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ـى العزل
من قبل املسلحني في الداخل.

ّ
«لواء السنة» يغرق درعا في الظالم
وت���رك���ز ق��ص��ف ال���ط���ائ���رات ال���س���وري���ة،
أمس ،على أماكن تجمع املسلحني في
بلدتي ص��ي��دا والنعيمة ،م��ا أدى إلى
مقتل عشرات املسلحني وتدمير عدة
م��ق��ار لهم ف��ي البلدتني ال��درع��اوي��ت�ين.
َّ
وأثناء محاولتهم نصب كمني مسلح
للجيش ُفي الحي الجنوبي لبصرى
ال������ش������ام ،ق ِ�����ت�����ل م�����ا ال ي���ق���ل ع�����ن ث�ل�اث���ة
مسلحني بعد أن تم كشف كمينهمّ .إلى
ذل��ك ،استهدف مقاتلو «ل���واء السنة»
م���ح���ط���ة ال���ت���ح���وي���ل ال���رئ���ي���س���ي���ة ال���ت���ي
ت��غ��ذي ك��ام��ل مدينة درع���ا بالكهرباء،
إضافة إلى استهداف محطة التحويل
املوجودة في خربة غزالة ،ما أدى إلى
إغراق املدينة في ظالم دامس لساعات
ّ
عدة ،قبل أن تتمكن فرق الصيانة من
إط�لاق عمليات الصيانة ف��ي املدينة.
كذلك أدى استهداف أماكن املسلحني
ٍّ
ف��ي ك���ل م��ن ب��ل��دت��ي إن��خ��ل وت���ل شهاب
إلى التخفيف من كثافة قذائف الهاون
املنطلقة من أماكن سيطرة املسلحني
في البلدتني.

ثالثة أي��ام أخ��رى إلخ��راج مدنيي
حمص

ال��ج��ي��ش ال���س���وري ول���ج���ان امل��ص��ال��ح��ة
الوطنية وقيادات من املسلحني فيها،
على وقف إطالق النار ،وإعالن هدنة،
ت��م��ه��ي��دًا ل��ن��ج��اح ال��ت��س��وي��ة ف���ي ع��م��وم
ال���ري���ف ال���ج���ن���وب���ي .وك��ش��ف��ت م��ص��ادر
محلية ،في حديثها مع «األخبار» ،أنه
جرى االتفاق مبدئيًا على وقف إطالق
ال����ن����ار ،ورف�����ع األع���ل��ام ال���س���وري���ة ف��وق
ال��دوائ��ر الرسمية ،إلب��داء حسن النية

ال��ى ذل��ك ،أعلن محافظ حمص ،طالل
البرازي ،أنه جرى االتفاق على تمديد
وق���ف إط�ل�اق ال��ن��ار ث�لاث��ة أي���ام أخ���رى،
اب����ت ً
����داء م���ن ي����وم أم����س ،وذل����ك إلك��م��ال
خ���روج امل��دن��ي�ين م��ن ح��م��ص القديمة.
وك��ش��ف ال���ب���رازي أن ال��ع��دد اإلج��م��ال��ي
املنطقة وصل
للذين تم إجالؤهم من َ
إلى  1400شخص ،ولم يبق سوى 220
شخصًا ينتظرون تسوية أوضاعهم
إلك��م��ال خروجهم .وخ�لال محاولتهم
التسلل لتفجير أحد حواجز الجيش
في منطقة الحولة في حمص ،انفجر
ٌ
لغم ك��ان قد زرع��ه الجيش في محيط
ال��ح��اج��ز ،م��ا أدى إل��ى مقتل مسلحني
اثنني .كذلك نفذت الطائرات السورية
 6غ�������������ارات ج������وي������ة ع�����ل�����ى ت���ج���م���ع���ات
للمسلحني ،ما أدى إلى مقتل  20منهم
ٍّ
في كل من بلدتي الزارة والحصن.

