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تقرير

مخطوفي الالذقية للمسؤولين:
ذوو
ّ
«الفقراء ال يهمون أحدًا»
اعتصام متواضع ألهالي
مخطوفي ريف الالذقية
الشمالي أمام مبنى
ّ
المحافظة سرعان ما انفض،
إذ إن مسؤولي المدينة
العاجزين أمام الملف الشائك،
سئموا «محاوالت األهالي
لفت األنظار كل مرة»
مرح ماشي

عـ ـل ــوش ،إلـ ــى أن «ال ـت ـح ـق ـي ـقــات الـتــي
أجــريــت بـشــأن االنـفـجــار ال ــذي أصــاب
مستودعًا للسالح (فــي محيط معبر
ب ــاب ال ـه ــوى عـلــى ال ـح ــدود الـتــركـيــة)
تابعًا للجيش ّ
(أول من أمس)ّ ،
ترجح
فرضية قصف املـسـتــودع بصواريخ
باليستية أطلقتها الـقــوات الروسية
ـت نـ ـع ــت ف ـيــه
م ـ ــن ال ـ ـب ـ ـحـ ــر» ،ف ـ ــي وق ـ ـ ـ ـ ٍ
«التنسيقيات» قائد «الفرقة الثانية
الساحلية» التابعة لـ«الحر» ،رياض
ق ـ ـ ــره ب ـ ـجـ ــق ،ال ـ ـ ـ ــذي قـ ـض ــى ف ـ ــي أح ــد
امل ـس ـت ـش ـف ـيــات ال ـت ــرك ـي ــة ،إثـ ــر إصــابــة
ّ
تعرض لها في معارك ريف الالذقية
الشمالي في األيام املاضية.
جنوبًا ،استكملت في محافظة درعا،
لـلـيــوم ال ــراب ــع عـلــى ال ـتــوالــي ،تسوية
أوض ــاع عــدد مــن املطلوبني فــي إطــار
املصالحات املحلية ،حيث تم تسوية
أوضـ ـ ـ ــاع  256ش ـخ ـص ــا ،فـ ــي كـ ــل مــن
مدينة درعا وأزرع ،والصنمني ،وبلدة
املسمية.
(األخبار)

عـ ـل ــى م ـ ـبـ ــدأ «ال يـ ـضـ ـي ــع ح ـ ــق وراءه
مـ ـ ـط ـ ــال ـ ــب» ،ت ـ ـجـ ـ ّـمـ ــع أهـ ـ ــالـ ـ ــي ض ـح ــاي ــا
ومخطوفي ريف الالذقية الشمالي ،في
ساحة املحافظة وسط مدينة الالذقية
للمطالبة بتحريك امللف ،بغية معرفة
مصير أبنائهم املختطفني منذ آب في
عام .2013
ص ــوتـ ـه ــم املـ ـكـ ـت ــوم إع ــامـ ـي ــا ف ـ ــي بـلــد
ي ـســوده التعتيم عـلــى قـضــايــا ُمعينة،
بــال ـتــزامــن م ــع ت ـعــويــم ق ـضــايــا أخـ ــرى،
ص ـ ـ ــدح خ ـ ـ ــال االعـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــام ،م ـطــال ـبــن
ال ــدول ــة ال ـســوريــة بـتـحـقـيــق جــديــد في
القضية املذكورة .أوجاع عمرها ثالثة
أع ــوام ،تجلت على مالمح الحاضرين
مـ ـن ــذ أن ب ــاغ ـت ـه ــم اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب فـ ــي مـثــل
هــذه الليلة ،ومــورســت بحقهم جرائم
ق ـتــل واغ ـت ـص ــاب وت ـن ـك ـيــل ،ع ـلــى م ــرأى
ومسمع العالم دون أي رادع أو منقذ
لألطفال األبــريــاء والنساء املفجوعات
اللواتي شهدن قتل أبنائهن وأزواجهن
بـعـيــونـهــن .ب ـعــض ال ـحــاضــريــن كــانــوا
مـ ــن الـ ـن ــاج ــن مـ ــن امل ــذبـ ـح ــة ال ـل ـع ـي ـنــة،
غـيــر عــابـئــن بـشـمــس آب ال ـح ــارق ــة ،إذ
إن ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـح ــرائ ــق تـشـتـعــل في

