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مشهد ميداني

ــادية

الجيش يتقدم في ريف حمص الشرقي
 ...وعملية نوعية في حي التضامن
في وقت استعاد فيه
الجيش منطقتي جحار
وجزل في الريف الشرقي
لحمص ،نجحت وحداته،
خالل ثماني ساعات
من المعارك في حيّ
التضامن الدمشقي ،في
إعادة السيطرة على
عدد من النقاط التابعة
للمسلحين في الحي
ريف دمشق ــ أحمد حسان

يـعـكــس ان ـك ـشــاف االق ـت ـص ــاد على
االقتصادات الخارجية ،واعتماده
إل ــى ح ـ ّـد كـبـيــر ع ـلــى امل ـس ـت ــوردات
ّ
املمولة بصورة رئيسية من خالل
الـقــروض الخارجية والتسهيالت
املالية.
ك ـم ــا ب ـل ــغ ع ـج ــز امل ـ ــوازن ـ ــة ال ـع ــام ــة
ك ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـنـ ـ ــاتـ ـ ــج املـ ـحـ ـل ــي
اإلج ـمــالــي  %40.5فــي  .2014وقــد
أل ـق ــى هـ ــذا ال ـع ـج ــز ع ـب ـئــا إضــاف ـيــا
على الدين العام ،الذي استمر في
االرت ـفــاع إلــى مستويات قياسية،
فقد ازدادت نسبة الدين العام إلى
الـنــاتــج املحلي اإلجـمــالــي الـجــاري
م ــن  %104ف ــي  2013إلـ ــى %147
بنهاية عام .2014

انهيارات متسارعة ملقاتلي «داعش»
وت ـ ـقـ ــدم ثـ ــابـ ــت ل ـل ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري
ف ــي ق ــرى ال ــري ــف ال ـشــرقــي ملحافظة
حمص .يــوم أمــسُ ،ح ِسمت املعارك
ف ــي ك ــل م ــن ق ــري ـت ــي جـ ـح ــار وج ــزل
ملصلحة الـجـيــش ال ـس ــوري ،بعدما
تـمـكـنــت وح ــدات ــه م ــن إح ـ ــراز تـقــدم
واسـ ــع فـيـهـمــا .ب ــدا ال ـت ـقــدم ســريـعــا
بـ ــادئ األمـ ــر ف ــي منطقة ج ــزل التي
كان الجيش السوري قد رسم حدود
معركتها انطالقًا من نقاطه الثابتة
بــال ـقــرب م ــن حـقــل جـ ــزل ،الـ ــذي كــان
قد استعاده سابقًا ،ليخلي مقاتلو
«داع ــش» مناطقهم أم ــام الضربات
املتالحقة .ثـ ّـم جــرى تسريع وتيرة
ال ـع ـم ـل ـيــة ب ـم ــا أف ـض ــى إلـ ــى ان ـه ـيــار
دفاعات التنظيم في منطقة جحار.
ت ـقــدم ال ـج ـيــش هـ ــذا ،ك ــان ق ــد سبقه
نجاح وحــداتــه فــي إحـبــاط الهجوم
الواسع الذي شنه مقاتلو «داعش»
عـلــى خــط غ ــاز «إي ـبــا» شـمــال غــرب
قــريــة الـتـبــابـيــر فــي الــريــف الشرقي
ملحافظة حمص ،ما أدى الى سقوط
ً
خمسة مقاتلني من التنظيم ،فضال
عن عدد آخر كبير من الجرحى.
ع ـ ـل ـ ــى ج ـ ـب ـ ـهـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،وخ ـ ــاف ـ ــا
للمتعارف عليه في طريقة تعاطي
الجيش مــع حـ ّـي التضامن (جنوب
دم ـ ـ ـشـ ـ ــق) ،ت ــوغـ ـل ــت وحـ ـ ـ ـ ــدات م ـن ــه،
ً
أمـ ــس ،م ـس ـنــودة بـمـقــاتـلــن تابعني
ملـجـمــوعــات «ال ــدف ــاع الــوط ـنــي» إلــى
م ـن ــاط ــق ج ــدي ــدة م ــن الـ ـح ــي كــانــت
ت ــرزح ســابـقــا تـحــت سـيـطــرة «فــرقــة
تحرير الشام» املتشددة بالقرب من
ـوك جـنــوب الـعــاصـمــة،
مخيم ال ـيــرمـ ّ
حيث كــان يفضل الجيش السوري
ســابـقــا أن تتكفل الـلـجــان الشعبية
الفلسطينية بالعمليات العسكرية
املخيم وحــي التضامن ،الذي
داخــل ّ
كـ ــان ي ـم ــثــل مـنـطـلـقــا ل ـت ـهــديــد قلب
العاصمة الـســوريــة .فــي التفاصيل
التي حصلت عليها «األخ ـبــار» من
مـ ـص ــادر ع ـس ـكــريــة مـطـلـعــة جـنــوب
دم ـشــق ،فـقــد َّ
تجمعت عـنــد الساعة
الرابعة فجرًا ،وحدات تابعة للجيش
السوري ،وأخرى تحت لواء «الدفاع

