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تقرير

الشدادي بقبضة «قوات سوريا الديموقراطية»:

الحسكة خالية من «داعش» قريبًا

الحسكة ـ أيهم مرعي

تدقيقهم لنحو  47ميزانية ،تعود في
معظمها لــأعــوام املـمـتــدة مــن العام
 2006ولغاية العام  ،2010أن خسائر
 29مؤسسة وشــركــة حكومية فقط،
وف ــق الـ ـ ــدورات املــال ـيــة امل ـقــدمــة منها
واملــدق ـقــة م ــن قـبــل ال ـج ـهــاز امل ــرك ــزي،
وصلت قيمتها إلى أكثر من تريليون
لـيــرة ســوريــة ( 20مـلـيــار دوالر وفــق
س ـعــر ال ـص ــرف ال ـســائــد ق ـبــل األزمـ ــة،
والبالغ نحو  50ليرة).
ت ـصــدرت وزارة الـنـفــط عـبــر الشركة
ال ـس ــوري ــة ل ـت ـخــزيــن وت ــوزي ــع املـ ــواد
الـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــرولـ ـ ـي ـ ــة ق ـ ــائـ ـ ـم ـ ــة امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات
وال ـش ــرك ــات ال ـع ــامــة لـجـهــة إجـمــالــي
ال ـخ ـســائــر امل ـح ـق ـقــة ف ـي ـهــا ،إذ تــؤكــد
تـ ـق ــاري ــر الـ ـجـ ـه ــاز أن خ ـس ــائ ــر ث ــاث
دورات مالية ( 2008ولـغــايــة )2010
بلغت نـحــو 849.6مليار ليرة ،وذلك
نتيجة بيع املشتقات النفطية بأقل
مــن سعر تكلفتها ،وزي ــادة اإلنـفــاق،
وضـعــف الـسـيــولــة بسبب ع ــدم قيام
الزبائن بتسديد املديونية املترتبة
عـ ـلـ ـيـ ـه ــم ،واضـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرار ال ـ ـشـ ــركـ ــة إل ــى
االقتراض وتحمل فوائد كبيرة.
فـ ــي امل ــرتـ ـب ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،ح ـل ــت وزارة
التجارة الداخلية وحماية املستهلك

بــإج ـمــالــي خ ـســائــر وص ـلــت قيمتها
إلــى  77,2مليار لـيــرة ،حققتها أربــع
مؤسسات تابعة للوزارة ،خالل ست
دورات مــالـيــة م ــوزع ــة عـلــى سـنــوات
تبدأ من  2002ولغاية  .2009وتعزو
تحقيقات الجهاز تلك الخسارة إلى
عــدة أس ـبــاب؛ أهـمـهــا :ارت ـفــاع أسعار
شراء القمح والبيع بأقل من التكلفة،
انخفاض عمر اآلالت ،وجــود عمالة
فــائـضــة وتـحـمــل املــؤس ـســات نفقات
املـحــافـظــة عـلــى امل ـخ ــازن م ــن الـتـلــف،
وانخفاض حجم اإليــرادات السنوية
ومـ ـع ــدل ال ــرب ــح وعـ ـ ــدم ال ـ ـقـ ــدرة عـلــى
املنافسة.
وزارة الـكـهــربــاء ج ــاء ت فــي املــرتـبــة
ال ـثــال ـثــة بــإج ـمــالــي خ ـســائــر وصـلــت
قيمتها إلــى نحو  67.2مليار ليرة،
حققتها خـمــس شــركــات كهربائية
في املحافظات ولسبع دورات مالية
ممتدة من العام  2006ولغاية العام
 ،2011وذلـ ــك نـتـيـجــة ارتـ ـف ــاع سعر
شــراء الطاقة ،وارتفاع نسبة الفاقد
ً
وأع ـ ـ ـبـ ـ ــاء االه ـ ـت ـ ــاك ـ ــات ،ف ـ ـضـ ــا عــن
ارتفاع فوائد االستثمار ومصاريف
ال ـ ـص ـ ـيـ ــانـ ــة وضـ ـ ـع ـ ــف االسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــرار
الصناعي والتجاري.

