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مشهد ميداني واصل الجيش السوري تقدمه في ريف حلب الشرقي مقتربًا من مدينة الباب ،أحد معاقل «داعش»،
في وقت نجحت فيه قواته في استعادة السيطرة على بلدة تل فرديس في ريف حماة الجنوبيّ ،
مضيقة بذلك
الخناق على المسلحين في ريف حمص الشمالي

 7كيلومترات تفصل الجيش السوري عن «الباب»
أيهم مرعي
حقق الجيش الـســوري تقدمًا مهمًا
في ريف حلب الشرقي بعد سيطرته
أمـ ـ ـ ــس ع ـ ـلـ ــى ق ـ ــري ـ ــة أعـ ـ ـ ـ ـ ــران جـ ـن ــوب
مــدي ـنــة الـ ـب ــاب ،ب ـعــد مـ ـع ــارك عنيفة
مع مسلحي «داع ــش» ،ليصبح على
بعد  5كلم عن بلدة تــادف ،وأقــل من
 7كيلومترات عن مدينة الباب ،أحد
أهــم مـعــاقــل التنظيم فــي ريــف حلب
الشمالي الـشــرقــي .مـصــادر ميدانية
ّ
أكـ ـ ـ ــدت ل ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن «س ـي ـط ــرة
الـجـيــش عـلــى الـقــريــة أت ــت بـعــد عــدد
ّ
م ــن الـ ـغ ــارات الــروس ـيــة ال ـتــي مكنته
أي ـضــا م ــن اس ـت ـعــادة الـسـيـطــرة على
قرية السريب ومــزارعـهــا ،فــي جبهة
مـ ـط ــار كـ ــويـ ــرس» .ول ـف ـت ــت املـ ـص ــادر
ّ
إلـ ــى أن «ال ـج ـي ــش ن ـج ــح ف ــي إعـ ــادة
فتح الطريق املمتد بني قرية عيشة
إل ـ ــى ق ـ ــرى ع ــن ال ـب ـي ـض ــا وال ـس ــري ــب
ً
ونـصــرالـلــه ،وص ــوال إل ــى طــريــق عــام
حلب ـ الرقة بعد إزالــة األلغام منه».
سـيـطــرة الـجـيــش عـلــى أع ــران تعتبر
تقدمًا استراتيجيًا ألنها املرة األولى

الـ ـت ــي ي ـص ـبــح ف ـي ـهــا بـ ـه ــذه امل ـســافــة
القريبة من مدينة الباب ،منذ ثالثة
أعوام .كذلك فإن وصول الجيش إلى
ّ
الباب يعني تمكنه من إغالق الريف
الشمالي الشرقي الواصل إلى حلب،
وق ـط ــع ط ــري ــق إم ـ ــداد «داعـ ـ ـ ــش» بــن
الرقة وريف حلب.
ب ــال ـت ــوازي ،ن ـجــح ال ـج ـيــش ال ـســوري
ف ـ ـ ــي مـ ـ ــواص ـ ـ ـلـ ـ ــة تـ ـ ـق ـ ــدم ـ ــه ف ـ ـ ــي ري ـ ــف
ح ـم ــاة ،فــأحـكــم سـيـطــرتــه عـلــى بـلــدة
دي ـ ــر الـ ـف ــري ــدي ــس ال ـت ــاب ـع ــة ل ـنــاح ـيــة
ح ــرب ـن ـف ـس ــه فـ ــي الـ ــريـ ــف ال ـج ـن ــوب ــي.
تـقــدم الـجـيــش فــي الـبـلــدة تــرافــق مع
مــواص ـلــة الـتـمـهـيــد ال ـن ــاري الكثيف
عـلــى نــاحـيــة حربنفسه القتحامها،
ف ــي ع ـم ـل ـيــة تـ ـه ــدف إل ـ ــى ق ـط ــع ط ــرق
إم ـ ـ ــداد امل ـس ـل ـحــن ب ــن ري ـف ــي ح ـمــاة
الـجـنــوبــي وري ــف حـمــص الـشـمــالــي.
وفـ ـ ـ ــي ريـ ـ ـ ــف درعـ ـ ـ ـ ـ ــا ،صـ ـ ـ ـ ّـد ال ـج ـي ــش
هجومًا للمسلحني على مواقعه في
تل الهش في مدينة الشيخ مسكني،
فيما استمرت عمليات االستهداف
ملــواق ـع ـهــم ف ــي امل ــدي ـن ــة .وف ــي مـ ــوازاة
ّ
تتوسع هوة الخالفات
تقدم الجيش،

