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ما لم يكن يتوقعه تنظيم «داعش» حدث في ريف دير الزور .تجنبه الصدام املباشر
مع العشائر سرعان ما سقط مع أول احتكاك مع عشيرة الشعيطات ،التي وإن كانت قد
خسرت الكثير من أفرادها بسكاكني «داعش» وتهجير عائالتها من قراها ،إال أنها يبدو قد
أسست ملرحلة ما أصبحت تسمى «املقاومة الشعبية» ضد «داعش»

«داعش» و«الشعيطات»

صراع على
النفط ...والحياة!

زياد غصن
ف��ي مقاهي دم�ش��ق ،وال سيما تلك التي
يقصدها بكثرة أبناء دير الزور ،ال يمكن
ل�ل��دخ��ان املنبعث م��ن «أراك �ي��ل» ال��زب��ائ��ن
أن يحجب س�ي�ط��رة ت �ط��ورات م��ا يحدث
في ريف املدينة الشرقية من البالد على
نقاشات الكثيرين ،كما أن حالوة الشاي
«ال �خ �م �ي��ر» ال� ��ذي ي�ت�ن��اول��ه م�ع�ظ��م أب�ن��اء
ال��دي��ر ل��م تخف م ��رارة أخ�ب��ار اإلع��دام��ات
وامل � �ج � ��ازر ال �ج �م��اع �ي��ة ال� �ت ��ي ي� �ق ��وم ب�ه��ا
تنظيم «داعش» هناك.
على إح��دى الطاوالت في مقهى شعبي،
ب��دأ ع��دد م��ن أب�ن��اء محافظة دي��ر ال��زور،
وم� � ��ن ب �ي �ن �ه��م م� � �س � ��ؤول ح� ��زب� ��ي رف� �ي ��ع،
ي �ش��رح��ون ل �ـ «األخ� �ب ��ار» م� ��اذا ح ��دث في
الفترة األخ�ي��رة ،ليوضحوا ف��ي مستهل
حديثهم أن من الضروري الوقوف على
تفاصيل دخول محافظة دير الزور على
ً
خ��ط األزم ��ة ،وت�ط��ورات ذل��ك وص��وال إلى
مرحلة «داعش» لفهم حقيقة ما يحدث.
فاملدينة ،التي تبعد عن دمشق نحو 450
كم ،كانت من أولى املناطق السورية التي
شهدت تظاهرات قوامها األعظم ّ
تكون
من أبناء الريف ،الذين عادوا ونقلوا هذه
التظاهرات إلى الريف عبر بوابة منطقة
القورية ،ليجري بعد فترة زمنية إنشاء
مجموعات مسلحة عمدت إلى مهاجمة
وح � � ��دات ع �س �ك��ري��ة م �ت �م��رك��زة ف� ��ي ع��دة
مناطق م��ن ال��ري��ف «ال��دي��ري» كمدينتي
البوكمال ،التي ك��ان يقوم على أطرافها
م�ق��ر ل�ل�ف��رق��ة  ،17وامل �ي��ادي��ن ،ال�ت��ي كانت
ت �ت �م��رك��ز ف ��ي ق�ل�ع�ت�ه��ا إح � ��دى ال ��وح ��دات

العسكرية .ون�ظ�رًا إل��ى ع��دم ت��واف��ر إرادة
قتال آن��ذاك ُسحبت الوحدات العسكرية
ُ
وأعيد تجميعها لتغيب بعد فترة ،وعلى
ن�ح��و ك��ام��ل ،م��ؤس �س��ات ال��دول��ة األم�ن�ي��ة
وال �ع �س �ك��ري��ة ع��ن ري ��ف امل �ح��اف �ظ��ة ،وه��و
م��ا أت��اح للمسلحني االس�ت�ف��راد بالريف
ونهبه وسرقته.
ل�ك��ن ط �م��وح ت�ل��ك امل �ج �م��وع��ات امل�س�ل�ح��ة،
واملنضوية تحت راية تنظيمات عديدة،
ك ��ان ك �ب �ي �رًا ،أو ب��األح��رى أخ ��ذ ي�ك�ب��ر مع
سهولة وس��رع��ة سيطرتها على الريف،

