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العالم

الحدث

تقرير

ُ
كاراكاس تسقط االنقالب:

ّ
مسقط تطيح شبكة تجسس تديرها دبي

ُ
حرب باردة بين عمان واإلمارات

َ
ْ
المؤسسة العسكرية ليست طوع واشنطن
خاضها خوان
محاولة انقالب فاشلة
ً
غوايدو أمس ،لم تكن إال دليال جديدًا على
قصوره ،ومن ورائه واشنطن ،في بسط
سيطرتهما على فنزويال .إال أن الداللة
األخرى التي أكدتها محاولة االنقالب
هذه ،جهل غوايدو واإلدارة األميركية
أو تجاهلهما لواقع فنزويال ،وخصوصًا
المؤسسة العسكرية فيها
فوز دو إيغواسو ـــ علي فرحات
بـ ـ ـخ ـ ــاف امل ـ ـ ـ ـ ــرات ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة ،ك ــان ــت
واش ـن ـط ــن تـ ـع ـ ّـول ك ـث ـي ـرًا ع ُـل ــى خـطــة
ِّ
االنـقــاب العسكري الـتــي خــطــط لها
ب ـع ـنــايــة ف ــائ ـق ــة .خ ـطــة ك ــان ــت تـهــدف
إلى افتعال عنصر املفاجأة املقرونة
بـ ـمـ ـش ــاه ــد ذات دالالت ع ـس ـك ــري ــة
وسيادية ،فيما اقتضت أن ُيستفاد
مــن املـجـمــوعــة الـعـسـكــريــة امل ـحــدودة
الـتــي اسـتـطــاع خ ــوان غــوايــدو إقناع

ّ
توعد مناصرو مادورو
بمواجهة الحرب المفروضة
على الثورة البوليفارية
ق ــادت ـه ــا ب ـم ـســانــدتــه ف ــي ق ـلــب نـظــام
الـ ـحـ ـك ــم .امل ــرحـ ـل ــة األول ـ ـ ـ ــى تـقـتـضــي
إرسال جزء من هذه القوة إلى منزل
الــزع ـيــم املـ ـع ــارض ل ـيــوب ـلــدو لــوبـيــز،
وإطــاق سراحه من اإلقامة الجبرية
ثـ ــم الـ ـت ــوج ــه إلـ ـ ــى قـ ــاعـ ــدة ك ــارل ــوت ــا
العسكرية في كــاراكــاس .أما املرحلة
الـثــانـيــة ،فـتـفـتــرض اح ـتــال الـقــاعــدة

ُ
امل ـه ـج ــورة أس ــاس ــا ،ال ـت ــي تـسـتـخــدم
في أعمال الصيانة ،بينما تتمحور
ُ
امل ــرح ـل ــة ال ـثــال ـثــة ال ـت ــي ت ـ َـع ـ ّـد األهـ ــم،
حول إعــان خــوان غوايدو السيطرة
ع ـل ــى األمـ ـ ـ ــور ب ـم ـش ـه ــدي ــة ع ـس ـكــريــة
الفـتــة ،وإل ــى جانبه لــوبـيــز ،لإليحاء
ب ـ ــأن ال ـ ـبـ ــاد قـ ــد خ ـض ـع ــت ل ـس ـي ـطــرة
املعارضة.
ل ـ ـ ــم ت ـ ـ ـمـ ـ ـ ّـر سـ ـ ــاعـ ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى بـ ـ ـ ـ ــدء ه ـ ــذا
ال ـس ـي ـن ــاري ــو ،ح ـت ــى خ ـ ــرج م ـه ـنــدس
االنقالب ،السناتور األميركي ماركو
الشعب
روبيو ،ليكمل محاولة إيهام
ّ
الفنزويلي وقطاعاته األمنية ،فهنأ
صديقه غوايدو ،ونشر تغريدة الفتة
قال فيها إن «مصير الوطن وشعبه
بـ ــات ب ــن ي ــدي ــك ،ل ـقــد ح ــان ــت لحظة
الحرية إلنقاذ بلدك ونيل حريتك».
إال أن مـ ـص ــدرًا إع ــام ـي ــا ق ــري ـب ــا مــن
املعارضة أكد ،لـ«األخبار» ،أن «أسوأ
ت ــوقـ ـع ــات واشـ ـنـ ـط ــن لـ ــم تـ ـص ــل إل ــى
الحقيقة املرة التي ّ
تجرعها غوايدو
وم ــن خـلـفــه ،ف ــاألج ــواء كــانــت توحي
ب ــأن ه ــذه ال ـصــدمــة سـتـحـقــق إربــاكــا
داخ ـ ــل ال ـن ـظ ــام ال ـح ــاك ــم ومــؤسـسـتــه
ال ـع ـس ـك ــري ــة ،ك ــذل ــك س ـت ـف ـتــح ال ـب ــاب
واسـ ـع ــا أمـ ـ ــام م ـن ــاص ــري امل ـع ــارض ــة
ّ
للتوجه إلى القاعدة العسكرية ،لكن
القطاعات الشعبية املعارضة فقدت
الـثـقــة بزعيمها امل ـت ـهـ ّـور ،مــا دفعها
إلــى التأني فــي الـتـحـ ّـرك» .املشهد لم
يكن كــذلــك داخ ــل األروق ــة العسكرية
ُّ
املــوالـيــة مل ــادورو ،حيث اتـخــذ الـقــرار
الـنـهــائــي بــاملــواجـهــة .ســاعــات قليلة
كـ ـ ــانـ ـ ــت كـ ـفـ ـيـ ـل ــة بـ ـكـ ـش ــف االن ـ ـ ـقـ ـ ــاب
الوهمي ،واعتقال الضباط والجنود
املـ ـش ــارك ــن الـ ــذيـ ــن أك ـ ــد أكـ ـث ــره ــم أن
مشاركتهم ج ــاءت ب ـنـ ً
ـاء عـلــى أوام ــر
ُ َّ
غير واضحة ،وأنهم لم يبلغوا بأي
عملية انقالب على حكومة مادورو.
ُ
حني أشيع نبأ االنقالب ،الذي نشره