بهدوء

سوريا ،الثابت واالنتقالي
ناهض حتر
يئس األميركيون ـ ـ وحلفاؤهم ـ ـ من القيام بانقالب
كامل في سوريا ،ولكنهم يستخدمون ،اليوم ،أداتهم
ال��س��وري��ة ال��ع��رج��اء املتمثلة ف��ي وف��د «االئ��ت�لاف» إلى
«ج��ن��ي��ف  ،»2م���ن أج����ل ت��ح��ق��ي��ق ن��ص��ف ان���ق�ل�اب ي��ت��م،
خ�ل�ال���ه ،إن���ش���اء ه��ي��ئ��ة ح��ك��م ان���ت���ق���ال���ي ،ب���ال���ش���راك���ة مع
النظام السوري؛ ّ
التهديد
يجرون األخير ـ ـ تحت وطأة
ّ
باملجابهة مع «املجتمع الدولي» والتهويل بامللفات
اإلنسانية املنتقاة طائفيًا وتصعيد الضغوط على
ال�����روس وح��ت��ى ال��ت��ل��وي��ح ب��ال��خ��ي��ار ال��ع��س��ك��ري ـ��ـ��ـ��ـ إل��ى
القبول ب��ت��ن��ازالت ت��م ّ��س ث��واب��ت الجمهورية العربية
ال��س��وري��ة ،وتفتح ال��ب��اب أم��ام تفكيك جبهة الصمود
السوري.
ّ
هيئة حكم انتقالي؟ حسنًا؛ ولكن أال ينبغي أن تتمثل
ف��ي��ه��ا أج��ن��ح��ة امل��ع��ارض��ة وامل��س��ت��ق��ل��ون؟ ف��أي��ن ه���ؤالء؟
ل���ي���س���وا ،ك��م��ا ه���و م����ع����روف ،م���وج���ودي���ن ع��ل��ى ط��اول��ة
امل���ف���اوض���ات! أم أن امل��ط��ل��وب م��م��ث��ل��ون ل��ل��س��ي آي إي��ه
وامل��خ��اب��رات السعودية ف��ي الحكم والحكومة وهيئة
أرك������ان ال���ق���وات امل��س��ل��ح��ة واألج����ه����زة األم���ن���ي���ة؟ ي��ع��ن��ي،
باختصار ،اختراق قلعة النظام السوري بالعمالء.
هيئة حكم ان��ت��ق��ال��ي؟ حسنًا؛ ول��ك��ن م���اذا ع��ن الثوابت
ال��وط��ن��ي��ة ال��س��وري��ة؟ ال��س��ي��ادة ب��م��ع��ن��اه��ا ال��ع��ي��ان��ي في
خطوط السياسة الداخلية والخارجية ،استقالل القرار
الدفاعي واالقتصادي ،وحدة األرض وعلمانية الدولة،
القطاع العام ،حدود الـ  1967في الجوالن ،قدرات القوات
املسلحة ،الدور اإلقليمي لسوريا ،وهويتها القومية؟
ه��ذه الثوابت هي التي ب��ذل الجيش العربي السوري
دم���اء ضباطه وج��ن��وده ف��ي ال��دف��اع عنها ،وه��ي التي
ّ
تشكل أس��اس إع���ادة بناء البلد ووح��دت��ه وان��ت��ص��اره،
وليست موضع بحث أو سجال؛ ليست شأنًا انتقاليًا
وال «ديموقراطيًا» ،وإنما هي شرط مسبق لكل انتقال
ولكل ديموقراطية ،وال يمكن نقل صالحيات الحكم
ً
إلى أي هيئة ال ّ
تقر هذه الثوابت أوال.
هيئة حكم انتقالي؟ حسنًا ،غير أن شرعيتها ستكون
��ق�لاب��ي��ة ح�ين ت��ت��ع��ارض م��ع ال��ش��رع��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة التي
ان ّ
يمثلها ،دستوريًا وواقعيًا ،الرئيس بشار األسد؛ ففي
سوريا دستور ساري املفعول ،ورئيس دستوري هو،
في الوقت نفسه ،قائد القوة األكبر في البالد .وال يعرقل
َ
َّ
السياسي أبدًا؛ فاالنتقال إلى دستور جديد
ذلك ،الحل
ممكن ،وربما الزم ،ولكن بالوسائل الدستورية ،ومن
دون فراغ دستوري ...وبغير ذلك ،فنحن لسنا أمام حل
سياسي ،وإنما في مواجهة انقالب .واالنقالب يحدث
ُ
َ
ستخدم ف��ي س��وري��ا منذ
ب��ال��ق��وة .وال��ق��وة االنقالبية ت
ث�لاث س��ن��وات ب�لا ط��ائ��ل ،وبسبب ه��ذا الفشل ب��ال��ذات
انعقدت طاولة الحل السياسي .وه��ذا الحل ـ ـ إذا كان
سياسيًا ـ ـ فال بد أن يكون دستوريًا؛ بخالف ذلك ،فهو

