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بالتزامن مع نجاح وحدات الجيش السوري في إحراز تقدم
ملموس في حي الحويقة في مدينة دير الزورّ ،
وسع الجيش
عملياته في حي جوبر .وفيما انفجرت سيارتان مفخختان في
ريف مدينة السلميةّ ،
تكبدت «النصرة» خسائر فادحة في
عتمان وإنخل في ريف درعا

حماوة على جبهة دير الزور...
وخسائر «النصرة» تزداد في درعا
أحمد حسان
ّ
حي الحويقة واملطار العسكري ،جبهتان
م� �ف� �ت ��وح� �ت ��ان ف � ��ي دي� � ��ر ال � � � � ��زور .ال �ج �ي��ش
ال � �س� ��وري ي �ه��اج��م األول � � � ��ىُ ،
وي � ��داف � ��ع ع��ن
ال�ث��ان�ي��ة .وح��دات��ه تمكنت م��ن ال�ت�ق��دم في
أج��زاء واسعة من الحي ،موقعة العشرات
م��ن م�ق��ات�ل��ي تنظيم «ال��دول��ة اإلس�لام�ي��ة»
بني قتيل وج��ري��ح .تقدم الجيش ج��اء في
إط ��ار العملية ال�ع�س�ك��ري��ة امل�س�ت�م��رة منذ
ثالثة أي��ام في أحياء الحويقة والرشدية
وكنامات ،فيما تستمر املواجهات بالقرب
املحيطة به.
م��ن مطار دي��ر ال��زور وال�ق��رى ّ
تنظيم «ال��دول��ة اإلس�لام �ي��ة» ك��ث��ف مساء
أم ��س م��ن اس �ت �ه��داف امل� �ط ��ار ،األم� ��ر ال��ذي
وص �ف �ت��ه أوس � � ��اط ال �ت �ن �ظ �ي��م ب �ـ«ال �ق �ص��ف
ال �ت �م �ه �ي ��دي» ،وس � ��ط أن� �ب ��اء ع ��ن اإلع� � ��داد
ُ
ل � �ـ«غ� ��زوة ك� �ب ��رى ت �س �ت �ه��دف امل � �ط� ��ار» .في
األثناء ،استهدف سالح الجو خمسة مقار

ع�س�ك��ري��ة للتنظيم ف��ي م��دي�ن��ة امل �ي��ادي��ن،
ف�ي�م��ا أق� ��دم م�س�ل�ح��و األخ �ي ��ر ع �ل��ى صلب
خ �م �س��ة م ��واط �ن�ي�ن ف ��ي ب �ل��دت��ي م��وح�س��ن
وعكيدات.
وف��ي العاصمة ،واص��ل الجيش السوري
ع �م �ل �ي �ت ��ه ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة ف � ��ي ح � ��ي ج ��وب ��ر
ال��دم �ش �ق��ي ل �ل �ي��وم ال ��راب ��ع ع �ل��ى ال �ت��وال��ي،
م ��وق � �ع ��ًا خ � �س ��ائ ��ر ك � �ب � �ي ��رة ف � ��ي ص �ف ��وف
امل�س�ل�ح�ين ع��ن ط��ري��ق ع ��دد م��ن ال�ك�م��ائ��ن
امل� �ت� �ق ��دم ��ة ش � �م� ��ال ال � �ح� ��ي وش� � ��رق� � ��ه ،ف��ي
�ت يكثف ف�ي��ه س�ل�اح ال�ج��و وامل��دف�ع�ي��ة
وق � ٍ
�داف دق �ي �ق��ة ف ��ي امل�ن�ط�ق��ة
ض��رب �ه �م��ا أله� � � � ٍ
الجنوبية وال�غ��رب�ي��ة م��ن ج��وب��ر .وبينما
وجسرين
تستمر االشتباكات في زبدين
ُ
ودير العصافير في الغوطة الشرقية ،قتل
ال�ع�ش��رات م��ن مقاتلي امل�ع��ارض��ة بنيران
ال �ج �ي��ش خ�ل�ال االش �ت �ب��اك��ات ال �ت��ي دارت
على أطراف بلدة عني ترما .وفي الغوطة
ال�غ��رب�ي��ة ل��دم�ش��ق ،ت�ص��اع��دت امل��واج�ه��ات