لقاء كيري ـ الفروف لتذليل عقبات «فيينا»
محاولة روسية ـ أميركية جديدة في  20من الشهر الحالي لتأمني انعقاد و«نصاب»
لقاء «جنيف  »3السوري .إذ لم ينجح لقاء دبلوماسيي الدول الدائمة العضوية في
مجلس األمن واملوفد األممي ستيفان دي ميستورا في تذليل العقاب الكثيرة ،وعلى
راسها الئحة التنظيمات االرهابية وتمثيل الوفد املعارض.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية ّأن الوزير سيرغي الفروف ونظيره جون كيري
سيبحثان سبل تسوية األزمة السورية والنزاع في أوكرانيا خالل لقائهما في زيوريخ
في  20من هذا الشهر.
بدورها ،قالت املتحدثة باسم الخارجية ،ماريا زاخاروفاّ ،إن الوزيرين سيوليان أثناء
لقائهما املرتقب اهتمامًا كبيرًا لجوانب التسوية في سوريا ،لكونهما دولتني رئيستني
في «صيغة فيينا» .وأعربت زاخاروفا عن أمل موسكو أن يؤثر لقاء الوزيرين إيجابًا
على سير عملية التسوية.

قبل إدخال مساعدات إضافية إلى مضايا أمس (لؤي بشارة ــ أ ف ب)

ب ــن الـتـنـظـيـمــات املـسـلـحــة ،وه ــو ما
بــرز أمــس بــإمـهــال «جبهة النصرة»
ع ــددًا مــن مسلحي «الـجـيــش الـحــر»،
ووجـ ـه ــاء ب ـل ــدة أم املـ ـي ــاذن ف ــي ريــف
درع ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـش ـ ــرق ـ ــي ،يـ ــومـ ــن ل ـت ـس ـل ـيــم
املسؤولني عن محاولة اغتيال «أبو
رغ ــد األردن ـ ــي» ،املـلـقــب بــ«الـبــاشــق»،
قبل أي ــام عند حــاجــز لــ«فــرقــة أســود
ّ
الـســنــة» التابع لــ«الـحــر» فــي البلدة.
وق ـ ـ ــال أح ـ ــد املـ ـس ــؤول ــن امل ـي ــدان ـي ــن
ل ـ ــ«ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» ،حـ ـس ــب ت ـن ـس ـي ـق ـيــات
ّ
املـعــارضــة ،إن ــه «ال يــوجــد أي مؤشر
إيجابي لتسليم املجرمني املوجودين
فــي الـبـلــدة ،وسنمهل الـجـيــش الحر
يومني لتسليم الفاعلني ،وإال سوف
نقتحم البلدة ،ونعتقل املجرمني».
وفـ ـ ــي ريـ ـ ــف إدلـ ـ ـ ــب الـ ـجـ ـن ــوب ــي ،قـتــل
أربـ ـع ــة م ـس ـل ـح ــن ،اثـ ـن ــان م ـن ـهــم مــن
الـجـنـسـيــة ال ـتــرك ـس ـتــان ـيــة ،بــانـفـجــار
ل ـ ـغ ـ ــم فـ ـ ـ ــي م ـ ـح ـ ـيـ ــط م ـ ــدي ـ ـن ـ ــة ج ـس ــر
الشغور .كذلك قتلت امــرأة برصاص

مسلحي «جـيــش تحرير ال ـشــام» في
ال ـحــي ال ـشــرقــي ملــدي ـنــة الـضـمـيــر في
ال ـق ـل ـمــون ال ـش ــرق ــي ،إثـ ــر مـحــاولـتـهــا
م ـن ــع امل ـس ـل ـحــن م ــن اع ـت ـق ــال اب ـن ـهــا،
ضمن حملة دهم يقومون بها بحثًا
ع ــن مـنـتـمــن إل ــى «ج ـي ــش اإلس ـ ــام».
إل ــى ذل ــك ،اس ـت ـعــاد تـنـظـيــم «داع ــش»
ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ق ــري ــة غ ــزل ف ــي ريــف
حلب الشمالي بعد معارك مع «جبهة