لتكون الوجهة التالية ملسلحي الريف
مدينة دير الزور ،وقد كان لهم ما أرادوا
م ��ن خ�ل�ال س�ي�ط��رت�ه��م ع �ل��ى أح �ي ��اء ع��دة
ف �ي �ه��ا ،وه ��و م��ا ج �ع��ل الح �ق��ًا أب �ن��اء ه��ذه
املدينة ،الذين نزحوا نحو مدينتي الرقة
والحسكةُ ،ي ّ
حملون الريف مسؤولية ما
حصل بمدينتهم ،م��ن تخريب وتدمير
وس ��رق ��ة ل �ل �م �ن��ازل وامل �م �ت �ل �ك��ات ال �ع��ام��ة
والخاصة.
ول �ي��س ه� ��ذا ف �ح �س��ب ،ف �م��ا ت �ع��رض��ت له
املنشآت العامة والخاصة بمستودعاتها

قطع رأس صحفي أميركي
ً
نشر تنظيم «داعش» تسجيال مصورًا يظهر قطع رأس الصحفي األميركي،
ستيفن سوتلوف .في املقطع يقول سوتلوف قبل قتله إنه «يدفع ثمن» التدخل
األميركي ،في الوقت الذي ّ
وجه فيه رجل مقنع من عناصر «داعش» رسالة
إل��ى الرئيس األميركي ،ب��اراك أوب��ام��ا ،ق��ال فيها« :كما تستمر صواريخكم
بضرب شعبنا ،ستستمر سكيننا بضرب أعناق شعبك».
وتوجه «داع��ش» في رسالتها املسجلة تهديدات بقتل الرهينة ال��ذي يحمل
الجنسية البريطانية ،ديفيد هاينز .وفي أول رد فعل رسمي ،قالت املتحدثة
باسم وزارة الخارجية األميركية ،جني بساكيّ ،إن «اللجنة االستخبارية تقوم
بالتحقق من صحة هذا الفيديو».
من جهته ،قال املتحدث باسم عائلة ساتلوف ،باراك بارفي ،إن العائلة على
علم بهذا التسجيل وإنهم يقومون بالحداد بصورة خاصة.
(األخبار)

ال � �ض � �خ � �م� ��ة وخ � � �ط � � ��وط إن � �ت� ��اج � �ه� ��ا ف��ي
محافظتي الحسكة وال��رق��ة من عمليات
ن�ه��ب وس��رق��ة ،ج��رى ف��ي ج��زء كبير منه
ع �ل��ى أي � ��دي م�س�ل�ح��ي ري� ��ف دي� ��ر ال � ��زور،
الذين سيطروا كذلك على حقول للنفط
وال�غ��از ،وعملوا على استثمارها وبيع
منتجاتها لسماسرة محليني وأجانب،
وح �ف��اظ��ًا ع �ل��ى م��ا ك��ان��وا ي�ح�ق�ق��ون��ه من
أرباح هائلة ،فإنهم لم يمانعوا يومًا من
تغيير والءات �ه��م وان�ت�م��اءات�ه��م ليكونوا
دائ �م��ًا م��ع األق ��وى ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ،فتنقلوا
ً
مثال من الوالء لـ«الجيش الحر» ليلبسوا
عباءة جبهة «النصرة» ومن ثم مبايعة
كثيرين منهم لتنظيم «داعش».