«النصرة» :الغوطة مقابل «االندوف»
تفاعلت أم��س قضية جنود ق��وات فض االشتباك في ال�ج��والن السوري
املحتل «اإلن��دوف» .الجيش الفيليبيني أعلن أن جنوده املختطفني بخير،
بعد أن تمكنوا من الفرار ،فيما قالت مصادر «جبهة النصرة» إن «اتفاقًا
أفضى إل��ى تحرير ال�ج�ن��ود» ،م��ن دون تقديم أي تفاصيل ح��ول طبيعة
االت �ف��اق امل��ذك��ور .وت�ح��دث��ت م �ص��ادر «ال �ن �ص��رة» ع��ن اش�ت��راط�ه��ا إدخ��ال
مساعدات إنسانية إل��ى غوطة دمشق في مقابل اإلف��راج عن  44جنديًا
من فيجي ،ما زال��وا محتجزين لديها« .الجبهة» أعلنت في بيان لها أن
احتجاز جنود «اإلن ��دوف» ج��اء ّ
«ردًا على ج��رائ��م وت��واط��ؤ األم��م املتحدة
ُ
بحق الشام وأهله» .البيان ال��ذي نشر على حساب «الجبهة» على موقع
«تويتر» انتقد «دور األم��م املتحدة في تسوية األزم��ة السورية ،وموقفها
من الحركات اإلسالمية واملسلمني في العالم أجمع» .كذلك أكدت «النصرة»
أن «املحتجزين في مكان آم��ن ،وف��ي حالة صحية جيدةُ ،وي�ق� َّ�دم لهم ما
يحتاجونه من طعام وعالج».

سقط شهيدان
وعشرة جرحى جراء
انفجار سيارتين مفخختين
في ريف السلمية

بني الجيش واملعارضة املسلحة في بلدة
داريا ،حيث قتل أكثر من سبعة مسلحني
وج� ��رح ال �ع �ش��رات ف��ي امل ��واج �ه ��ات داخ ��ل
األحياء الشمالية الغربية من البلدة.
ف��ي م� ��وازاة ذل ��ك ،س�ق��ط ش�ه�ي��دان وع�ش��رة
جرحى جراء انفجار سيارتني مفخختني،
األول ��ى ب��ال�ق��رب م��ن ق��ري��ة ت�ل��درة والثانية
ف��ي ق��ري��ة ال �خ��راف ب��ري��ف مدينة السلمية
في محافظة حماه .وفي التفاصيل ،أفاد
مصدر ميداني ل�ـ«األخ�ب��ار» ب��أن الحادثة
«وقعت فجر اليوم (أم��س) ،عندما حاول
إره ��اب �ي ��ون إدخ � ��ال س �ي ��ارة م�ف�خ�خ��ة إل��ى
قرية تلدرة ،قبل أن تشتبك معها وحدات
ال�ج�ي��ش ال �س ��وري ب��ال �ق��رب م��ن ح ��وش آل
زي� � ��دان ،م ��ا ح ��دا ب ��اإلره ��اب ��ي إل ��ى تفجير
السيارة بالقرب من حاجز الجيش» ،فيما
استمرت االشتباكات بني الجيش السوري
وامل � �ع� ��ارض� ��ة امل �س �ل �ح��ة ف� ��ي ب� �ل ��دة م� ��ورك
وبطيش في الريف الشمالي للمحافظة،
بالتزامن مع استهداف الطائرات الحربية
عدة تحركات للمسلحني في بلدة عطشان
وال �ت �ل��ول ال �ح �م��ر وع � �ي� ��دوذ ،م ��ا أدى إل��ى
ع�ش��رات القتلى والجرحى ف��ي صفوفهم،
ف �ي �م��ا أص� �ي ��ب م ��دن �ي ��ان اث� �ن ��ان م ��ن ج ��راء
س �ق��وط ث�ل�اث ق��ذائ��ف ه ��اون ع�ل��ى مدينة
محردة شمالي املحافظة.
إل��ى ذل ��ك ،اس�ت�ه��دف��ت ال �ط��ائ��رات ال�س��وري��ة
ً
أرتاال ملقاتلي «داعش» في مناطق السبخة
وال �س �ب��اه �ي��ة وال �ع �ك �ي��رش��ي ف ��ي م�ح��اف�ظ��ة
ال��رق��ة ،م��ا أدى إل ��ى س �ق��وط ال �ع �ش��رات من