قتل أربعة
مسلحين ،اثنان
منهم من تركستان،
في ريف إدلب

الـنـصــرة» و«أح ــرار ال ـشــام» ،فــي حني
تواصل «قوات سورية الديمقراطية»
ه ـج ـمــات ـهــا ع ـل ــى ال ـع ـل ـق ـم ـيــة ،ب ـهــدف
ال ــوص ــول إلـ ــى ط ــري ــق ح ـلــب ـ ـ ـ غ ــازي
عينتاب فــي الــريــف الشمالي أيضًا،
في وقــت صـ ّـدت فيه قواتهم هجمات
لـ ــ«الـ ـجـ ـبـ ـه ــة الـ ـش ــامـ ـي ــة» عـ ـل ــى ق ــري ــة
باشمرة في ريف عفرين .مصدر في
«ال ـق ــوات» نفى ل ــ«األخ ـبــار» «أي نية
لقواتهم التقدم باتجاه منبج ،مؤكدًا
أنهم يسعون حاليًا لتثبيت قواتهم
في محيط سد تشرين ،وإبعاد خطر
التنظيم ع ـنــه» .وأضـ ــاف أن «لــديـهــم
خيارات عدة إلكمال عملياتهم التي
قد تطال ريف الحسكة الجنوبي ،أو
ريف حلب الشمالي ،لفك الحصار عن
عفرين».
وفـ ـ ـ ــي ريـ ـ ـ ــف الـ ـحـ ـسـ ـك ــة الـ ـجـ ـن ــوب ــي،
اس ـت ـع ــاد «داعـ ـ ـ ــش» ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
ق ــرى قــانــا وال ـكــرامــة وص ـبــاح الخير
بـ ـع ــد مـ ـ ـع ـ ــارك م ـ ــع «قـ ـ ـ ـ ــوات س ــوري ــة
الديمقراطية» ،كذلك تدور اشتباكات
ع ـن ـي ـف ــة ب ـ ــن ال ـ ـطـ ــرفـ ــن ف ـ ــي ق ــري ـت ــي
الـخـمــائــل وس ـ ــودة ،م ــع وص ــول دعــم
للـ«قوات» إلى املنطقة .إلى ذلك ،أفرج
الـتـنـظـيــم ع ــن  16آش ــوري ــا مختطفًا
لديه إثر هجماته على قرى الخابور
ف ــي ري ــف الـحـسـكــة ال ـغ ــرب ــي ،شـبــاط
الفائت ،بعد دفع فدية مادية ،ليبلغ
ع ــدد امل ـف ــرج عـنـهــم  ،164ف ــي ح ــن ال
يزال  66مختطفًا لدى التنظيم.
ّأمــا في ديــرالــزور ،فقد نجح الجيش
ال ـســوري فــي صـ ّـد هـجــوم ل ــ«داعــش»
عـلــى مــواقـعــه فــي حــي الـحــويـقــة ،في
حــن وص ـلــت  10أط ـنــان مــن الـســال
الـ ـغ ــذائـ ـي ــة ال ـح ـك ــوم ـي ــة إلـ ـ ــى أه ــال ــي
املدينة ،في األحـيــاء املحاصرة ،عبر
ح ــوام ــات ال ـج ـيــش ،فــي خـطــة تهدف
إلـ ــى إيـ ـص ــال املـ ـس ــاع ــدات ألك ـث ــر مــن
عشرة آالف عائلة قبل نهاية الشهر،
بهدف تخفيف وطــأة الحصار الذي
يفرضه تنظيم «داعـ ــش» ،منذ أكثر
من عام ،على أكثر من مئة وخمسني
ألف مدني في األحياء الواقعة تحت
سيطرة الجيش في املدينة.