ً
الوطني» ،فضال عن قــوى عسكرية
أخرى حليفة ،عند املدخل الشمالي
من حي التضامن ،حيث تمثل هدف
ال ـع ـم ـل ـيــة ف ــي «إج ـ ـبـ ــار اإلره ــاب ـي ــن
الذين كانوا قد تقدموا إلى خطوط
ال ـ ـت ـ ـمـ ــاس م ـ ــع األح ـ ـ ـيـ ـ ــاء ال ـس ـك ـن ـيــة
اآلم ـنــة ،على االنـسـحــاب والـتــراجــع.
وف ـ ـ ـ ــرض خ ـ ـطـ ــوط ت ـ ـمـ ــاس ج ــدي ــدة
يـحــددهــا الـجـيــش وف ــق أولــويــاتــه»،
تقول املـصــادر .وتضيف أن «شــارة
ال ـبــدء بالعملية كــانــت قــد انطلقت
في الساعة الرابعة والنصف ،حيث
خيضت مـعــارك عنيفة ج ـدًا تمكنا
ف ـي ـه ــا مـ ــن ق ـت ــل أع ـ ـ ـ ــداد ك ـب ـي ــرة مــن
اإلرهابيني ومن جرح أعداد أكبر».
وع ـن ــد ال ـســاعــة ال ــواح ــدة م ــن ظهر
أم ـ ـ ـ ـ ــس ،ك ـ ـ ـ ــان ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ال ـ ـس ـ ــوري
وال ـق ــوى املـقــاتـلــة م ـعــه ،قــد أن ـجــزوا
املهمة بـنـجــاح ،بعدما استطاعوا
ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى أك ـث ــر م ــن عـشــريــن
ب ـن ــاء ت ـف ـصــل ب ــن ال ـق ـس ــم ال ـغــربــي
للتضامن ومناطق تجمع مقاتلي
املعارضة املسلحة في وسط الحي
وأحيائه الجنوبية .املصادر تؤكد
انكباب الجيش بعد العملية على
«تـثـبـيــت دشـ ــم عـسـكــريــة وس ــوات ــر
ونقاط دائمة له في املناطق
ترابية
ٍ
ً
التي َّ
«تأمني
عن
فضال
إليها»،
م
تقد
ّ
ال ـحــارات الصغيرة الـتــي قــد تمثل
الح ـ ـقـ ــا ط ــريـ ـق ــا ل ــإره ــابـ ـي ــن إل ــى
األح ـي ــاء اآلمـ ـن ــة» .فــي م ـ ــوازاة ذل ــك،
شـهــد ي ــوم أم ــس تكثيفًا ملحوظًا
للطلعات الجوية التي نفذها سالح
ـدد من
ال ـج ــو ف ــي ال ـج ـي ــش ض ــد عـ ـ ـ ٍ
مــواقــع امل ـعــارضــة املـسـلـحــة شرقي
العاصمة ،وال سيما فــي بلدة دير
العصافير ،الـتــي كــان لها الحصة
الـ ـكـ ـب ــرى مـ ــن ال ـ ـضـ ــربـ ــات ال ـج ــوي ــة
واملدفعية التي استهدفت تجمعات
وتحركات تنظيم «جيش اإلسالم»،
مــا أدى إل ــى سـقــوط مــا ال يـقــل عن
ث ــاث ــة ق ـت ـلــى وعـ ـش ــرة ج ــرح ــى في
صفوف مقاتليه.
ـت تجددت فيه االشتباكات
وفي وقـ ٍ
بــالـقــرب مــن املتحلق الـجـنــوبــي من
جـهــة ح ـ ّـي ج ــوب ــر ،ك ــان الـجـيــش قد
بضربات مركزة عــددًا من
استهدف
ٍ
ّ
املقار التابعة لـ«كتيبة حمزة بن عبد
املطلب» في منطقة الزبداني بالريف
الغربي للعاصمة.
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،تـ ـت ــواص ــل اسـ ـتـ ـع ــدادات
ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ف ـ ــي ال ـ ــري ـ ــف الـ ـشـ ـم ــال ــي
ملحافظة الالذقية إلع ــادة السيطرة
على بلدة سلمى ،معقل املسلحني،
ـدد
حـ ـي ــث اس ـ ـت ـ ـهـ ــدف الـ ـجـ ـي ــش بـ ـع ـ ٍ
م ــن ال ـض ــرب ــات ال ـج ــوي ــة واملــدفـعـيــة
ت ـج ـم ـع ــات امل ـس ـل ـح ــن فـ ــي مـحـيــط
البلدة وقرية الناجية.
كذلك ،سقط يوم أمس قتلى وجرحى
خ ـ ــال االشـ ـتـ ـب ــاك ــات الـ ـت ــي نـشـبــت
بـ ــن «حـ ــركـ ــة املـ ـثـ ـن ــى اإلس ــامـ ـي ــة»
ـان لها وقوفها
(الـتــي أعلنت فــي بـيـ ٍ
إل ــى جــانــب «داع ـ ــش» ف ــي الـجـنــوب
الـســوري ،مستنكرة إطــاق األحكام

