة 
املضي��ق". ويتاب��ع، بأن نظام األس��د حدد س��عر 
الكيل��و غ��رام الواحد يف مراكزه ب 175 لرية، 

لكن��ه مل يش��رت من��ا به��ذا الس��عر أب��داً.
مرك��ز حب��وب الس��قيلبية التاب��ع  	
للنظ��ام يف الغ��اب مل يس��تقبل احلب��وب هل��ذا 
املوس��م، بينم��ا مت تس��ليم احلب��وب يف املرك��ز 
الرئيس��ي حبم��اة فق��ط،، وهن��ا يت��م التحك��م 

يف ري��ف مح��اة احمل��رر يعج��ز الفالح��ون عن 

بي��ع حماصيلهم إال لسماس��رة النظام

عش��رات آالف األطن��ان م��ن القم��ح تنت��ج س��نويًا يف املناط��ق احمل��ررة مشال غرب مح��اه، ويف ظل عجز مؤسس��ات الثورة واملعارضة  	
ع��ن اس��تجرار كل ه��ذه الكمي��ة، يضط��ر الف��الح للبح��ث ع��ن تاج��ر لتصري��ف حمصول��ه وتس��ليمه يف النهاي��ة للنظ��ام.

حممد العمر

باجلمي��ع، حبس��ب التاج��ر، وق��د يق��وم املرك��ز 
برف��ض القم��ح وحتويل��ه إىل دائ��رة األع��الف 
ليب��اع بأق��ل م��ن 100 ل��رية، وبالتال��ي اخلس��ارة 
تك��ون كب��رية بالنس��بة للتاج��ر والف��الح عل��ى 
ح��د س��واء. أم��ا ع��ن كمي��ات القمح ال��يت تصدر 
للنظ��ام فلي��س هن��اك رق��م دقي��ق للكمي��ة، ألن 
الطريق الذي تسلكه الشحنات تعمل لساعات، 
وتتوق��ف ع��دة أي��ام ث��م تعود للعمل م��ن جديد، 
بس��بب حتك��م النظ��ام به��ا، لذل��ك م��ن الصع��ب 
مراقب��ة الش��حنات لتحدي��د الكمي��ة املص��درة.

العام��ة  املؤسس��ة  قام��ت  ح��ن  يف  	
للحب��وب )احل��رة( ف��رع إدل��ب باس��تالم كمي��ة 
م��ن  تتمك��ن  مل  لكنه��ا  احلب��وب،  م��ن  جي��دة 
لضع��ف  الس��نوي  اإلنت��اج  كام��ل  اس��تالم 
س��راقب  حب��وب  مرك��ز  رئي��س  إمكانياته��ا. 
)ع��ن  الغ��اب، حت��دث ل  م��ن س��هل  القريب��ة 
املدين��ة( ب��أن املرك��ز م��ازال يس��تلم القمح منذ 
28 حزيران، بصنفيه الطري والقاس��ي، لتصل 

كمية االس��تالم بش��كل يومي قرابة 150 طن، 
"ش��ريطة أن يك��ون القم��ح موض��وع بأكي��اس 
خي��ش صاحل��ة لالس��تعمال"، حبس��ب رئي��س 
املرك��ز، ال��ذي يس��عر القم��ح القاس��ي ب 290 
دوالراً للط��ن، وينخف��ض الس��عر دوالرين لكل 
درج��ة حس��ب اجل��ودة، يف ح��ن يس��عر القم��ح 

الواح��د. للط��ن  دوالر   285 ب  الط��ري 
ووس��طائه،  األس��د  نظ��ام  اس��تغالل  	
ع��ر ط��رق مباش��رة وأخ��رى ملتوي��ة، لضع��ف 
إمكاني��ات املؤسس��ات املعارض��ة انعك��س عل��ى 
فالح��ي الغ��اب بش��كل مباش��ر، وأض��اف هموم��ًا 
إىل ت��ردي إنتاجي��ة القم��ح هل��ذا الع��ام بس��بب 

اجلوي��ة. العوام��ل 
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فاس��تطاع رئي��س ف��رع األم��ن العس��كري يف الس��ويداء وفي��ق ناص��ر  	
اس��تثمار مقت��ل أم��ن ف��رع احل��زب ش��بلي جن��ود يف أيل��ول 2015، لينت��زع م��ن 
ش��يوخ العق��ل تصرحي��ًا مينح��ه صالحي��ات واس��عة تس��مح ل��ه بإنه��اء ظاه��رة 
)رج��ال الكرام��ة(  بع��د اتهامهم باملس��ؤولية عن خطف )جن��ود( وقتله، ولتبدأ 
بعده��ا محل��ة ته��دف إىل احل��د م��ن س��لطتهم، ف��كان التصري��ح مبثاب��ة تب��ادل 

االع��رتاف ب��ن س��لطة الش��يوخ وس��لطة البع��ث.
يف ح��ن ب��دأ البع��ث م��ع بداي��ة الث��ورة مبمارس��ة دوره ع��ر جتني��د  	
أعضائ��ه وغريهم، ضمن ميليش��يات حملي��ة مهمتها املعلنة محاية مناطقها 
م��ن هجم��ات م��ن يصفه��م ب�)اإلرهابي��ن(، لتتوس��ع نش��اطاته طوال الس��نوات 
الالحقة، فشّكل ما عرف ب�)كتائب البعث( عر مركزها يف السويداء الذي 
يرأس��ه س��لمان الش��عراني، إضافة لعدة فصائل أخرى تتبع للحزب مباش��رة 

أو لقيادي��ن يف صفوف��ه.
لعب��ت كتائ��ب البع��ث دوراً أساس��يًا يف حماول��ة تأجي��ج اخلالف��ات  	
ب��ن حمافظ��يت درع��ا والس��ويداء، عر اعتقال مدنين لديه��م أقارب منتمون 
لفصائ��ل م��ن اجلي��ش احل��ر يف درع��ا، م��ا دف��ع تل��ك الفصائ��ل خلط��ف مض��اد 
م��ن ق��رى ري��ف الس��ويداء الغرب��ي، تقابله��ا عملي��ات معاكس��ة حب��ق نازح��ن 
م��ن درع��ا إىل الس��ويداء، وس��ط حماوالت أهلي��ة يف احملافظتن إليقاف هذه 
العمليات ووضع حد هلا. كذلك كان هلذه الكتائب دورها يف إدارة عمليات 
التهريب اليت متر عر حمافظة السويداء من الشرق إىل الغرب أو بالعكس، 
بالتع��اون م��ع امليليش��يات األخ��رى التابعة للنظام، س��واء كان��ت تتبع لألفرع 
األمنية بش��كل مباش��ر، أو إىل جمموعات تتبع ألش��خاص يتمتعون بصالت 
قوية مع هذه األفرع، وعر حواجز ميليش��يا مجعية البس��تان التابعة لرامي 
خمل��وف وال��يت يقوده��ا يف الس��ويداء أن��ور الكري��دي، إضاف��ة إىل ميليش��يا 
)جيش الدفاع الوطين( بقيادة صاحل جربوع بعد إقالة قائدها السابق رشيد 
سلوم، واجملموعات التابعة للشيخ نزيه جربوع والشيخ كميل نصر املقرب 

م��ن إيران.
ويف أيلول عام 2016 اس��تقبل فرع حزب البعث يف الس��ويداء قرابة  	
ألف شاب من أبناء احملافظة لتسوية أوضاعهم ضمن عفو عام عن مرتكي 
اجلرائ��م اجلنائي��ة، مب��ا يف ذل��ك قضايا اخلطف والقتل والس��رقة والتهريب، 
حيث حظي االجتماع بتغطية إعالمية واسعة من إعالم النظام، تزامنًا مع 
ع��رض عس��كري ل���كتائب البع��ث احتف��ااًل ب)التس��وية( اليت تضمنت إس��قاط 
احل��ق الش��خصي ع��ن مرتك��ي اجلرائ��م، باإلضاف��ة إىل احل��ق الع��ام، حماواًل 

