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أربعة
عن ترسانتها الكيميائية .بعد
ّ
اشهر على الهجوم ،وفي تحقيق مطول،
كشف الصحافي األميركي سيمور هيرش،
املعروف بعمله االستقصائي منذ أن
ّ
غطى مجزرة «ماي الي» خالل حرب فيتنام

تملك الوسائل التقنية واالمكانيات
وفضيحة سجن أبو غريب في العراق ،أن
إلنتاج كميات كبيرة من غاز السارين .ما
«تالعبت
إدارة الرئيس باراك أوباما قد
ّ
يأتي ،ترجمة «غير رسمية» ألبرز ما ورد في
بمعلومات استخبارية» في ما يتعلق
تحقيق هيرش ،الذي نشرته مجلة «لندن
باألسلحة الكيميائيةّ ،إذ تجاهلت
املعلومات التي تؤكد أن «جبهة النصرة» ريفيو أوف بوكس» ،أول من أمس
امل� � �س � ��ؤول االس � �ت � �خ � �ب ��اري ل� �ه� �ي ��رش« ،إن
الجيش ال �س��وري ال يملك  3أي��ام ل�لإع��داد
ل� �ه� �ج ��وم ك� �ي� �م� �ي ��ائ ��ي ،س � ّ�ي� �م ��ا أن ال� � ��رأس
ً
ال�ك�ي�م�ي��ائ��ي ال �ح��رب��ي ،م�ح� ّ�م�لا ب��ال�س��اري��ن،
ص ��ال ��ح ل�ل�اس �ت �خ ��دام خ �ل��ال ب �ض �ع��ة أي ��ام
فقط ،إم��ا يستخدم على ال�ف��ور أو تنتهي
صالحيته .ويتابع املسؤول :أنشأنا نظام
استشعار لرد فعل فوري ،مثل التحذير من
الغارات الجوية .ال يمكن أن يكون تحذيرًا
أيام ألن جميع املتورطني
على مدى ثالثة ّ
ي �ق �ت �ل��ون .إم ��ا ت �ن��ف��ذه اآلن أو ت�ص�ب��ح في
ال �ت��اري��خ .ال ت�ن�ف��ق ث�ل�اث��ة أي� ��ام اس �ت �ع��دادًا
إلطالق غاز االعصاب» .تجدر االشارة الى
ّ
تسجل أي حركة
أن أجهزة االستشعار لم
ف��ي ال�ش�ه��ور واألي� ��ام ق�ب��ل  21آب ،بحسب
املسؤول الرسمي .وإن عدم وجود تحذير
يعني أن واشنطن كانت غير ق��ادرة على
رص��د األح��داث في الغوطة الشرقية أثناء
وقوعها ،برأي هيرش.
رص � ��دت أج� �ه ��زة االس �ت �ش �ع��ار ف ��ي ك��ان��ون
االول  2012ع�ل�ام ��ات ع �ل��ى أن �ه ��ا إلن �ت��اج

لم يكن لدى
واشنطن إمكانية
الوصول الى محادثات
القيادة العسكرية العليا
في سوريا
أغفلت التقارير
ِ
التي تؤكد قدرة «النصرة»
على إنتاج السارين
أجهزة االستشعار
تسجل
األميركية لم ّ
أي تحريك للترسانة
الكيميائية قبل  21آب

