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مشهد ميداني

ّ
الجيش يثبت مواقعه الجديدة في الغاب:
العملية مستمرة الستعادة الخسائر
فيما كان الجيش
ّ
يثبت أقدامه في القرى
التي حررها في سهل
الغاب ،انشغلت مواقع
و«تنسيقيات» المعارضة
بتلفيق األخبار في
الزبداني ،حيث بات «الثوار
محاصرين في أقل من
كيلومتر مربع واحد»
أحمد حسان
بـ ـع ــد ي ـ ـ ــوم م ـ ــن ع ـم ـل ـي ــة ال ـج ـي ــش
الـ ـ ـس ـ ــوري ال ـ ــواسـ ـ ـع ـ ــة ف ـ ــي س ـهــل
الـ ـغ ــاب ،ب ـ ــدأت وح ــدات ــه بتثبيت
نقاط سيطرتها الـجــديــدة ،وسط
هـ ـ ـ ـ ــدوء حـ ـ ـ ــذر سـ ـ ـ ــاد أغـ ـ ـل ـ ــب قـ ــرى
ال ـس ـه ــل ب ـع ــد مـ ـ ـح ـ ــاوالت فــاش ـلــة
مـ ــن «جـ ـي ــش الـ ـفـ ـت ــح» الس ـت ـع ــادة
مــا خـســره .وأك ــد مـصــدر عسكري
ّ
أن «العملية مستمرة الستعادة
جميع النقاط التي انسحب منها
الـجـيــش ســاب ـقــا» ،مـشـيـرًا إل ــى أن
امل ـ ــدة امل ــرج ــوة «أيـ ـ ــام ال أســاب ـيــع
ّ
أو أش ـهــر» ،الفـتــا إل ــى أن الجيش
س ـي ـطــر ع ـل ــى ق ــراب ــة س ـب ـعــة ق ــرى
«وما بقي أسهل مما مضى».
إل ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،تـ ـ ـح ـ ــاول حـ ـس ــاب ــات
امل ـعــارضــة عـلــى مــواقــع الـتــواصــل
االجتماعي التعتيم على تراجع
امل ـس ـل ـح ــن فـ ــي ال ـ ـغـ ــاب وم ــدي ـن ــة
الـ ــزبـ ــدانـ ــي أي ـ ـضـ ــا ،ف ـي ـم ــا أع ـل ـنــت
أخرى ،كموقع «زمان الوصل» ،أن
«الثوار باتوا في أقل من كيلومتر
مـ ـ ــربـ ـ ــع واح ـ ـ ـ ـ ــد ف ـ ـ ــي الـ ـ ــزبـ ـ ــدانـ ـ ــي،
وس ـن ـش ـه ــد ق ـص ـي ــر ث ــانـ ـي ــة» .مــن
ج ـ ـه ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ن ـ ـف ـ ــت م ـ ـص ـ ــادر
س ــوري ــة «األنـ ـب ــاء ال ـت ــي يــروجـهــا
املـسـلـحــون عــن تمكنهم مــن أســر
ج ـن ــود ل ـل ـج ـيــش واملـ ـق ــاوم ــة عـنــد
ّ
أطـ ــراف ال ــزب ــدان ــي» ،مــوضـحــة أن
َ
املتداولة مفبركة وتعود
الصورة
إل ـ ــى تـ ــاريـ ــخ ت ـش ــري ــن األول ع ــام
 .2013إلــى ذل ــك ،يــواصــل الجيش
اسـتـهــدافــه مسلحي وادي بــردى
باملدفعية الثقيلة ،خصوصًا في
قريتي بسيمة وهريرة.
ولليوم الخامس على التوالي ،لم
تهدأ نيران املواجهة بني الجيش
ومـ ـسـ ـلـ ـح ــي «ج ـ ـي ـ ــش اإلس ـ ـ ـ ـ ــام»
بالقرب مــن مبنى إدارة املركبات
ف ــي ب ـلــدة حــرس ـتــا ،وق ــد أدت إلــى
مقتل وجــرح عــدد منهم .وانتهى
ي ـ ــوم أم ـ ــس ب ــاسـ ـتـ ـع ــادة ال ـج ـيــش
سـيـطــرتــه ع ـلــى ثــاثــة أب ـن ـيــة كــان