«معهد واشنطن لسياسات الشرق
األدن ــى» ع ــددًا مــن الـتــوصـيــات ،كــان
أبــرزهــا ف ــرض «مـنــاطــق آم ـنــة» على
الحدود التركية شمال غرب سوريا
وشـ ـ ـم ـ ــال شـ ـ ـ ــرق ح ـ ـلـ ــب وامل ـ ـنـ ــاطـ ــق
الـكــرديــة وجـنــوبــا عـلــى ال ـحــدود مع
األردن .لـكــن ،يــاحــظ أن معظم تلك
ّ
ال ـت ــوص ـي ــات رك ـ ـ ــزت ع ـل ــى مــواج ـهــة
روسيا أكثر من أي شيء آخر ،ومن
ب ــن ال ـتــوص ـيــات ال ـت ــي ُو ّجـ ـه ــت إلــى
واشنطن والغرب:
ـ ـ ف ــرض حـظــر ط ـيــران ح ــول املناطق
اآلمـنــة للتأكيد أن هــدف الـغــرب هو
معالجة الكارثة اإلنسانية فقط.
ـ ـ ـ فـ ــرض ب ـعــض ال ـخ ـط ــوط ال ـح ـمــراء

الواضحة على الــروس ومنعهم من
ّ
تخطيها.
ـ ـ ق ـيــام عـنــاصــر مــن ق ــوات التحالف
بـ ـقـ ـي ــادة واشـ ـنـ ـط ــن ب ـم ــراق ـب ــة ك ــاف ــة
الحواجز على الطرقات املؤدية إلى
املناطق اآلمنة.
ـ الحرص على أن يشرف «الصليب
األح ـ ـمـ ــر» ع ـل ــى ت ــوزي ــع امل ـس ــاع ــدات
اإلنسانية.
زيادة الجيوش الغربية ملوارد وعدد
الـ ـجـ ـن ــود املـ ـش ــارك ــن فـ ــي م ــواج ـه ــة
الحرب اإللكترونية الروسية.
ـ ـ ـ ـ ـ م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة ال ـ ـح ـ ـم ـ ـلـ ــة اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة
الــروس ـيــة املـضـلـلــة بحملة إعــامـيــة
ّ
غ ــرب ـي ــة م ـ ـضـ ــادة تـ ــركـ ــز ع ـل ــى خ ــرق

اق ـ ـتـ ــربـ ــت مـ ـح ــافـ ـظ ــة الـ ـحـ ـسـ ـك ــة مــن
إع ـ ــانـ ـ ـه ـ ــا م ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة خـ ــال ـ ـيـ ــة م ــن
م ـس ـل ـحــي «داع ـ ـ ـ ــش» ،ب ـع ــد سـيـطــرة
«قـ ـ ـ ــوات سـ ــوريـ ــا ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة»
ع ـل ــى ك ــام ــل م ــدي ـن ــة ال ـ ـشـ ــدادي (60
كلم جنوبي مدينة الحسكة) ،آخر
معاقل التنظيم فــي املحافظة ،بعد
أرب ـع ــة أيـ ــام م ــن ب ــدء ال ـح ـم ـلــة الـتــي
تـ ـه ــدف إلـ ــى ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى كــامــل
الريف الجنوبي والجنوبي الغربي
لـلـحـسـكــة .مـقــاتـلــو «ق ـس ــد» تمكنوا
أمس من السيطرة على قرى  47وأم
حجرة وضـهــرة فوقاني وتحتاني
وك ـ ـ ّـم ال ـب ـل ـغــار وال ـش ــرك ــة الـصـيـنـيــة
للنفط ،مع استكمال السيطرة على
كــل الـقــرى التي تربط الـهــول وجبل
عـبــد الـعــزيــز بــال ـشــدادي ،بــاإلضــافــة
إلـ ـ ـ ــى االلـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاف بـ ــات ـ ـجـ ــاه جـ ـن ــوب
الـبـلــدة وق ـطــع الـطــريــق ال ــذي يربط
املدينة بريف دير الــزور ،وامليادين،
والــذي يربطها بالحدود العراقية.
عـمـلـيــات الـتـقــدم تــرافـقــت مــع غطاء
ن ــاري كثيف ل ـطــائــرات «الـتـحــالــف»
الدولي ،واستهداف مواقع «داعش»
داخ ــل املــديـنــة والــدشـيـشــة ومــركــدة
أدت إلــى مقتل عــدد منهم ،وإجـبــار
مـ ــا ت ـب ـقــى م ـن ـهــم ع ـل ــى االن ـس ـح ــاب
بــات ـجــاه م ــرك ــدة وريـ ــف دي ــر الـ ــزور.
كــذلــك ،فـ ّـجــرت طــائــرات «الـتـحــالــف»
سيارتني مفخختني قبل وصولهما
إلى حواجز «الـقــوات» على الطريق