ضمه��م إىل صف��وف كتائب��ه بروات��ب مغري��ة وصالحي��ات واس��عة.
أعل��ن البع��ث و)كتائب��ه( يف الس��ويداء من��ذ ش��باط ع��ام 2017  	
الب��دء بقب��ول طلب��ات االنتس��اب إىل )ل��واء البع��ث(، ال��ذي س��يكون أح��د 
التش��كيالت ضم��ن الفيل��ق اخلام��س، موجه��ًا دعوات��ه بش��كل خ��اص إىل 
ط��الب اجلامع��ات واملوظف��ن واملمتنع��ن ع��ن االلتح��اق بصف��وف قوات��ه. 
ويتضم��ن االنضم��ام إىل صف��وف ل��واء البع��ث مزاي��ا للمنتس��بن اجل��دد 
تتمث��ل بتوقي��ع عق��د لع��ام واح��د قابل للتجدي��د، يتقاضى خالل��ه املتطوع 
راتبًا ش��هريًا يبلغ 200 دوالر أمريكي مع اس��تمرار راتبه يف الوظيفة، عدا 
ع��ن وع��ود بتأم��ن الع��الج والضم��ان الصح��ي للمتطوع��ن ط��وال ف��رتة 

اخلدم��ة، م��ع اس��تمرارها يف ح��ال تعرض��ه لإلصاب��ة.
وباإلضاف��ة إىل دوره العس��كري، ظ��ل ح��زب البع��ث حي��اول  	
أن يقص��ي مجي��ع املنظم��ات أو اجلمعي��ات ال��يت ميك��ن أن تنظم )أنش��طة( 
خارج إطار س��لطته، حتى وإن كانت جمرد ندوات ش��عرية أو قصصية 
أو مع��ارض فني��ة، وتعم��ل حت��ت أنظ��ار أم��ن النظ��ام. حي��ث جتل��ى ذل��ك 
بش��كل واض��ح يف حماول��ة من��ع منظم��ة )ج��ذور س��وريا( م��ن إقام��ة أي 
نش��اط ثق��ايف يف الس��ويداء، إضاف��ة إىل إغ��الق مقره��ا بالش��مع األمح��ر 
م��رات ع��دة، حبج��ة ع��دم احلص��ول عل��ى ترخي��ص، رغ��م تق��دم املنظم��ة 

بطل��ب ترخي��ص أكث��ر م��ن م��رة.
ومل يغفل حزب البعث عن االستمرار يف حماولة طباعة نسخ  	
بعثية جديدة، فأعلن )اجمللس الس��نوي لفرع طالئع البعث( بالس��ويداء، 
خ��الل اجتم��اع عق��د يف املرك��ز الثق��ايف باملدين��ة نهاي��ة 2017، أن��ه يوص��ي 
بإح��داث  قن��اة فضائي��ة خاص��ة باألطف��ال تش��رف عليها املنظم��ة، إضافة 
إىل إعادة العمل باملعسكرات الصيفية لألطفال، وتنفيذ نشاطات ضمن 

��ط طليع��ي( يف كل مدرس��ة. امل��دارس، وتعي��ن ش��خص بصف��ة )منشِّ
كذل��ك ح��اول احل��زب أن يس��تميل النازح��ن والفق��راء م��ن  	
أبناء احملافظة عر توزيع املس��اعدات أو منح القروض حملتاجيها، فأنش��أ 
عدداً مما مساها )صناديق تنمية( يف خمتلف مناطق الس��ويداء، يش��رف 
عليه��ا أعض��اء م��ن الف��رق احلزبي��ة، مهمته��ا تنظي��م من��ح ق��روض معفاة 
م��ن الفوائ��د تص��ل قيمته��ا إىل 300 أل��ف ل��رية س��ورية، تتأل��ف م��ن أم��وال 
ترع��ات قدمه��ا مغرتب��ون أو منظم��ات دولي��ة. كم��ا حي��رص عل��ى وجود 
أعضائ��ه عن��د توزي��ع مس��اعدات م��ن قب��ل الق��وات الروس��ية عل��ى األهال��ي 
والنازح��ن، مس��تغاًل كل م��ا ميك��ن اس��تغالله ليزي��د م��ن وج��وده العلين.

حزب البعث يف السويداء »يعفش« احلياة العامة 

	     تركز النشاط العسكري حلزب البعث يف السويداء خالل السنوات األخرية على ما يرتبط ب�كتائب البعث، خصوصًا  	
بع��د فش��ل الدع��وات ال��يت طلب��ت م��ن الش��بان االنضمام إىل صفوف الفيل��ق اخلامس-اقتحام، لكن احلزب مد أذرع أخ��رى يف كافة اجملاالت، 

بداي��ة م��ن اس��تغالل مقت��ل أم��ن ف��رع احل��زب وص��واًل إىل املس��اعدات اإلنس��انية.

عبيدة نبواني

رادار املدينة
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العس��كرية  العملي��ة  تس��ببت  	
املش��رتكة اليت أطلقتها قوات النظام مس��نودة 
 19 م��ن  ب��دءاً  مكّث��ف،  روس��ي  ج��وي  بغط��اء 
حزي��ران، وترك��زت يف الري��ف الش��رقي م��ن 
درعا؛ مبوجات نزوح متالحقة وصلت إىل 320 
ألف��ًا م��ن الس��كان إىل ح��دود األردن واجل��والن، 
ُأعل��ن بعده��ا ع��ن وق��ف إطالق نار لدف��ع الثوار 
مفاوض��ات  لدخ��ول  والفصائ��ل  واملعارض��ن 
م��ع روس��يا، ب��دأت بلق��اء أول��ي يف 30 حزي��ران، 
كام��ل  )تس��ليم  تتضم��ن  روس��ية  بش��روط 
األرض، والس��الح، واملطلوب��ن(، ومج��ع اللق��اء 
ب��ن فري��ق األزم��ة والوف��د الروس��ي يف خرب��ة 

غزال��ة. 
ورغ��م أن البع��ض مل��ح إىل أن ق��ادة يف  	
املعارض��ة اجلنوبي��ة عل��ى عل��م مس��بق باهلجوم 
أو رس��ائل  تس��ريبات  ع��ر  وذل��ك  العس��كري، 
أمريكي��ة وصلته��م تفي��د ب��أن اتف��اق أس��تانة 
املفاوض��ات  لك��ن  خرائ��ط(،  تغي��ري  )يتضم��ن 
اجلدي��ة ب��دأت يف األول م��ن مت��وز. فاس��تدعت 
وحمم��د  حب��وش  س��امر  القيادي��ن،  األردن 
اخلطي��ب وصابر س��فر وبش��ار الزعي، للتوجه 
للب��ت  والتف��اوض  الش��ام،  بص��رى  بل��دة  إىل 
مبص��ري الري��ف الش��رقي ومدين��ة درع��ا. ث��م 

ُوّس��ع فريق التفاوض بعد تش��كيل غرفة عمليات 
اجلنوب ما أطلق عليه )جلنة التفاوض( ومشلت 
الفصائ��ل(،  معظ��م  ع��ن  )يع��ّرون  عس��كرين 
مستش��ارين؛  بصف��ة  مدني��ن  إىل  باإلضاف��ة 
والثان��ي  األول  يف  متوت��رة  ج��والت  يف  ليدخ��ل 
والثال��ث والراب��ع، والس��ادس م��ن مت��وز ختامه��ا، 
ح��ن س��يطرت ق��وات النظ��ام دون مع��ارك عل��ى 
معر نصيب احلدودي، ونشرت الصحف واملواقع 
بن��ود عمومي��ة تن��ص على )تس��ليم ش��كلي للس��الح 
الثقي��ل وع��ودة مؤسس��ات الدول��ة مبوظفيه��ا م��ن 
أبناء املنطقة وإجالء املقاتلن الرافضن للتسوية 

إدل��ب(. إىل 
ختلل أسبوع التفاوض عقد مصاحلات  	
منفردة كان أش��هرها لقائد )قوات ش��باب السنة( 
يف بل��دة بص��رى الش��ام، وحي��ث توس��ط الع��ودة 
آلخري��ن يف عقد مفاوض��ات منفردة، تناوهلا بيان 
صادر عن مركز املصاحلة الروس��ي يف محيميم 
ع��ن )ع��ودة ق��رى وبل��دات إىل س��لطة احلكوم��ة 
الس��ورية(. كم��ا ص��در بيان ودع��وة )النفري العام( 
ع��ن )فري��ق األزم��ة(، بع��د حدي��ث ع��ن انس��حاب 
الوفد )أو اس��تبعاده؟( بس��بب )حماولة ش��خصيات 
احلص��ول عل��ى مكاس��ب مناطقي��ة وش��خصية(، 

كم��ا ص��رح أعض��اء من��ه لإلع��الم. 