ن ـفــوس ـهــم .وب ـم ــا أن «امل ـص ـي ـبــة تجمع
وتـ ّ
ـوحــد» ،لــم يكن لــذوي الضحايا من
يشاركهم حسرتهم والوقوف لساعات
أم ـ ــام م ـب ـنــى امل ـح ــاف ـظ ــة ،سـ ــوى أهــالــي
مـخـطــوفــي م ـج ــزرة اش ـت ـبــرق ف ــي ريــف
ادل ــب ،الـتــي حــدثــت قـبــل أكـثــر مــن عــام.
وحده املسؤول العتيد ّ
صم آذانهم عن
ن ـ ــداءات املـعـتـصـمــن ،راف ـضــا ال ـخــروج
من مكتبه البارد ليواجه َ
الح ّر خارجًا
وحسرات األهالي املفجوعني .محافظ
الالذقية لم يخرج للقاء األهالي الذين
ي ـت ـف ـه ـمــون ب ـب ـســاط ـت ـهــم أسـ ـب ــاب ع ــدم
خ ــروج ــه ،عـلــى ال ــرغ ــم م ــن لــوعـتـهــم ،إذ
ليس لدى الرجل ما يقوله أو يفعله ،في
مواجهة طلبات املسلحني التعجيزية
لإلفراج عن املخطوفني ،بحسب ما قاله
مـنــذ أش ـهــر .أح ــد املـعـتـصـمــن نـقــل عن
لسان أحد املسؤولني عن ضبط النظام
فــي املــديـنــة ،أنــه اتـهــم األهــالــي بتنظيم
االعتصام رغبة منهم في الظهور على
«القنوات املغرضة» ،في تجاهل واضح
لـ ـع ــدال ــة ق ـض ـي ــة أهـ ــالـ ــي امل ـخ ـط ــوف ــن،
وتجاهل غير مبرر ملطالبهم فــي فتح
قنوات اتصال حقيقية مع الخاطفني.
املـ ـ ـس ـ ــؤول ذات ـ ـ ــه ق ـ ــال ل ــأه ــال ــي بــال ـفــم
املـ ــآن« :ك ــل س ــوري ــا فـيـهــا مـخـطــوفــون
ومفقودون» .ليجيبه أحد املعتصمني
أن م ـخ ـط ــوف ـي ـه ــم أط ـ ـف ـ ــال ون ـ ـس ـ ــاء ال
ّ
عـ ـسـ ـك ــري ــون ،أي أنـ ـه ــم ع ـ ـ ـ ــزل ،وي ـجــب
ت ـح ــري ــك ق ـض ـي ـت ـهــم اإلن ـس ــان ـي ــة أس ــوة
ُبـقـضــايــا مــدن ـيــن آخ ــري ــن م ــن مـنــاطــق
أخــرى ،ثم استنفار هيئات ومنظمات
ووزارات وجـهــات عــدة لتحريرهم من
أيدي املسلحني.
وإن كــانــت قضية مخطوفي الالذقية
ال ت ـث ـيــر ح ـم ــاس ــة م ـس ــؤول ــي امل ــدي ـن ــة،
معتبرين اعتصامات األهالي ونداءات
مـ ـح ــاوالت ل ـفــت ن ـظــر ال أكـ ـث ــر ،فـ ــإن ال
حماسة أيضًا لــدى الحكومة بدورها

حـ ـت ــى لـ ـتـ ـح ــري ــك الـ ـقـ ـضـ ـي ــة س ـيــاس ـيــا
أمـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ـ ــرأي الـ ـ ـع ـ ــام ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي .وذل ـ ــك
يــأتــي بــال ـتــوازي مــع شـهـيــة املنظمات
اإلنسانية املفقودة أيضًا تجاه القضية
ّ
ذاتها ألسباب ،لعلها ،تتعلق بالبيئة
الريفية املوالية للدولة السورية التي
ينسب إليها املخطوفون .لتصبح 14
قرية صغيرة يقطنها فالحو الجبال
الساحلية اآلمنني ،فريسة التجاذبات