«خطة مارشال سورية» بقيادة «الحلفاء»
«البنك ال��دول��ي ق� ّ�در كلفة إع��ادة إع�م��ار ما
ه ��دم ف��ي س��وري��ا ح�ت��ى اآلن ب � �ـ ٢٠٠مليار
دوالر .داع��ش ت�ح��رم ال��دول��ة ال�س��وري��ة من
ح� ��وال� ��ى م �ل �ي��ون��ي دوالر ي ��وم �ي ��ًا ب�س�ب��ب
سيطرتها على أغلبية امل�ن��اط��ق النفطية
وال� � ��زراع � � �ي� � ��ة .االق � �ت � �ص � ��اد ال � � �س� � ��وري ف��ي
الحضيض وحلفاء سوريا يرون في إعادة
ّ
بنائه هدفًا سياسيًا سيستغلونه لإلبقاء
على ن�ف��وذه��م ف��ي ال�ب�ل��د ،حتى ل��و ل��م يكن
مربحًا في بداية األمر».
تلك هي النظرية األساسية التي انطلقت
م�ن�ه��ا م�ج�ل��ة «ف ��وري ��ن أف� �ي ��رز» األم �ي��رك �ي��ة
ً
ل �ت �ب �ن��ي م� �ق ��اال ب �ع �ن ��وان« :خ �ط ��ة م ��ارش ��ال
السورية» .املقال استوحى من الخطة التي
وضعت إلع��ادة إعمار أوروب��ا بعد الحرب
العاملية الثانية بقروض أميركية ،ليرسم
خطة مشابهة لسوريا لكن برعاية روسيا
وكوريا الشمالية والصني وإيران.
املجلة انطلقت من ك�لام الرئيس السوري
بشار األسد «أمام وفد أردن��ي» في دمشق

ع��ن أن��ه «ل��ن يسمح للمستثمرين املوالني
للغرب ودول الخليج باملشاركة في إعادة
إعمار سوريا» ،لتقول إن من سيلعب هذا
الدور هي الدول الحليفة لسوريا.
فروسيا ب��دأت التنقيب عن النفط والغاز
ف��ي ال�ب�ح��ر ب�ين ط��رط��وس وب��ان �ي��اس وف��ق
دوالر مع
ات �ف��اق بلغت قيمته  ٩٠م�ل�ي��ون
ّ
وزارة النفط ال�س��وري��ة .ات�ف��اق آخ��ر وقعته
ال �ح �ك ��وم �ت ��ان ال ��روس � �ي ��ة وال � �س� ��وري� ��ة ف��ي
ح��زي��ران امل��اض��ي إلن �ش��اء م �ش��روع ّ
ري في
عني ديوار (محافظة الحسكة) .املقال يلفت
الى أن املكاسب الروسية من هذه املشاريع
«ليست مالية بقدر ما هي سياسية» ،إذ
ستحافظ روسيا من خاللها على القاعدة
ال �ع �س �ك��ري��ة ال ��وح � �ي ��دة ل �ه ��ا ف� ��ي امل �ن �ط �ق��ة
واملوجودة حاليًا على الساحل السوري.
ك��وري��ا الشمالية اقترحت أيضًا املشاركة
في إع��ادة اإلعمار ،حسب «فورين أفيرز»،
وقد زار وفد كوري شمالي رئيس الوزراء
السوري في حزيران املاضي أيضًا ملناقشة