شهادة عن مفاوضات درعا مع الروس 
دول وخمابرات للمعارضة: رمبا لديهم شيء يقدمونه

الي��وم األول م��ن ش��هر مت��وز اجل��اري، دخل��ت ش��خصيات  يف  	 	 	
مدني��ة وعس��كرية م��ن درع��ا يف مفاوض��ات م��ع ممثل��ي الق��وات الروس��ية ، وبع��د عش��رة أي��ام 
م��ن احلمل��ة العس��كرية يف الري��ف الش��رقي م��ن احملافظ��ة، حي��ث كان التف��اوض األكث��ر 
تنظيمًا وندية، حاولت روسيا خالله الظهور إىل العلن مبظهر الراعي لتسوية بن )القوات 
الس��ورية واجلماع��ات الس��ورية املعارض��ة( لك��ن ش��هادة احملام��ي عدن��ان املس��املة املنس��ق الع��ام 
لفريق األزمة، الذي حضر اجلوالت كمفاوض ثم كمستش��ار قانوني، تكش��ف دور روس��يا 
كطرف أساسي ووحيد يف كامل ملف اجلنوب امليداني، الذي وقعته الراميل والصواريخ 

االس��رتاتيجي. السياس��ي  اجلان��ب  يف  عجزه��ا  تس��تقرىء  كذل��ك  ولك��ن  والقذائ��ف، 

رادار املدينةرادار املدينة

اخلارجي��ة  وزي��ر  زار  كذل��ك  	
األردن��ي يف الراب��ع م��ن متوز نظريه الروس��ي، 
أش��اد األخ��ري يف نهاي��ة الزي��ارة )ب��دور األردن 
يف تنشيط االتصاالت مع املعارضة، واجلهود 
ال��يت بذهل��ا لتحقي��ق املصاحل��ة ب��ن الق��وات 
املعارض��ة  الس��ورية  واجلماع��ات  الس��ورية 
يف  األردن(،  م��ع  احل��دود  عل��ى  املتمرك��زة 
إش��ارة إىل قيام روس��يا بدور الوس��يط وليس 
الط��رف -تنف��ي ذل��ك جمري��ات التف��اوض 
املس��ربة وقص��ف الطائ��رات- ث��م الضغ��وط 
ال��يت مارس��تها األردن عل��ى الث��وار واملعارض��ة 
الس��تكمال املفاوض��ات م��ع روس��يا، بع��د وعود 
قدمته��ا األردن باس��تجابة اجلان��ب الروس��ي 
ال��ذي  األم��ر  املفاوض��ن،  مطال��ب  لبع��ض 
أش��ارت إلي��ه ش��هادة الس��يد عدن��ان املس��املة 
املنس��ق العام لفريق األزمة كما أدىل بها يف 

حدي��ث لع��ن املدين��ة. 
تشكيل فريق األزمة:

قب��ل ش��هر م��ن عملي��ة التف��اوض،  	
مب��ادرة  مدني��ة  وفعالي��ات  هيئ��ات  أطلق��ت 
لتشكيل فريق ميثل حوران خالل أي فعالية 
املس��تقبل،  يف  حيص��ل  تفاوض��ي  إج��راء  أو 
وذل��ك عق��ب وص��ول تهدي��دات بش��كل متوات��ر 
م��ن قب��ل النظ��ام وال��روس باجتي��اح اجلن��وب. 
اإلص��الح  م��ن هيئ��ة  وبع��د جه��ود كب��رية 
وجمل��س ح��وران الث��وري وجتم��ع احل��راك 
الثوري ورابطة أهل حوران وهيئة اإلش��راف 
ُأق��ّر  الفعالي��ات…  م��ن  وغريه��ا  واملتابع��ة 
تش��كيل )فري��ق أزم��ة ح��وران( بع��د صياغ��ة 

الث��وري(. الش��رف  )وثيق��ة 
الختي��ار  معاي��ري  عل��ى  االتف��اق  ومت 
الش��خصيات  تك��ون  كأن  الفري��ق،  أعض��اء 
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الفري��ق املدن��ي. كن��ت منس��ق ع��ام للفري��ق، 
ومع��ي وزي��ر اإلدارة احمللي��ة حمم��د املذي��ب 

اهلوي��دي. حمم��د  واألس��تاذ 
ال��روس  م��ع  لالجتم��اع  توجهن��ا  	
يف بص��رى الش��ام، وأثن��اء الطري��ق الحقتن��ا 
الطائ��رات م��ن مع��ر النصي��ب حت��ى وصلن��ا، 
طائ��رة  بينم��ا  وأمامن��ا،  جبانبن��ا  وقصف��ت 
اس��تطالع تط��ري فوقن��ا. أجل��وا االجتم��اع إىل 
وحت��ى   ،11 يف  مق��رراً  كان   ،12 الس��اعة 
الس��اعة 12 والنص��ف مل يأت��وا، ث��م وصلتن��ا 
معلوم��ات ع��ن حماول��ة قوات النظ��ام تطويق 
وق��د   ، الش��ام  بص��رى  يف  اجتماعن��ا  م��كان 
سيطرت على أربع مناطق يف حميط البلدة 
م��ن خ��الل ح��رب اس��تخدمت فيه��ا كاف��ة 
والدباب��ات  الط��ريان  م��ن  األس��لحة،  أن��واع 
واملدفعي��ة والصواري��خ، فقطع��ت طريق��ن 
رئيس��ين يص��الن إىل بص��رى، وبق��ي طريق 
زراعي واحد فقط خرجنا منه، لنعلن بعدها 
كفري��ق مدن��ي انس��حابنا م��ن املفاوض��ات، 
ببي��ان رمس��ي ُوزع عل��ى كاف��ة ال��وكاالت 
العاملي��ة والعربي��ة، يوض��ح رفضن��ا للتفاوض 
احتجاج��ًا عل��ى التعن��ت الروس��ي، واس��تهداف 
ش��روط  تض��ع  ال��روس  أن  س��يما  الفري��ق، 

نق��اش. دون  ننفذه��ا  أن  ويريدونن��ا 
ع��ن  املدن��ي  الفري��ق  اعت��ذر  	
اجل��والت الالحق��ة ألنن��ا مل نقب��ل الطريق��ة 
املذل��ة يف التف��اوض، فروس��يا أرادت بوض��وح 
ف��رض ش��روطها، وأص��رت عل��ى أن يق��دم 
الق��ادة ج��داول كامل��ة بأمس��اء كل عناص��ر 
اجلي��ش احل��ر وم��ن مح��ل الس��الح بذريع��ة 
التس��وية، كم��ا أص��رت عل��ى دخ��ول ق��وات 
النظ��ام واألم��ن ل��كل البل��دات، مب��ا يف ذل��ك 
معر نصيب ودرعا املدينة دون استثناء، هذا 
األم��ر مل يناس��بنا حن��ن "التكنوق��راط"، ولكن 
من املمكن أنه ُفرض على الفريق العسكري 

للقب��ول. فاضط��ر 
الغضب الروسي واالنتقام من األهالي:

الفري��ق  م��ع  التف��اوض  اس��تمر  	
معه��م  حض��رت  لك��ين  فق��ط،  العس��كري 
كمستش��ار قانون��ي، وقررن��ا خ��الل اجلول��ة 
الرابعة عدم تس��ليم أي س��الح لروس��يا، ألننا 
ال منل��ك ضام��ن دول��ي أو إقليم��ي، وحن��ن ال 
نث��ق بال��روس، األم��ر ال��ذي أزع��ج ألكس��ندر، 
)م��كان  بص��رى  قلع��ة  م��ن  خروج��ه  وقب��ل 
م��دن  بقص��ف  األوام��ر  أعط��ى  التف��اوض( 
وبلدات احملافظة ]خاصة صيدا ودرعا البلد[ 
ما أسفر عن دمار مدينتن وتهجري املدنين.