السارين في مستودع (س��وري) لألسلحة
ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة .ل��م ي�ك��ن واض �ح��ًا م��ا إذا ك��ان
ال �ج �ي��ش ال � �س� ��وري ُي � �ع � ّ�د ل �ه �ج��وم أو أن��ه
ينفذ سلسلة م��ن االخ�ت�ب��ارات على إنتاج
السارين .وبحسب املسؤول االستخباري
ال��رس �م��ي ،ف�ق��د ق��ال إن��ه «ت �ب�ّي�نّ أن�ه��ا كانت
ج � ��زءًا م ��ن االخ � �ت � �ب� ��ارات» .وأض � � ��اف« :إذا
كشفت أج �ه��زة االس�ت�ش�ع��ار مجموعة من
االختبارات في كانون االول املاضي دفعت
أوباما إلى االتصال والقول :أوقفها! ملاذا
إذًا لم يصدر الرئيس التحذير نفسه قبل
ث�لاث��ة أي��ام م��ن ه�ج��وم ال�غ��از (ف��ي الغوطة
الشرقية) في شهر آب؟».
ف��ي م ��وازاة ذل��ك ،راج��ع ث �ي��ودور باستول،
وه� ��و ب ��روف� �س ��ور ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا واألم� ��ن
ال� �ق ��وم ��ي ف� ��ي «م �ع �ه ��د م��اس��ات �ش��وس �ت��س
للتكنولوجيا» ،الصور التي التقطت من
قبل االمم املتحدة ،وخلص الى أن الذخيرة
ال�ص��اروخ�ي��ة الكبيرة ّم��ن املحتمل بنحو
ك �ب �ي��ر أن ت� �ك ��ون م �ص��ن �ع��ة م �ح �ل �ي��ًا .وق ��ال
ل �ه �ي��رش« :ه� ��و ش� ��يء ي �م �ك��ن إن �ت��اج��ه ف��ي
متجر متواضع» .ويضيف« :الصاروخ في
الصور لم تتطابق صفاته مع مواصفات
أص �غ��ر ص� � ��اروخ م� �ع ��روف ف ��ي ال �ت��رس��ان��ة
السورية».
حصلت سلسلة م��ن الهجمات باالسلحة
ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة ع�ل��ى ن �ط��اق ص�غ�ي��ر ف��ي آذار
ون �ي �س��ان امل��اض��ي ،وه ��ذا م��ا أث ��ار اه�ت�م��ام
أميركا بمادة السارين و«جبهة النصرة».
ففي ذلك الوقتّ ،
أصرت الحكومة السورية
ع�ل��ى أن امل�ت�م��ردي��ن ي�ت�ح� ّ�م�ل��ون مسؤولية
هذه الهجمات ،فيما اتهم اآلخرون النظام
بذلك .وبحسب االمم املتحدة ،تم تسجيل
 4هجمات كيميائية لكن من دون تحديد
املسؤولية.
ب�ع��د ش�ه��ري��ن ،أع�ل��ن ب�ي��ان ال�ب�ي��ت االب�ي��ض
أن االس�ت�خ�ب��ارات لديها «ثقة عالية» بأن
ح �ك��وم��ة االس � ��د م �س��ؤول��ة ع ��ن م�ق�ت��ل 150
شخصًا في هجوم غاز السارين .لكن مرة
جديدة ،لم يكن هناك تفاصيل.
وف��ي أواخ ��ر ش�ه��ر أي ��ار امل��اض��ي ،أخبرني
امل � �س � �ت � �ش ��ار االس � �ت � �خ � �ب� ��اري أن «وك� ��ال� ��ة
االس� �ت� �خ� �ب ��ارات امل ��رك ��زي ��ة أط �ل �ع��ت إدارة
أوب ��ام ��ا ع �ل��ى «ج �ب �ه��ة ال �ن �ص��رة» وع�م�ل�ه��ا
م��ع ال�س��اري��ن ،وأن الوكالة أرس�ل��ت تقارير
مثيرة للقلق عن جماعات أصولية تنشط
ف ��ي س� ��وري� ��ا ،ك �ت �ن �ظ �ي��م «ال � �ق ��اع� ��دة» ال ��ذي
ّ
تمكن من فهم كيفية إنتاج السارين» .في

