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سوريا

مشهد ميداني ساعات طويلة قضاها عناصر مشفى جسر الشغور الوطني بين البساتين المحيطة والنقاط الساخنة،
محاولين الوصول جنوبًا ،حيث ينتظرهم رفاقهم في الجيش السوري .الجنود المحاصرين ّ
قرروا الخروج بتغطية نارية
ً
بعد علمهم بحفر المسلحين نفقًا يصل إلى المشفى .الرئيس بشار األسد أجرى اتصاال مع قائد الحامية العقيد محمود
صبحة ،مهنئًا بسالمة العناصر الناجين

عناصر مشفى جسر الشغور ...رحلة الخروج إلى
مرح ماشي
كسر عناصر حامية املشفى الوطني
فــي جـســر الـشـغــور الـحـصــار املـفــروض
عليهم من قبل مسلحي «تنظيم قاعدة
ال ـج ـهــاد ف ــي ال ـش ــام ـ ـ جـبـهــة ال ـن ـصــرة»
وح ـل ـفــائــه ،وخ ــرج ــوا قــاصــديــن فــرصــة
ال ـح ـي ــاة الـ ـج ــدي ــدة ،ب ـع ــد أس ــاب ـي ــع مــن
مقاومة الهجمات ومحاوالت االقتحام
ال ـيــوم ـيــة .ال ـع ـنــاصــر ،وع ــدده ــم يـقــارب
 ،250مضوا خارجني من املشفى ،تحت
مـ ــرأى املـسـلـحــن ومـسـمـعـهــم ،حاملني
ج ــرح ــاه ــم ،بـ ـقـ ـي ــادة ال ـع ـق ـي ــد م ـح ـمــود
صبحة ،صباح أمس ،باتجاه الجنوب،
بهدف الــوصــول إلــى قرية كفير ،حيث
تنتظرهم أول نقطة للجيش السوري.
توقيت الخروج مع غطاء ناري
تزامن ّ
ك ـث ـيــف وف ـ ـ ــره ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري على
مـ ـح ــاور ال ـس ــرم ــان ـي ــة وم ـع ـم ــل الـسـكــر
واشـ ـتـ ـب ــرق ،ب ـه ــدف إشـ ـغ ــال املـسـلـحــن
عــن خ ــروج عـنــاصــر الـحــامـيــة .ســاعــات
طويلة استغرقت قبل وصول أول دفعة
مــن املـجـمــوعــات ال ـثــاث الـتــي انطلقت
صباح أمس ،إلى دائرة الحماية األولى،

أعــربــت وزارة الـخــارجـيــة الــروس ـيــة عن
قلقها من المكاسب العسكرية األخيرة
التي حققها تنظيم «الدولة اإلسالمية»
في العراق وسوريا .وحذرت الوزارة من
أن تدمير مدينة تدمر األثرية ،التي بسط
ً
التنظيم سيطرته عليها ،سيعتبر عمال
إجراميًا ال يغتفر.
وق ــال الـنــاطــق الــرسـمــي بــاســم الـ ــوزارة،
ألكسندر لوكاشيفيتش« ،مــن الالفت
أن عمليات مــا يطلق عليه التحالف
المناهض لداعش في العراق وسوريا
وال ــذي تـقــوده الــواليــات المتحدة ،لم
تــؤثــر حتى اآلن على ق ــدرات التنظيم
على توسيع دولة الخالفة الخاصة به».