قضية مخطوفي
الالذقية ال تثير حماسة
مسؤولي المدينة

الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة وامل ـ ـ ـفـ ـ ــاوضـ ـ ــات ملـ ـب ــادل ــة
مـسـلـحــن ف ــي ال ـس ـجــون ال ـس ــوري ــة مع
أط ـف ــال ون ـس ــاء مــدن ـيــن .وع ـنــد س ــؤال
ب ـعــض امل ـع ـت ـصـمــن ع ــن س ــر الـتـجـمــع
واالع ـت ـص ــام ف ــي ك ــل امل ـنــاس ـبــات أم ــام
مـبـنــى امل ـحــاف ـظــة بـ ــدل االع ـت ـص ــام في
دم ـش ــق ت ـحــت أعـ ــن أصـ ـح ــاب الـ ـق ــرار،
أكــد أحــدهــم أن املعتصمني ال يملكون
أجـ ـ ــور ال ـن ـق ــل إل ـ ــى ال ـع ــاص ـم ــة بـسـبــب
ف ـق ــره ــم الـ ـش ــدي ــد .ف ـي ـم ــا ي ـن ـق ــل نـ ــواب
س ــوري ــون ع ــن وق ــوف وزي ــر الــداخـلـيــة
السوري شخصيًا تحت قبة البرملان،
لـ ـيـ ـق ــول ب ـ ــوض ـ ــوح« :ي ـم ـك ـن ـن ــا ت ـقــديــم
م ـ ـسـ ــاعـ ــدات لـ ـ ـ ــذوي املـ ـخـ ـط ــوف ــن .أم ــا
ق ـض ـي ــة املـ ـخـ ـط ــوف ــن أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم ،فـهــي
قـ ـضـ ـي ــة س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة» .وق ـ ـ ــد ورد ذك ــر
قضية املـخـطــوفــن فــي مــداخــات عــدة
ألع ـ ـضـ ــاء م ـج ـل ــس الـ ـشـ ـع ــب ،دون أن
تـحـظــى بــااله ـت ـمــام امل ـنــاســب ،ف ــي ظل
غ ـي ــاب اإلع ـ ــام الـ ـس ــوري ع ــن الـتــذكـيــر
بــالـقـضـيــة .فيما ورد أكـثــر مــن رد من
وزارة املصالحة عن طلبات تعجيزية
للمسلحني ،قبل اإلفراج عن املخطوفني
املــدنـيــن ،إذ وصــل األم ــر بهم إلــى حد
املـطــالـبــة ب ــأم ــوات أو أس ـمــاء ال وجــود
ألصحابها أساسًا.
وي ـب ـق ــى تـ ـك ــرار ال ـح ــدي ــث ع ــن م ــأس ــاة
ع ـش ــرات املـخـطــوفــن مـنــذ ع ــام ،2013
ليس أكثر من رمي حجر في بركة ماء
راك ـ ــدة ،حـيــث أصـبـحــت ه ــذه املـعــانــاة
رمـ ـزًا لـعـجــز وزارات وج ـهــات رسمية
عـ ــدة ،وس ــط تـعـتـيــم إع ــام ــي ب ــات من
ـود أهــالــي
الــواضــح أن ــه مـقـصــود ،لـيـعـ ُ
امل ـخ ـت ـط ـف ــن بـ ــن ال ـف ـي ـن ــة واألخـ ـ ـ ـ ــرى،
ل ـل ـت ـ ّـذك ـي ــر ب ــأبـ ـن ــائـ ـه ــم .ت ـ ـقـ ــول إح ـ ــدى
املـســنــات امل ـحــررات قبل أكـثــر مــن عــام:
«قـ ــد ال ي ـع ـنــي أبـ ـن ــاؤن ــا ألحـ ــد شـيـئــا.
م ـجــرد أنـ ــاس ف ـق ــراء ال ي ـهـ ّـمــون أحـ ـدًا.
إنما يعادلون عندي الدنيا وما فيها».