ذل��ك ال��وق��ت ،ك��ان��ت «ال �ن �ص��رة» تنشط في
امل�ن��اط��ق القريبة م��ن دم�ش��ق ،بما ف��ي ذلك
الغوطة الشرقية .وفي منتصف الصيف،
أش��ار تقرير اس�ت�خ�ب��اري ال��ى ت��وج��ه زي��اد
ط � ��ارق أح� �م ��د ،وه� ��و خ �ب �ي��ر ف ��ي االس �ل �ح��ة
ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة ،ك � ��ان س ��اب �ق ��ًا ف� ��ي ال �ج �ي��ش
العراقي ،أشير الى أنه انتقل الى سوريا،
وت �ح��دي �دًا ال ��ى ال �غ��وط��ة ال �ش��رق �ي��ة .وي�ق��ول
ه�ي��رش ب��أن املستشار أخ�ب��ره ب��أن «ط��ارق
معروف بأنه عنصر من عناصر النصرة،
وله سجل حافل في صنع غاز الخردل في
واستخدامه».
العراق وصنع السارين ّ
ف��ي  20ح��زي��ران ،أرس ��ل م�ل��خ��ص م��ن أرب��ع
صفحات ع��ن ت��ورط «جبهة ال�ن�ص��رة» في
تصنيع ال�س��اري��ن ال��ى ن��ائ��ب م��دي��ر وك��ال��ة
استخبارات الدفاع ديفيد شيد.
وف ��ي ال �ص �ي��ف امل ��اض ��ي ،أرس� �ل ��ت سلسلة
م��ن ال �ب��رق �ي��ات ال �س��ري��ة م��ن س��وري��ا ت��ردد
أن ع�ن��اص��ر ف��ي «ال�ج�ي��ش ال �س��وري ال�ح��ر»
اش�ت�ك��وا لعمالء االس�ت�خ�ب��ارات األميركية
م��ن اع � �ت ��داءات م �ت �ك��ررة ع �ل��ى ق��وات �ه��م من
قبل «جبهة النصرة» و«ال�ق��اع��دة» .ووفقًا
ل�ل�م�س�ت�ش��ار االس �ت �خ �ب��اري ال ��ذي ق ��رأ ه��ذه
التقارير ،فقد تبينّ أن «الحر يشعر بالقلق
من هؤالء املجانني أكثر من االسد».
يثير تشويه اإلدارة االميركية للحقائق
ً
امل�ح�ي�ط��ة ب�ه�ج��وم ال �س��اري��ن س ��ؤاال ال مفر
م �ن ��ه :ه ��ل ل��دي �ن��ا ال �ق �ص��ة ال �ك��ام �ل��ة ل��رغ�ب��ة
أوباما في السير بعيدًا عن تهديده بضرب
س ��روري ��ا ب �ح �س��ب «خ �ط��وط��ه ال �ح �م ��راء»؟
يبدو أن ه��ذا ممكن ،فقد واج��ه معلومات
متناقضة :أدل��ة ق��وي��ة ب�م��ا يكفي إلقناعه
بإلغاء خطة هجمته العسكرية.
قرار االمم املتحدة الذي أعلن في  27ايلول
م ��ن ق �ب��ل م �ج �ل��س االم � ��ن ،أق � � ّ�ر ب �ن �ح��و غير
مباشر ب��أن ق��وى متمردة مثل «النصرة»
س�ت�ك��ون م�ل��زم��ة ب�ن��زع ال �س�ل�اح« :ال يجوز
ألي جهة في سوريا أن تستخدم أو ّ
تطور
أو ت�ن�ت��ج أو ت�ح�ت�ف��ظ أو ت �خ��زن أو تنقل
أسلحة كيميائية» .لم ّ
يسم القرار أي جهة.
في الوقت الذي يستمر فيه النظام بالحد
من ترسانته الكيميائية.
بعد تدمير ترسانة النظام ،من السخرية
أن ي �ن �ت �ه��ي االم � ��ر ب��ال �ن �ص��رة وح �ل �ف��ائ �ه��ا
اإلس�لام �ي�ين ع�ل��ى أن �ه��م ال�ف�ص�ي��ل ال��وح�ي��د
داخ��ل سوريا ال��ذي بإمكانه ال��وص��ول الى
ّ
مكونات إنتاج السارين.
(ترجمة رشا أبي حيدر)

