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تقرير

في سوق الحرب:

ـثمرين

«لجان مصالحات» مقابل فديات!

دونما أي تفويض
رسمي أو قانوني ،تقوم
مجموعات تطلق على
نفسها «لجان للمصالحة
الوطنية» بإدارة اتصاالت
ّ
مع المسلحين لتحرير
المخطوفين ،مقابل
دفع فديات لهم،
بينما تحصل هي على
عموالتها الخاصة
ريف دمشق ــ ليث الخطيب

دون أن ينكر األخطاء التي تتحملها
امل ـ ـصـ ــارف أيـ ـض ــا ،فـبـعـضـهــا يـعــانــي
ضعف املتابعة أو الفساد.
ويرفض الخبير االقتصادي الحجج
الـ ـت ــي ي ـس ــوق ـه ــا أص ـ ـحـ ــاب امل ـن ـش ــآت
املتعلقة بأسعار الصرف ،ويرى أنها
ليست م ـبــرارت كــافـيــة لـعــدم ال ـســداد،
موضحًا أن كافة املراسيم والقوانني
صدرت أخيرًا واملتعلقة بجدولة
التي ًُ
الديون فهمت على نحو خاطئ ،وكل
مصرف ّ
قدرها على نحو مختلف.
ّ
الـيــوم يفكر البعض فــي ال ـعــودة إلى
البالد ومتابعة نشاطه االستثماري،
ّ
وخ ــاص ــة أن أم ــد األزم ـ ــة طـ ــال ،ولـكــن
ربما مهما نشطت السياحة الداخلية
لن تكون قــادرة على تأمني املليارات
املقترضة أو الخسائر املسجلة.

على الموقع :تصفية قيادي
في «جبهة ثوار سوريا» في تركيا

ب ـهــا «ال ـن ـص ــرة» وحـلـيـفـتـهــا «جـبـهــة
أنصار الــديــن» ،كــان لغير السوريني
نصيب كبير منها .فمن بني القتلى
«أب ــو ق ــدام ــة ال ـش ــام ــي» ،وه ــو أردن ــي
الـجـنـسـيــة ،وم ــن أب ــرز أمـ ــراء «جبهة
النصرة» ،و«أبــو عمير املـكــي» ،وهو
سـ ـع ــودي ال ـج ـن ـس ـيــة ،و«أب ـ ـ ــو ح ـمــزة
املأربي» ،اليمني الجنسية.
فــي الـسـيــاق ،اعـتــرفــت مــواقــع عــديــدة

تـنـتـشــر ف ــي مـحــافـظــة ري ــف دمـشــق
ال ـ ـعـ ــديـ ــد مـ ـ ــن «ل ـ ـ ـجـ ـ ــان امل ـص ــال ـح ــة
الوطنية» ،وهي مجموعات ال تحمل
أي صفة رسمية أو سياسية ،لكنها
تتمتع بـعــاقــات واسـعــة مــع بعض
ّ
املجموعات املسلحة وجهات نافذة
ف ــي الـ ــدولـ ــة ،وت ـل ـت ـقــط م ــن خــالـهــا
املعلومات واألخبار عن املخطوفني
وامل ـف ـقــوديــن ،وتـطـلــع عـلــى صفقات
تـ ـب ــادل األسـ ـ ـ ــرى الـ ـت ــي تـ ـج ــرى بــن
ّ
الحني واآلخر بني الدولة واملسلحني.
ت ـس ـت ـف ـي ــد ال ـ ـل ـ ـجـ ــان امل ـ ـ ــذك ـ ـ ــورة مــن
امـتـيــازاتـهــا تـلــك فــي تـحــريــر بعض
ّ
املخطوفني من الجماعات املسلحة
مقابل املــال ،فتلعب دور جهة ثالثة
تدير عملية التفاوض بني الطرفني
ّ
ح ــت ــى الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى ات ـ ـفـ ــاق ،وم ــن
ث ــم ت ــأم ــن ت ـن ـف ـيــذه« .ع ـم ــل الـخـيــر»
هــو ال ــداف ــع الــرئـيـســي فــي عـمــل تلك
اللجان ،يقول أبو رائــد ،وهو عضو
في إحــداهــا« .املهم مساعدة الناس
ولـ ّـم شملهم .هــذه الغاية النبيلة ال
أح ــد يرفضها ويمنعها ،ال الــدولــة
وال أصحاب الخير والواجب في كل
مكان»ُ .يسهب أبو رائد في أحاديثه
ع ـ ــن الـ ـخـ ـي ــر والـ ـقـ ـي ــم والـ ـفـ ـض ــائ ــل،
ويفترض وجودها لدى الناس برغم
كل ما أصابهم ،ويؤكد أن عمله ومن
ّ
ينصب حــول استنهاضها في
معه
ّ
ويشدد
الصعبة.
الظروف
ـذه
ـ
ه
ظل
ّ
فــي حديثه إلــى «األخ ـبــار» على أنــه
«ال مكان للسياسة في عملنا ،فهي
التي ّفرقت ّ
وتفرق بني الناس ونحن
نجمعهم» .وعــن الـعــاقــة مــع وزارة
املـصــالـحــة الــوطـنـيــة ،ي ــرد أب ــو رائــد
ع ـلــى ن ـح ـ ٍـو ح ــاس ــم« :ال ع ــاق ــة لنا
بها ،هذه الوزارة ال تمون على أحد،
عالقتنا مع جهات أعلى» ،وعند هذا
ّ
الحد يتوقف عن إضافة أي معلومة
عــن الصالحيات ،لكنه يشرح عمل
اللجان« :يقدم لنا أهالي املخطوفني
أس ـمــاء أبـنــائـهــم وظـ ــروف خطفهم.
نبحث عنهم ،وإذا وجدناهم نعمل
على تحريرهم إذا كان ذلك ممكنًا».
يروي العديد من أهالي املخطوفني