العالم

كانت الخطة تهدف إلى افتعال عنصر المفاجأة المقرونة بمشاهد ذات دالالت عسكرية (األناضول)
وزي ــر اإلع ــام ودع ــا فيه الشعب إلى
مـســانــدة الـجـيــش فــي حـمــايــة الـبــاد
من الفوضى ،احتشد عشرات اآلالف
م ــن م ـنــاصــري الــرئ ـيــس الـفـنــزويـلــي،
نـ ـيـ ـك ــوالس م ـ ـ ـ ـ ــادورو ،أم ـ ـ ــام ال ـق ـصــر
الرئاسي في ميرا فلوريس ،وجابوا

شوارع كاراكاسّ ،
منددين بما ّ
سموه
«االن ـقــاب األمـيــركــي ـ ـ الكولومبي»،
ومـ ـ ـت ـ ــوع ـ ــدي ـ ــن ب ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــة ال ـ ـحـ ــرب
املفروضة على الـثــورة البوليفارية.
الرئيس مــادورو ،في أول تغريدة له
بعد محاولة االنقالب ،أكد أن القيادة

العسكرية متماسكة ووفـيــة للوطن
ولـ ـل ــدسـ ـت ــور ،داع ـ ـيـ ــا أنـ ـ ـص ـ ــاره إل ــى
االلـتـفــاف حــولـهــا إلف ـشــال املــؤامــرات
عـلــى ب ــاده .خـطــابــه ب ــدا هــادئــا أمــام
عــاصـفــة ي ـقــول األم ـن ـيــون إن ـهــا مـ ّـرت
ب ـ ـسـ ــام عـ ـل ــى ك ـ ـ ــاراك ـ ـ ــاس ،وان ـت ـه ــت

