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العالم

سوريا

الجيش يحافظ على مواقعه في شرق إدلب...
وينشط جبهة ريف حلب الجنوبي
ّ
لم تتمكن الفصائل المسلحة ،برغم
هجماتها العنيفة ،من تحقيق
مؤثر في خطوط إمداد الجيش
خرق ّ
الممتدة بين ريف حماة ومناطق شرق
إدلب عبر بلدة أبو دالي .وفتح الجيش،
في المقابل ،محورًا جديدًا للعمليات من
جنوب السفيرة في ريف حلب الجنوبي
تدخل املـعــارك املـضــادة التي أطلقتها
ال ـف ـص ــائ ــل امل ـس ـل ـح ــة فـ ــي ري ـ ــف إدلـ ــب
ال ـج ـنــوبــي ال ـش ــرق ــي ،يــوم ـهــا ال ـثــالـ ّـث،
مــن دون أن تـحـقــق خــرقــا الف ـتــا يــؤثــر
على تقدم الجيش الـســوري في شرق
املـ ـح ــافـ ـظ ــة ،حـ ـت ــى ال ـ ـسـ ــاعـ ــة .وب ــرغ ــم
ال ـح ـش ــود ال ـع ـس ـكــريــة ال ـك ـب ـي ــرة ال ـتــي
ش ـم ـلــت ج ـم ـيــع ال ـف ـص ــائ ــل ال ـنــاش ـطــة
ف ــي إدلـ ــب ،تـمـكــن الـجـيــش م ــن حماية
خطوط إمــداده املمتدة من ريف حماة
ال ـش ـمــالــي ح ـتــى أبـ ــو ال ـض ـه ــور ،عـلــى
ال ــرغ ــم م ــن خـ ـس ــارت ــه امل ــؤقـ ـت ــة بـعــض

أفادت أوساط معارضة
عن إصابة جندي تركي
حيان
بقصف في بلدة ّ
القرى ملصلحة املجموعات املهاجمة،
واستشهاد عدد من مقاتليه وضباطه
ف ــي االش ـت ـب ــاك ــات .وت ــرك ــزت هـجـمــات
الفصائل املسلحة ،أمس ،على محاور
قرى عطشان والخوين غرب بلدة أبو
ً
ً
دالــي ،وشماال نحو املشيرفة ،وصوال
إل ــى ال ـخــري ـبــة والــرب ـي ـعــة املـتــاخـمـيــن
ل ـل ـط ــري ــق ب ــن أب ـ ــو الـ ـضـ ـه ــور وم ـع ــرة
ال ـن ـع ـمــان .واشـ ـت ــدت ال ـه ـج ـمــات خــال
س ــاع ـ ّـات الـلـيــل وال ـف ـجــر ،ف ــي مـحــاولــة
ل ـت ـجــنــب االسـ ـتـ ـه ــداف الـ ـج ــوي ،ال ــذي
ك ــان حــاض ـرًا فــي اس ـت ـهــداف تـحــركــات