تابعة لـ«جبهة النصرة» بخسارات
منيت فيها في نبل والزهراء.
وبـحـســب ت ـغــريــدات لـهــا عـلــى مــوقــع
ً
«ت ــوي ـت ــر» ،م ـث ــا ،اع ـتــرفــت حـســابــات
مقربة من التنظيم ،بمقتل  30مسلحًا
فــي الـهـجــوم األخ ـيــر عـلــى الـبـلــدتــن،
ّ
ك ـمــا ق ــال ــت إن أك ـث ــر م ــن  80جــريـحــا
سقطوا خالل املواجهات ،إضافة إلى
خـســارة أربــع دبــابــات ،وسـقــوط عدد

الذين التقتهم «األخـبــار» ،تفاصيل
أكثر عن عمل ُتلك اللجان .يقول أبو
أحمد ،الــذي خطف ابنه بالقرب من
منطقة ع ــدرا فــي الـغــوطــة الشرقية:
«تـ ــواص ـ ـلـ ــت م ـ ــع ل ـج ـن ــة م ـصــال ـحــة
أف ــراده ــا مــن الـقـلـمــون .أفـلـحــت هــذه
اللجنة فــي معرفة الجهة الخاطفة
ومـكــان اختطاف ابـنـنــا» .ويضيف:
«أدارت ال ـل ـج ـن ــة ت ـ ـفـ ــاوضـ ــا ح ــول
اإلف ـ ــراج ع ـنــه ،ل ــم نـطـلــع ع ـلــى شــيء
م ــن تـفــاصـيـلــه ،س ــوى أن ـنــا سمعنا
ص ــوت ابـنـنــا عـلــى الـهــاتــف (للتأكد
من أنه حي) ،في نهاية األمر دفعنا
 3م ــاي ــن ل ـي ــرة س ــوري ــة ،وبــالـفـعــل
أف ــرج عنه بــالـقــرب مــن منطقة قــارة
فــي القلمون» .لكن ،يضيف الرجل:
«ج ـ ــاء ن ـ ــا فـ ــي مـ ــا ب ـع ــد أح ـ ــد ال ــذي ــن
اط ـل ـع ــوا ع ـلــى األمـ ـ ــر لـيـعـلـمـنــا ب ــأن
الـلـجـنــة ل ــم تــدفــع لـلـجـهــة الـخــاطـفــة
ســوى مليون واح ــد ،وأن التفاوض
كان قد شمل العديد من املخطوفني
وليس ابننا وحده».
ّ
يشبه عمل تلك اللجان مهنة الدلل
(أصـ ـح ــاب امل ـكــاتــب ال ـع ـق ــاري ــة) .هم
لديهم معلومات مـتـعـ ّـددة املـصــادر
عــن املخطوفني ،لديهم عــاقــات مع
مختلف األطـ ـ ــراف ،ت ـعــود جــذورهــا
إلــى مــا قبل األزم ــة .يــروي شــاب من
الريف الغربي لدمشق ،سبق له أن
التقى مجموعة مصالحة تعمل في
نطاق الريف الغربي لدمشق ودرعا،
ل ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار»« :املـ ـجـ ـم ــوع ــة ك ــان ــت
تشكيلة فريدة من نوعها ،أحد األفراد
كـ ــان ع ـض ـوًا ف ــي م ـج ـلــس مـحــافـظــة
ّ
درع ــا ،لــه أقــربــاء مــن املسلحني وما
زال على اتـصــال معهم ،ويـشــاع أنه
كان قد حمل السالح في ما مضى».
وتضم املجموعة أيضًا «شخصًا من