منطق القوة الواقعية التي ُي َر ّد عليها بالقوة الواقعية.
التفاهم السياسي ،في املقابل ،هو على حكم انتقالي
دستوري ،أي من خالل حكومة يأمر الرئيس الدستوري
ّ
ويقرر الدستور الحالي صالحياتها ،بما
بتشكيلها،
في ذلك الشروع في بحث التعديالت الدستورية التي
ت��ت��واف��ق أط����راف ال��ح��ك��م االن��ت��ق��ال��ي عليها ،وتناقشها
ق��وى املجتمع ال��س��وري ،وي��ق��ره��ا استفتاء ،قبل إق��رار
قانوني االنتخابات الرئاسية والنيابية.
هل يمكن إنجاز كل ذلك قبل انقضاء الفترة الرئاسية
الدستورية الحالية املنتهية في غضون ستة أشهر؟
يمكن بالتأكيد ،إذا كانت لدى املعارضني نية حقيقية
لقيام حكم انتقالي ال القيام بانقالب .وهذه املعادلة ،لن
تتغير َإذا انقضت الفترة الرئاسية؛ فالفراغ غير ممكن،
ُ
وستعقد انتخابات رئاسية في موعدها ،تفضي إلى
رئاسة دستورية هي الجهة الشرعية الوحيدة املؤهلة
التخاذ قرار بتشكيل هيئة الحكم االنتقالي.
ب���ال���خ�ل�اص���ة ،ه����ن����اك خ�����ي�����اران ال ث����ال����ث ل���ه���م���ا :ال��ح��ل
السياسي في إطار السيادة السورية ـ ـ فهو ،بالتالي،
محكوم بالدستور القائم وبالوسائل الدستورية ـ ـ أو
االنقالب بالقوة .واألخير ساحته ميدان القتال ،وليس
املفاوضات.
وفد «االئتالف» ،كممثل للحلف االمبريالي ـ ـ الرجعي
ً
ـ ـ الطائفي ،ال يريد ،في الحقيقة ،حال سياسيًا إال إذا
تضمن أقله تحقيق نصف ان��ق�لاب؛ وبغير ذل��ك ،فهو
ي��ري��د م��واص��ل��ة ال��ح��رب ،وب��م��ا أن ق���واه الحربية تكمن
ف��ي اإلره����اب ت��ح��دي��دًا ،فهو ي��رف��ض إدان���ة اإلره����اب ،أو
التوافق على مكافحته؛ ففي هذه الحال يخسر أدواته،
ومصدر حضوره في السياسة السورية.
وإذا وضعنا ك��ل ذل��ك جانبًا ،وذهبنا إل��ى هيئة حكم
ان��ت��ق��ال��ي ب��ال��ش��روط األم��ي��رك��ي��ة ـ ـ ال��رج��ع��ي��ة ،ف��م��ا ال��ذي
املسلحة،
سيحصل واقعيًا؟ قسم صغير من الجماعات
ّ
سيلتزم وقف القتال ،لكن القسم األكبر منها ـ ـ املجند
ع��ل��ى أس���اس ط��ائ��ف��ي تكفيري وامل��ج��اه��د إلق��ام��ة دول��ة
دينية ،وهذا هو حال تنظيمات «الجبهة اإلسالمية»
وم��ع��ظ��م ف��ص��ائ��ل «ال��ج��ي��ش ال���ح���ر» ،ع����داك ع���ن تنظيم
«ال��ق��اع��دة»« /ال��ن��ص��رة» ،س��ي��واص��ل ال��ق��ت��ال ،حتى آخر
ط��ل��ق��ة ،وس��ي��ج��د ،ف��ي ح���ال ج���رى وق���ف ال��دع��م ع��ن��ه ،في
«داعش» ،حليفًا ونصيرًا.
نقطة ال��ب��دء ال��واق��ع��ي��ة ال��وح��ي��دة للحل ال��س��ي��اس��ي في
سوريا ،تبدأ باتخاذ موقف اجماع صارم من الجماعات
امل��س��ل��ح��ة ،ال ع��ل��ى أس����اس ال��ت��ص��ن��ي��ف��ات االس��ت��خ��ب��اري��ة
ُّ
وإن���م���ا ع��ل��ى أس����اس ت��ص��ن��ي��ف ف��ك��ري وس��ي��اس��ي؛ ف��ك��ل
جماعةٍ تكفيرية تسعى ال��ى إق��ام��ة الخالفة أو فرض
ال��ش��ري��ع��ة ال����خ ،وت��ن��ط��ل��ق م���ن ال���ع���داء ل��ل��دول��ة ال��ق��وم��ي��ة
العلمانية ،وتستخدم العنف ،هي ،بالتعريف ،جماعة
إرهابية ،وينبغي ضربها ،سواء أكانت في التصنيف
األميركي ـ ـ السعودي ،إرهابية أم «معتدلة».