بهزيمة قاسية لواشنطن وبوغوتا.
م ـ ـ ـحـ ـ ــاولـ ـ ــة االنـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاب اسـ ـ ـت ـ ــدع ـ ــت،
أيـضــا ،ردود فعل إقليمية ودولـيــة،
أب ـ ــرزه ـ ــا املـ ــوقـ ــف اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي الـ ــذي
ع ــارض االن ـق ــاب ،داع ـيــا إل ــى إج ــراء
ان ـت ـخ ــاب ــات ن ــزي ـه ــة ،تــاف ـيــا لـلـمــزيــد
ّ
مــن االض ـط ــراب ــات .كــذلــك ،أدانـ ــت كــل
ّ
التعرض لألمن
مــن بوليفيا وكــو ّبــا
ال ـف ـنــزوي ـلــي ،وح ــث ــت امل ـك ـس ـيــك على
ً
ف ـت ــح أفـ ــق ال ـ ـحـ ــوار ب ـ ــدال م ــن تــوتـيــر
الـ ـب ــاد ووض ـع ـه ــا أمـ ـ ــام مـنـعـطـفــات
خطيرة .أما البرازيل ،فقد دعت على
ل ـســان رئـيـسـهــا جــايـيــر بــولـسـنــارو،
إلى اجتماع عاجل من أجل التباحث
فــي ت ـط ـ ّـورات ف ـنــزويــا ،فـيـمــا علمت
«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن الـ ـقـ ـي ــادة الـعـسـكــريــة
ال ـب ــرازي ـل ـي ــة أع ــرب ــت ع ــن اسـتـيــائـهــا
الـ ـش ــدي ــد مـ ــن تـ ـص ـ ّـرف ــات ال ـح ـكــومــة
الـبــرازيـلـيــة حـيــال املـلــف الفنزويلي،
وح ـ ــذرت وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة أرنـسـتــو
آراووج ــو من التماهي مع واشنطن
في أي عمل عدائي ضد كاراكاس.
ي ـ ـ ــرى أسـ ـ ـت ـ ــاذ ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم ال ـس ـي ــاس ـي ــة
األميركي ،إيــان بريمر ،أن واشنطن
فـ ـشـ ـل ــت ،خ ـ ـ ــال األشـ ـ ـه ـ ــر امل ــاضـ ـي ــة،
ف ــي إس ـق ــاط الــرئ ـيــس م ـ ــادورو ال ــذي
ي ـت ـم ـتــع ب ــدع ــم ك ــام ــل م ــن املــؤس ـســة
العسكرية ،معتبرًا أن «محاوالتها
امل ـس ـت ـم ــرة س ـت ـب ــوء ب ــال ـف ـش ــل مـ ــا لــم
تكسب هــذه املــؤسـســة إلــى جانبها،
من خالل رعاية نفوذها ومصالحها
ف ــي املــرح ـلــة امل ـق ـب ـلــة» .حــديــث تـقــول
املؤسسة العسكرية الفنزويلية إنه
يـقــارب نصف الحقيقة فــي الــوقــوف
إلـ ــى ج ــان ــب ال ـشــرع ـيــة الــدس ـتــوريــة؛
لكونه ال يراعي التجربة العسكرية
ال ـف ـن ــزوي ـل ـي ــة الـ ـت ــي لـ ــم ت ـت ـغ ـ ّـي ــر ول ــم
األوقــات ،وال بفعل
تتأثر في أصعب ّ
اإلغ ـ ــراءات الـتــي تــدفـقــت عليها منذ
اندالع األزمة.

ك ـش ـف ــت مـ ـعـ ـل ــوم ــات ح ـص ـل ــت ع ـل ـي ـهــا
«األخ ـب ــار» عــن نـشــاط إم ــارات ــي دؤوب
ضـ ـ ــد سـ ـلـ ـطـ ـن ــة ع ـ ـ ـمـ ـ ــان ،قـ ـ ــوامـ ـ ــه ع ـمــل
اس ـت ـخ ـبــاري تـنـشــط ف ـيــه األجـ ـه ــزة في
دبــي وأب ــو ظبي ضــد مسقط .ويظهر،
كما تفيد امل ـصــادر ،أن السلطنة التي
باتت تخوض ما يشبه الحرب الباردة
َ
َ
(بجناحي إمــارتــي أبو
مع اإلماراتيني
ظ ـبــي ودبـ ــي ف ـق ــط) ،وت ــواج ــه تـصــاعــد
الـ ـ ـخ ـ ــاف ـ ــات ال ـ ـصـ ــام ـ ـتـ ــة م ـ ـنـ ــذ األزمـ ـ ـ ــة
الخليجية ،قــد وجـهــت ضــربــات أمنية
موجعة إلى حركة التجسس اإلماراتية
الواسعة وتغلغلها.
ّ
وف ــي الـتـفــاصـيــل ،فـقــد تـمــكـنــت أجـهــزة
األمــن ُ
العمانية قبل مـ ّـدة من الحصول
ّ
ع ـل ــى م ـع ـل ــوم ــات ع ــن ش ـب ـكــة تـجــســس
إماراتية تنشط ضد السلطنة .وقادت
هــذه املعلومات إلــى انكشاف تفاصيل
الشبكة وتحديد أسماء جميع األفــراد
وال ـشــركــات املـتـعــاونــة معها وتوقيف
أفرادها ،وفق مصادر مطلعة .الحادثة
كـشـفــت لــأج ـهــزة ال ـع ـمــان ـيــة أن حــاكــم
دب ـ ــي ،م ـح ـمــد ب ــن راشـ ـ ــد ،كـ ــان يـتــدخــل