ــتظاهرات
منعهم .وأف ــادت مـصــادر فــي ريف
ّ
إدلـ ــب ل ـ ـ «األخـ ـب ــار» بـ ــأن «ال ـن ـصــرة
قــامــت بـنـقــل مـعـظــم م ـقـ ّ
ـارهــا ،التي
كـ ـ ــانـ ـ ــت ت ـ ـت ـ ـخـ ــذهـ ــا ع ـ ـلـ ــى أط ـ ـ ـ ــراف
القرى ،إلى داخل هذه القرى ،بعد
ّ
املهجرين،
استيالئها على منازل
ـوار
ـ
ث
ـة
ـ
ه
ـ
ب
ـ
ج
ومـقــاتـلــن تــابـعــن ل ـ «
ً
س ــوري ــا» و«ح ــرك ــة ح ـ ــزم» ،مــزي ـلــة
معظم أعالمها التي كانت ترفعها

ّ
مقارها .كذلك اعتقلت كل من
فوق
ّ
ي ــزور مـقــارهــا لـلـســؤال عــن معتقل
ل ــه ف ــي س ـج ــون ـه ــا ،وكـ ـ ــان آخ ــره ــم
املــواطــن عبد الـجــواد غــازي العمر
ال ـ ــذي اع ـت ـق ـل ـتــه أثـ ـن ــاء س ــؤال ــه عــن
أخ ـي ــه امل ـع ـت ـقــل م ـنــذ  5أشـ ـه ــر ،فــي
سجن حــارم ،غربي إدلــب .وعلمت
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات ال ـتــي
ات ـخ ــذت ـه ــا «الـ ـنـ ـص ــرة» ف ــي ضـبــط

مـنــاطــق ن ـفــوذهــا ،وضـغـطـهــا على
سكان القرى ،لم يمنع من انتشار
عبارات مناهضة لها على جدران
ع ـ ّـدة ق ــرى ،ومنها ســرمــدا شمالي
إدلـ ـ ـ ــب ،وم ـ ـعـ ــرة ح ــرم ــة وك ـف ــرن ـب ــل
وج ـب ــل ال ــزاوي ــة ج ـن ــوب ــا ،م ــا يــزيــد
مـ ــن حـ ــالـ ــة االسـ ـتـ ـنـ ـف ــار وت ـش ــدي ــد
الرقابة على محال بيع «البخاخ»،
ومطالبتهم بـصــورة عــن البطاقة

جندي من الجيش السوري في حقل جزل النفطي أمس (أ ف ب)

الشرعية بحقه) و«لواء املعتز بالله»
الـتــابــع لــ«الـجـيــش ال ـحــر» ،فــي بلدة
طفس بالريف الشمالي لدرعا.

اقتتال «داعشي ــ داعشي»
قـ ــال «امل ــرص ــد الـ ـس ــوري لـحـقــوق
ّ
اإلن ـ ـس ـ ــان» املـ ـ ـع ـ ــارض إن تـسـعــة
أع ـ ـضـ ــاء ع ـل ــى األق ـ ـ ــل مـ ــن تـنـظـيــم
«داعش» قتلوا خالل اشتباك بني
مجموعتني من عناصر التنظيم،
إث ـ ـ ــر م ـ ـحـ ــاولـ ــة الـ ـبـ ـع ــض ال ـ ـفـ ــرار

ع ـبــر الـ ـح ــدود ال ـتــرك ـيــة .وأض ــاف
ّ
«املرصد» أن االشتباك اندلع أول
من أمس قرب بلدة الباب ،في ريف
حلب ،وقتل في االشتباك خمسة
مـ ـم ــن ك ـ ــان ـ ــوا ي ـ ـحـ ــاولـ ــون ال ـ ـفـ ــرار
وأرب ـ ـعـ ــة م ـم ــن ك ــان ــوا ي ـح ــاول ــون
ّ
منعهم .وأضاف «املرصد» أن من
بني الذين حاولوا الفرار تونسيًا
وت ـ ـس ـ ـعـ ــة مـ ـق ــاتـ ـل ــن أوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن،
مضيفًا أنه «لم يتضح على وجه
الدقة من الذي قتل من بينهم».