ـون»
ّ
ويقول هالل لـ«األخبار» إن السبب
هو «منعها ّ
عمن ال يمتلك ثمنها،
ّ
فقد عاش بعض من أهالي املخيم،
ق����ب����ل إدخ�����������ال امل�������س�������اع�������دات ،ع��ل��ى
الحدائق
الحشائش واألشجار في ّ
ال�����ع ّ
�����ام�����ة ،ف�����ي ح��ي��ن أن امل���س���ل���ح�ي�ن
وب��ع��ض ال��ع��ائ�لات امل��ي��س��ورة كانوا
يحصلون على طعامهم وشرابهم
ب�����ي�����س�����ر» .وي������ت������ح ّ������دث ع������ن ش��ب��ك��ة
ّ
مخيم اليرموك
تحويل أم���وال ف��ي
ّ
مكونة م��ن رج��ل وزوج��ت��ه« :الرجل
داخ������ل امل���خ ّ���ي���م وب���ح���وزت���ه ال��ك��ث��ي��ر
م�����ن األم�����������وال ب ّ����ع����م��ل�ات م��خ��ت��ل��ف��ة،
وي��ح��م��ي��ه امل���س���ل���ح���ون ل��ك��ون��ه على
ق������راب������ة ب���ب���ع���ض���ه���م ،أم�������ا ال�����زوج�����ة
ّ
املخيم في دمشق ،وإذا أراد
خ��ارج
أح����د األش���خ���اص م��س��اع��دة أق��ارب��ه
داخ����ل امل��خ ّ��ي��م ي��ذه��ب إل���ى ال��زوج��ة
ويعطيها مبلغًا م��ن امل����ال ،ليقوم
زوج����ه����ا داخ������ل امل���خ ّ ُ���ي���م ب��ت��س��ل��ي��م��ه
إل����ى ال��ش��خ��ص ال�����ذي أرس���ل���ت إل��ي��ه
ّ
ال����ن����ق����ود» .وي���ض���ي���ف أن ص��ي��ارف��ة
ّ
املخيم يتعاملون بأسعار عمالت
تختلف ع��ن نظيراتها ف��ي السوق