حـيــث تـنـتـظــرهــم وح ـ ــدات م ــن الجيش
ـاف مـيــدانـيــة إلس ـعــاف املـصــابــن.
وم ـشـ ٍ
فـيـمــا اش ـت ـبــك ال ـب ــاق ــون م ــع املـسـلـحــن
ف ــي ال ـب ـســاتــن امل ـح ـي ـطــة ،م ــا أدى إلــى
وق ـ ـ ـ ــوع ش ـ ـه ـ ــداء وج ـ ــرح ـ ــى ،وسـ ـق ــوط
بعضهم أســرى ،بينهم النقيب يعقوب
ال ـ ـخـ ــوري .لـيـصــل بـعـضـهــم م ــع حـلــول
امل ـس ــاء إل ــى ح ــواج ــز ال ـج ـيــش ال ـقــريــب،
ب ـعــدم ــا اض ـ ـطـ ــروا إلـ ــى ال ـت ـح ــرك زحـفــا
ملسافات تزيد على  600متر ،هربًا من
قناصي املسلحني ،بعد تقسيمهم إلى
مجموعات .ووصلت أولى املجموعات
إلــى نقطة مــن نقاط الجيش فــي كفير،
بقيادة قــائــد الحامية العقيد محمود
صبحة ،مع  10من عناصره ،مساء أمس.
وعمد العقيد صبحة مع مجموعة من
الجيش ال ـســوري إلــى ال ـعــودة وسحب
بقية املجموعات التي كانت قد وصلت
إلى نقاط آمنة ،بعيدًا عن خطر كمائن
امل ـس ـل ـح ــن .ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ـسـ ــوري ب ـشــار
ً
األسد أجرى اتصاال هاتفيًا مع العقيد
محمود صبحة ،قائد حامية املشفى،
مهنئًا بكسر الحصار وسالمة العناصر
الناجني ،بعد رحلة طويلة للوصول إلى
حيث ينتظرهم رفاق السالح .وتحدثت
ّ
م ـص ــادر مـيــدانـيــة لـ ــ«األخـ ـب ــار» ع ــن أن
ال ـع ـ ّنــاصــر املـنـسـحـبــن م ــن املستشفى
تخفوا في البساتني القريبة ،بانتظار
حـلــول امل ـســاء ،بـهــدف سـهــولــة التحرك
بـ ـعـ ـيـ ـدًا ع ـ ــن رص ـ ـ ــد املـ ـسـ ـلـ ـح ــن .وك ـ ــان
املسلحون قد دخلوا إلى املستشفى عبر
نفق استطاعوا حفره بغرض تفخيخه
وتفجيره ،بتوقيت صالة الجمعة ،غير
أن ع ـنــاصــر ال ـحــام ـيــة اس ـت ـب ـقــوا خطة
املسلحني بالخروج إلى املواجهة ،بدل
انتظار وصولهم إلى داخل املستشفى.
ونـ ـش ــر امل ـس ـل ـح ــون صـ ـ ــورًا ل ـه ــم داخ ــل
املستشفى ،معلنني سيطرتهم عليها
بعد أسابيع من حصارها دون جدوى.

«داعش» يسيطر على
المحطة الثالثة

َ
ل ــم ي ـبــق ل ـتــدمــر س ــوى نـ ـ ــداءات األم ــن
الـعــام للجامعة العربية نبيل العربي
ال ـ ــذي ط ــال ــب ال ـع ــال ــم ،فـ ـج ــأة ،بـحـمــايــة
اآلثار في تدمر ،من خالل بيان أصدره
أم ـ ــس .ال ـب ـي ــان ــات ال ـع ــرب ـي ــة وال ــدول ـي ــة
التي اعـتــادت ســوريــا عليها ،لــن تنفع
بالطبع سوى لالستهالك االعالمي.
تنظيم «داعش» اإلرهابي وحده يتمدد
داخ ــل املــديـنــة التاريخية ،فيعاقب من
يشاء ذبحًا بالسكاكني ،بتهمة «مواالة
النظام» .التدمريون استيقظوا صباح
أم ـ ــس ع ـل ــى عـ ـش ــرات ال ـج ـث ــث املـقـطـعــة
األوص ــال فــي ش ــوارع املــديـنــة ،فــي حني
استمر وصــول العسكريني املنسحبني
من املدينة إلى مطار الـ« »T4العسكري،
بعد أيام قضاها بعضهم في الصحراء
املحيطة .مدرسة هدى شعراوي وسط

جانب من مستشفى جسور الشغور بعد إخالئه ظهر أمس (األناضول)