تقرير

حلب :الجيش يحبط محاولة دخول حندرات
حلب ــ باسل ديوب
بعد تصفيتها حركة "حــزم" وحلولها محل
األخيرة في جبهات القتال التي كانت تشغلها
في مخيم حندرات والكاستيلو واملالح ،عادت
"جبهة النصرة" إلى صدارة املشهد في حلب.
ّ
أحــد انتحاريي "الجبهة" نفذ عملية تفجير
بمدرعة مفخخة ليلة أول من أمس ،استهدفت
تحصينات متقدمة لوحدات الجيش ،ليفسح
فــي امل ـجــال لـعـشــرات "االنـغـمــاسـيــن" للتقدم
إلى التخوم الجنوبية لبلدة حندرات (شمال
غرب حلب) ،وتلة الكتيبة القريبة منها ونقاط
أخــرى .ومع الساعات األولــى من فجر أمس،
فشل الهجوم ،فعاود املسلحون ّ
شن هجوم
جديد استمر حتى ما بعد ظهر أمس.
وأكد مصدر عسكري لـ"األخبار" أن وحدات
الجيش "خاضت معارك عنيفة مع اإلرهابيني
فــي م ـحــاور ح ـن ــدرات وت ـلــة املـضــافــة ودوي ــر

ّ
لكل من ّ
يتم بيعه علبة
الشخصية
«بخاخ» أو طالء جدران.
ومــا زالــت «جبهة النصرة» تتكتم
عـ ـل ــى خـ ـس ــائ ــره ــا الـ ـبـ ـش ــري ــة ب ـعــد
الـضــربــات األخ ـيــرة الـتــي تعرضت
ل ـهــا م ــن ط ــائ ــرات «ال ـت ـح ــال ــف» في
ريف إدلب ،والتي أودت بحياة عدد
من أبرز قيادييها ،من بينهم «أبو
ه ـمــام ال ـشــامــي» الـقــائــد العسكري

الزيتون واملالح وأطراف باشكوي وسيفات،
وأفشلت محاوالتها السيطرة على مداخل
ح ـن ــدرات وكـبــدتـهــا خـســائــر ك ـب ـيــرة" .وأم ــام
األع ــداد الكبيرة مــن املـهــاجـمــن ،استخدمت
وحـ ــدات الـجـيــش ق ــوة ن ــاري ــة ك ـب ـيــرة ،شملت
مـســاحــة كـبـيــرة م ــن خ ـطــوط املــواج ـهــة وفــق
تعبير قائد ميداني .ودمــرت وحــدات الجيش
ثالث آليات مزودة برشاشات ثقيلة وراجمة
صواريخ في منطقة صاالت الليرمون خالل
ه ـجــوم عـلــى م ـحــور ال ــزه ــراء – ال ـجــويــة .في
املقابل ،قالت مصادر معارضة إن املهاجمني
ً
تكبدوا أكثر من  70قتيال في معارك حندرات
وال ــزه ــراء ،معظمهم مــن "الـنـصــرة" و"أح ــرار
الشام" و"جيش املهاجرين واألنـصــار" الذي
يضم نسبة كبيرة من القوقازيني.
فــي س ـيــاق آخ ــر ،فـ ّـجــر املـسـلـحــون نـفـقــا في
املدينة القديمة فجر أمس ،ما أدى إلى انهيار
جزء من متاجر سوق السويقة.

العام لـ«جبهة النصرة» في سوريا
و«أبو عمر الكردي» أحد مؤسسي
«النصرة» ،مع ورود أنباء عن مقتل
الـنــاطــق الــرسـمــي بــاسـمـهــا املــدعــو
«رض ــوان نـمــوس» املـعــروف بـ«أبو
فـ ـ ــراس الـ ـ ـس ـ ــوري» خ ـ ــال الـ ـغ ــارات
األخيرة التي استهدفتها في بلدة
أطـ ـم ــة ال ـ ـحـ ــدوديـ ــة ،ش ـم ــال ــي غ ــرب
إدلب.