شـخـصـيــا ف ــي م ـلــف ال ـش ـب ـكــة ،م ــا فتح
الباب على توتر كبير بني الطرفني .إذ
أقــدمــت سلطات مسقط على مواجهة
أبـ ـ ــو ظـ ـب ــي ب ــاملـ ـعـ ـل ــوم ــات الـ ـت ــي ب ــات ــت
ب ـحــوزت ـهــا ،عـبــر رس ــال ــة تـهــديــد ّ
تخير
السلطات اإلمــارات ـيــة بــن فضح امللف
وإخراجه إلى العلن أو تزويد أبو ظبي
السلطنة بــأسـمــاء جميع الجواسيس
القدامى والجددّ .
الــرد اإلمــاراتــي ،تمثل بفتح ابــن راشــد
إثـ ــر ذلـ ــك خ ــط اتـ ـص ــال م ــع امل ـســؤولــن
ُ
َ
ميناء ي الدقم وصحار
العمانيني في
(امل ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــن لـ ـلـ ـم ــوان ــئ اإلم ـ ــاراتـ ـ ـي ـ ــة)
الس ـ ـتـ ــدراج ـ ـهـ ــم وت ـ ـقـ ــديـ ــم ع ـ ـ ــرض ل ـهــم
بعرقلة تطوير امليناءين ،مقابل رشى
س ـخ ـيــة ت ـض ـم ـنــت م ـن ـح ـهــم الـجـنـسـيــة
مبان سكنية وسيارات
اإلمــاراتـيــة مع
ٍ
وم ـب ــال ــغ م ــال ـي ــة .وسـ ــط هـ ــذه األجـ ـ ــواء،
وك ـم ــا تـفـيــد املـ ـص ــادر ،ع ـقــد الـسـلـطــان
قــابــوس بــن سعيد اجـتـمــاعــات بعيدة
ع ــن األضـ ـ ـ ــواء م ــع ب ـع ــض ال ـح ـك ــام فــي
اإلماراتِ ،م َّمن هم على خالف مع حكام
أبو ظبي ودبي.

أقدمت سلطات
مسقط على مواجهة
أبو ظبي بالمعلومات
التي باتت بحوزتها

وبحسب املصادر الخليجية ،فإن ملف
الصراع بني مسقط وأبو ظبي يأتي في
سـيــاق أشـمــل ،حيث يـقــود ولــي العهد
مـحـمــد ب ــن زايـ ــد ه ـجــومــا ّ ع ـلــى ك ــل من
تركيا وقطر ُ
وع ـمــان ،سخر لــه النظام
ً
امل ـص ــرف ــي ف ــي اإلمـ ـ ـ ـ ــارات .وفـ ـض ــا عــن
الخالف السياسي بني ابن زايــد وهذه
الدول ،فإن األخير على ما يبدو يتشدد
ف ــي مـقــاطـعــة ال ـب ـلــدان ال ـثــاثــة تـجــاريــا

اكتشفت األجهزة العمانية أن ابن راشد كان يتدخل شخصيًا في ملف الشبكة (أ ف ب)