وبينه��ا  ال��دول،  بع��ض  تدخل��ت  	
األردن ورمب��ا بع��ض اجله��ات املخابراتي��ة يف 

املنطق��ة، وأقنع��ت بع��ض الق��ادة باجلل��وس 
للم��رة األخ��رية عل��ى طاول��ة املفاوض��ات م��ع 
يقدمون��ه،  ش��يء  لديه��م  فلرمب��ا  ال��روس، 
وهن��ا مل يقب��ل األمريكي��ون التدخ��ل بش��كل 
صريح من خالل رسالة وصلت من السفارة 
اجله��ات  وكذل��ك  عم��ان،  يف  األمريكي��ة 
األردنية اليت قالت إن "األمر يتعلق بروس��يا 
ول��ن نتدخ��ل مب��ا تفعل��ه". عملي��ًا حوصرن��ا 

وبقين��ا وحدن��ا أم��ام ال��روس.
تس��ليم  عل��ى  العس��كريون  واف��ق  	
جزء من السالح، ولو بشكل رمزي، وبالفعل 
الس��الح  م��ن  معطوبت��ان  قطعت��ان  ُس��لمت 
الثقي��ل لل��روس، ليت��م إع��الم الن��اس بعق��د 
اتف��اق ب��ن الطرف��ن، وُأق��ر وق��ف إط��الق 
حس��ن  إلب��داء  ال��روس،  عم��ل  كم��ا  الن��ار. 
الني��ة، عل��ى االنس��حاب م��ع النظ��ام م��ن املدن 
والبل��دات ال��يت س��يطر عليه��ا خ��الل العملي��ة 
اجلي��زة،  ]املس��يفرة،  األخ��رية،  العس��كرية 
كحي��ل، الس��هو[ وعل��ى بع��ض األم��ور ال��يت 
تتعلق بغري الراغبن بعقد تسويات؛ إذ ُطلب 
م��ن اجلمي��ع بداي��ة تس��وية أوضاعه��م دون 
حص��ول أي تهج��ري، إال أن البع��ض رفض��وا 
عق��د تس��وية، وأظه��روا رغبته��م بع��دم البقاء 
ح دخول النظام إليها الحقًا،  يف منطقة يرجَّ
عل��ى رغ��م أن االتف��اق عق��د على أس��اس عدم 
دخ��ول األخ��ري إىل املناط��ق احمل��ررة، وإدارتها 
م��ن قب��ل الفعالي��ات املدني��ة، م��ع مترك��ز 
الش��رطة الروس��ية عل��ى املعاب��ر؛ ويف املقاب��ل 
لتوف��ري  الدول��ة  مؤسس��ات  دخ��ول  قبلن��ا 
خدم��ات املي��اه والكهرب��اء واهلات��ف وإص��الح 

الطرق��ات وغريه��ا.
روس��يا كان همه��ا االنتش��ار عل��ى  	
احل��دود، وتس��لم الس��الح أم��ام اإلع��الم، ول��و 
بش��كل رم��زي. ه��ذا ما عملت عليه، حس��ب ما 

رأي��ت.

وسياس��ين  حقوقي��ن  "التكنوق��راط"  م��ن 
ودبلوماس��ين وإداري��ن، ليواج��ه هذا الفريق 
الش��رف  ميث��اق  ُع��رض  طارئ��ة.  أزم��ة  أي 
وأمس��اء الفري��ق عل��ى الفعالي��ات واهليئ��ات 
تفوي��ض  عل��ى  ووقع��ت  واملدني��ة،  الثوري��ة 
للفري��ق ليك��ون ممث��اًل هل��ا يف أي مفاوض��ات 

. مس��تقبلية
 بدء املفاوضات:

وب��دأ  األح��داث،  ب��دأت  عندم��ا  	
الط��ريان الروس��ي يقص��ف املناط��ق احمل��ررة، 
كل  م��ن  ح��وران  تهاج��م  النظ��ام  وق��وات 
م��كان، تواصلن��ا م��ع بع��ض اجله��ات الدولي��ة، 
الث��ورة، وأخ��رى  الفاعل��ة يف  والش��خصيات 
دبلوماس��ية وسياس��ية، وُط��رح خ��الل تل��ك 
الف��رتة ض��رورة عق��د لق��اء تفاوض��ي. ضغ��ط 
ال��روس لب��دء عملي��ة تف��اوض إلجي��اد ح��ل 
يف اجلن��وب، فاس��تجاب فري��ق األزم��ة ف��وراً 
لذل��ك، إال أن )الط��رح الدول��ي( تضّمن وجود 
عسكرين ومدنين خالل عملية التفاوض، 
وعرفن��ا أثن��اء التف��اوض أنه��م أص��روا عل��ى 
العسكرين ليعرفوا حجم السالح املوجود يف 

املنطق��ة وع��دد املس��لحن.
اجتمعن��ا كفري��ق أزمة مع كافة  	
الفصائ��ل العس��كرية والثوري��ة، وطلبن��ا منها 
تفويض عدد من العسكرين ليكونوا ممثلن 
عنه��ا خ��الل املفاوض��ات، ب��دل أن يذه��ب كل 
فصي��ل مبف��رده، فوق��ع االختي��ار عل��ى أربع��ة 
أش��خاص، اجتمع��وا م��ع ممث��ل وزارة الدف��اع 
الروس��ية يف العاصم��ة عم��ان، ليطل��ب منه��م 
اجلان��ب األردن��ي، وبالتنس��يق م��ع املخاب��رات 
الروس��ية، التفاوض على األراضي الس��ورية 
واالجتم��اع م��ع الفري��ق املدني ال��ذي كان يف 

الداخ��ل.
اجتم��ع الفري��ق املدن��ي والعس��كري  	
الش��ام،  ال��روس يف بص��رى  م��ع  م��رة  ألول 
والحظن��ا اإلص��رار الكب��ري م��ن قب��ل اجلن��رال 
ألكس��ندر، ال��ذي ع��رف ع��ن نفس��ه مبمث��ل 
الرئي��س الروس��ي، خ��الل االجتم��اع "علين��ا 
والق��ادة  الفصائ��ل  مجي��ع  م��ع  اجلل��وس 
امليداني��ن لنتمك��ن م��ن معرف��ة م��ن س��يكون 
قادراً على تس��ليم الس��الح، ومعرفة العناصر 
عملي��ة  معظ��م  أن  يع��ين  م��ا  واملس��لحن"، 
التف��اوض س��تكون م��ع الفري��ق العس��كري 
وباق��ي البن��ود س��يتم العم��ل عليه��ا الحق��ًا م��ع 

املدن��ي. الفري��ق 
 اجلولة الثانية:

