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سوريا

تحقيق ُمـ ّـد شريان الحياة ّ
مجددًا إلى ّ ّنبل والزهراء منذ شباط
الماضي .قوس من البلدات ّ
المحررة شق طريقه نحوالبلدتين
المحاصرتين ليعيدها إلى التواصل مع «العالم الخارجي».
ال ـيــوم ،أصـبــح لـهــذا «ال ـقــوس» اسـتـخــدامــات أخ ــرى أساسها
التهريب بين مناطق المسلحين والمحافظات السورية
األخرى« .طريق الذهب» ّ
يدر ماليين على تجار الحرب ...فيما
الصيت ألهالي نبل والزهراء

ُ
التهريب فنون
على «طريق الذهب»

ّ
ُنب ّل والزهراء:
فك الحصار ...جاء التجار
نبل ــ إيلي حنا
يـ ــوحـ ــي ال ـ ـطـ ــريـ ــق ب ـ ــن م ــديـ ـن ــة ح ـلــب
ونـبــل وال ــزه ــراء ب ــال ــدرب ال ـشــاق الــذي
ق ـط ـع ــه ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري وح ـل ـف ــاؤه
لفك الحصار عــن البلدتني فــي شباط
املـ ــاضـ ــي .س ــاح ــة حـ ــرب ودم ـ ـ ــار تـمـتــد
عبر قرى عدة قبل الوصول إلى بقعة
مأهولة لم تعرف سوى الجارة عفرين
ِرئــة صغيرة تضخ بعض مستلزمات
الـ ـحـ ـي ــاة .ب ـع ــد أشـ ـه ــر م ــن «الـ ـح ــري ــة»،
يبدو األمــر ّلــدى جــزء كبير مــن أهالي
البلدتني كــأنــه ضريبة يدفعونها من
و«صيتهم» .فاليوم ،املسألة
يومياتهم
ِ
لم تنتهِ بممر آمن لهم ُيرجعون عبره
بـعـضــا مــن ظ ــروف الـحـيــاة فــي حـ ّـدهــا
ّ
األدنى ،في ظل حرب مسعورة وقذائف
ما زالــت تنهمر على رؤوسـهــم .طريق
نـ ّـبــل والـ ــزهـ ــراء أص ـبــح م ـع ـب ـرًا ملــايــن
الـلـيــرات املـنـقــولــة بــرعــايــة تـ ّـجــار حــرب
مدعومني من جهات نافذة.
ال ـق ــواف ــل ال ـت ـج ــاري ــة وامل ــركـ ـب ــات الـتــي
ُ
ت ـن ـقــل ال ـب ـض ــائ ــع ت ـن ــاف ــس ال ـس ـي ــارات
ّ
امل ــدنـ ـي ــة عـ ـل ــى طـ ــريـ ــق أض ـ ـحـ ــى خ ــط ــا

ّ
ح ـيــويــا ي ـشــكــل ص ـلــة وص ــل م ــن إدل ــب
إلى عفرين فحلب ،وبني املناطق التي
يسيطر عليها «داعش» في ريف حلب
الشرقي فأعزاز ثم عفرين فحلب مرورًا
بالبلدتني .هذا الطريق تعبره القوافل
ّ
املحملة باملحروقات واملــواد الغذائية،
لتدخل أسواق مناطق نفوذ املسلحني،
ُ
أو لــتـبــاع فــي عفرين وريـفـهــا أو نحو
البلدات الواقعة تحت سيطرة «الدولة
االسالمية».

ّ
تطور «الخط»

في البداية استحوذ أحــد التشكيالت
(غير املـعــروف بمشاركته الجدية في
امل ـعــارك إلــى جــانــب الجيش الـســوري)
ّ
عـلــى «ال ـخ ــط» عـلــى نـحــو كــامــل .يبدو
ّ
أن الـقـ ّـيـمــن عليه ســريـعــو الفطنة في
كيفية خـلــق املــزيــد مــن امل ّــداخ ـيــل .هــذا
يجند شبانًا من
التشكيل استطاع أن ّ
ّنبل والزهراء لكي يتجنب الدخول في
صراع مع أهالي املنطقة.