بما يتجاوز مقاطعة قطر املعلنة إلى
ال ـح ـ ّـد م ــن ال ـت ـع ــاون االق ـت ـص ــادي .وقــد
عـمــد ج ـهــاز امل ـخــابــرات اإلم ــارات ــي إلــى
ت ـس ـخ ـيــر الـ ـنـ ـظ ــام املـ ـص ــرف ــي لـتـحــديــد
ه ــوي ــة ال ـش ــرك ــات ال ـت ـج ــاري ــة وال ـت ـجــار
ال ــذي ــن ي ـت ـعــام ـلــون م ــع دول م ـج ــاورة،
على رأسها قطر وتركيا ُ
وعمان .وتفيد
امل ـع ـل ــوم ــات بـ ــأن األجـ ـه ــزة اإلم ــارات ـي ــة
تستخدم منذ العام املاضي «أساليب
م ـل ـت ــوي ــة» ل ــإيـ ـق ــاع بـ ـه ــذه الـ ـش ــرك ــات،
ف ـقــد ان ـت ـحــل وك ـ ــاء ال ـن ـظ ــام امل ـصــرفــي
فــي اإلم ـ ــارات صـفــة ت ـ ّـجــار ،وتــواصـلــوا
مــع بعض الـشــركــات فــي ال ــدول الثالث
طــالـبــن مـنـهــا ت ـحــويــل شـحـنــاتـهــا من
اإلمارات وإليها مقابل عموالت مجزية.
وف ــي ح ــال مــواف ـقــة ال َـج ـهــة امل ـخــاطـبــة،
ُتـلـغــى الـصـفـقــة ُ
وي ــوض ــع َ ال ـك ـيــان على
«ق ــائ ـم ــة امل ــراقـ ـب ــة» ُ
وي ـخ ــض ــع لـتــدابـيــر
مــراقـبــة صــارمــة قــد تـصــل إل ــى توقيفه
عن العمل.
وبـ ـ ــال ـ ـ ـعـ ـ ــودة إلـ ـ ـ ــى شـ ـبـ ـك ــة ال ـت ـج ـس ــس
اإلم ــاراتـ ـي ــة ،ف ــإن اب ــن راش ـ ــد ،ف ــي إط ــار
تـ ـجـ ـنـ ـي ــده لـ ـلـ ـمـ ـس ــؤول ــن ف ـ ــي املـ ــوانـ ــئ
ال ـع ـم ــان ـي ــة واس ـ ـتـ ــدراج ـ ـهـ ــم ،ع ـم ــد إل ــى
األسـ ـل ــوب اآلن ـ ــف ،وه ــو أس ـل ــوب سبق
أن اسـتـخــدمـتــه امل ـخ ــاب ــرات اإلمــارات ـيــة
لــإي ـقــاع بـعـ َمــاء م ـخــابــرات م ــن بـلـ َـدان
مختلفةُ ،يعتقل إثرها العنصر وتؤخذ
معلومات منه عــن بلده مقابل إطــاق
ســراحــه .لكن الجهد اإلم ــارات ــي ّ
برمته
ان ـت ـه ــى إل ـ ــى ف ـش ــل ب ـع ــد ك ـش ــف ج ـهــاز
امل ـخــابــرات الـعـمــانــي شبكة التجسس
وتوقيف أفرادها.
يــذكــر أن «األخ ـبــار» نـشــرت فــي تموز/
يــولـيــو املــاضــي ضـمــن مـلــف «اإلم ــارات
ليكس» برقيات من السفارة اإلماراتية
لدى مسقط ،توضح حنق أبو ظبي على
ما تعتبره انحياز مسقط إلى الدوحة
في األزمة الخليجيةَ ،
وي ِرد فيها« :ال بد
لنا من تحرك باتجاه السلطنة لثنيها
بالترغيب أو الترهيب».
(األخبار)

سوريا

احتجاجات دير الزور تختبر نفوذ «قسد» ...ورقتا النفط والعشائر العربية
وسط رهانات محلية وإقليمية على
استثمار النفط ،ودور العشائر العربية
في الصراع على مستقبل منطقة
الجزيرة السورية ،تبدو «قوات سوريا
الديموقراطية» ،ومن خلفها
قيادتها السياسية ،أمام اختبار جديّ
يحمل تحديات قد تتخطى ما ّ
مر في
مرحلة الحرب الساخنة ضد «داعش»،
كما قد ّ
تهدد هيكلها الحالي
دير الزور ـــ األخبار
ل ــم ت ـخ ــرج االح ـت ـج ــاج ــات الـشـعـبـيــة
ال ـت ــي ت ـش ـهــدهــا أري ـ ـ ــاف ديـ ــر الـ ــزور
منذ أكثر من عشرة أيــام ،عن سياق
م ــوج ــة ال ـغ ـض ــب ال ـش ـع ـبــي ف ــي تـلــك
املـنــاطــق ،والـتــي ب ــدأت مـنــذ سيطرة
«ق ـ ـ ـ ــوات سـ ــوريـ ــا ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة»
عـلـيـهــا ،ول ــم ت ـن ـتــهِ ب ــإع ــان «هــزيـمــة
داع ـ ـ ــش» ال ـع ـس ـك ــري ــة ف ــي الـ ـب ــاغ ــوز.
جــولــة واح ــدة فــي أري ــاف ديــر الــزور
ّ
لتلمس
الشمالية والـغــربـيــة ،تكفي
ن ـ ـ ـشـ ـ ــاط خـ ـ ــايـ ـ ــا ت ـ ــابـ ـ ـع ـ ــة لـ ـجـ ـه ــات