املــدي ـنــة ت ـحــولــت ع ـلــى أي ـ ــدي مسلحي
«داعـ ـ ــش» إل ــى س ـجــن م ــؤق ــت ،العـتـقــال
املـ ـتـ ـهـ ـم ــن ب ـ ــ«ال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــل م ـ ــع الـ ــدولـ ــة
السورية» .كما استقدم عناصر التنظيم
مـ ــولـ ــدات ك ـهــربــائ ـيــة ض ـخ ـم ــة ،إلعـ ــادة
الكهرباء واملـيــاه إلــى املدينة .وكــان قد
تم تأمني انسحاب  45عنصرًا من سرية
ال ـتــأديــب فــي ال ــوح ــدات ال ـخــاصــة ،بعد
حصارهم داخل سجن تدمر العسكري.
العناصر املنسحبون ّأمـنــوا خروجهم
عـبــر اس ـت ـخــدام آل ـي ــات ثـقـيـلــة ،تحركت
ً
باتجاه نقليات القدموس ،وصوال إلى
غــرب املدينة .واستغل عناصر السرية
ع ــدم كثافة انـتـشــار مسلحي «داع ــش»
في الجزء الغربي من املدينةّ ،
مؤمنني
بأنفسهم غطاء ناريًا لخروجهم ،مرورًا
ب ـفــرع األمـ ــن الـعـسـكــري الـ ــذي انسحب
عناصره سابقًا .وساعد خروج عناصر
السرية ساملني على تأمني انسحاب 35
عنصرًا من الجيش كانوا يتمترسون
ضمن بيارات املدينة.
«املـحـطــة الـثــالـثــة»  T3نــالــت نصيبها
أيـ ـض ــا مـ ــن الـ ـحـ ـص ــار وال ـ ــدم ـ ــار ،بـعــد

سـ ـيـ ـط ــرة امل ـس ـل ـح ــن ع ـل ـي ـه ــا .م ـص ــدر
ميداني أكــد أن عناصر حماية املوقع
فـ ـك ــوا ال ـح ـص ــار ع ــن امل ـح ـط ــة ال ـثــال ـثــة
لضخ النفط في البادية ،بعد أيــام من
مـقــاومـتـهــم ه ـجــوم امل ـس ـل ـحــن .وتــابــع
ّ
امل ـص ــدر إن ع ـنــاصــر ال ـحــام ـيــة أج ـلــوا
 400مدني من املحطة ،بينهم عائالت
امل ـه ـنــدســن ال ـعــام ـلــن ف ـي ـهــا .ف ــي حني
أع ــاد الـجـيــش ال ـســوري ان ـتـشــاره على
مسافة تصل إلــى  21كلم ،غربي قلعة

ّ
هنأ الرئيس بشار األسد
قائد الحامية العقيد
محمود صبحة ،بسالمة
العناصر الناجين

تــدمــر األثــريــة ،منعًا مــن تـقــدم عناصر
الـتـنـظـيــم غــربــا .كــذلــك واص ــل الجيش
نشر قواته غربي بيارات تدمر ،بهدف
تنفيذ ّ
أي خطة الستعادة املدينة.

نحو القلمون الشرقي
امل ــد «ال ــداعـ ـش ــي» ل ــم ي ـقــف ع ـنــد ح ــدود
مدينة تــدمــر ،إذ سيطر التنظيم على
م ـن ـط ـقــة «الـ ـبـ ـصـ ـي ــري» و«ال ـ ـصـ ــوانـ ــة»
ال ــواقـ ـع ــة إل ـ ــى الـ ـجـ ـن ــوب الـ ـش ــرق ــي مــن
مدينة القريتني (ريف حمص الشرقي)
على طريق تدمر ـ ـ دمـشــق ،وقــد ّ
عبرت
الحسابات املؤيدة للتنظيم على مواقع
ّ
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ب ــأن «الــزحــف ال
يزال مستمرًا باتجاه القلمون الشرقي».
ُّ
وت ـم ــك ــن «داع ـ ـ ـ ــش» م ــن الـ ــوصـ ــول إل ــى
ال ـق ـل ـمــون ال ـشــرقــي يـتـيــح ل ــه ش ــق خط
إمداد ملسلحيه يبدأ من املنطقة الشرقية
ٍ
الخاضعة لنفوذه ويصل حتى القلمون
الشرقي ،مرورًا بمدينة تدمر.
امل ـنــاوشــات واالش ـت ـبــاكــات بــن تنظيم
«ال ــدول ــة» والـفـصــائــل املسلحة ال تــزال
ق ــائ ـم ــة ض ـم ــن إطـ ـ ــار إبـ ـع ــاد األول عــن

ّ
ّ
الجامعات الخاصة نازحة :خيام برتبة مدرجات

تحقيق

دمشق ــ عمر الشيخ
كانت قرية غباغب ( 35كم عن دمشق)،
التابعة ملحافظة درع ــاّ ،
مقرًا للجامعة
الــدولـيــة للعلوم والتكنولوجيا ،حتى
منتصف عام  .2012آنذاك اتخذت إدارة
ال ـجــام ـعــة م ــن أرض كـ ـي ــوان ال ــزراع ـي ــة
الكائنة شمالي منطقة املزة ،مقرًا مؤقتًا
ل ـه ــا .ت ـت ـح ــدث ب ـث ـي ـنــة ب ـ ـغـ ــدادي ،وه ــي
مـتـخــرجــة صـيــدلــة ،عــن س ــوء ال ـظــروف
أث ـن ــاء االن ـت ـقــال م ــن درعـ ــا إل ــى دمـشــق،