أهالي الكسوة ،وآخر َع ِمل في الدفاع
الوطني في صحنايا ،وشخصًا آخر
مــن دم ـشــق يـحـمــل أك ـثــر مــن بطاقة
تــؤكــد عضويته فــي الـهــال األحمر
السوري ،إضافة إلى منظمة مدنية
م ــوالـ ـي ــة» .وي ـض ـي ــف« :ت ـس ـت ـعــرض
هــذه املجموعة أج ـ ً
ـواء مــن الصداقة
واإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء أم ـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـنـ ـ ــاس ،ي ــواص ــل
أفــرادهــا التأكيد على أنـهــم ،بالرغم
من انتماءاتهم الطائفية املختلفة،
ُ
ي ـص ـن ـع ــون نـ ـم ــوذج ــا مـ ــن الــل ـح ـمــة
ال ــوط ـن ـي ــة» .ت ـصــر ه ــذه املـجـمــوعــة،
كبقية املـجـمــوعــات ،على تسميتها
«لجنة مصالحة وطنية ،بالرغم من
ّ
تتخصص في السمسرة في
كونها
مـلــف املـخـطــوفــن» ،وبــالــرغــم أيضًا
من التحذيرات التي أطلقها غير ّ
مرة
وزير املصالحة الوطنية علي حيدر
من هذه املجموعات في اإلعالم.
ال يقتصر عمل لجان املصالحة على
ّ
تـحــريــر املـخـطــوفــن ل ــدى املسلحني
فـ ـق ــط ،فـ ــي ب ـع ــض الـ ـ ـح ـ ــاالت ت ـكــون
ال ـج ـه ــة ال ـخ ــاط ـف ــة م ـح ـسـ ّـوبــة عـلــى
ّ
تتحدث سيدة مسنة من دير
الدولة.

من األسرىّ ،
قدرت عددهم بخمسة.
إلى ذلك ،قتل ثالثة عشر شخصًا في
تفجير سيارتني مفخختني بالقرب
من حاجز لـ«جبهة النصرة» في قرية
مسقان في ريــف حلب الشمالي أول
من أمس ،بالتزامن مع تفجير سيارة
أخــرى قرب حاجز لـ«وحدات حماية
الـشـعــب» فــي قطمة ق ــرب عـفــريــن في
ري ــف ح ـلــب ،أودت بـحـيــاة اث ـنــن من

اللجنة دفعت للخاطفين مليونًا واحدًا ،علمًا بأنها قبضت ثالثة ماليين (األناضول)

عطية في القلمون ،لــ«األخـبــار» عن
ظروف خطف ابنها« :تم استدراجه
إل ــى منطقة جــرمــانــا مــن قبل تاجر
ق ـط ــع غـ ـي ــار لـ ـلـ ـسـ ـي ــارات ،واخ ـت ـفــى
بعدها ملدة  3أشهر ،ليظهر سمسار
يعمل في إحدى جماعات املصالحة،
ّ
ّ
ويدعى أنه مخطوف لدى مسلحي

الـ ـقـ ـلـ ـم ــون» .الـ ـسـ ـي ــدة أصـ ـ ـ ـ ّـرت عـلــى
التحدث مع ابنها بالهاتف قبل دفع
أي مـبـلــغ ،لتتغير رواي ــة السمسار
بعد ذلــك« :تبني أن الجهة الخاطفة
هي من اللجان الشعبية ،وأن معرفة
مكانه واإلفــراج عنه مرهونان بدفع
فدية».