الوالء لألقوى
لم يدخل تنظيم «داعش» على خط ريف
امل�ح��اف�ظ��ة ،ب��رغ��م سيطرته الكاملة على
مدينة ال��رق��ة ،تحسبًا ل��رد فعل العشائر
ً
أوال ،ولرغبته بعدم الدخول في مواجهة
ت �س �ت �ن��زف ق � ��واه ال �ب �ش��ري��ة ب��ال �ن �ظ��ر إل��ى
ات �س��اع م�س��اح��ة ال��ري��ف وث�ق�ل��ه السكاني
ً
ث��ان�ي��ًا ،ل�ك��ن ه��ذا امل��وق��ف ل��م ي��دم ط��وي�لا،
وخ ��اص ��ة م ��ع ان� �ت� �ص ��ارات ال �ت �ن �ظ �ي��م في
م�ح��اف�ظ��ة امل��وص��ل ال �ع��راق �ي��ة ،وح�ص��ول��ه
ع�ل��ى أس�ل�ح��ة وم �ع��دات وآل �ي��ات متطورة
جرى نقل معظمها إلى سوريا ،فتحرك
التنظيم نحو ري��ف ال��دي��ر ،معتمدًا على
ع �ن �ص��ري��ن رئ �ي �س�ين ل �ل �ن �ج��اح وت�ح�ق�ي��ق
م ��راده :نشر ال��رع��ب والهلع ب�ين السكان
وعناصر املجموعات املسلحة املتكونة
م ��ن ال �ع �ش��ائ��ر األس ��اس� �ي ��ة ،واس �ت �خ ��دام
األسلحة واآلليات الحديثة التي غنمها
من القوات العراقية.
ع� �ل ��ى أه� �م� �ي ��ة ج� �م� �ي ��ع م� �ن ��اط ��ق ال ��ري ��ف
«ال��دي��ري» ،إال أن امل�س��ؤول الحزبي يرى
م ��ن وج �ه��ة ن �ظ��ره أن األه� ��م ف ��ي م�س�ي��رة
سيطرة «داع��ش» خالل األشهر املاضية
تتمثل في ث�لاث مناطق رئيسية تحمل
ك ��ل م �ن �ه��ا رس ��ال ��ة م �ع �ي �ن��ة .ف �ف��ي ن��اح�ي��ة
خ�ش��اب ،ال�ت��ي ُع��رف مسلحوها بالغنى
الفاحش وبأنهم أول من زان النقود التي
ك �س �ب��وه��ا ج � ��راء س��رق �ت �ه��م مل �س �ت��ودع��ات
م��ؤس �س��ات ال ��دول ��ة وص ��وام ��ع ال �ح �ب��وب
وب�ع��ض آب��ار ال�ن�ف��ط ،فقد ب��اي��ع سكانها
ال �ت �ن �ظ �ي��م ح �ق �ن��ًا ل �ل ��دم ��اء أو ت �ن �ف �ي �ذًا مل��ا

اش�ت�ه��ر ب��ه ال��ري��ف خ�ل�ال ه��ذه األزم ��ة من
ان �ح �ي ��ازه ل�ل�أق ��وى ،إن �م��ا ذل� ��ك ل ��م يمنع
التنظيم من دخ��ول الناحية ،ومصادرة
أموال املسلحني والسكان وممتلكاتهم.
أما في الشحيل ،التي كانت تمثل املعقل
األول لـ«جبهة النصرة» ،فإن املفاوضات
بني التنظيم وبعض الفصائل املسلحة
أفضت إلى تحييد الناحية عن املواجهة،
التي كان قد استعد لها الطرفان ،مقابل
ب �ي �ع��ة «ال� ��دول� ��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة ف ��ي ال �ع ��راق
وال � � �ش� � ��ام» ،وم � � ��رة أخ � � ��رى ن �ك ��ث ت�ن�ظ�ي��م
«داعش» بما جرى االتفاق عليه ،وأخرج
س �ك��ان ال�ن��اح�ي��ة ل�ي�ق�ي�م��وا ف��ي ال�ص�ح��راء