يف اجلول��ة الثاني��ة م��ن املفاوض��ات  	
مت توس��يع الوف��د ليش��مل أك��ر ع��دد م��ن 
وحض��ر  والعس��كرين،  امليداني��ن  الق��ادة 

رادار املدينة

نازحون من درعا- عدسة عالء الفقري- خاص عني املدينة

عدنان املساملة 

15 العدد 121 / 16 تموز 2018



16 16

  

اإلجاب��ة  حم��اوالت  تنف��ع  ال  	
العجول��ة هن��ا، ال تقّدم -وهي بكل األحوال،ال 
تس��تطيع، وال متل��ك م��ا يكف��ي م��ن احلقائق- 
م��ا  وبق��در  ومنطقي��ة،  معقول��ة  تفس��ريات 
س��يثري ه��ذا الواق��ع ش��هية نظري��ات املؤام��رة، 
فه��و س��يظل بعي��دا ع��ن م��دركات التحلي��ل 
السياس��ي الكالس��يكية، كون��ه ش��هد حت��واًل 
ميداني��ًا صاعق��ًا، وتده��وراً غ��ري مفّس��ر، يف 

صالب��ة. األكث��ر  أّنه��ا  يف��رتض  جبه��ة 
ح��وران،  يف  ح��دث  م��ا  أّن  وم��ع  	
وعل��ى جبهته��ا الش��رقية حتدي��داً، ق��د ق��دح 
زن��اد أس��ئلة مضم��رة تتعل��ق أساس��ًا بتس��ليح 
الثورة وس��لوك الفصائل، يف حوران وس��واها، 
إاّل أّن��ه أيض��ًا وبنف��س الدرج��ة م��ن رد الفع��ل 
االكتئابي، ش��ّكل س��احنة لتنظريات قاصرة 
ومس��تعجلة -ومغرض��ة أحيان��ًا- ع��ن انته��اء 
حلم الثورة الس��ورية، وانتصار نظام الس��ّفاح 
بش��ار األس��د وداعمي��ه ال��روس واإليراني��ن. 
واملفارق��ة هن��ا أّن تط��ورات حوران عّرت فرية 
املمانع��ة، يف أح��د أدّق حلظ��ات حاجته��ا إىل 
الدعاي��ة املنافق��ة ال��يت أدمن��ت عليه��ا لعق��ود 

طويل��ة.

فاش��لة،  أوىل  حماول��ة  مث��ة  كان��ت  	
الروس��ي  بالقص��ف  للغوط��ة  اجتياح��ه  بع��د 
اهليس��تريي واألس��لحة الكيماوي��ة، أمل��ح األس��د 
الرس��الة  فج��اءت  اجلن��وب،  جت��اه  نواي��اه  إىل 
األمريكي��ة صارم��ة مبنع��ه، واحنس��ر احلدي��ث 
ح��ول املنطق��ة لف��رتة من الزمن ش��غلتها جوالت 
تفاه��م ب��ن إس��رائيل وروس��يا، قاده��ا بص��ورة 
ال��وزراء اإلس��رائيلي بنيام��ن  مباش��رة رئي��س 
نتنياه��و والرئي��س الروس��ي فالدمي��ري بوت��ن.

فع��اًل  ح��دث  ق��د  تفاهم��ًا  أّن  ويب��دو  	
بالوج��ود  املتعل��ق  اإلس��رائيلي  اهلاج��س  إزاء 
اإليران��ي، ليعل��ن نتنياه��و م��ن موس��كو صراح��ة 
أن ال مش��كلة إلس��رائيل م��ع األس��د، ال��ذي "مل 
يطل��ق نظام��ه ونظ��ام أبيه قبل��ه رصاصة واحدة 
عل��ى إس��رائيل طيلة أربعن عام��ًا". نال التفاهم 
فصائ��ل  وترك��ت  املتح��دة،  الوالي��ات  برك��ة 
حوران ملصريها، وليس مثة أوهام جيب تركها 
للتخم��ن ح��ول اخت��الل موازي��ن الق��وة، رغ��م أّن 
هذا بالقطع ليس تفس��رياً مرراً لس��رعة تهاوي 
ق��ادة تل��ك الفصائ��ل حن��و االستس��الم ال��ذي ب��ات 

امس��ه )مصاحل��ات(.

 

حرب درعا املستعجلة وانشطار املمانعة

اجلبه��ة  فصائ��ل  املتح��دة  الوالي��ات  ترك��ت  	 	
اجلنوبي��ة ملصريه��ا، ه��ذا مل يع��د س��ّرا بالطبع، وم��ا حدث يف حوران 
واجل��والن م��ن تط��ورات ميداني��ة، جيي��ب ع��ن أّي اس��تفهام يف ه��ذا 
اخلص��وص، لكّن��ه يط��رح أس��ئلة أكث��ر إلغ��ازًا جله��ة مس��بباته 

ومس��تقبلها. س��وريا  عل��ى  وتداعيات��ه 

رأيرادار املدينة

استس��هال  طبع��ًا  جي��ب  ال  	
باخليان��ة  مجل��ة  الق��ادة  أولئ��ك  رج��م 
منه��م،  املوق��ف  كان  أّي��ًا  و"الضفدعي��ة"، 
األرض  عل��ى  العس��كرية  فاحلس��ابات 
خمتلف��ة عن التنظريات الس��هلة هنا. كما 
أّن م��ن غ��ري الواج��ب وال م��ن املف��روض، أن 
تك��ون ه��ذه احلال��ة ش��فاعة م��ن التس��اؤل 
س��ّلمت  ال��يت  األس��لحة،  أك��داس  ح��ول 
ح��ول  وال  قت��ال،  دون  والنظ��ام  لل��روس 
ش��عارات أولي��ة طنان��ة م��ن مث��ل "تس��قط 
موس��كو وال تس��قط درع��ا"، فالوق��ع أن درع��ا 
س��قطت بس��رعة مذهل��ة. ال نس��عى هن��ا إىل 
إقام��ة حمكم��ة هلذا أو ذاك، إمّنا هو مدخل 
اىل متاه��ة خانق��ة م��ن األس��ئلة ال��يت ق��د ال 
جت��د جوابه��ا قريب��ًا، وإىل ع��دم االستس��الم 
حتتك��ر  ال��يت  املزمن��ة  املؤام��رة  لنظري��ات 

قبول��ه. م��ا ال ميك��ن  تفس��ري كل 
واض��ح  اإلس��رائيلي  العام��ل  	
أك��ر  وتصرحي��ات  الش��مس،  وض��وح 
جم��ااًل  ت��رتك  ال  إس��رائيل،  يف  مس��ؤول 
لكث��ري م��ن املخاتالت اللفظية والتفس��ريات 
العرجاء حول موافقة الدولة العرية على 
اس��تعادة ج��رية األس��د يف اجل��والن وحوران؛ 
غري أّنها هذه املرة س��تكون جرية مش��روطة 
بانت��داب روس��ي ق��رره نتنياه��و، وباش��رتاط 
واض��ح لغي��اب إيران عن الصورة احلدودية 
-ملس��افة تتباي��ن األرق��ام املطروح��ة هل��ا ب��ن 
40 و80 كيلوم��رتًا- وه��و ما ال ميكن اجلزم 

بأّنه وعد س��يمكن لبوتن االلتزام بتنفيذه.