املسلحني وخ ـطــوط إم ــداده ــم .وشهد
أمــس دخ ــول واس ــع لعناصر «الـحــزب
اإلســامــي الـتــركـسـتــانــي» عـلــى معظم
م ـحــاور ال ـق ـتــال ،فـيـمــا ّ
وس ـعــت «هيئة
تحرير الـشــام» مــن هجومها ،ليشمل
كــامــل خــط الـتـمــاس بــن أبــو الضهور
واملشيرفة الشمالية.
فــي املـقــابــل ،عمل الجيش على تعزيز
نقاطه في القرى الواقعة غرب بلدتي
أبو دالي وسنجار ،لضمان صمودها
أمــام هجمات املسلحني ،التي تمكنت
م ــن اخ ـ ـتـ ــراق ب ـع ــض خـ ـط ــوط ال ــدف ــاع
فــي تـلــك املـنـطـقــة .وت ـحــرك فــي جنوب
ش ـ ـ ــرق م ـ ـطـ ــار أب ـ ـ ــو ال ـ ـض ـ ـهـ ــور ،ح ـيــث
سيطر على قريتني تحاذيان أســواره
ال ـخ ــارج ـي ــة .وب ـي ـن ـمــا ت ــاب ــع عـمـلـيــاتــه
ف ــي غـ ــرب خ ـن ــاص ــر ،ل ـي ـصــل إلـ ــى بعد
ن ـحــو خـمـســة ك ـي ـلــوم ـتــرات ع ــن قــواتــه
امل ـت ـم ــرك ــزة ف ــي ج ـن ــوب شـ ــرق امل ـط ــار،
حـ ّـرك أمــس ،محورًا جديدًا للعمليات،
م ــن مـحـيــط ال ـس ـف ـيــرة ف ــي ريـ ــف حلب
الـجـنــوبــي الـشــرقــي .وف ــرض سيطرته
ع ـل ــى ب ـ ـلـ ــدات سـ ـح ــور وج ـ ــب األع ـم ــى
وال ـب ـن ــاوي وأم عـنـكــش والـصــالـحـيــة،
وعــدد آخــر من القرى .ومــن املتوقع أن
يتحرك الجيش للسيطرة على كامل
منطقة جبل الـحــص ،املـحـصــورة بني
م ـن ـط ـق ـتــي خ ـن ــاص ــر والـ ـح ــاض ــر ،بـمــا
يتيح لــه مهاجمة مطار أبــو الضهور
من محورين ،وإنـهــاء الربط بني ريف
إدل ــب وري ـفــي حـلــب الـجـنــوبــي وحـمــاة
الـشـمــالــي ال ـشــرقــي .وم ــن ش ــأن تعزيز
الجيش عملياته على جبهة السفيرة،
تخفيف الضغط عــن ال ـقــوات العاملة
جنوب املطار.
ويـ ـ ـه ـ ــدد ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع حـ ـ ـ ـ ّـدة امل ـ ـ ـعـ ـ ــارك فــي
أري ــاف إدل ــب وحـلــب اسـتـقــرار منطقة
«خـ ـف ــض ال ـت ـص ـع ـي ــد» ،ال ـ ــذي راه ـن ــت
عليه مــوسـكــو لــدفــع الـحــل السياسي
وإنجاح مؤتمر «الحوار الوطني» في
سوتشي .ويعكس نشاط اتصاالتها
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة م ــع أن ـ ـقـ ــرة ،حــرص ـهــا
على تحييد أي تــأثـيــرات قــد يسببها

لتجنب االستهداف الجوي (أ ف ب)
اشتدت هجمات المسلحين خالل ساعات الليل والفجر في محاولة ّ

ال ـتــوتــر عـلــى مـشــاركــة تــركـيــا الفاعلة
فــي تـحـضـيــرات ســوتـشــي ،وتأمينها
لـ ـحـ ـض ــور م ـ ـع ـ ــارض كـ ـم ــا ح ـ ـ ــدث فــي
أس ـتــانــا ،وخــاصــة أن دم ـشــق ال تبدو
مـسـتـعــدة لــوقــف تـحــركـهــا األخ ـيــر في
ريـ ــف إدل ـ ــب الـ ـش ــرق ــي ،ال ـ ــذي تـعـتـبــره
خـطــوة عـلــى طــريــق مكافحة اإلره ــاب
على كامل األرض السورية ،وهــو أمر
ش ــددت عـلـيــه خ ــال جــولــة مـحــادثــات
جنيف املاضية .وبــدا الفتًا ،أمــس ،ما
نـقـلـتــه وس ــائ ــل إع ـ ــام م ـع ــارض ــة ،عن
إصــابــة ج ـنــدي تــركــي ،إث ــر اسـتـهــداف
ق ــافـ ـل ــة عـ ـسـ ـك ــري ــة ت ــركـ ـي ــة ف ـ ــي ب ـل ــدة
حـ ّـيــان ،شـمــال غ ــرب حـلــب .وأوضـحــت
املعلومات التي تم نقلها ،أن القصف
امل ــدفـ ـع ــي أتـ ـ ــى مـ ــن مـ ـن ــاط ــق س ـي ـطــرة
الجيش في بلدة رتيان املجاورة ،فيما
لم يصدر أي بيان رسمي من الجانب