األمر .املجلة األميركية لفتت الى أن بيونغ
ي ��ان ��غ «ل� �ط ��امل ��ا اع� �ت� �ب ��رت دم� �ش ��ق ح�ل�ي�ف��ة
أس��اس �ي��ة ل �ه��ا ف ��ي ح��رب �ه��ا م ��ع ال ��والي ��ات
املتحدة».
ال�ص�ين أي�ض��ًا ل��م ت�ت��أخ��ر ف��ي إب ��داء عزمها
على املساهمة في قطاع الطاقة والحفاظ
ع� �ل ��ى ك ��ون� �ه ��ا ال� �ش ��ري ��ك ال � �ت � �ج ��اري األول
لسوريا (عام  .)٢٠١١شركة النفط الوطنية
الصينية تملك أس� ّه�م��ًا ف��ي أك�ب��ر شركتي
نفط سوريتني ،ووقعت اتفاقات بمليارات
الدوالرات معهما ،حسب املقال.
ل�ع�ب��ة امل�ص��ال��ح االق�ت�ص��ادي��ة ـ�ـ�ـ السياسية
معكوسة مع إيران ،إذ تشير املجلة إلى أنه،
إضافة الى األهداف السياسية ـــ اإلقليمية
ال �ت��ي ت�س�ع��ى إي� ��ران لتحقيقها م��ن خ�لال
م�ش��ارك�ت�ه��ا ف��ي ال �ح��رب ال �س��وري��ة ،ه�ن��اك
أسباب اقتصادية أيضًا .ومساهمة إيران
في «خطة» إع��ادة اإلعمار ستكون في ّ
مد
س��وري��ا ب��األس�م�ن��ت ،إذ تلعب إي ��ران دورًا
ع��امل�ي��ًا ري��ادي��ًا ف��ي صناعته واالت �ج��ار ب��ه.

مقال «فورين أفيرز» يذكر أيضًا املساعي
ال �ت��ي ق��ام��ت ب �ه��ا ب �ع��ض ق� ��وى امل �ع��ارض��ة
السورية لتحسني االقتصاد ف��ي املناطق
ال�ت��ي تسيطر عليها .ل�ك��ن امل�ش��اري��ع التي
ح�ق�ق�ت�ه��ا امل �ع��ارض��ة ت �ع� ّ�د «ب�س�ي�ط��ة ج �دًا»
ب��امل�ق��ارن��ة م��ع م��ا ي�ق��وم ب��ه ح�ل�ف��اء س��وري��ا،
حسب املجلة.
ً
املقال ال يعطي أم�لا للشركات الغربية أو
الخليجية في أي مشاريع مستقبلية في
س��وري��ا ،وي��ذك��ر أن ج�ه��ود ه��ؤالء املبذولة
في هذا االتجاه ال ت��زال في بداياتها وهم
«مترددون».
األس� � � � � ��د ب� � �ح � ��اج � ��ة ال� � � � ��ى دع � � � ��م س� �ي ��اس ��ي
واقتصادي ،وحلفاؤه نجحوا في تأمينه،
محافظني على مصالحهم أيضًا .وهؤالء
ي�س�ع��ون ،إل��ى ج��ان��ب األس ��د ،ل�ع��دم إع�ط��اء
أي فرصة للغرب ودول الخليج في قيادة
إعادة اإلعمار في سوريا ،تخلص «فورين
أفيرز».
(األخبار)