سهيل نظام الدين
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الوحي��د ينحص��ر يف إخ��راج األس��د منه��ا، أو 
بعبارة أوضح، يف إنتاج حالة ش��بيهة بعالقة 
خ��الل  اهلل،  ح��زب  م��ع  اللبنان��ي  اجلي��ش 
احل��روب الس��ابقة عل��ى أرض��ه، حبي��ث تق��وم 
إس��رائيل برتكي��ز عملياته��ا العس��كرية ضد 

احل��زب وحتيي��د اجلي��ش.
املمانع��ة  جوه��ر  ه��و  ه��ذا  ألي��س  	
؟ اإلبق��اء عل��ى هي��كل آم��ن للس��لطة داخ��ل 
إىل  املدني��ن  مصائ��ر  وتس��ليم  الدول��ة، 
حس��ابات أيديولوجي��ة مته��ورة ومليش��يات 
إرهابي��ة يزع��م أّنه��ا مضبوط��ة م��ن مرك��ز 
قي��ادة واح��د، وصفق��ات تس��وية م��ع إس��رائيل 

الس��قف. عالي��ة  ش��عارات  غب��ار  حت��ت 
أن  موس��كو  م��ن  نتنياه��و  تأكي��د  	
األس��د ج��ار آم��ٌن -كما كان أب��وه- قد يدعم 
فرضية أنه قادر على اإلمساك بأمن احلدود، 
ب��ن  املتقط��ع  االش��تباك  يتواص��ل  بينم��ا 
إس��رائيل وإي��ران. وه��ذه الفرضية إن كانت 
صحيح��ة، فهي س��تعين أن درع��ا اليت كانت 
أحد مناطق خفض التصعيد -الوحيدة اليت 
تش��ارك أم��ريكا يف رعايته��ا- س��تتحول إىل 
منطل��ق لعالقة جديدة بن األس��د وحلفائه، 
يف  -وأمن��ه-  حي��اده  روس��يا  س��تضمن  إذ 
االش��تباك اإلس��رائيلي اإليران��ي عل��ى أرض 
س��وريا، بينم��ا س��يلتزم ه��و بعالق��ة منفع��ة 
بق��اء مس��تمرة م��ع إي��ران، ال��يت س��تحتفظ 
بسطوة على أدوات الدولة السورية، لضمان 
اس��تمرار س��رديتها الدعائية املرهقة حبصار 
أمريك��ي س��يصبح ش��ديد الوط��أة م��ع دخول 
العقوب��ات حي��ز التنفي��ذ جم��دداً، اعتب��اراً م��ن 

ش��هر آب. 

ال��روس  يراه��ن  ورمب��ا  	
تك��ون  ل��ن  إي��ران  أّن  عل��ى  واإلس��رائيليون 
ق��ادرة عل��ى االس��تمرار يف متوي��ل عملياته��ا 
داخ��ل س��وريا بع��د ذل��ك، واملفارق��ة أّن ه��ذا 
ميث��ل مكس��بًا لألس��د، ال��ذي قدمت له روس��يا 
حب��ل جن��اة عج��زت عن��ه إي��ران، رغ��م كّل 
خسائرها املالية والبشرية اهلائلة على مدى 

احل��رب. س��نوات 
لك��ن هذا س��يناريو افرتاضي فقط،  	
وس��يمثل خس��ارة صافي��ة إلي��ران، وعكس��ه 
س��يعين أّن درع��ا س��تكون بداي��ة اش��تباك ب��ن 
داعم��ي األس��د، إذ أن إي��ران كدولة/ تنظيم 
األم��ام،  إىل  باهل��روب  حاف��ل  تاري��خ  لديه��ا 
الصفق��ة  أط��راف  كّل  توري��ط  وميكنه��ا 
حب��رب واس��عة النط��اق، عل��ى غ��رار م��ا ح��دث 
يف لبنان عام 2006 للخروج بقرار دولي أبعد 
ح��زب اهلل -نظري��ًا- ع��ن احل��دود، لكن��ه ش��ّكل 

اعرتاف��ًا بس��طوته عل��ى لبن��ان.
الصفق��ة،  معطي��ات  كل  تس��تند  	
روس��يا  أن  عل��ى  إعالمي��ًا،  هل��ا  ي��رّوج  ال��يت 
تريده��ا  ال��يت  النقط��ة  إىل  إي��ران  س��تبعد 
إسرائيل، لصاحل مكسب اسرتاتيجي لألسد، 
الذي تعتر إيران نفس��ها أنه ما كان ليكون 
موج��وداً اآلن ل��وال تدخله��ا، يف مقاب��ل نك��ران 
-معت��اد يف س��رية آل األس��د- للحلف��اء عن��د 
انتفاء احلاجة إليهم. والواقع أّن بوتن ليس 
ق��ادراً عل��ى تنفي��ذ ه��ذا الش��ق م��ن الصفق��ة، 
واألس��د س��يجد نفس��ه يف مواجه��ة ترس��انة 
االبت��زاز اإليراني��ة وال��يت بينه��ا جمموع��ات 
إرهابية س��نّية، ش��كلت رافعة تدخل الروس، 
وحاج��ز محاي��ة النظ��ام من التدخ��ل الغربي.

درع��ا ليس��ت نهاي��ة احل��رب حتمًا...  	
ب��ل رمب��ا ه��ي بداية ح��رب املمانع��ة الداخلية.

إش��ارة  أي  إي��ران  تظه��ر  مل  	
للموافقة على ما يرتدد أّنها صفقة روسية/ 
إس��رائيلية، مبوافق��ة أمريكي��ة، عل��ى ع��ودة 
النظ��ام للس��يطرة عل��ى الش��ريط الس��وري 
املقاب��ل خل��ط وق��ف إط��الق الن��ار ب��ن س��وريا 
وإسرائيل عام 1974، والذي حذرت إسرائيل 
غري مرة، بأّنها لن تسمح بانتهاكه. والواقع 
وممول��ة  موالي��ة  إرهابي��ة  ميليش��يات  أّن 
إيراني��ًا، تعّم��دت إظه��ار وجوده��ا يف ح��وران، 
العملي��ات  ف��رتة  خ��الل  اخلص��وص  وعل��ى 
اتفاق��ات  س��بقت  ال��يت  احمل��دودة  القتالي��ة 
التس��ليم والتهجري، واليت بدورها باتت ش��أنًا 
معت��اداً يف س��وريا. وم��ع أّن آل��ة الروباغن��دا 
الروس��ية جتم��ل كّل الق��وات املش��اركة يف 
اهلج��وم حت��ت مس��مى )اجلي��ش الس��وري(، 
فإّن من الثابت أّن بعض املليش��يات اإليرانية 
إّن  ب��ل  النظ��ام،  جي��ش  راي��ة  حت��ت  قاتل��ت 
بعضه��ا غ��رّي لب��اس قوات��ه امليدان��ي إىل زّي 
الق��وات الس��ورية اخلاص��ة، وم��ا تس��مى ق��وات 
النم��ر، ال��يت يقوده��ا م��ن يق��ال إّن��ه العمي��د 
دون  ش��بابه  اس��تعاد  ال��ذي  س��هيل احلس��ن، 
س��ابق إن��ذار، وب��ات الوج��ه املفضل ل��دى قيادة 
احلل��ف الداع��م لألس��د يف قاع��دة محيمي��م.

ال��يت  إس��رائيل،  جيع��ل  ال��ذي  م��ا  	
إي��ران يف ط��ول س��وريا وعرضه��ا،  تض��رب 
تس��كت ع��ن وج��ود إيران��ي مم��وه يف منطق��ة 
متامخ��ة للج��والن احملت��ل؟ حت��ى وإن ك��رر 
نتنياه��و عبارات��ه املعروف��ة بع��دم قب��ول أي 

بس��وريا. بقع��ة  أّي  يف  إلي��ران  وج��ود 
ه��ل األس��د آم��ٌن إىل ه��ذا احل��د؟ أم  	
ه��ل أعط��ى ال��روس صفق��ة مش��فوعة بتعه��د 
ينق��ل الكلف��ة الالحق��ة إىل إي��ران يف ح��ال 
مل تلت��زم باالتف��اق؟ وه��ذه الكلف��ة ق��د تك��ون 
حرب��ًا واس��عة النط��اق يب��دو أّن ه��ّم بوت��ن 