رحلة «المليون» تبدأ بحاجز
ف ــي «عـ ـل ــوم» ال ـت ـهــريــب ال ـت ــي أتقنتها

ال ينير أعمدة البلدتين سوى صور الشهداء في ظل أزمة ماء وكهرباء (األخبار)

ً
ج ـ ـهـ ــات ف ـ ــي سـ ـ ــوريـ ـ ــا ،تـ ـحـ ـت ــاج أوال
إل ــى نـقـطــة تـفـتـيــش ب ـغ ـطــاء عـسـكــري،
ليستفيق ال ـن ــاس عـلــى حــاجــز سـ ّـمـ َـي
«حــاجــز الترفيق» عند مدخل املدينة
ال ـص ـنــاع ـيــة (جـ ـن ــوب الـ ــزهـ ــراء) وآخ ــر
ع ـن ــد مـ ـف ــرق بـ ـل ــدة ك ـف ــن (آخ ـ ـ ــر قــريــة
تـسـيـطــر عـلـيـهــا «ال ــوح ــدات» الـكــرديــة
قـبــل ال ــوص ــول ملــايــر ثــم ن ـ ّـب ــل) .وه ــذان
الحاجزان «يضمنان» وصول القوافل
نـ ـح ــو مـ ـن ــاط ــق سـ ـيـ ـط ــرة امل ـس ـل ـح ــن.
فــي امل ـقــابــل ،تــأتــي ال ـقــوافــل مــن تركيا
عـبــر ق ــرى املـسـلـحــن لتعبر عـبــر هــذه
الـحــواجــز مــدعــومــة بــ«الـتــرفـيــق» (مــن
م ــراف ـق ــة) ن ـحــو مــدي ـنــة ح ـلــب أو بقية
املحافظات.
ف ــي مــرح ـلــة الح ـق ــة دخـ ــل ع ـلــى الـخــط
ّ
تجار محسوبون على «لــواء القدس»
و«ال ــدف ــاع الــوط ـنــي» (وهـ ــذا ال يشمل
ك ـ ــاف ـ ــة امل ـ ـن ـ ـضـ ــويـ ــن فـ ـ ــي ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــن
امل ــوزع ــن عـلــى الـجـبـهــات فــي مهمات
قـ ـت ــال ح ـق ـي ـق ـي ــة) وجـ ـم ــاع ــات أخ ـ ــرى،
ل ـي ــزده ــر ال ـت ـهــريــب ف ــي ت ـلــك املـنـطـقــة.
وي ـس ـ ّـجــل األه ــال ــي امل ــراقـ ـب ــون لـحــركــة
ال ـس ـي ــر ت ـ ـفـ ـ ّـوق امل ـ ـحـ ــروقـ ــات وال ـس ـك ــر

تأتي القوافل
من تركيا لتعبر عبر
الحواجز المدعومة
بـ«الترفيق»

والطحني ومــواد غذائية أخــرى كسلع
ُ
«تـصـ َّـدر» نحو القرى والبلدات خارج
نفوذ الحكومة السورية.
ّ
«خ ــط نـ ّـبــل وال ــزه ــراء» لــم يـشــكــل فقط
بابًا لتجارة مربحة .جولة سريعة في
األس ــواق الحلبية وغيرها (حـتــى في
الالذقية) كافية لتبيان غزو البضائع
ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــة ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا فـ ـ ــي ق ـط ــاع ــي
املنسوجات واملأكوالت.
«غ ـ ـ ـ ــزوة» ي ـب ــارك ـه ــا تـ ـج ــار ي ـن ـت ـظــرون
«ق ـط ـي ـع ـهــم» ف ــي ع ـفــريــن ب ـعــد ع ـبــوره

الـ ـح ــدود ال ـتــرك ـيــة ن ـحــو أعـ ـ ــزاز .هـنــاك
يدخل املحميون من «الجهات النافذة»
ـحـسـبــة» ،وبـعــدهــا تتحرك
لـتـجــرى «الـ ِ
القوافل لتمر عبر «الحواجز» وتصل
إلى األسواق.
هؤالء التجار لكل واحد منهم مهماته
َ
(وخلفه الجهة الداعمة) ،واملنتج الذي
ُ«يـتـقــن» فــن تهريبه .فحتى الـفــراريــج
ال ـت ــرك ـي ــة ل ــدي ـه ــا «م ـ ـ ـ ـ ّ
ـورد» م ـح ـت ـكــر ال
ّ
يـ ـت ــدخ ــل فـ ــي ال ـن ـس ـي ــج أو ال ـ ـغـ ــذاء أو
املحروقات ...التي لها أربابها.
ولــإمـعــان ُفــي االس ـت ـفــادة مــن «طــريــق
الـ ــذهـ ــب» ،ث ـ ّـب ـت ــت ح ــواج ــز مخصصة
لـ ـ ــأتـ ـ ــاوات مـ ــن الـ ـ ـس ـ ـ ّـي ـ ــارات امل ـح ـم ـلــة
بالبضاعة .هذه السيارات تدفع مبالغ
مــالـيــة ّ
للقيمني عـلــى ال ـحــاجــز ،حسب
الحمولة ونوعها .كل جهة لها حاجز،
ودخـ ــل أي ـض ــا ف ــي «سـ ــوق ال ـح ــواج ــز»
أطـ ـ ــراف جـ ــدد ال م ـك ــان ل ـهــم ف ــي لعبة
القوافل الكبرى.