 27غارة على جوبر ...و«النصرة» تفاوض األمم المتحدة
ب �ي �ن �م��ا ت �س �ت �م��ر امل � �ع� ��ارك ب �ي�ن ال �ج �ي��ش
وامل�س�ل�ح�ين ف��ي محيط ري��ف القنيطرة
على ال�ح��دود م��ع ال�ج��والن املحتل ،رفع
م�س�ل�ح��و «ج �ب �ه��ة ال �ن �ص��رة» أم ��س راي��ة
ك �ب �ي��رة ل � �ـ«س ��وري ��ا ال � �ح� ��رة» ف ��ي م�ع�ب��ر
ال �ق �ن �ي �ط��رة ،ف ��ي ح�ي�ن ط��ال��ب امل �ق��ات �ل��ون
الذين يحتجزون عشرات من أفراد قوات
حفظ السالم برفع تنظيمهم من القائمة
الدولية لإلرهاب.
وق � � ��ال ق ��ائ ��د ج� �ي ��ش ف� �ي� �ج ��ي ،م ��وزي ��س
ّ
تيكويتوجا ،إن «املقاتلني االسالميني
ال� ��ذي� ��ن اح � �ت � �ج� ��زوا االس� � �ب � ��وع امل ��اض ��ي
ع� �ش ��رات م ��ن ج �ن��ود ف �ي �ج��ي امل �ش��ارك�ي�ن
ف ��ي ق � ��وات ح �ف��ظ ال� �س�ل�ام ف ��ي ال �ج ��والن
ي� �ط ��ال� �ب ��ون ك� ��ذل� ��ك ب� ��دف� ��ع ت �ع ��وي �ض ��ات
ع ��ن زم�ل��اء ل �ه��م ق �ت �ل��وا خ�ل�ال امل� �ع ��ارك».
ول �ف��ت إل ��ى أن «امل �ف��اوض��ات ب�ي�ن جبهة
النصرة ووف��د جديد م��ن االم��م املتحدة
ّ
تسارعت» .وأض��اف أن «جبهة النصرة
تطلب تعويضًا عن ثالثة من مقاتليها
لقوا حتفهم خ�لال مواجهات مع قوات
ح� �ف ��ظ ال � � �س �ل ��ام ،وت � �ق� ��دي� ��م م� �س ��اع ��دات
إنسانية لسكان معقل لهم على مشارف

العاصمة السورية ،ورفع اسم التنظيم
م ��ن ق��ائ �م��ة األم � ��م امل �ت �ح��دة ل�ل�م�ن�ظ�م��ات
االرهابية املحظورة».
في سياق آخ��ر ،يستمر هجوم الجيش
ال�ع�ن�ي��ف ع�ل��ى ح��ي ج��وب��ر ش��رق دمشق
ل �ل �ي��وم ال� �س ��ادس ع �ل��ى ال� �ت ��وال ��ي .وك ��ان
ي� ��وم أم� ��س األع� �ن ��ف م �ن��ذ ب� ��دء ال�ع�م�ل� ّي��ة
العسكرية للجيش ال�س��وري ،بعد شنه
أكثر من  25غارة جوية .مصدر عسكري
ن�ف��ى ل �ـ«األخ �ب��ار» أن ي�ت� ّ�م «ق��ري�ب��ًا إع�لان
ح� ��ي ج ��وب ��ر م �ن �ط �ق��ة آم � �ن ��ة وم � �ح� ��ررة»
على ال��رغ��م م��ن العملية ال��واس�ع��ة التي
ّ
ينفذها الجيش .وأش��ار املصدر ال��ى أن
هذه العملية «ستكون بداية النسحاب
امل�س�ل�ح�ين م��ن ع��دد م��ن أح �ي��اء املنطقة،
ّ
تحصن العديد منهم في األنفاق»،
رغم
الف �ت��ًا ال ��ى «م�ق�ت��ل ال �ع �ش��رات م�ن�ه��م منذ
ب ��دء ال �ه �ج��وم» .وأك ��د امل �ص��در ن�ف�س��ه أن
«العملية ل��ن تتوقف حتى إح��راز ّ
تقدم
م� �ي ��دان ��ي م �ل �م��وس ع �ل��ى االرض» .م��ن
ج�ه�ت��ه ،ق��ال «امل��رص��د ال �س��وري لحقوق
االنسان» املعارض ،أم��س ،إن الطائرات
الحربية ن�ف��ذت « 27غ��ارة على مناطق

في حي جوبر منذ صباح اليوم» ،الفتًا
ال ��ى أن «ع ��دد ال �غ ��ارات ع�ل��ى ج��وب��ر هو
األك �ث��ر م�ن��ذ ب ��دء ال �ه �ج��وم ع�ل��ى ال �ح��ي».
وأش ��ار «امل��رص��د» ال��ى «مقتل العشرات
من مقاتلي املعارضة» .في الوقت نفسه،
ّ
صعد الجيش ضرباته الجوية في كل
م ��ن ج �س��ري��ن وزب ��دي ��ن وع �ي�ن ت��رم��ا في
الغوطة الشرقية .ال��ى ذل��ك ،ذك��ر مصدر
عسكري لوكالة «سانا» أن «قذيفة هاون
سقطت على سوق الهال في الزبلطاني
في العاصمة وأدت ال��ى إصابة ثمانية
مواطنني بإصابات متفاوتة الخطورة».