مـتـعــددة :الـعـبــارات املــؤيــدة لتنظيم
ّ
«داع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ت ـ ـغـ ــطـ ــي ج ـ ـ ـ ـ ـ ــدران قـ ــرى
ّ
دي ـ ــر ال ـ ـ ــزور مـ ـت ــوع ــدة بـ ـق ــرب ع ــودة
التنظيم ،و«الـحـســاب الـعـسـيــر» ملن
نشط ض ـ ّـده .كــذلــك ،تحضر عـبــارات
ٌ
م ـن ــاص ــرة لـفـصــائــل «درع ال ـف ــرات»،
وأخ ـ ــرى م ــؤي ــدة لـلـجـيــش ال ـس ــوري،
ّ
خاصة في ريــف الحسكة الجنوبي
املتصل جغرافيًا بــريــف ديــر ال ــزور.
ّ
ول ـ ـعـ ــل س ـي ـط ــرة «ق ـ ـسـ ــد» ال ـســري ـعــة
على تلك املنطقة ،وتجنيدها عــددًا
مـ ــن س ـك ــان ـه ــا فـ ــي ص ـف ــوف ـه ــا ،أتـ ــاح
املجال أمام نشاط أفراد تلك الخاليا
ل ـضــرب اس ـت ـقــرار ن ـفــوذ «ق ـس ــد» من
ً
الـ ــداخـ ــل ،وهـ ــو م ــا ق ــد ي ـفـ ّـســر م ـثــا،
التفجيرات املـتـكــررة التي تشهدها
املنطقة هناك.

احتكار النفط ...وغياب
الخدمات
ورغم أن التظاهرات حملت طابعًا
خ ــدمـ ـي ــا ح ـ ــن ا نـ ـطـ ـلـ ـق ــت ف ـ ــي ب ـل ــدة
ال ـب ـص ـيــرة ،إال أن ـهــا ع ــادت ورفـعــت
م ـ ـطـ ــا لـ ــب س ـ ـيـ ــا س ـ ـيـ ــة ،ب ـ ــا لـ ـ ـت ـ ــوازي
م ــع ت ـ ّ
ـوس ـع ـه ــا ن ـحَــو قـ ــرى وب ـل ــدات
وا س ـ ـ ـعـ ـ ــة فـ ـ ــي ر يـ ـ ــفـ ـ ــي د يـ ـ ـ ــر ا لـ ـ ـ ــزور
الـشــرقــي والـغــربــي ،وال سـيـمــا بعد
ق ـتــل «ق ـس ــد» أرب ـع ــة مــدن ـيــن خــال
م ــداه ـم ــة م ـن ــزل ف ــي ق ــري ــة ص ـف ـيــان.
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تحسن واقع الخدمات في أرياف دير الزور (أ ف ب)
تهيمن «قسد» على إنتاج النفط من دون أن ّ

وسرعان ما تحولت االحتجاجات
إلـ ـ ـ ـ ــى إض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراب ش ـ ـعـ ـ ـب ـ ــي ل ـ ـس ـ ـكـ ــان
ُالـبـصـيــرة وال ـب ـلــدات الـتــابـعــة لـهــا،
أ ُغـ ِـل ـ ِقــت خــالــه امل ـحــات الـتـجــاريــة،
وقـ ـط ـ َـع ــت ط ــري ــق ال ـح ـس ـك ــة ـ ـ ـ ـ ـ دي ــر
الــزورُ ،
ومنع دخــول صهاريج نقل
ال ـن ـفــط ال ـق ــادم ــة م ــن ال ـح ـس ـكــة إلــى
حقول دير الزور ،في محاولة لرفع
منسوب الضغط على «قسد».
وت ـ ـ ـ ـ ــروي عـ ـ ـ ــدة م ـ ـ ـصـ ـ ــادر أن س ـبــب
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ال ــرئـ ـي ــس ،تـهـمـيــش
قـيــادة «قـســد» لـ «مجلس ديــر الــزور
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري» وك ـ ـ ـبـ ـ ــار مـ ـس ــؤولـ ـي ــه،
وخ ــاص ــة رئـيـســه أح ـمــد أب ــو خــولــة،
وعـ ــدم ت ـقــديــرهــا ل ـس ـقــوط أك ـث ــر مــن
 400من عناصره في معارك هجني
وال ـ ـ ـبـ ـ ــاغـ ـ ــوز ،كـ ـم ــا اس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــاؤه مــن
احـتـفــال «إع ــان الـنـصــر» العسكري
عـلــى «داعـ ــش» ال ــذي أق ـيــم فــي حقل
ال ـع ـم ــر ال ـن ـف ـط ــي .وت ــؤك ــد املـ ـص ــادر
ذات ـ ـهـ ــا أن «كـ ـ ــل ت ـض ـح ـي ــات س ـك ــان
امل ـن ــاط ــق ل ــم ي ــره ــا م ـس ــؤول ــو قـســد،
ال ــذي ــن ي ــواص ـل ــون حـمـلــة اع ـت ـقــاالت
تـعـسـفـيــة ب ـحــق س ـك ــان أريـ ـ ــاف ديــر
ال ـ ــزور» .وت ـض ـيــف أن ت ـلــك املـنــاطــق
تعاني من فوضى أمنية ،مع تراخي
«قـســد» فــي الـتـعــامــل مــع اللصوص
وقطاع الطرق الذي ينشطون بشكل
م ـل ـح ــوظ هـ ـن ــاك .وتـ ـش ــرح امل ـص ــادر