التركي ،حول الحادثة ،حتى ليل أمس.
وب ـعــد ات ـص ــال ب ــن الــرئ ـيــس الــروســي
ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ــن ،ون ـظ ـي ــره ال ـتــركــي
رج ـ ــب ط ـي ــب أردوغـ ـ ـ ـ ـ ــان ،رأى رئ ـيــس
الـ ـ ــوزراء ال ـتــركــي ب ــن عـلــي ي ـلــدريــم ،أن
ال ـح ـم ـلــة ال ـع ـس ـكــريــة امل ـت ـص ــاع ــدة فــي
مـحــافـظــة إدلـ ــب س ــوف تـسـبــب مــوجــة
نــزوح جديدة ،داعيًا إلــى وقــف هجوم
ال ـج ـي ــش وح ـل ـف ــائ ــه ه ـ ـنـ ــاك .وأض ـ ــاف
أن ــه يـتــم نـقــاش ه ــذا املـلــف مــع روسـيــا
وإيـ ــران ،م ـحــذرًا مــن أن الـقـتــال يعرقل
ال ـج ـه ــود ال ـه ــادف ــة إلـ ــى ال ـت ــوص ــل إلــى
حـ ــل سـ ـي ــاس ــي .كـ ــذلـ ــك ،أجـ ـ ـ ــرى وزيـ ــر
الخارجية سيرغي الف ــروف اتصالني
مــع نظيريه ،الـتــركــي مــولــود جاويش
أوغلو ،واإليراني محمد جواد ظريف.
ون ــاق ــش خــالـهـمــا ،مـسـتـجــدات املـلــف
الـســوري ،والتحضيرات حــول مؤتمر

«ال ـحــوار الــوطـنــي» املخطط عـقــده في
أواخر الشهر الجاري .وفيما لم تصدر
أي م ـع ـط ـي ــات دقـ ـيـ ـق ــة عـ ــن ت ـفــاص ـيــل
النقاشات التي تضمنها االتـصــاالن،
أش ــارت وك ــاالت األن ـبــاء الــروسـيــة إلى
أن الرئيس بوتني اجتمع مع مجلس
األمن الروسي لبحث تطورات الوضع
في ســوريــا .وبــالـتــوازي ،أعلنت وزارة
الـ ــدفـ ــاع ال ــروسـ ـي ــة أنـ ـه ــا ت ـم ـك ـنــت مــن
تـصـفـيــة املـسـلـحــن ال ــذي ــن اسـتـهــدفــوا
قــاعــدة حميميم بـقــذائــف ه ــاون (ليلة
رأس الـ ـسـ ـن ــة ،وت ـس ـب ــب ذل ـ ــك بـمـقـتــل
ج ـنــديــن ،وف ــق ال ـ ـ ـ ــوزارة) ،إل ــى جــانــب
ّ
املسيرة
تدمير مكان انطالق الطائرات
ال ـ ـتـ ــي حـ ــاولـ ــت اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف ق ــاع ــدت ــي
حميميم وط ــرط ــوس (لـيـلــة الـخــامــس
والسادس من الشهر الجاري).
(األخبار)