«جبهة النصرة»
تعدم  33من مسلحي
«الجيش الحر» في ريف إدلب

ف��ي م � ��وازاة ذل� ��ك ،اس �ت �م��رت امل��واج �ه��ات
العنيفة أمس على ّ
عدة محاور في ريف
حماه بني الجيش السوري والجماعات
امل�ع��ارض��ة .وش�ه��دت مدينة حلفايا في
ري ��ف امل �ح��اف �ظ��ة االش �ت �ب��اك��ات األع �ن��ف،
ح �ي��ث ق �ت��ل ف �ي �ه��ا ق ��ائ ��د «ل � � ��واء ش �ه��داء
كفر زي�ت��ا» وض��اح املضحي .ف��ي الوقت
نفسه ،أغ��ار س�لاح الجو على تجمعات
املسلحني في قرية تل خزنة ،فيما دارت
معارك في محيط بلدة محردة.
ع�ل��ى ص�ع�ي��د آخ� ��ر ،أخ �ل��ى «ل � ��واء األم ��ة»
ال �ت��اب��ع ل �ـ«ال �ج �ي��ش ال� �ح ��ر» أم� ��س ك��اف��ة
ً
مقاره من ريف إدلب ،شماال ،واتجه الى
ال��رق��ة ب�ع��د مبايعته «داع� ��ش» ،بحسب
ب �ي��ان ل ��ه ،وه ��و «ال � �ل� ��واء» ال �ث��ان��ي ال ��ذي
يبايع «داع ��ش» وينسحب م��ن املنطقة
بعد «ل��واء داوود» .وفي السياق نفسه،
أشارت املصادر امليدانية الى أن «جبهة
النصرة» أعدمت  33عنصرًا من إحدى
الكتائب التابعة لـ«الجيش الحر» ،بعد
ّ
يخص
رفضهم تنفيذ أوام��ره��ا ف��ي م��ا
الهجوم على معسكر وادي الضيف في
ّ
ريف إدلب .إلى ذلك ،أكد مصدر عسكري

ل �ـ«س��ان��ا» أن « 13ق��ذي�ف��ة ه ��اون سقطت
على أحياء الجامعة والسكن الشبابي
وال �ك��ون �س��روة ف��ي ال�ج�ه�ت�ين ال�ش�م��ال�ي��ة
والغربية م��ن مدينة إدل��ب ،م��ا أدى إلى
إص��اب��ة م��واط�ن�ين اث �ن�ين ت��م إسعافهما
إلى املشفى الوطني في إدلب».
ف� ��ي دي� � ��ر ال� � � � ��زور ،ت �س �ت �م��ر ال� �ط ��ائ ��رات
الحربية ف��ي قصف تجمعات «ال��دول��ة
االس �ل ��ام � � �ي� � ��ة» ف� � ��ي ال� � ��ري� � ��ف ال� �ش ��رق ��ي
ل �ل �م �ح��اف �ظ��ة ،ح �ي��ث أغ � ��ارت أم ��س على
م��راك��زه��م ف��ي ك��ل م��ن مدينتي القورية
والبوكمال ،ما أدى الى مقتل أحد أمراء
«داعش» املدعو «أبو دجانة القزبيري»
مع عدد من مرافقيه.
وفي ريف حلب الشرقي ،وفيما استهدف
س�ل�اح ال �ج��و م��واق��ع ت��اب �ع��ة ل� �ـ«داع ��ش»
ف��ي م��دي�ن��ة ال �ب��اب ،ان��دل �ع��ت اش�ت�ب��اك��ات
بني التنظيم و«الجبهة اإلسالمية» في
بلدة احتيمالت في الريف الشمالي ،في
الوقت ال��ذي خ��اض فيه الجيش معارك
مع املسلحني في بستان القصر ومحيط
سجن حلب املركزي.
(األخبار)