ال��س��وري��ة ،ال��س��وداء والنظامية ،إذ
ي��ب��ل��غ س��ع��ر ال�������دوالر ف���ي ال��ي��رم��وك
 100ل��ي��رة ف��ي ح�ين أن��ه ي��ع��ادل 150
ل���ي���رة ف����ي ال���ع���اص���م���ة .وه������ذا األم����ر
يشير بدوره إلى أن الدوالر متوافر
ّ
املخيم ،وقفًا لقوانني
بكثافة داخل
العرض والطلب.
ّ
وتتعدد الطرق التي تدخل عبرها
األم�������وال وال���ب���ض���ائ���ع إل����ى امل��ن��اط��ق
«امل������ح ّ������ررة» .ف���ع���دا ح�����االت ال�� ّس��ط��و
امل��ب��اش��ر ال���ذي ي��ق��وم ب��ه املسلحون
ع��ل��ى ال��ب��ي��وت ال��ت��ي ه��ج��ره��ا أهلها
ّ
التجارية ودوائ���ر ال��دول��ة،
وامل��ح��ال
التي ّ
تعد مصادر متواضعة لجلب
توجد أساليب
األم��وال والبضائعّ ،
أك���ث���ر ت���ع���ق���ي���دًا ،وت���ت���ط���ل���ب ش��ب��ك��ات
ّ
ّ
�����وزع ع���ن���اص���ره���ا ب�ين
خ�����اص�����ة ،ي�����ت ّ
الجماعات املسلحة وبعض أجهزة
الدولة.
ي���ق���ول ش�����اب م����ق ّ����رب م����ن «ال��ج��ي��ش
ّ
الحر» لـ«األخبار»« :تقوم شبكة من
ّ
ال��ت��ج��ار بتهريب ال��ط��ح�ين وال��غ��ذاء
وال���������دواء إل�����ى ال���غ���وط���ة ال���ش���رق ّ���ي���ة،
وتوصلها إل��ى أي���دي املقاتلني في
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ّ
بعضهم من
التجار
دوم��ا .وه��ؤالء
ّ
دوم����ا ع��ل��ى ات��ص��ال م��ع امل��س��ل��ح�ين،
وب��ع��ض��ه��م اآلخ����ر ف��ي دم��ش��ق يقوم
بالتنسيق مع أشخاص نافذين في
الدولة لكي يوعزوا ّ إلى عناصرهم
ع����ل����ى األرض ب����غ����ض ال����ن����ظ����ر ع��ن
ع��م��ل��ي��ات ال���ت���ه���ري���ب ،م��ق��اب��ل رش��ى
يتلقونها»ّ .أما األم��وال فتصل إلى
ّ
املسلحني عبر «شبكة إقليمية تمتد
ب�ي�ن ال���غ���وط���ة ال��ش��رق��ي��ة وال��ق��ل��م��ون
اللبنانية .وغالبًا يجري
واألراضي ّ
أثناء تنقالت جماعات كبيرة
نقلها ّ
من املسلحني بني تلك املناطق ،وال
سيما خالل معركة القلمون».
ول�����������دى وص�����������ول ال�����ب�����ض�����ائ�����ع إل�����ى
امل�����ن ّ�����اط�����ق ال�����ت�����ي ي���س���ي���ط���ر ع��ل��ي��ه��ا
املسلحون ،ال تعرض في األس��واق
م���ب���اش���رة ،ب���ل ي���ج���ري ب��ي��ع��ه��ا على
نحو متسلسل ،وبدرجة عالية من
ال��ت��ج��زئ��ة (ب���امل���ف���رق)؛ ف��ك��ي��س ال���رز،
على سبيل املثال ،ال��ذي تبلغ زنته
 50كيلوغرامًا ،يجري تقسيمه إلى
 50أو  100جزء ،بحيث يصبح وزن
كل وحدة بيع بني نصف كيلوغرام

وك�����ي�����ل�����وغ�����رام واح����������د ،ك���ش���ك���ل م��ن
االحتكار الشديد ال��ذي يساهم في
رف��ع األس��ع��ار ب��درج��ة ع��ال��ي��ة .يقول
أب����و ك����رم ،م���ن ّ
داري�������ا ،ل���ـ«األخ���ب���ار»:
«داخل ّ
داريا ال توجد محال تجارية
أو سوق .ولكي تحصل على نصف
كيلوغرام من األرز عليك أن توصي
أح����ده����م ل��ي��خ��ب��ر م���ع���ارف���ه ب���األم���ر،
ّ
وت��ن��ت��ظ��ر ل��ي��وم�ين أو ث�ل�اث���ة ح��ت��ى
يأتي طلبك وتدفع مبلغ  5000ليرة
ش��اك��رًا ،وك��أن��ك تطلب شيئًا يشبه
املمنوعات».
بعض األهالي الذين ال يستطيعون
ش���راء األغ��ذي��ة ،ب��األس��ع��ار الفلكية،
لجأوا إلى أساليب بسيطة لتأمني
ق������وت ي���وم���ه���م ،ك���ت���رب���ي���ة رأس م��ن
امل����اش����ي����ة ،أو زراع��������ة ال���خ���ض���ر ف��ي
م��ح��ي��ط ب��ي��وت��ه��م ،ال����ذي ال ي��ت��ج��اوز
ف���ي ب��ع��ض األح���ي���ان ب��ض��ع��ة أم��ت��ار
م ّ
��رب��ع��ة ،وف���ي ال��ش��ت��اء ال��ح��ال��ي زرع
ّ
بعض األهالي في الغوطة الشرقية
ال���ف���ج���ل وال����خ����س وامل����ل����ف����وف ال����ذي
ً
أصبح بديال من الخبز في طقوس
طعامهم.

أحد أحياء
ّ
مخيم اليرموك
(أ ف ب)