ّ
وتقول في حديثها لــ«األخـبــار»« :قلت
فرص التعليم وأخذ املحاضرات ،ونحن
ن ــدف ــع م ــا ي ـتــرتــب ع ـل ـي ـنــا» .ل ــم تحصل
بثينة ،كما باقي زمالئها ،على املقدار
الكافي من املحاضرات ،ألن املقر الجديد
ّ
مجهز بعوازل
مزدحم بالطالب ،وغير
للصوت ،فالطالب يشعر وكأنه يجلس
وس ــط ال ـطــريــق الـ ـع ــام ،ب ــن ال ـس ـيــارات
وأبــواقـهــا« ،وبـعــد مــرور فصل دراســي،
ب ــدأن ــا ال ـ ـ ــدروس الـعـمـلـيــة ف ــي غــرفـتــن
لحضانة أطفال تحولتا إلى مختبرات،

ف ــي مـنـطـقــة ال ـش ـيــخ س ـعــد ب ــامل ــزة» ،ثـ ّـم
تـ ـح ـ ّـول ــت ال ـخ ـي ـمــة ال ـك ـب ـي ــرة إل ـ ــى م ـقـ ّـر
ّ
ّ
بمعدات أفضل من ذي قبل.
رسمي،
على طريق درعا ـ دمشق (غباغب) كانت
تـنـتـشــر جــام ـعــات خ ــاص ــة ع ـ ــدة ،منها
ً
م ـث ــا :الـجــامـعــة ال ـس ــوري ــة ،والـجــامـعــة
الدولية ،والجامعة األوروبية ،وجامعة
قاسيون ،وجامعة الرشيد ،وجميعها
اض ـطــرت ،بفعل ال ـحــرب ،لالنتقال إلى
ّ
مقار مؤقتة ،في قلب العاصمة ،أو على
أطرافها .احتلت تلك الجامعات بعض

املـقــاهــي واملـطــاعــم الـتــي أغلقت بسبب
انتشار مرض التهاب الكبد ،إلى جانب
روضــات األطـفــال ،واملشافي الصغيرة.
تـ ـتـ ـح ــدث عـ ــا شـ ـعـ ـب ــان ،الـ ـط ــالـ ـب ــة فــي
جامعة الرشيد التي أصبح ّ
مقرها في
ّ
إحدى مــدارس املــزة ،عن تأثيرات نزوح
ال ـجــام ـعــات عـلــى الـعـمـلـيــة التعليمية،
فتقول« :البرامج تغيرت بحسب دوام
ّ
األس ــات ــذة .ألـغـيــت مـ ــواد ،وأص ـبــح لكل
ً
مـ ّ
ـدرس ع ـ ّـدة م ــواد يعطيها ،فـضــا عن
األس ــات ــذة األص ــدق ــاء إلدارة الـجــامـعــة

ال ــذي ــن يـ ـ ّ
ـدرسـ ــون ف ــي ج ــام ـع ــة د ْم ـشــق
الـعـ ّـامــة ،وكلياتنا الخاصة بــا نفس».
بينما يرى أحمد محايري ،الطالب في
الـجــامـعــة األوروبـ ـي ــة ،أن امل ـقـ ّـار املؤقتة
أق ـ ــرب إلـ ــى م ـنــزلــه ف ــي دمـ ـش ــق« ،فـمـقـ ّـر
الـجــامـعــة أص ـبــح فــي مـسـبــح الـفـيـحــاء،
وجـ ــزء م ــن ف ـنــدق س ـم ـيــرام ـيــس ،وســط
دم ـ ـشـ ــق» ،وف ـي ـم ــا ل ــم ي ـع ــد لـ ــدى أح ـمــد
مشكلة في الــدوام اليومي ،فــإن زمــاءه
م ــن ال ـس ــوي ــداء أو درع ـ ــا ،أج ـب ــروا على
دفــع أج ــرة غــرفــة مشتركة فــي جرمانا،