رأي

نازحون من درعا- بلدة الرفيد قرب الشريط احلدودي مع اجلوالن احملتل
عدسة عالء الفقري- خاص عني املدينة
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قبض��ة  م��ن  اإلف��الت  يف  املعارض��ة  معق��ل  يواص��ل  بينم��ا  	
املتمردين، واالنتقال إىل قبضة احلكومة الس��ورية؛ يستش��يط املدنيون 
يف حمافظ��ة درع��ا غضب��ًا م��ن فش��ل املتمردي��ن، وه��م خائف��ون م��ن عودة 
س��يطرة األس��د. يق��ول عدن��ان الش��امي، مدن��ي مهج��ر ق��رب احل��دود مع 
األردن، ملوقعنا: "كنا نأمل أن فصائل املعارضة ستكون أكثر تنظيمًا، 
لكنه��ا الفوض��ى. مل تك��ن توج��د أي��ة اس��تعدادات للتص��دي ألي��ة هجم��ات 

حمتمل��ة".
درع��ا، املعروف��ة بأنه��ا مه��د الث��ورة، تتع��رض من��ذ 19 حزي��ران  	
هلج��وم ج��وي وب��ري م��ن قب��ل الق��وات احلكومي��ة، املدعوم��ة بالق��وة 
اجلوي��ة الروس��ية. وحت��ى اآلن، س��قط قرابة 150 مدني��ًا يف هذا اهلجوم، 
بينم��ا تق��در األم��م املتح��دة أن 330 أل��ف مدن��ي ق��د ف��روا م��ن بيوته��م يف 
احملافظ��ة اجلنوبي��ة. هذا الفرار اجلماعي ليس فقط من االش��تباكات 
والقصف، فكثرٌي من املدنين كانوا أيضًا يفرون من احتمال أن يقعوا 
حت��ت س��يطرة النظ��ام من جديد. لكن، ومع تس��ليم املتمردين ملس��احات 
كب��رية، كان��وا يس��يطرون عليه��ا لس��نوات، أخ��ذ الس��وريون حياول��ون 
التكي��ف م��ع ع��ودة حك��م األس��د وفش��ل املعارض��ة يف الدف��اع ع��ن مدنه��م 
وقراه��م. يق��ول س��ليم، س��ورٌي يعي��ش يف مدين��ة مت تس��ليمها مؤخ��راٌ 

للنظ��ام، "املدني��ون ه��م أك��ر اخلاس��رين". 
يف ي��وم اجلمع��ة قالت مصادر من املتمردين لوكالة رويرتز،  	
إن اجلي��وب املتبقي��ة حتت س��يطرة املتمردين ق��د توصلت إىل اتفاق مع 
احلكوم��ة تس��لم مبوجب��ه أس��لحتها م��ن أج��ل وض��ع ح��د للهج��وم عل��ى 

درع��ا.
خذالن وختلي املتمردين

س��لوك املتمردي��ن أثن��اء اهلج��وم ت��رك كث��رياً م��ن املدني��ن  	
يلوك��ون خيب��ة مري��رة ويوجه��ون انتق��ادات الذع��ة للمجموع��ات ال��يت 
ختل��ت طواعي��ة ع��ن مدنه��ا وقراه��ا. يق��ول عدن��ان الش��امي: "كان��ت أي 
مقاوم��ة فع��اًل ش��عبيًا. على فصائل املعارض��ة أن تتوحد وتنتظم. لديهم 
أس��لحة ثقيل��ة وذخائ��ر متنوع��ة، وبإمكانهم أن يس��رتدوا زم��ام املبادرة". 
وينتق��د س��ليم، وه��و م��ن أهال��ي قري��ة ق��رب مدين��ة إبط��ع، مجاع��ات 
املتمردي��ن لع��دم اس��تخدام كل قدراته��ا والقتال قبل التس��ليم للنظام". 
املعدات العسكرية اليت سبق وشاهدناها أثناء االستعراضات العسكرية 
مل نش��اهدها يف مي��دان املعرك��ة، وكث��رٌي م��ن الفصائ��ل مل تش��ارك يف 

املعارك. لقد أغرتهم األموال، وهاهم يسلمون أسلحتهم ليحصلوا على 
تن��ازالت م��ن الق��وات احلكومي��ة وم��ن روس��يا". 

يف درع��ا، كم��ا حص��ل يف مناط��ق أخ��رى كث��رة يف س��وريا،  	
عرض��ت احلكوم��ة عل��ى املتمردي��ن م��ا تس��ميه اتفاق��ات "املصاحل��ة"، 
بش��روط ليس��ت نفس��ها دائم��ًا، لك��ن هن��اك مطل��ب مش��رك يل��زم مجي��ع 
الش��بان، بااللتح��اق باجلي��ش، س��واء قاتل��وا يف صف��وف املتمردي��ن أم مل 
يقاتل��وا. فف��ي ح��االت مث��ل حل��ب الش��رقية والغوط��ة الش��رقية يف ري��ف 
دمش��ق، ُس��ح للمتمردي��ن واملدني��ن بالوص��ول إىل حمافظ��ة إدل��ب، 
الواقع��ة حت��ت س��يطرة املعارض��ة، بينم��ا بع��ض امل��دن والق��رى ال��ي 
توصلت إىل اتفاق مع احلكومة السورية مل يتم ضمان تأمن الوصول 

إىل إدل��ب، أو إعط��اء تطمين��ات خبص��وص وضعي��ة الس��كان. 
يق��ول أي��وب مجع��ة، مدن��ي مهج��ر: "هن��اك س��خط وامتع��اض  	
كب��ران م��ن فصائ��ل اجليش الس��وري احل��ر يف درعا، فكثٌر م��ن القادة 
خضع��وا للمفاوض��ات دون أن يأخ��ذوا باحلس��بان وض��ع املدنين". ويبدو 
جلي��ًا ع��دم الثقة يف احلكومة الس��ورية. يق��ول مجعة: "إن قبلت فصائل 
املعارضة املصاحلة والتسوية مع قوات النظام، أتوقع حصول إعدامات 

ميداني��ة، وأن يت��م أخذن��ا إىل زنازي��ن أجه��زة االس��تخبارات". 
ويق��ول حمس��ن مح��دو أنه س��يضطر لرك أرضه إن س��قطت  	
بي��د احلكوم��ة: "ال خي��ارات ل��دي. ال أس��تطيع املخاط��رة حبيات��ي وحي��اة 
أف��راد أس��رتي بن��اًء عل��ى وع��ود روس��يا واحلكوم��ة ب��رك الن��اس وش��أنهم 
وع��دم اعتق��ال أي ش��خص، ألنه��م ل��ن ينف��ذوا التزاماته��م م��ن االتف��اق. 
لقد قتلوا كثراً من الس��ورين، وحتى اآلن ما زالوا يقصفون مش��افينا 

وبيوتن��ا. مل��اذا علين��ا القب��ول بديكتات��ور م��ن ه��ذه الش��اكلة؟"
يق��ول س��ليم، إن��ه خيش��ى أن يت��م اعتق��ال الش��بان أو س��وقهم  	
للخدم��ة العس��كرية يف ظ��ل س��يطرة احلكوم��ة، متابع��ًا أن ه��ذا م��ا كان 
مصر الناس يف ريف دمشق بعد سقوط املعارضة هناك أيضًا، وأضاف 
أن ق��وات اجلي��ش الس��وري  قد بدأت باس��تهداف متطوع��ي الدفاع املدني 

والصحفي��ن يف املناط��ق ال��ي اس��تولت عليه��ا.
مت  ال��ذي  االتف��اق  س��ُيطبق  كي��ف  الحق��ًا  س��نعرف  ح��ن  	
التف��اوض حول��ه، فإن��ه م��ن املرج��ح أن تأت��ي األخب��ار كضرب��ة ألولئ��ك 
الذين أملوا أن َيْثُبت املتمردون. يقول سليم:" لقد خذلتنا املعارضة. مل 

يع��د ل��دي ثق��ة يف أي ش��خص".