الغذاء مقابل األموال المجمدة :سال لعاب تجار األزمة
عادت قضية األموال
السورية املجمدة في الخارج
ّ
لتتصدر اهتمامات املشهد
االقتصادي املحلي ،وذلك
مع توجه الحكومة السورية
لالستفادة منها في تمويل
مستورداتها من السلع
الغذائية وفق ما نصت
عليه قرارات التجميد ،التي
أصدرتها دول كثيرة مع
بداية األزمة

دمشق ــ زياد غصن
رغ��م نجاح سوريا باكرًا في نقل الجزء
األك � �ب� ��ر م� ��ن اح �ت �ي��اط �ي��ات �ه��ا األج �ن �ب �ي��ة
امل� �س� �ت� �ث� �م ��رة ف � ��ي ال � � �خ� � ��ارج وش �ح �ن �ه��ا
ب � ��ال � � �ط � ��ائ � ��رات إل � � � ��ى ال� � � �ب� �ل ��اد وم � � � ��ن ث��م
استثمارها في بنوك بعض الحلفاء ،إال
أن تلك «ال�ي�ق�ظ��ة» ل��م تحل دون تجميد
ج��زء من االحتياطيات بموجب ق��رارات
تجميد األص ��ول امل��ال�ي��ة ل�ل�ب�لاد ،وال�ت��ي
ص��درت تباعًا خالل النصف الثاني من
العام  ،2011دون أن يصار إلى إصدار أي
تقديرات وبيانات مالية حول حجم تلك
األم ��وال املجمدة وت��وزع�ه��ا تبعًا للدول
املوجودة فيها.
لكن وم��ع ال�ت��وس��ع الكبير ف��ي استيراد
ال �س �ل��ع ال �غ��ذائ �ي��ة ل �ت��وف �ي��ر اح �ت �ي��اج��ات
ال� �س ��وق ال��داخ �ل �ي��ة ف ��ي ض� ��وء ال �ت��راج��ع
ال� �ح ��اد ف ��ي اإلن � �ت ��اج امل �ح �ل��ي ،وال��رغ �ب��ة
الحكومية بترشيد استهالك م��ا تبقى
ل��دي�ه��ا م��ن اح�ت�ي��اط�ي��ات م��ال�ي��ة بالقطع
األجنبي ،ك��ان القرار الرسمي بالتوجه
ل�ل�اس� �ت� �ف ��ادة م� ��ن ب� �ع ��ض ح �ي �ث �ي ��ات م��ا
ت �ض �م �ن �ت��ه خ � �ط� ��وة ت �ج �م �ي ��د األص � � ��ول

وصل إجمالي
األموال المجمدة في
الخارج بداية األزمة إلى
ملياري دوالر

ال�س��وري��ة ف��ي ال �خ��ارج ،وت�ح��دي�دًا لجهة
ع��دم معارضتها ام�ك��ان�ي��ة ت�ح��ري��ك ه��ذه
األم��وال لتمويل مستوردات سوريا من
السلع وامل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة واالح�ت�ي��اج��ات
اإلن� �س ��ان� �ي ��ة ،األم � � ��ر ال � � ��ذي أث � � ��ار ش�ه�ي��ة
«أم� � ��راء» االس �ت �ي��راد ال �ك �ب��ار ال��ذي��ن ذاع
صيتهم خ�لال ه��ذه األزم��ة .وه��ي شهية
ب� � ّ�رره� ��ا اق� �ت� �ص ��ادي ك �ب �ي��ر ل� �ـ«األخ� �ب ��ار»
بالقول« :بسبب تداعيات األزمة وتراجع
م �ع��دالت ال �ت �ج��ارة وإغ � ��راء ال �ت �ج��ارة مع