الـ ــواصـ ــل بـ ــن ق ــري ــة س ـ ـ ــودة وع ـبــد
وصوامع صباح الخير.
اق ـت ـحــام الـ ـش ــدادي ب ــدأ عـصــر أمــس
ب ــدخ ــولـ ـه ــا مـ ــن الـ ـجـ ـه ــة ال ـش ــرق ـي ــة،
والسيطرة على مقر مديرية املنطقة
ً
وحي الجسر ،وصوال إلى السيطرة
ع ـ ـلـ ــى ك ـ ــام ـ ــل امل ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة« .الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات»
اسـ ـتـ ـكـ ـمـ ـل ــت عـ ـمـ ـلـ ـي ــاتـ ـه ــا ب ــاتـ ـج ــاه
بـلــدة مــركــدة وال ـقــرى الـتــي تربطها
ب ــالـ ـح ــدود ال ـع ــراق ـي ــة وديـ ـ ــر ال ـ ــزور
وري ــف الــرقــة ،والـتــي ال ت ــزال تشهد
وجـ ـ ـ ــودًا لـ ـع ــدد ق ـل ـيــل م ــن مـسـلـحــي

قد يحصل تقدم
باتجاه أرياف الرقة أو
ريف دير الزور

ال ـت ـن ـظ ـيــم ،ب ــالـ ـت ــوازي م ــع عـمـلـيــات
عـ ـسـ ـك ــري ــة ف ـ ــي ال ـ ــري ـ ــف ال ـج ـن ــوب ــي
الـغــربــي يـهــدف إل ــى الـسـيـطــرة على
قرية سودة وعبد ومخروم ومحطة
ً
أبيض النفطية ،وص ــوال إلــى كامل
طريق الحسكة الرقة القديم .مصادر
قيادية في «قسد» أكدت لـ«األخبار»
أن «ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى ك ــام ــل مــديـنــة
الشدادي تعني عمليًا إنهاء وجود
داعــش في كامل محافظة الحسكة،

لتكون محافظة خالية من اإلرهاب».
ولفت إلى أن «إعــان كامل الحسكة
آم ـ ـنـ ــة ب ـ ـ ــات ق ــريـ ـب ــا جـ ـ ـ ـ ـدًا ،وس ـي ـت ــم
خــال أيــام قليلة ،بعد انهيار كامل
لـلـتـنـظـيــم ف ـي ـه ــا» .س ـي ـطــرة «ق ـســد»
على الشدادي تعني إنهاء سيطرته
ع ـلــى م ـئ ــات ح ـق ــول ال ـن ـفــط وال ـغ ــاز،
وت ـض ـع ــف م ــن إمـ ـك ــان ــات الـتـنـظـيــم
االقتصادية وقدراته ،باإلضافة إلى
إعطائهم أفضلية متابعة عملياتهم
العسكرية باتجاه ريــف ديــر الــزور،
وإلى التوغل في ريف الرقة الشرقي
وقطع اإلمداد بني الرقة ودير الزور،
ً
وصوال إلي الحدود العراقية .مصدر
ّ
فــي «ق ـســد» عــلــق عـلــى ذل ــك بــالـقــول
«إن األول ــوي ــة حــالـيــا إلن ـهــاء وجــود
داعــش في الحسكة ،وربما سيكون
هناك تقدم باتجاه أريــاف الرقة أو
ديــر الــزور ،بحسب األولــويــات التي
سـتـضـعـهــا قـ ـي ــادة ال ـ ـقـ ــوات» ،الفـتــا
إل ــى أن «ق ــوات ـه ــم تـعـتـبــر أي نقطة
فــي ســوريــا تـشـهــد وجـ ــودًا لــداعــش
هي هــدف مشروع لهم» .كذلك أدت
العمليات العسكرية فــي الـشــدادي
وريـفـهــا وغ ــارات التحالف الكثيفة
إلى نزوح املئات من األهالي باتجاه
الـ ـق ــرى اآلم ـ ـنـ ــة ،وم ـك ــث ق ـس ــم كـبـيــر
منهم في العراء من دون أي مأوى،
أو تــدخــل مــن املـنـظـمــات اإلنسانية
الـ ـت ــي ي ـص ـعــب وص ــول ـه ــا إل ـ ــى تـلــك
املناطق.

اإلعالم األميركي يضلل الرأي العام حول سوريا
نشرت صحيفة «بوسطن غلوب» ،أول من أمس،
م ـق ــال رأي لـلـصـحــافــي واألك ــاديـ ـم ــي األم ـيــركــي
سـتـيـفــن كـيـنــزر يـنـتـقــد فـيــه ب ـش ـ ّـدة أداء اإلع ــام
األم ـي ــرك ــي وتـغـطـيـتــه ل ـل ـحــرب ف ــي س ــوري ــا« .هــي
حلقة مخجلة جـدًا من تاريخ اإلعــام االميركي»
قال ًكينزر واتخذ من تغطية أخبار حلب األخيرة
مثاال على ذلك .الصحافي يقول إن معظم اإلعالم
األميركي يـصـ ّـور حلب على أنها «كــانــت منطقة
م ـحــررة ،وهــي اآلن تـغــرق بــاملــآســي ...متجاهلني
أنــه خــال ثــاث سـنــوات مــن حكم املتمردين قام
هؤالء بتهديد من يرسل أوالده الى املدرسة كما
ّدمـ ــروا املـصــانــع وســرقــوا اآلالت منها وبــاعــوهــا
فــي تركيا كــي ال يبقى ّ
للعمال مـصــادر دخــل».

الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ب ـ ـشـ ــار األس ـ ــد
ش ــرع ــات ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان الــدول ـيــة
ول ـجــوئــه إل ــى الـعـنــف بـسـبــب نقص
عــديــد قــواتــه وع ـلــى ال ــدور الــروســي
املعيب وحملة موسكو ونتائجها
العكسية في سوريا.
وق ـ ـبـ ــل ال ـ ـ ـشـ ـ ــروع ف ـ ــي أي مـ ـ ـب ـ ــادرة،
يضيف محللو «مـعـهــد واشـنـطــن»،
على املخططني أن يبنوا سياسات
تتعلق بالردود املحتملة أو ردعها،
سـ ــواء م ــن ن ـظ ــام األسـ ــد أو حـلـفــائــه
أو تـنـظـيــم «ال ــدول ــة اإلس ــام ـي ــة» أو
«ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة» أو غ ـيــره ـمــا مــن
الـ ـجـ ـم ــاع ــات ،ك ــذل ــك م ــن الـ ـض ــروري
إعداد استراتيجيات لالنسحاب.

من جهة أخرى ،بحث كينيث بوالك
َ
خياري الواليات
في «فورين أفيرز»
املـ ـتـ ـح ــدة ورئ ـي ـس ـه ــا امل ـق ـب ــل ح ـي ــال
الشرق األوسط ،وهما إما «الغوص
أك ـ ـثـ ــر فـ ـيـ ـه ــا أو ال ـ ـ ـخـ ـ ــروج امل ـط ـل ــق
منها» ،دارسًا مكاسب وخسائر كال
الخيارين .وفي ما يتعلق بسوريا،
يـ ـق ــول بـ ـ ــوالك إنـ ــه «عـ ـك ــس الـتـفـكـيــر
السائد ،أثبتت التجارب السابقة أن
تدخل طرف ثالث خارجي في حرب
أهـلـيــة يمكن أن ُيـسـهــم فــي إنهائها
ب ـ ــاكـ ـ ـرًا» .وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ي ـقــول
بــوالك إن على الالعب الخارجي أن
ً
يـحـقــق ث ــاث ــة أهـ ـ ــداف :أوال ،تغيير
ال ــدي ـن ــام ـي ـك ـي ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة بـحـيــث

كينزر يشير الى أن «صحافيي واشنطن» طاملا
صـ ّـوروا «السعودية وتركيا كحلفاء في محاربة
داعش بينما رعت السعودية التنظيم ّ
وأمنت تركيا
ً
معبرًا سهال لهم الى سوريا واستهدفت األكــراد
الذين يقاتلون املتطرفني» .الصحافي يشير الى
أن اإلعالم الذي يرزح تحت ضغوط مالية ضخمة
اض ـطــر ال ــى تقليص ع ــدد مــراسـلـيــه الـخــارجـيــن
امليدانيني ،لــذا اكتفى صحافيو واشنطن بتأكيد
أخ ـبــارهــم مــن م ـصــادر فــي «ال ـخــارج ـيــة والــدفــاع
ّ
وال ـب ـيــت االب ـي ــض وم ـت ـخ ـص ـصــن» ،وظ ــن ــوا أنـهــم
يقدمون تغطية متكاملة بهذه الطريقة ،بينما هم
بعيدون كل البعد عن أرض الواقع.
(األخبار)

ال يـ ــرى أي طـ ــرف م ــن امل ـت ـصــارعــن
إمكانية لتحقيق نصر عسكري على
اآلخرين وبحيث ال يخشى أي طرف
م ــن أن ُي ـ َ
ـذب ــح لـحـظــة إل ـق ــاء ســاحــه.
ثــانـيــا ،أن يبتكر الــاعــب الـخــارجــي
ص ـي ـغ ــة س ـي ــاس ـي ــة ت ـس ـم ــح لـجـمـيــع
األطراف باملشاركة في الحكم .ثالثًا،
أن يضع مؤسسات تضمن تحقيق
الهدفني السابقني.
ب ـ ـ ــوالك ي ـش ـي ــر أيـ ـض ــا إل ـ ــى أن ق ـيــام
الــواليــات املـتـحــدة بلعب هــذا الــدور
ً
«ل ــن ي ـكــون أمـ ـرًا س ـه ــا» ،لـكــن يجب
ّ
«أن ال يـ ـك ــل ــف واش ـ ـن ـ ـطـ ــن أثـ ـم ــان ــا
تدميرية كما حصل خــال التجربة
املريرة في العراق».