تحقيق

ّ
في الالذقية ...األمل بضاعة تبيعها البصارات على أرصفة الحرب
الالذقية ــ ريمه راعي
ً
أشــرقــت الـشـمــس لتعلن يــومــا طــويــا
بـ ــدأ ل ـل ـتــو .وع ـل ــى رج ـ ــوى أن تنطلق
لـ ـت ــؤدي م ـه ـم ـت ـهــا ال ـي ــوم ـي ــة األب ــدي ــة:
«التنبؤ باملستقبل» .ساكنو الخيام
املجاورة للخيمة التي تعيش فيها مع
أبنائها الثالثة وزوجها ،على أطراف
مــدي ـنــة ال ــاذق ـي ــة ،اس ـت ـي ـق ـظــوا أي ـضــا.
أبناء رجــوى ،ماجد وهيثم واألكسم،
سيرافقون األوالد اآلخــريــن في رحلة
التسول اليومية ،وهي سترافق بقية
ال ـن ـس ــوة إلـ ــى ال ـك ــورن ـي ـش ــن ال ـغــربــي
والـجـنــوبــي ،فيما ستتجه الـبــاقـيــات
إلــى «ســوق الـخـضــرة» ،حــامــات على
رؤوسـ ـ ـه ـ ــن أوان ـ ـ ـ ــي ن ـح ــاس ـي ــة مـلـيـئــة
بالجنب لبيعها هناك.
زوج رجوى ما زال نائمًا ،وكذلك بقية
الــرجــال ،ما عــدا من يملك منهم قطيع
غـنــم عليه أن يـســرح بــه فــي األراض ــي
ً
امل ـ ـجـ ــاورة ل ـت ـجـ ّـمــع الـ ـخـ ـي ــام ،وصـ ــوال
إل ــى املـسـطـحــات الـخـضــراء فــي مدخل
ّ
املدينة الشرقي .هي تعلمت أل تطرح
األس ـئ ـل ــة ع ــن ال ـس ـبــب ال ـ ــذي يـجـعـلـهــا

معيلة لزوجها وأوالدهـ ــا .هــو قانون
مجتمع الغجر الذي عليها قبوله دون
نقاش« .نحن يسموننا الرياس ،جينا
من حمص ،وقبل الحرب كانوا رجالنا
ي ــدق ــون بــال ـط ـبــل وال ـص ـن ـي ــج وال ــزم ــر
باألفراح ،والنسوان يلي صوتها طيب
ّ
ك ــان ــت ت ـغ ـن ــي ،ل ـك ــن الـ ـح ــرب م ــا خــلــت
قـلــب م ــرت ــاح ،والـطـبــل وال ــزم ــر مــا عــاد
لهم مكان بهاي البالد» تقول رجوى.
وتـ ـضـ ـي ــف« :ال ـ ـحـ ــن ال ـ ــرج ـ ــال ت ـس ــرح
بالغنم والنسوان تبيع اللنب والجنب،
ويلي ما عندهم غنم تشتغل نسوانهم
بالتبصير ووالدهم بالشحادة».
ب ـع ــن ث ــاق ـب ــة ي ـق ــع ن ـظ ــر رجـ ـ ــوى عـلــى
زبــونــة محتملة .فـتــاة تجلس وحيدة
ع ـلــى أح ــد م ـقــاعــد ال ـكــورن ـيــش .تسير
ن ـح ــوه ــا وت ـ ـقـ ــول« :ب ــال ــك م ـش ـغ ــول يــا
ح ـلــوة ،بيضي ال ـفــال لشفلك بختك».
ال ـف ـتــاة ال ـتــي يـخـبــر وجـهـهــا الـشــاحــب
الكثير عن دواخلها ،تنظر بيأس إلى
ال ـب ـص ــارة وال تـتـجــاهـلـهــا ك ـمــا يفعل
غالبية زوار الـكــورنـيــش ،وتـمـ ّـد يدها
إلـ ــى حـقـيـبـتـهــا لـتـعـطـيـهــا  100ل ـيــرة
ســوريــة« .قــولــي شهدتك بــالـلــه ،قولي