ال �ق �ط ��اع ال� �ع ��ام ف ��ي ه� ��ذه ال� �ف� �ت ��رة ،ف�م��ن
الطبيعي أن ي�ح��دث ه��ذا التهافت على
االستفادة من األموال املجمدة».
ّ
ب � ��دوره � ��ا ،ت ��ؤك ��د م � �ص� ��ادر م �ط �ل �ع��ة أن
ّ
التقديرات تشير إلى أن إجمالي األموال
ال �س��وري��ة امل �ج �م��دة ف ��ي ال� �خ ��ارج ب��داي��ة
األزم � ��ة ك��ان��ت ت �ص��ل إل ��ى ن �ح��و م�ل�ي��اري
دوالر موزعة على دول عدة ،منها مبلغ
ك �ب �ي��ر ي �ص��ل ل �ن �ح��و  700م �ل �ي��ون دوالر
موجود في إحدى ال��دول .وأضافت تلك
ّ
امل� �ص ��ادر أن ال �ح �ك��وم��ة ن��اق �ش��ت س��اب�ق��ًا
إم �ك ��ان �ي ��ة إج� � � ��راء ت� �ق ��اص ب �ي�ن األم� � ��وال
املجمدة وال��دي��ون املترتبة على سوريا
(املقاصة هي استبدال الديون باألموال
امل � �ج � �م� ��دة ف � ��ي ال � �ح � �س � ��اب � ��ات) ل �ص��ال��ح
ب�ع��ض امل�ن�ظ�م��ات وامل��ؤس �س��ات العربية
والدولية ،إنما تم التريث لحني توضح
فرص استعادة البالد لتلك األموال.
وأي� ��ًا ت �ك��ن ال �ت �ق��دي��رات امل�ت�ع�ل�ق��ة بحجم
األم� ��وال امل�ج�م��دة ح��ال�ي��ًا ،ف��إن الغموض
ال � ��ذي ي �ل��ف ط��ري �ق��ة ت �ع��اط��ي ال �ح �ك��وم��ة
م ��ع م �ل��ف اس �ت �ث �م��ار األم� � � ��وال امل �ج �م��دة
ف ��ي ت �م��وي��ل م �س �ت��وردات �ه��ا م ��ن ال �س�ل��ع
ال �غ��ذائ �ي��ة أخ ��ذ ي�ث�ي��ر ن�ق�م��ة ال �ع��دي��د من

ال�ت�ج��ار وامل �س �ت��وردي��ن ،ال��ذي��ن ي��ؤك��دون
أن الحكومة تفاضل فيما بينهم لجهة
إعالمهم بالدول التي تتواجد فيها هذه
األموال من جهة ،أو باستبعادهم نهائيًا
دون م�ب��ررات موضوعية وقانونية من
جهة ثانية .وهذا الغموض يتمثل كذلك،
كما ي�ش��رح مصرفي ،ف��ي حجم األرب��اح
التي يجنيها التجار واملرتبطة بطبيعة
شروط تعاقد املؤسسات الحكومية مع
ه ��ؤالء ،وال�س�ع��ر ال��ذي يتم على أساسه
بيع الدوالر أو اليورو لهم ،وأيضًا قيمة
العمولة التي يتقاضاها التجار ،سواء
تلك الناجمة عن عمولة مباشرة أو عن
فرق سعر بيع القطع.
على غرار املقايضة الشهيرة بني العراق
واألم� ��م امل �ت �ح��دة ق�ب��ل ال �غ��زو األم �ي��رك��ي،
وال� �ت ��ي ح �م �ل��ت ع� �ن ��وان «ال �ن �ف��ط م�ق��اب��ل
ال � � �غ� � ��ذاء» ،ي � �ت � ��داول ال � �س� ��وري� ��ون ال �ي ��وم
ش� �ع ��ارًا ج ��دي� �دًا م� �ف ��اده «ال � �غ� ��ذاء م�ق��اب��ل
األم� ��وال امل �ج �م��دة» ،ف��ي إش ��ارة ال تخلو
من «سخرية مؤملة» للحالة االقتصادية
ال � �ت� ��ي وص � �ل� ��ت إل� �ي� �ه ��ا ب �ل��اده � ��م ب �ف �ع��ل
االستغالل املمنهج لتجار األزمة وغياب
اإلدارة االقتصادية الرشيدة.