ُمناقصة «حاجز»!

منذ فترة قصيرة ،وضــع «التشكيل»
األقـ ــدم فــي «اك ـت ـشــاف» طــريــق الــذهــب

اليمن

تململ في صفوف المسلحين التابعين للسعودية
لقمان عبدالله

مسكن عائلة
يمنية في
ميناء الحديدة
(أ ف ب)

مـنــذ ال ـي ــوم األول ل ـل ـحــرب ،تتعاطى
الـ ـسـ ـع ــودي ــة م ـ ــع ال ـ ـجـ ــانـ ــب ال ـي ـم ـنــي
امل ـل ـت ـح ــق بـ ـه ــا بـ ــأس ـ ـلـ ــوب ال ـت ـع ــال ــي
واالس ـت ـخ ــدام .حـتــى حينما يلتحق
أح ــده ــم ب ــاإلم ــارات ال ي ـكــون ذل ــك إال
لشدة اإلغراء من جهة ،أو النخفاض
م ـ ـن ـ ـسـ ــوب الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــرور ع ـ ـنـ ــد الـ ـضـ ـب ــاط

اإلماراتيني من جهة أخرى.
وال يرتبط املسلحون الذين يعملون
لحساب تحالف ال ـعــدوان فــي اليمن
بالتبعية للخليج ،سوى لالسترزاق
ول ـل ـت ـن ــاف ــس ع ـل ــى مـ ــواقـ ــع ال ـس ـل ـطــة،
وملـصـلـحــة ال ـس ـعــوديــة ال ـتــي ال ت ــزال
تشن حربها على اليمن بذريعة دعم
شرعية عبد ربه منصور هــادي ،في
ً
حني أن األخير علم أصال بالحرب في

محافظة املهرة أثناء هربه من عدن
إلى سلطنة عمان ،كما ّ
صرح بنفسه
إلحدى فضائيات اإلمارات العربية.
ً
ال تترك السياسة السعودية مجاال أو
ً
هامشًا قليال إلبداء الرأي أو املشورة
ل ـل ـجــانــب ال ـي ـم ـنــي امل ـت ـع ــام ــل مـعـهــا،
كــذلــك ف ــإن هـ ــؤالء عـ ــادة م ــا يـكــونــون
صــدى للمطالب السعودية ،أو أنها
تمرر عبرهم رفضها أو قبولها ألي
ّ
م ـق ـتــرح ف ــي حـ ــال ش ــك ــل ذلـ ــك حــرجــا
مباشرًا لها.
في األسابيع األخـيــرة ،ســاد الجانب
ال ـي ـم ـن ــي امل ـت ـع ــام ــل مـ ــع ال ـس ـع ــودي ــة
حالة من التململ والضياع ،بسبب
اإلخـ ـ ـف ـ ــاق والـ ـفـ ـش ــل عـ ـل ــى امل ـس ـت ــوى
الـعـسـكــري ،ويـسـجــل فــي ه ــذا اإلط ــار
اآلتي:
ً
أوال :س ـي ـط ــرة ال ـج ـي ــش و«الـ ـلـ ـج ــان
الـشـعـبـيــة» عـلــى مـنـطـقــة ك ــرش الـتــي
ت ـت ـب ــع إداري ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـح ــافـ ـظ ــة لـ ـ ّح ــج فــي
الـهـجــوم املـعــاكــس ال ــذي شــنــوه على
كرش ،بعد محاوالت عدة من جيش
م ـ ــا يـ ـس ـ ّـم ــى الـ ـش ــرعـ ـي ــة وال ـف ـص ــائ ــل
املتعاونة معه ،لتشكل تهديدًا قريبًا
عـلــى محافظة تـعــز .االسـتـيــاء على
كـ ــرش أج ـب ــر ال ـ ـقـ ــوات املـ ـسـ ـن ــودة مــن
الشرعية على التراجع إلى الخطوط
الخلفية.
وت ـم ـت ـلــك ك ــرش قـيـمــة اسـتــراتـيـجـيــة