فــدا شبابي ،قولي فــدا صحتي ،قولي
فــدا حـبـيـبــي» ...الفتاة ت ــردد العبارات
بـ ـيـ ـنـ ـم ــا ت ـ ـت ـ ـحـ ــاشـ ــى ن ـ ـ ـظـ ـ ــرات امل ـ ـ ـ ــارة
الساخرة.
ف ــي ال ـس ـن ــوات األرب ـ ــع األخـ ـي ــرة اتـســع
قاموس البصارات ليحتوي مفردات
الـحــرب وويــاتـهــا الـتــي بــاتــت قاسمًا
مـشـتــركــا ب ــن الـجـمـيــع عـلــى اخـتــاف
همومهم وهواجسهم .عشرات األحالم
الضائعة تعثر عليها البصارات في
ّ
أك ــف الـبــاحـثــن عــن بــارقــة أم ــل .رجــال
ونـ ـس ــاء هــزم ـت ـهــم الـ ـح ــرب وك ـســرهــم
غياب األحبة ...باتوا ينتظرون الوعد
بالخالص ،وإن كذبًا من بصارة تبيع
األوه ــام لـقــاء لـيــرات قليلة 500 .ليرة
كــافـيــة لتبتكر ل ـلــزبــون ن ـب ــوءة تـفــرح
القلب ،فيما تكون نـبــوءات  200ليرة
مشوشة ويعوزها اليقني .أما نبوءات
الشؤم فهي مخصصة ملن ال يدفعون
أكثر من  100ليرة« .بعمري ما بصرت
وال ب ــآم ــن ب ـهــي ال ـق ـصــص ،ب ــس هلق
كـ ــل مـ ــا ج ـي ــت ع الـ ـك ــورنـ ـي ــش بـخـلــي
ال ـب ـصــارات يـقــرولــي بــالـكــف ،وبـعــرف
إذا أكــرم ـت ـهــن رح ي ـط ـي ـبــوا خ ــاط ــري.

 500ليرة كافية
لتبتكر للزبون نبوءة
تفرح القلب

بـســألـهــن إذا ح ــا يــوصـلـنــي خ ـبــر عن
ابني يلي انقطعت أخباره من سنتني
بـعــد مــا انـخـطــف بــالــرقــة ،وم ــا بعرف
عايش وال ميت .وبرتاح ملا البصارة
ت ـق ـلــي إن الـ ـف ــرج ق ــري ــب ورح يــرجــع
واف ــرح فيه وش ــوف أوالده» ،تـقــول أم
أح ـم ــد ال ـت ــي تـعـيــش ع ـلــى أم ــل ع ــودة
ابنها يومًا ما .وكذلك األمــر بالنسبة
إلــى نجاة ،الحاصلة على شهادة في
األدب االنكليزي ،وتعترف بأنها باتت
تلجأ إلى البصارات كلما ثقل عليها
غـيــاب خطيبها العسكري ال ــذي بات
زواجها به أشبه بالحلم ،بينما ينتقل

من جبهة إلى جبهة« :بعرف انو كالم
ب ـك ــام ب ــس بــري ـح ـنــي .انـ ــو ال ـب ـصــارة
تشوف بخطوط كفي انو حلم الزواج
وال ـب ـيــت وال ـع ـي ـلــة م ــا أخ ــدت ــو ال ـحــرب
مع باقي األحــام ،وانــو في طريق رح
كملو مع حبيبي يلي بفيق وبنام ع
هاجس استشهاده».
نحو  500ألــف نسمة تعداد «الغجر»
في سوريا ،وهم أيضًا نالوا نصيبهم
من الحرب ،وأضيفت مسيرات الخوف
وال ـ ـهـ ــرب م ــن املـ ـ ــوت إل ـ ــى تـغــريـبـتـهــم
األبـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــة ،بـ ـع ــدم ــا بـ ــاتـ ــت األراض ـ ـ ـ ــي
الـتــي كــانــوا ينصبون خيامهم فيها
عـلــى أطـ ــراف امل ــدن م ـهــددة بــالـقــذائــف
وال ـصــواريــخ« .إن مــا متنا بالقذائف
ممكن نموت ذبح .املسلحني يشوفونا
كفار ألن نحن نبصر ونغني» ،تحكي
جميلة ال ـقــادمــة مــن حـلــب ،وتضيف:
«ال ـخ ـي ـمــة ك ــان ــت م ــا ت ـل ـحــق أوت ــاده ــا
تثبت باألرض حتى نشيلها ونهرب».
ورغ ــم ذل ــك لــم يـكــن ثـقــل ال ـن ــزوح على
الغجر كما هو على باقي السوريني،
ل ـج ـهــة أن ال ــرحـ ـي ــل دون وجـ ـه ــة هــو
ديدنهم.