تقرير

مطار أبو الظهور :انسحابات بالجملة
والمعركة أصبحت بعيدة
إدلب ــ سائر اسليم
تـ ـط ـ ّـورت ال ـخ ــاف ــات ب ــن ال ـف ـصــائــل املـسـلـحــة
و«جبهة الـنـصــرة» فــي الـقــرى املحيطة بمطار
أبو الظهور العسكري شرق مدينة سراقب في
ريف إدلــب ،حيث أدت الى انسحابات عدة من
«مناطق الرباط» في قرى عدة محيطة باملطار،
إضــافــة الــى انـسـحــاب عــدد كبير مــن مقاتلي
«جبهة النصرة» الى ريف حلب الشمالي.
ويعتبر كمني الجيش السوري في الرابع من
الشهر الـجــاري ،الــذي قتل فيه  10عناصر
م ــن «ج ـب ـهــة ث ـ ــوار أبـ ــو الـ ـظـ ـه ــور» ،أحـ ــد أهــم
أسباب انسحاب الفصيل املذكور من مواقعه
فــي محيط املـطــار .وقــال مصدر مـقـ ّـرب من
املعارضة لـ«األخبار» ّإن انسحاب «ثوار أبو
الظهور» التابع لـ«حركة أحــرار الشام» جاء
بعد رفض «جبهة النصرة» االستجابة لنداء
استغاثة أطلقه مقاتلو األول طلبًا للمؤازرة
مــن إح ــدى مـجـمــوعــات التنظيم «الـقــاعــدي»
املرابطة قرب بلدة أبو الظهور ،إال ّأن األخيرة
لم تستجب.

عـنــاصــر «الـ ــوحـ ــدات» ،كـمــا انـفـجــرت
عـبــوة نــاسـفــة بـسـيــارة فــي دارت ـعــزة،
غربي حلبّ ،أدت ملقتل عنصرين من
«الجيش الحر».
م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ن ـق ـل ــت م ــواق ــع
اعالمية عبر صفحاتها على مواقع
ّ
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،أن «الـطـفـلــة
ريم خوندي ،تبلغ من العمر يومني،
توفيت جــراء البرد الشديد ،في حي

وعلمت «األخبار» من مصادر في ريف إدلب أن
مجموعات لـ«جبهة النصرة» انسحبت خالل
الـيــومــن املــاضـيــن مــن قــرى ريــف أبــو الظهور
املـجــاورة للمطار باتجاه ريــف حلب الشمالي
ملؤازرة املقاتلني في معارك نبل والزهراء شمال
حـلــب ،لتصبح معظم الـقــرى املحيطة باملطار
شبه خالية من الفصائل املقاتلة.
هجوم كبير عبر مواقع التواصل االجتماعي
ّ
شنه معارضون ضد «النصرة» التي أوهمت
أنصارها بقرب معركة تحرير املطار ،التي
أصـبـحــت بـعــد االن ـس ـحــابــات األخ ـي ــرة شبه
مستحيلة نتيجة ال ـفــراغ الكبير ال ــذي لحق
ب ـع ــدة ج ـب ـهــات مـحـيـطــة ب ــامل ـط ــار .وحـ ّـم ـلــت
االتهامات «الجبهة» مسؤولية تدمير مئات
املنازل وتشريد عشرات اآلالف من املدنيني
من قراهم بحجة الهجوم على املطار.
وسبق االنسحاب انفجار سيارة مفخخة في
بلدة أبو الظهور خالل إعدادها من قبل مقاتلي
«أحرار الشام» ،بينهم خبير صناعة املتفجرات
غسان الكياري.

الـ ـف ــردوس ف ــي ح ـل ــب» ،حـيــث نـشــرت
صــور لرضيعة ملفوفة وموضوعة
بصندوق كرتوني.
ك ــذل ــك نـ ـش ــرت صـ ـ ــورة ل ــرج ــل م ـســن،
قيل إنه يدعى أحمد حجازي ،ويبلغ
من العمر  85عامًا ،وتوفي من جراء
الـبــرد الـشــديــد فــي حــي املـغــايــر ،وقــد
عثر عليه في منزله الــذي يعيش به
وحده.