الديريون يعيدون النبض إلى مدينتهم
من المعاناة إلى األملّ ...
تشهد مدينة دير الزور عودة كبيرة
لسكانها ،بعد أكثر من أربعة أشهر
من فك حصار «داعش» عنها ،وتحرير
كامل أحيائها ،وسط جهود حكومية
تبذل إلزالة آثار الحصار ،والبدء بتأهيل
المرافق العامة في المدينة
دير الزور ــ أيهم مرعي
تـعــود إلــى ديــر ال ــزور مشاهد كانت
مــألــوفــة قبل الـحـصــار الـطــويــل الــذي
ع ــاشـ ـت ــه قـ ــرابـ ــة ألـ ـ ــف ي ـ ـ ــوم ،وأنـ ـه ــاه
ال ـ ـج ـ ـيـ ــش الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري مـ ـطـ ـل ــع أي ـ ـلـ ــول
املــاضــي ،ليكتب حـيــاة جــديــدة ألهل
امل ــدي ـن ــة .ال ـح ـص ــار ان ـت ـه ــى ،وعـ ــادت
امل ــديـ ـن ــة ت ـع ـي ــش ص ـخ ـب ـهــا امل ـع ـت ــاد.
ً
املدينة باتت تشهد تحوال واضحًا،
تـفـ ّـســره وج ــوه ال ـن ــاس ،ال ـتــي تحكي
َّ
ق ـص ــة ف ـ ـ ـ َـر ٍج ح ـ ــل ع ـل ـي ـهــم ،ب ـع ــد أي ــام
ٌ
فكثير
عصيبة عاشوها بقسوتها.
م ــن املـ ـح ــال ال ـت ـج ــاري ــة ع ـ ــادت لفتح
أبــوابـهــا ،بعدما اسـتـعــاد أصحابها
مهنهم ،التي هجروها نتيجة فقدان
املواد.
ي ـص ــرخ أبـ ــو م ـح ـمــد ،ب ــائ ــع ال ـك ـبــاب:
«ع ــالـ ـكـ ـب ــاب ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــري ...ع ــال ـك ـب ــاب»،

ً
ف ــي مـشـهــد غـ ــاب ط ــوي ــا ع ــن إح ــدى
أش ـه ــر «م ـ ــدن ال ـك ـب ــاب» ف ــي س ــوري ــا.
ّ
وإل ــى جــانـبــه بــائــع آخ ــر يـقــلــب سيخ
ال ـ ـ ـشـ ـ ــاورمـ ـ ــا وسـ ـ ـ ــط ضـ ـجـ ـي ــج ي ـمــأ
شــارع ال ــوادي ،فــي الـســوق الرئيسي
لـلـمــديـنــة .ف ـتــرة م ــا قـبــل ال ـح ـصــار ال
تشبه أب ـدًا مــا بـعــده ،فاملدنيون وإن
وقت متأخر ،إال
كانوا يسهرون حتى ٍ
أنهم كانوا يعيشون قلقًا وخوفًا ،من
قذائف «داعش» .يومها ،كانت إحدى
أمــانـيـهــم هــي ش ــرب ال ـشــاي مــن دون
روح السكر (وهــي مــادة استخدمها
أهـ ــل امل ــدي ـن ــة لـلـتـعــويــض ع ــن غـيــاب
السكر) .هــذا الواقع ّ
تغير اليوم ،في
ظ ــل ت ــواف ــر ك ــل املـ ـ ــواد ال ـغ ــذائ ـي ــة في
األسواق.
«خرجنا من النار إلــى الجنة» هكذا
ي ـصــف أبـ ــو ع ـم ــار (ك ـم ــا مـعـظــم أهــل
املدينة) ،ويضيف «في الحصار ،كنا
نموت باليوم مرات ومرات ،وأصعب
شــيء هــو أن تبحث عـ ّـمــا يسد جوع
أطـ ـف ــال ــك ...ط ـف ـلــي ف ـقــد الـ ـق ــدرة عـلــى
النطق نتيجة سوء التغذية» .ويشير
إل ــى أن «ال ـت ـف ــاؤل ك ــان ح ــاض ـرًا رغــم
الــوجــع ،ولــم نفقد األم ــل يــومــا ،وكنا
عـلــى يـقــن مــن أن ي ــوم الـنـصــر ق ــادم،
ّ
وه ــو مــا تـحــقــق عـلــى يــد أبـطــال لــوال
صمودهم وتضحياتهم ملا انتصرنا
أبدًا».