ب ـس ـب ــب املـ ــوقـ ــع الـ ـجـ ـغ ــراف ــي ال ــراب ــط
ب ــن م ـحــاف ـظــة ل ـحــج إلـ ــى الـحــويـمــي
فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة ت ـع ــز الـ ـش ــرقـ ـي ــة ،كـمــا
ت ــرب ــط امل ـث ـل ــث الـ ـ ـح ـ ــدودي بـ ــن تـعــز
ولـحــج والـضــالــع .وهــي مــن الناحية
العسكرية بــوابــة العبور إلــى قاعدة
العند في لحج ،وفي حال قررت قوات
الجيش و«اللجان الشعبية» تطوير
عملياتها في املستقبل ،فبمقدورها
ال ـف ـص ــل ب ــن ل ـح ــج والـ ـض ــال ــع ،لـكــن
ال ـح ـســابــات املـحـلـيــة تـمـنــع ذل ــك في
الوقت الحاضر ،كذلك فإن السيطرة
ع ـل ــى ك ـ ــرش تـ ـه ــدد ال ـخ ـط ــط املـ ـع ـ ّـدة
لتقسيم اليمن إلى دولتني.
ث ــانـ ـي ــا :انـ ـحـ ـس ــار املـ ــواج ـ ـهـ ــات ال ـتــي
تخوضها قــوات الجيش و«اللجان»
مع القوات املوالية للرياض وعناصر
ح ــزب «اإلص ـ ـ ــاح» ،بـعــدمــا اسـتـطــاع
الطرف األول إحراز تفوق كبير على
طــريــق حسم معركة شــرقــي صنعاء
ع ـب ــر ال ـس ـي ـط ــرة الـ ـت ــام ــة ع ـل ــى جـبــل
امل ـن ــارة ،أه ــم املــرتـفـعــات فــي مــديــريــة
نهم.
يذكر أن الدعاية اإلعالمية الخليجية
ّ
روج ـ ــت ق ـبــل ه ــزائ ــم ن ـهــم أن ال ـقــوات
املوالية لهادي صــارت على مشارف
صـنـعــاء ،مــع اإلشـ ــارة إل ــى أن جبهة
نهم كلفت قوات «التحالف» والقوات
امللتحقة بها خسائر بشرية باهظة،

ك ــذل ــك ب ـل ــغ ع ـ ــدد الـ ـ ـغ ـ ــارات ال ـج ــوي ــة
امل ـســانــدة لـهــم فــي الـشـهــور األخ ـيــرة
قرابة ألف غارة.
ثــال ـثــا :مـقـتــل ق ــائ ــد املـنـطـقــة الـثــالـثــة
ف ـ ــي جـ ـي ــش م ـ ــا يـ ـسـ ـم ــى الـ ـش ــرعـ ـي ــة،
الـ ـل ــواء ال ــرك ــن ع ـبــد الـ ــرب الـ ـش ــدادي،
أثـنــاء قيادته مـعــارك جبهة صــرواح
غ ــرب مـ ــأرب .مـقـتــل الـ ـش ــدادي أح ــدث
صــدمــة فــي صـفــوف ال ـقــوات املــوالـيــة
للسعودية ،بسبب رتبته العالية من
جـهــة ،وشخصيته الـقــويــة واملــؤثــرة
مــن جهة أخ ــرى ،وكــذلــك قــدرتــه على
ق ـي ــادة ال ـج ـب ـهــات .وم ــن امل ـع ــروف أن
ال ـ ـشـ ــدادي ،املـ ـق ـ ّـرب م ــن «اإلص ـ ـ ــاح»،
ك ــان ي ـقــود جـبـهـتــي ن ـهــم وص ـ ــرواح،
وبمقتله فقد «الـتـحــالــف» أحــد أبــرز
الضباط املميزين.
راب ـ ـ ـعـ ـ ــا :اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ال ـ ـخـ ــافـ ــات بــن
املقاتلني في صفوف القوات املوالية
لهادي من جهة ،وقيادة هذه القوات
و«التحالف» من جهة أخرى ،بسبب
تـخـلــف ال ـس ـعــوديــة ع ــن دف ــع روات ــب
امل ـقــات ـلــن .ووفـ ــق ت ـقــاريــر متطابقة،
فإن مئات املقاتلني يغادرون امليدان
بسبب ع ــدم تـقــاضــي األم ـ ــوال .ويـقـ ّـر
الضباط فــي «جـيــش الشرعية» بأن
حــالــة م ــن الـغـضــب تـلـحــق بــالـجـنــود
جـ ـ ـ ــراء ذلـ ـ ـ ــك ،م ـ ــا يـ ــؤثـ ــر س ـل ـب ـي ــا فــي
املـ ـعـ ـن ــوي ــات والـ ـح ــاف ــزي ــة ال ـق ـتــال ـيــة.