المسار السياسي لن يتوقف :استمراره مطلب دولي

خسائر الجيش
السعودي في
قطاعات نجران وجيزان
وعسير كبيرة

على الرغم من َ
«الحرد السياسي» الذي
يمارسه وفد الرياض ،عبر إعالنه أكثر من
مرة االنسحاب من محادثات الكويت
ثم التراجع عن هذا القرار ،من الصعب
توقف المحادثات اليمنية ،إذ إن الواليات
المتحدة والدول الكبرى تدفع باتجاه
استمرارها
لقمان عبدالله

مخلفًا العتاد العسكري» ،برغم الغطاء
الجوي املستمر ،واتباع سياسة األرض
املحروقة من جانب «التحالف» ،الذي
يـقــوم عـقــب كــل سـيـطــرة ملــواقــع جيشه
بإحراق املكان بما فيه ،مشيرًا إلــى أن
ذل ــك ال ـج ـيــش الـيـمـنــي أص ـب ــح يحسن
التعامل مع هذا الوضع.
وفيما تتكتم السعودية عن خسائرها
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدود ،ك ـشــف
«اإلعـ ـ ـ ــام الـ ـح ــرب ــي» ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن ــه
خ ــال ف ـتــرة «ال ـت ـهــدئــة» ال ـتــي ان ـهــارت
منتصف الشهر املــاضــي ،جــرى رصد
وتــوث ـيــق اس ـت ـهــداف وتــدم ـيــر عـشــرات
الــدبــابــات واآلل ـي ــات واس ـت ـهــداف ثــاث
قــواعــد عـسـكــريــة ك ـبــرى وإس ـق ــاط 314
موقعا عسكريا وثكنة ومقرا عسكريا
ل ـل ـق ــوات ال ـس ـع ــودي ــة واسـ ـتـ ـه ــداف 38
مخزن أسلحة واغتنام أكثر مــن آالف
قطع السالح ،منها أسلحة ورشاشات
ك ـن ــدي ــة تـمـتـلـكـهــا ال ـس ـع ــودي ــة بـشـكـ ٍـل
حصري و 159من معدات وجرافات.

أح ـ ــدث إع ـ ــان امل ـج ـل ــس ال ـس ـي ــاس ــي األعـ ـل ــى م ــن قـبـ ًـل
حركة «أنصار الله» و«املؤتمر الشعبي العام» صدمة
لتوجهات السعودية وحلفائها الخليجيني واليمنيني
ضمن املـســار السياسي الــذيــن يرغبون فــي مواصلة
رسمه .وبغض النظر عن املقصد الرئيسي للطرفني من
إعالن املجلس الذي جرى تأجيل إعالن تشكيلته بعد
تحديد يوم أمس موعدًا لذلك ،ظهرت تلك «الصدمة» في
ردود الفعل العنيفة من قبل األطراف املوالية للسعودية.
وتوضح الردود التي جاءت من أعلى املستويات الرسمية
واإلعالمية مستوى اإلرباك الذي وقعت فيه تلك الجهات.
ففيما أكد مجلس الوزراء السعودي أن ما أقدم عليه من
سماهم «الحوثيني وأتباع علي عبدالله صالح» بعقد اتفاق
بينهما لتشكيل مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية،
«يـعــد خـطــوة لــوضــع الـعــراقـيــل أم ــام الـتــوصــل إل ــى اتـفــاق
سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني ،وخــرقــا واضحًا
لقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي

وق ــرار مجلس األم ــن الــدولــي  2216وامل ـب ــادرة الخليجية
وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل».
لكن ،على الرغم من الردود السعودية املعارضة لالتفاق
السياسي ،سارعت الرياض إلى إرسال وفد سياسي
وعسكري برئاسة السفير السعودي في اليمن محمد
آل جابر إلى الكويت ،بدأ على الفور بإجراء مفاوضات
مع وفد صنعاء من أجل تجديد الهدنة بني الطرفني على
جانبي ال ـحــدود ،حيث يسعى الـجــانــب الـسـعــودي إلى
تحييد املناطق الحدودية وادعاء نأي بالده عن الصراع
الداخلي ،بالرغم من تقديم الطيران السعودي اإلسناد
الجوي لبعض حلفائه في معارك الجبهات الداخلية.
كــذلــك ،اعتبر املـتـحــدث بــاســم الـقــوات السعودية أحمد
عسيري ،أن حمالت «أنصار الله» على الحدود ليس لها
أي هدف عسكري ،مضيفًا أن الحدود خط أحمر «لن
نقبل بأي مساس لها» ،كما أوضح أن بالده لن تكون
طرفًا في أي حوار داخلي وأن بالده ليست في املعادلة
الداخلية اليمنية.
من جهته ،جدد وفد صنعاء الذي يمثل حركة «أنصار
ال ـلــه» وح ــزب «املــؤت ـمــر الشعبي ال ـع ــام» ،تمسكه بحل
شامل لــأزمــة فــي اليمن ،رافـضــا الحلول املـجــزأة مثل
ما تضمنه مقترح املبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ
ً
ال ــذي تـطـ ّـرق إلــى املـلــف العسكري واألم ـنــي ،متجاهال
امللف السياسي وتشكيل سلطة تنفيذية انتقالية تدير
امللفات األخرى.
فــي املقابل ،يبدو وفــد «الشرعية» الــذي يمثل حكومة
الرئيس املستقيل عبد ربــه منصور ه ــادي ،قــد ّ
تعود
على «الحرد السياسي» وقطع املفاوضات في الكثير
م ــن املـ ـ ــرات ،ث ــم الـ ـع ــودة إل ـي ـهــا ب ـعــد ت ـعــرضــه لـضـغــوط
سياسية ودبلوماسية وافتضاح هذا األسلوب من قبل

وفــد صنعاء .وعلى املـنــوال نفسه ،أعلن الــوفــد عودته
مساء أمس ،لـ«توديع وشكر» الكويت على استضافة
املحادثات اليمنية.
وظهرت ردة فعل وفد الرياض «الهستيرية» على إعالن
«املـجـلــس الـسـيــاســي األع ـل ــى» ،تبعها تلقائيًا مــواقــف
متشددة ،وقــرر االنسحاب النهائي من املـشــاورات ثم
اقتصر سلوك الــوفــد على إعــان الـعــودة إلــى الرياض
بغرض «التشاور مع هادي» .وبرغم تأكيد رئيس وفد
الرياض عبد امللك املخالفي االستمرار في املحادثات
بعد ضغوط دولية ،عاد الوفد ليعلن إنهاء املفاوضات
أمــس .إال أن هــذا اإلعــان قد يكون غير نهائي أيضًا،
وقــد ُيعلن عــن جــولــة مقبلة مــن املـفــاوضــات إذا جرى
ً
فعال تعليق هذه الجولة.
اإلرباك والضياع الذي يطغى على سلوك وفد الرياض
يأتي بسبب عدم وجــود رؤيــة استراتيجية تفاوضية،
وخلو جعبته التفاوضية مــن أوراق الـقــوة ،مــا يجبره
على البحث عــن أالعـيــب سياسية أصبحت ممجوجة
وتكرارها أفقدها القيمة السياسية والعملية.
من جانب آخر ،أظهرت ردود الفعل الدولية الالحقة أن
املـفــاوضــات هــي مطلب غــربــي ودول ــي ،ولـيــس بمقدرة
األطــراف املحلية واإلقليمية التخلي عنها ،وأن املسار
ملزم ،وحــدوده في الوقت الحالي استمرار
السياسي ِ
املفاوضات حتى ولو لم تصل الى نتيجة.
ُ
ـان االت ـف ــاق الـسـيــاســي فــي صـنـعــاء ،اعــتـبــر حدثًا
إع ـ ُ
اض ــط ــر ال ـ ــدول ال ـن ــاف ــذة ،وال سـيـمــا ال ــوالي ــات املـتـحــدة
وبريطانيا إلى إعادة تأكيد التوجهات واملواقف السابقة
حول ضــرورة استمرار املسار السياسي ،ومعلوم أن
الرياض واملوالني لها في اليمن لن يخرجوا من عباءة
هذه التوجهات.