ُ
أص ـحــاب ه ــذا ال ـتـ ّ
ـوجــه «الــقـطــريــن».
ك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك؛ لـ ـ ـع ـ ــب «األنـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــار» دورًا
ّ
ّ
«تمدد» تنظيم «الدولة
أساسيًا في
ّ
أن
اإلس ــا َم ــي ــة» داخـ ــل س ــوري ــا ،قـبــل َ
ينحسر الدور في العام األخير نتيجة
تضافر عوامل عـ ّـدة ،منها ما يتصل
بـتـغـيــر «اس ـتــرات ـي ـجـ ّـيــات» التنظيم،
ّ
وم ـن ـهــا م ــا يــت ـصــل بــال ـشــرخ الـكـبـيــر
ّ
الـ ــذي حـصــل ب ــن «داعـ ـ ــش» وســكــان
ّ
امل ـن ــاط ــق ال ـت ــي اح ـتــل ـهــا ف ــي ســوريــا
بعد استتباب سيطرته واستحكام
قبضته «األم ـنـ ّـيــة الـجـهـ ّ
ـاديــة» فيها.
ً
ع ـ ـ ـ ــاوة عـ ـل ــى ذلـ ـ ـ ــك ،ثـ ـ ّـمـ ــة ج ـم ــاع ـ ّـات
ّ
م ـقــات ـلــة سـ ــوريـ ــة ال ـص ـب ـغ ــة ،تـتـبــنــى
ّ
ّ
(السلفية بشكل
«الجهادية»
العقيدة
خــاص) من دون وجــود «مهاجرين»
في صفوفها ،وأبرز أمثلتها «جيش
اإلسـ ـ ـ ـ ـ ــام» .ف ـي ـم ــا ي ـط ـغ ــى ال ـع ـن ـصــر
الـســوري على مجموعات أخــرى مع
ـود م ـحــدود ل ــ«امل ـهــاجــريــن» كما
وجـ ـ ٍ
هــي ال ـحــال مــع «حــركــة أح ــرار الـشــام
ّ
اإلسالمية» ،و«ألوية صقور الشام»
ال ـ ـتـ ــي ان ــدمـ ـج ــت ف ـ ــي آذار امل ــاض ــي
اندماجًا ّ
كليًا باألولى.

قــد احـتـلـهــا املـسـلـحــون فــي األي ــام
املاضية.
أم ـ ــا فـ ــي حـ ــي ج ــوب ــر ال ــدم ـش ـق ــي،
فـ ـ ـ ــدارت اشـ ـتـ ـب ــاك ــات ع ـن ـي ـفــة بــن
ال ـ ـج ـ ـي ـ ــش ومـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــي «فـ ـيـ ـل ــق
الرحمن» في القسم الشمالي من
ال ـح ــي .وم ــع ت ـج ــدد االش ـت ـبــاكــات
ع ـ ـلـ ــى أطـ ـ ـ ـ ـ ــراف حـ ـ ـ ـ ّـي الـ ـتـ ـض ــام ــن
الدمشقي (جنوب العاصمة) ،بعد
استهداف الجيش تحركات «فرقة
تحرير الشام» ،أعاد الجيش يوم
أمــس فتح مدخل بلدة املعضمية
(ال ــري ــف ال ـغ ــرب ــي ل ــدم ـش ــق) ،بعد
نحو أسبوع من إغالقه ،إثر خرق
املسلحني لشروط املصالحة ،بعد
إطالقهم النار على قوات الجيش
أث ـنــاء م ـعــاركــه األخ ـي ــرة فــي بـلــدة
داريا.
إلـ ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،أص ـ ـ ـ ـ ـ ــدر «االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد
اإلس ــام ــي ألج ـنــاد ال ـش ــام» بيانًا
ح ــول مــوقـفــه مــن الـهــدنــة فــي حـ ّـي
ال ـق ــدم ،م ـجــددًا «ال ـتــزام ـنــا الــربــاط
على الـجـبـهــات ...وعــدم االنـخــراط
فــي أي قـتــال داخ ـلــي أو فصائلي
ي ـصــرف ـنــا ع ــن الـ ـع ــدو ال ـص ــائ ــل»،
ومؤكدًا أن «الهدنة ...ممكنة ضمن
الضوابط الشرعية ،دون التفريط
بشبر واحــد مــن أرضـنــا املـحــررة»
أما «بالنسبة إلى ما جرى تناقله
أخيرًا من دخول إعالم النظام إلى
ّ
حي العسالي ،فإننا نؤكد أن ذلك
تم دون علمنا».
فــي م ــوازاة ذلــك ،شهد نهار أمس
اشتباكات عــدة خاضها الجيش
في قرى وبلدات محافظة حمص،
ف ـف ـي ـمــا ت ـك ـب ــد ت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ـ ــش»
خسائر فــي مــواجـهــات قــرى ريف
حمص الشرقي ،سقط للمعارضة
عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن الـ ـقـ ـتـ ـل ــى وال ـ ـجـ ــرحـ ــى،
خـ ــال املـ ـع ــارك ض ــد ال ـج ـيــش في
قــرى حــوش حجو والهاللية وأم
شرشوح في الريف الشمالي .في
ال ـس ـي ــاق ،أع ـل ـنــت «ح ــرك ــة تـحــريــر
ح ـ ـمـ ــص» الـ ـت ــابـ ـع ــة لـ ــ«الـ ـجـ ـي ــش
الـ ـح ــر» ،ب ــدء امل ــرح ـل ــة األولـ ـ ــى من
عملية «املـئــة وخمسني صاروخًا
وقــذيـفــة» السـتـهــداف الجيش في
الريف الشمالي.
كــذلــك ،أق ــدم «داعـ ــش» عـلــى إع ــدام
عالم اآلثار واملدير السابق لشعبة
اآلث ـ ـ ــار ف ــي ت ــدم ــر خ ــال ــد األس ـع ــد
فـ ــي املـ ــدي ـ ـنـ ــة ،وذل ـ ـ ــك ل ـ ــ«مـ ــواالتـ ــه
لـنـظــام األسـ ــد ،وتـمـثـيـلــه لـســوريــا
فــي املــؤت ـمــرات الـكـفــريــة» ،إضــافــة
إل ــى كــونــه «مــديــر أص ـنــام تــدمــر»،
ـزت الـ ــدوائـ ــر الــرس ـم ـيــة
ب ـي ـن ـمــا عـ ـ ُ
أن األس ـعــد ذب ــح لــرفـضــه «إف ـشــاء
مـ ـك ــان وجـ ـ ــود اآلث ـ ـ ــار ال ــذه ـب ـي ــة».
صعيد آخــر ،أعــرب املتحدث
على
ٍ
باسم «الجبهة الجنوبية» عصام
ال ــري ــس ،أن خ ــاف «ال ـج ـنــوب ـيــة»