«دير الزور قامت»
ع ــان ــت األحـ ـي ــاء ال ـشــرق ـيــة م ــن املــديـنــة
ك ـث ـي ـرًا ،لـكــونـهــا خ ــرج ــت ع ــن سـيـطــرة
الجيش ألكثر من أربعة أعوام ،تعاقبت
خــالـهــا مـجـمــوعــات «ال ـج ـيــش الـحــر»
و«جبهة النصرة» و«داعش» .في منزل
يقع خلف تكية الراوي الشهيرة (تكية
ّ
صوفي) تقطن مضاوي ،املعلمة
لشيخ
الـتــي شـحــب وجـهـهــا نتيجة تحملها
م ــآس ــي ال ـب ـق ــاء ف ــي م ـن ــاط ــق س ـي ـطــرة
الـتـنـظـيــم .حـبـهــا لــوالــدي ـهــا املـقـعــديــن

دفعها إلى البقاء وتحمل كل سنوات
األحـ ـ ـي ـ ــاء ال ـش ــرق ـي ــة الـ ـعـ ـج ــاف .ت ـقــول
مضاوي «لو أن الحكومة توافق على
تغيير تاريخ ميالدنا إلى 2017/11/3
لـ ـعـ ـم ــدت ال ـ ـ ــى ت ـغ ـي ـي ــر م ـ ـ ـيـ ـ ــادي ،ألن
ي ــوم ت ـحــريــر املــدي ـنــة ه ــو ي ــوم امل ـيــاد
الحقيقي ل ـنــا» .وتـضـيــف ال ـقــول «كنا
نعد خطوات تقدم الجيش باتجاهنا
كل يوم ،فالناس هنا تكره داعش ،وال
تــؤمــن إال بالجيش مـخـلـصــا ....الــديــر
كما يقول إخوتنا املسيحيون :قامت
حقًا قامت».

يعود العشرات من أهالي المدينة إليها يوميًا (األخبار)

ورغ ــم ضعف الـخــدمــات وع ــدم توفر
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ،إال ت ـل ــك الـ ـت ــي ت ــوف ــره ــا
ب ـع ــض امل ـ ــول ـ ــدات الـ ـت ــي ت ـع ـمــل عـلــى
نظام األمبيرات ،تشهد املدينة يوميًا
ً
وصوال لعدد كبير من باصات النقل
ال ــداخ ـل ــي ال ـت ــي ت ـح ـمــل ع ـلــى متنها
عــددًا مــن أبنائها .ويــؤكــد العائدون
أن ـه ــم ك ــان ــوا ي ـن ـت ـظ ــرون هـ ــذا ال ـي ــوم
ل ـي ـع ــودوا إلـ ــى «دي ــره ــم وف ــرات ـه ــم».
وإل ــى جــانــب أحــد الـبــاصــات ،يسجد
أب ــو أح ـمــد ال ـق ــادم مــن ب ـلــدة جــرمــانــا
ّ
ويقبل تراب املدينة،
في ريف دمشق،
مـ ـ ـ ّ
ـرددًا« :ش ـك ـرًا ل ـلــه .ش ـك ـرًا للجيش.
شكرًا ألنو شميتو ريحة تراب الدير
ال ـنــوب» .حــال أبــو أحـمــد تشبه حال
الكثير من أهالي املدينة التي اضطر
أكـثــر مــن  300أل ــف مــن سكانها إلــى
هـ ـج ــره ــا ،وتـ ــوجـ ــه م ـع ـظ ـم ـهــم نـحــو
دمشق والحسكة وحماة.
وبالتوازي مع عودة األهالي ،باشرت
ورشات مجلس املدينة عملها بفتح
ال ـطــرقــات بــاتـجــاه األح ـي ــاء امل ـحــررة.
ويـقــول رئيس مجلس املدينة فــادي
ط ـع ـمــة إن امل ـج ـل ــس ،ب ــال ـت ـع ــاون مــع
املنظمات الدولية« ،يعمل على تنظيم
عقود إلزالة األنقاض وفتح الشوارع،
وفـ ــق اس ـتــرات ـي ـج ـيــة إلع ـ ـ ــادة تــأهـيــل
األحياء التي ستعيد الحياة لألحياء
بالتدريج ،اعتبارًا من األحياء األقل
ض ـ ــررًا» .ويــؤكــد مـحــافــظ دي ــر ال ــزور