أن «م ــن األس ـب ــاب الــرئـيـســة للنقمة
الـشـعـبـيــة ،هيمنة قـســد عـلــى إنـتــاج
ال ـن ـفــط ،ف ــي م ـقــابــل ع ــدم تحسينها
واقـ ـ ـ ــع ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ف ـ ــي أري ـ ـ ـ ــاف دي ــر
ال ــزور التي دخلتها منذ قــرابــة عام
ونـصــف ع ــام ،السـيـمــا مــع االنـقـطــاع
التام للكهرباء واملياه وعدم تشغيل
ش ـب ـكــات ّ
ري األراض ـ ـ ــي ال ــزراعـ ـي ــة»،
وه ــذا مــا رفــع نسبة املـنـخــرطــن في
االحتجاجات.
وتشرح مصادر «األخبار» أن «قسد»
ُ
ت ـ ـهـ ـ ّـرب ال ـن ـف ــط ع ـب ــر ص ـه ــاري ــج إل ــى
مناطق سيطرة الفصائل املدعومة
مــن تــركـيــا ،مــن خ ــال تـجــار وسـطــاء
ّ
خاصة ،وتبيع البرميل
وعبر معابر
الواحد بنحو  55دوالرًا ،فيما رفعت
سعر ليتر البنزين املكرر محليًا في
ريف دير الزور من  65إلى  150ليرة
س ــوري ــة ،ولـيـتــر املـ ــازوت مــن  50إلــى
 140لـيــرة .وتكشف املـصــادر أن هذا
التهريب يلقى ترحيبًا وتشجيعًا من
الـجــانــب األم ـيــركــي ،ال ــذي يطلب في
املقابل منع إيـصــال املـحــروقــات إلى
مناطق سيطرة الحكومة السورية.
وفــي السياق نفسه ،قــام عناصر في
«الـتـحــالــف ال ــدول ــي» ب ـطــرد ورش ــات
ح ـكــوم ـيــة م ــن ح ـقــل ال ـع ـمــر الـنـفـطــي
ومعمل «كونيكو» للغاز ،كانت تقوم
بعمليات إصــاح اسـتـعــدادًا لتمرير

النفط والغاز ملناطق سيطرة دمشق،
م ــن ط ــري ــق ال ـت ـع ــاق ــد م ــع مـتـعـهــديــن
مدنيني.

خوف من «استثمار» العشائر
ترى أوساط «قسد» أن تلك التطورات
أت ــت بـتـحــريــض م ــن «خ ــاي ــا داع ــش
ودرع الفرات» بهدف زعزعة استقرار
املـنـطـقــة وتــألـيــب األه ــال ــي ،مستندة
تصريحات صدرت منذ
في ذلك إلى
ّ
أيام عن القيادي املنشق طالل سلو،
قال فيها إن تحالف «قسد» سينهار،
ّ
املكون العربي ستكون له كلمة،
وإن
ول ـ ـ ــن يـ ــرضـ ــى ت ـه ـم ـي ـش ــه امل ـس ـت ـم ــر،
مـقــابــل الهيمنة الـكــرديــة العسكرية
واالقتصادية .وفي هذا السياق ،نشر
«املجلس األعلى للقبائل والعشائر
ال ـســوريــة» ،املــدعــوم مــن تــركـيــا ،عبر
ص ـف ـح ــات ــه عـ ـل ــى مـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االج ـت ـم ــاع ــي ،أن «ل ـ ـقـ ـ ً
ـاء ج ـم ــع ق ــادة
فصائل املنطقة الشرقية املنضوين
تـ ـح ــت رايـ ـ ـ ــة الـ ـجـ ـي ــش ال ــوطـ ـن ــي مــع
مـ ـس ــؤول ــن أت ـ ـ ـ ــراك ،ل ـت ـش ـك ـيــل جـســم
ع ـس ـك ــري ج ــدي ــد ل ـت ـحــريــر مـحــافـظــة
دي ــر الـ ـ ــزور» ،فــي م ـ ـ َـوازاة زيـ ــارة وفــد
من املجلس الرئاسة التركية ،حيث
التقى نائب الرئيس فؤاد أقطاي.
وال تخفى خشية «قسد» من امتداد
االح ـت ـج ــاج ــات إلـ ــى ال ــري ــف ال ـغــربــي