«الجبهة الجنوبية» :ال تحضيرات إلنشاء منطقة عازلة عند الحدود األردنية (األناضول)

مع «جبهة النصرة» ،هو «خالف
فـ ـك ــري وأي ـ ــدي ـ ــول ـ ــوج ـ ــي ...فـنـحــن
نــرفــع ش ـعــارات ال ـثــورة ،والجبهة
ال تشترك معنا في هــذا الهدف»،

نــاف ـيــا ف ــي حــدي ـثــه مل ــوق ــع «زمـ ــان
ال ـ ــوص ـ ــل» أي ت ـح ـض ـي ــر إلنـ ـش ــاء
مـ ـنـ ـطـ ـق ــة عـ ـ ــازلـ ـ ــة ع ـ ـنـ ــد الـ ـ ـح ـ ــدود
األردنية.

تقرير

المعلم للقاهرة والرياض:
لماذا ابتعدتما عن سوريا؟
ّ
وجــه وزيــر الخارجية السوري وليد املعلم،
ف ــي ل ـقــاء م ــع فـضــائـيــة «ال ـن ـه ــار» املـصــريــة
ً
ً
أمس ،سؤاال ملصر والسعودية ،قائال :ملاذا
ابتعدتما عن سوريا؟
وت ــاب ــع الـ ــوزيـ ــر ال ـ ـسـ ــوري ،ف ــي أول ح ــوار
تليفزيوني له على قناة مصرية منذ خمس
سـنــوات« :نـبــارك ثــورتــي يناير ويونيو في
مـصــر وإطــاحــة اإلخ ــوان ألنـهــم سـبــب بــاء
املنطقة» ،مضيفًا« :خالفنا مع تركيا سببه
أننا رفضنا طلبًا من أنقرة بإشراك اإلخوان
في السلطة».
وع ــن عــاقــة س ــوري ــا ب ــإي ــران وحـ ــزب ال ـلــه،
قــال املعلم« :إن عالقتنا بإيران وحــزب الله
تقلق البعض بسبب موقفنا املــوحــد ضد
إس ــرائـ ـي ــل» ،مــوض ـحــا أن ش ـع ــار تـصــديــر
ال ـث ــورة اإلي ــران ـي ــة طــرحــه الــرئ ـيــس الـعــراقــي
الــراحــل ص ــدام حـســن لتبرير حــربــه ضد
طهران ،مشيرًا إلى أنه «ال يوجد في سوريا