»لقد خذلونا«
زهري الشمالي، هارون األسود، شلوي بينويست املدنيون يف درعا ينتقدون املتمردين لتخليهم عن احملافظة

The Middle East Eye عن موقع
6 متوز 

ترمجة مأمون حلي

ترجمة

م��ع تس��اقط مناط��ق احملافظ��ة اجلنوبي��ة يف قبض��ة نظ��ام دمش��ق يته��م الس��كان هن��اك  	
بالغ��ة. بس��هولة  استس��لمت  ق��د  بأنه��ا  املعارض��ة 
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- ال تع��ر املق��االت املنش��ورة بالض��رورة ع��ن رأي اجملل��ة.

- ترح��ب امل����جلة مبس�����اهماتكم غ��ري املنش������ورة س��ابقًا.
3ayn-almadina.com 
info@3ayn-almadina.com

@3aynAlmadina /3aynAlmadina

ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ مجّلة

- ال تع��ر املق��االت املنش��ورة بالض��رورة ع��ن رأي اجملل��ة.

- ترح��ب امل����جلة مبس�����اهماتكم غ��ري املنش������ورة س��ابقًا.
ayn-almadina.com 
info@ayn-almadina.com

@AynAlmadina /3aynAlmadina

ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ  عضو الشــبكة السوريةمجّلة
لإلعــام المطبوع

يعاني وزير التجارة الداخلية ومحاية املس��تهلك يف حكومة األس��د عبد اهلل الغربي، من محالت إعالمية تتهمه بالفس��اد والتواطؤ  	
م��ع صه��ره )ش��قيق زوجت��ه(، مدي��ر ف��رع التموي��ن يف إدارة التعيين��ات يف جي��ش النظ��ام العمي��د إبراهي��م ج��روج، بطل فضيحة س��رقة منظمة 

لكمي��ات هائل��ة م��ن املخصص��ات الغذائي��ة جلن��ود األس��د.

يف  املتداول��ة  الرواي��ة  تق��ول  	
صفح��ات موالي��ة، إن أجه��زة املخابرات ألقت 
الش��هر  أول  الصه��ر  العمي��د  عل��ى  القب��ض 
اجل��اري، وه��ي حتق��ق مع��ه الي��وم بته��م عدة، 
منه��ا س��رقة طع��ام "مح��اة الدي��ار"، وتلق��ي 
رشاوى وعموالت مع جتار مرتبطن بوزارة 
التج��ارة الداخلي��ة، وحص��ر عق��ود التوري��د 

ال��وزارة.  به��ذه 
وأم��ا الغرب��ي فه��و مته��م، حبس��ب  	
ليت��وىل  العمي��د  صه��ره  بدع��م  الرواي��ة، 
رئاس��ة ف��رع التموي��ن جبي��ش النظ��ام، ث��م 
تقاس��م العائ��دات املالي��ة الكبرية هلذا املنصب، 
إضافة لشغله اخلاص ببيع تراخيص أفران 
وبي��ع طح��ن مدع��وم إىل التج��ار، وم��ا كل 
الدعاي��ة املكثف��ة ال��يت حي��رص عليه��ا الوزي��ر 
لألس��واق  االس��تعراضية  زيارات��ه  كل  يف 
واألف��ران، ملكافح��ة مزعوم��ة للغ��ش ورف��ع 
األس��عار، س��وى خدع��ة وتغطي��ة عل��ى فس��اد 

املعت��ادة.  التقليدي��ة  املس��تويات  ف��اق 
الق��ت الرواي��ة املبثوث��ة م��ن ط��رف  	
مجه��ور  وس��ط  كب��رياً  اهتمام��ًا  جمه��ول 
بالوزي��ر  مض��ى  م��ا  يف  املعج��ب  النظ��ام، 

ال��ذي يناص��ر الفق��راء وخي��دم عل��ى وج��ه 
م��ن  "الش��هداء"  وزوج��ات  أبن��اء  اخلص��وص 
قتل��ى املعارك جبيش النظام، ودعم مش��اريع 
ومجعي��ات "خريي��ة" كث��رية، ب��دءاً ب"بن��ك 
الطع��ام الس��وري" وانته��اء مبنظم��ة "صباي��ا 
املدافع��ات  بع��ض  ب��رزت  ومنه��ن  العط��اء"؛ 
ع��ن الوزي��ر، بض��رورة توخ��ي احل��ذر والدق��ة 
قب��ل اته��ام "اإلنس��ان امله��ذب املتواض��ع" ال��ذي 
الش��خصي" برئيس��ة  "يتص��ل م��ن موبايل��ه 
اجلمعي��ة ليخره��ا بإرس��ال صنادي��ق الزي��ت 
وأكي��اس األرز والس��كر م��ن مال��ه اخل��اص، 
أو م��ن مس��تودعات ال��وزارة دعم��ًا ل"البن��ك 
أو الصباي��ا" أو غريه��ن؛ لك��ن ه��ذه الش��هادات 
اجلمه��ور  غض��ب  م��ن  ته��ّدىء  مل  املنف��ردة 
"طع��ام  ولص��وص  الداخ��ل"  "دواع��ش  عل��ى 
العس��اكر األبط��ال اجلائع��ن"، ومع اإلش��ادة 

بعي��ون املخاب��رات الس��اهرة عل��ى ال��دوام. 
األخباري��ة  الصفح��ات  جت��د  مل  	
غرب��ي  النص��ارى  ب��وادي  العن��از  لضيعت��ه، 
مح��ص، م��ا ت��رد به على تل��ك احلمالت، وهي 
اليت حتولت خالل العامن املاضين لوسائل 
إع��الم  ش��به ش��خصية له، فغط��ت حتركاته 
خط��وة خبط��وة، ومل تت��واَن ع��ن نش��ر أش��ّد 

ليس لدى 
عبداهلل الغربي 
وزير األسد من 

يدافع عنه سوى 
»صبايا العطاء«

تنف��ع  ومل  ب��ل  تفاه��ة.  وقرارات��ه  تعليمات��ه 
العصب��ة الديني��ة حوله -بع��ّده منتٍم تقليدي 
لل��وادي ذي األغلبي��ة املس��يحية- يف الدف��اع 

عن��ه. 
مل يك��ن والء الغرب��ي لنظ��ام األس��د  	
والًء عارضًا، بل هو قديم، وميتد إىل سنوات 
إيف��اده إىل فرنس��ا الس��تكمال دراس��ته، حي��ث 
نش��ط يف احت��اد الطلبة التاب��ع للنظام هناك، 
وتقل��ب بعده��ا يف مناص��ب حزبية عدة، وإىل 
ح��ن مقت��ل ش��قيقه العميد ج��ورج بالتفجري 
الش��هري الذي وقع يف منطقة القزاز يف العام 
2008. إذ استغل هذه احلادثة  ليعمق صالته 

بضباط أمن كبار سيكونون سنده يف رحلة 
صعوده يف السنوات الالحقة، واستغلها أيضًا 
بع��د ان��دالع الث��ورة، مقدم��ًا نفس��ه كواح��د 
م��ن ذوي "الش��هداء" الذي��ن قتل��وا دفاع��ًا ع��ن 
النظ��ام، بالرغ��م م��ن وج��ود ش��قيقه -مث��ل 
معظ��م الضحاي��ا اآلخرين-  صدفة يف موقع 
التفج��ري. وخبط��وة تن��م ع��ن ذكاء انته��ازي، 
بق��ري  احمليط��ة  األرض  الغرب��ي  جع��ل 
ش��قيقه وابن ش��قيقه مقرة خاص��ة بالقتلى 
الذين يس��قطون من أبناء القرية يف صفوف 

قوات األس��د.

صياد املدينة

https://twitter.com/3aynAlmadina
https://www.facebook.com/3aynAlmadina
https://twitter.com/3aynAlmadina
https://www.facebook.com/3aynAlmadina
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نازحون من درعا
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