القريب مــن الــرقــة ،مــا يعني احتمال
ّ
تمددها إلى أريــاف الرقة ،وال سيما
ت ـ ــل أب ـ ـيـ ــض الـ ـق ــريـ ـب ــة م ـ ــن ال ـ ـحـ ــدود
التركية ،وهــو مــا يفتح املـجــال أمــام
تـ ـح ــويـ ـلـ ـه ــا إلـ ـ ـ ــى ص ـ ـ ـ ــدام عـ ـسـ ـك ــري،
خصوصًا في ضوء تواتر املعلومات
عــن وجــود خاليا عسكرية مدعومة
تــركـيــا ،قــد تستثمرها األخ ـيــرة ضد
«قـ ـس ــد» .ه ــذا ال ـخ ــوف دف ــع األخ ـيــرة
إلــى السعي لــدى «التحالف» وطلب
وس ـ ــاطـ ـ ـت ـ ــه م ـ ـ ــع ش ـ ـ ـيـ ـ ــوخ ووج ـ ـ ـهـ ـ ــاء
العشائر في أرياف دير الزور ،لوقف
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات واح ـ ـتـ ــوائ ـ ـهـ ــا ،وه ــو
ً
م ــا حـصــل ف ـع ــا ،بـعــدمــا الـتـقــى وفــد
مــن «ق ـســد» وآخ ــر مــن «مـجـلــس ديــر

طرد «التحالف»
أخيرًا ورشًا حكومية
من حقل العمر
ومعمل «كونيكو»

الزور املدني» وجهاء عشائر املنطقة
ف ــي ب ـل ــدة ال ـك ـس ــرة .وت ـن ـقــل م ـصــادر
ع ــن ب ـع ــض م ــن حـ ـض ــروا االج ـت ـم ــاع
قولهم إن الوجهاء حـ ّـددوا مجموعة
م ـ ــن املـ ـط ــال ــب ل ـل ـع ـم ــل عـ ـل ــى ت ـهــدئــة
األه ـ ــال ـ ــي وإيـ ـ ـق ـ ــاف االحـ ـتـ ـج ــاج ــات،
ي ـم ـك ــن ت ـل ـخ ـص ـي ـهــا بـ ـ ـ ــ«اإلف ـ ـ ــراج عــن
ك ــاف ــة املـعـتـقـلــن ووق ـ ــف االع ـت ـق ــاالت
ال ـت ـع ـس ـف ـي ــة ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى وق ــف
التعامل السيئ مع أهالي ريــف دير
ال ـ ــزور ف ــي ك ــل م ــن الـحـسـكــة وال ــرق ــة،
وإل ـغ ــاء التجنيد اإلج ـب ــاري لشباب
دي ــر ال ــزور واالك ـت ـفــاء بــالــراغـبــن في
ال ـت ـطــوع ،وص ــرف حـ ّـصــة م ــن النفط
إلع ـ ـ ـ ــادة تـ ـخ ــدي ــم الـ ـبـ ـن ــى ال ـت ـح ـت ـيــة،
وم ـ ــراع ـ ــاة ث ـق ــل امل ـ ـكـ ــون ال ـع ـش ــائ ــري
والعربي».
هذه التطورات تدفع قادة «قسد» إلى
الحرص على تطويق االحتجاجات
ومـ ـن ــع امـ ـت ــداده ــا إل ـ ــى ريـ ـف ــي ال ــرق ــة
وال ـح ـس ـكــة ال ـج ـن ــوب ــي .وقـ ــد تفضي
الحـقــا إل ــى والدة مـقـتــرحــات إلعـطــاء
املكون العربي حضورًا أكثر فاعلية،
ف ــي م ـح ــاول ــة ل ـض ـمــان ب ـقــائــه داخ ــل
هيكلها العسكري والـسـيــاســي ،وال
سيما أن الحديث عــن دور العشائر
ّ
شرقي الفرات بات جزءًا
في مستقبل
ال يتجزأ من أدبيات مسؤولي الدول
املعنية بامللف السوري.