ن ـفــوذ إليـ ــران أو روس ـيــا وال ـن ـفــوذ للشعب
ف ـقــط» .وأشـ ــار إل ــى ّأن «إي ـ ــران وحــدهــا لن
تستطيع حل األزمة َّالسورية» ،الفتًا إلى أن
«الوضع السوري معقد وأكبر من أن تقوم
دولة بمفردها بحل األزمة هناك».
وأضــاف أن إيــران «بالطبع ستلعب دورهــا
املنوط في حل األزمــة السورية ،باعتبارها
دولـ ــة إقـلـيـمـيــة ك ـبــرى اآلن» ،الف ـتــا إل ــى أن
«مصر يمكنها أن تكون دولــة إقليمية هي
األخ ــرى لــو لعبت دوره ــا فــي حــل األزم ــة».
وأكد أن سوريا ّ
تمد يدها ألي مبادرة عربية
تهدف إلى وقف سفك الدماء ،متابعًا« :نمد
يدنا ونضغط على الجراح أمام كل مبادرة
عــرب ـيــة ت ــري ــد ح ــل األزمـ ـ ــة ،ب ـخ ــاف تــركـيــا
ال ـتــي ال تــريــد الـخـيــر ل ـنــا» ،مــوجـهــا حديثه
للرئيس التركي رجب طيب أردوغان« :انتبه
سـيــاســات ح ــزب الـعــدالــة والتنمية سترتد
عليك وعلى أمنك وأمن بالدك».

ــار عن دير الزور
الجنية وع ـيــاش والـعــرفــي والحويقة
وامل ـطــار ال ـقــديــم ،وس ــط مـعـلــومــات عن
س ـقــوط قـتـلــى وم ـصــابــن ف ــي صـفــوف
التنظيم .يأتي ذلك ،في وقت أكدت فيه
م ـص ــادر م ـيــدان ـيــة أن «تـنـظـيــم داع ــش
يحشد ق ــوات لــه مــن أري ــاف ديــر الــزور
واستقدم تعزيزات من ريــف الحسكة،
ب ـ ـهـ ــدف ش ـ ــن هـ ـجـ ـم ــات عـ ـل ــى م ــواق ــع
الـجـيــش ف ــي مـحـيــط م ـطــار دي ــر ال ــزور

ال ـع ـس ـك ــري واألح ـ ـيـ ــاء ال ــواقـ ـع ــة تـحــت
سـيـطــرة الـجـيــش ف ــي امل ــدي ـن ــة» .ولـفــت
امل ـصــدر إل ــى أن «التنظيم يسعى إلــى
تـحـقـيــق ن ـصــر ج ــدي ــد ل ــه ف ــي املـنـطـقــة
ي ـ ـعـ ــوض ع ـ ــن ه ــزي ـم ـت ــه األخ ـ ـي ـ ــرة فــي
مدينة الحسكة ،وترجيح هزيمته في
بلدة الهول شرق الحسكة التي تشهد
اش ـت ـب ــاك ــات م ــع الـ ــوحـ ــدات ال ـك ــردي ــة».
املـعـلــومــات رد عليها مـصــدر عسكري

ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» ،بـ ــأن «ال ـج ـي ــش مـتــأهــب
وم ـس ـت ـع ــد ل ـح ـم ــاي ــة امل ــديـ ـن ــة مـ ــن أي
هجمات إلرهابيي داعش على املدينة
وم ـ ـطـ ــارهـ ــا» .وأكـ ـ ــد املـ ـص ــدر «امـ ـت ــاك
ّ
والتسليحية
الجيش القدرات البشرية
الكافية لحماية دير الــزور وأهلها من
خـطــر ت ـمــدد داع ـ ــش» .إل ــى ذل ــك ،كشف
م ـصــدر حـكــومــي ل ــ«األخ ـب ــار» «تـحـ ّـمــل
الحكومة السورية تكاليف نقل املــواد

ال ـغــذائ ـيــة واألدوي ـ ــة جـ ـوًا لـلـمــدنـيــن»،
م ــؤك ـدًا «وجـ ــود ان ـف ــراج قــريــب لــأزمــة
اإلنسانية التي يعانيها أهالي املدينة
املـحــاصــريــن مــن قـبــل إرهــابـيــي داعــش
منذ مطلع العام الـجــاري ،ما أدى إلى
حصول نقص حاد في املواد الغذائية
واالحـتـيــاجــات األســاسـيــة» .ولفت إلى
«سلسلة إجراءات حكومية تم إقرارها
من شأنها تخفيف معاناة املواطنني،

وت ـعــزيــز م ـقــومــات ص ـم ــوده ــم» .فيما
ن ـج ـح ــت ش ــرك ــة كـ ـه ــرب ــاء ديـ ـ ــر الـ ـ ــزور
ف ــي إعـ ــادة ال ـت ـيــار الـكـهــربــائــي بمعدل
ســاعـتــن إلــى ثــاث ســاعــات فــي الـيــوم
مـ ــن خ ـ ــال ت ـش ـغ ـيــل إح ـ ــدى امل ـح ـط ــات
الداخلية بجهود محلية ،ما يخفف من
معاناة املواطنني ويسهم في تحسني
واقـ ـ ــع مـ ـي ــاه الـ ـش ــرب امل ــؤم ـن ــة بـنـسـبــة
مقبولة تسد الحاجة املطلوبة.

