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العالم

سوريا

ّ
الجيش السوري يصعد ّمعركة البادية
 ...و«الحشد الشعبي» يتجه نحو الحدود من الشمال
فيما تستمر معركة قضم المناطق
في بادية الشام ،لفرض نفوذ على
منطقة الحدود السورية المشتركة مع
العراق واألردن ،تتحرك قوات «الحشد
الشعبي» بدورها نحو جزء آخر من الحدود
تتابع قوات الجيش السوري وحلفائه
ت ـع ــزي ــز م ــواق ـع ـه ــا والـ ـتـ ـق ــدم ف ــي عـمــق
ّ
ال ـب ــادي ــة الـ ـس ــوري ــة ،م ــرك ــزة ضـغـطـهــا
العسكري على محورين رئيسني :هما
امـتــداد طريق دمشق ـ بغداد ومحيط
مدينة تدمر ،وخاصة الجانب الشرقي.
املـ ـع ــارك ال ـت ــي ان ـط ـل ـقــت ع ـقــب «ات ـف ــاق
أس ـت ــان ــا» األخـ ـي ــر ،ت ـه ــدف إلـ ــى إعـ ــادة
حـضــور دمـشــق وحلفائها فــي الشرق
الـ ـس ــوري ،ب ـعــد غـيــابـهــم ل ـس ـنــوات عن
وادي الـفــرات واملـنــاطــق الـحــدوديــة مع

ّ
تقدم الجيش قد يوصله
إلى محطة ضخ الغاز والنفط
« ،»T3ومطارها
العراق ،عدا أجزاء من مدينة دير الزور
ومحيطها.
وبعد تقدم الجيش ملسافة تصل إلى
قرابة  65كيلومترًا على طــول الطريق
باتجاه بغداد في خالل األيــام القليلة
ّ
امل ــاض ـي ــة ،ت ـمــكــن أمـ ــس م ــن الـسـيـطــرة
على مفترق الطرق بني دمشق وبغداد
وتدمر ،وتجاوزه نحو تالل صبيحية
إلى الشرق منه .ويطرح التقدم األخير،
الذي يضع الجيش على مسافة تقارب
 100ك ــم ع ــن مـعـبــر الـتـنــف ال ـح ــدودي،
تساؤالت عن رد فعل قوات «التحالف
الدولي» املحتمل إزاءه ،لكون وحدات
من الفصائل التي تدعمها تنتشر في
ت ـلــك امل ـن ـط ـقــة ،م ــن ج ـهــة ،ولـحـســاسـيــة
واشـ ـنـ ـط ــن وح ـل ـف ــائ ـه ــا م ــن إتـ ـم ــام أي

اتصال بري بني دمشق وبغداد.
وعلى املقلب العراقي ،انطلقت عمليات
ي ـقــودهــا «ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي» بــاتـجــاه
ّ
منطقة الـقـيــروان ،جنوب غــرب تلعفر،
فــي مــرحـلــة ثــانـيــة لعملية تـحــت اســم
«مـ ـحـ ـم ــد رسـ ـ ـ ــول ال ـ ـل ـ ــه» ،ت ـ ـهـ ــدف إل ــى
تطهير املناطق باتجاه البعاج ،ومنها
نـحــو املـنــاطــق ال ـحــدوديــة مــع ســوريــا.
ّ
وت ـمــك ـنــت الـ ـق ــوات ب ـعــد س ــاع ــات على
إطالق العمليات ،من استعادة  8قرى،
أب ــرزه ــا أب ــو ل ـحــاف ش ـمــال ال ـق ـي ــروان،
وس ــدخ ــان وس ـب ــاي ــا ح ـ ــروش شــرق ـهــا.
وت ـقـ ّـدمــت ال ـق ــوات مــن خ ــال  3مـحــاور
أس ــاسـ ـي ــة تـ ـف ـ ّـرع ــت الحـ ـق ــا إل ـ ــى س ـتــة،
وسـ ــط غ ـط ــاء ج ـ ـ ّـوي م ــن سـ ــاح ال ـجــو
العراقي .وأوقعت االشتباكات عددًا من
اإلصابات في صفوف قوات «الحشد»،
إث ـ ــر اسـ ـتـ ـخ ــدام «داع ـ ـ ـ ــش» ل ـص ــواري ــخ
ّ
موجهة مـضــادة ل ـلــدروع ،لــوقــف تقدم
مـجـمــوعــات امل ـش ــاة .وب ــال ـت ــوازي ،أدت
ّ
الجوية إلى مقتل  27مسلحًا،
الغارات
وتــدم ـيــر  3آل ـي ــات مـفـخـخــة للتنظيم.
وتمكنت الـقــوات فــي الـســاعــات األولــى
للعملية من محاصرة البلدة من ثالثة
م ـ ـحـ ــاور ،وهـ ــي ف ــي طـ ــور االس ـت ـع ــداد
القتحامها في الساعات املقبلة.
وبعد يوم على إعــان «قيادة عمليات
األن ـب ــار» عـلــى إط ــاق عملية عسكرية
لـ«تطهير» الصحراء الجنوبية ملنطقة
الرطبة ،لم تشهد الجبهات التي تعمل
ضمنها «عـمـلـيــات األن ـب ــار» تـحــركــات
عسكرية واسعة ،باستثناء اشتباكات
م ـت ـف ــرق ــة ج ـ ـنـ ــوب املـ ــدي ـ ـنـ ــة .وي ـن ـت ـظــر
تـحـ ّـرك ال ـقــوات الـعــراقـيــة فــي املحافظة
ن ـح ــو م ـنــاط ـق ـهــا ال ـغ ــرب ـي ــة ال ـح ــدودي ــة
مع ســوريــا ،بعد إعــان رئيس الــوزراء
حـ ـي ــدر الـ ـعـ ـب ــادي ،بـ ــدء هـ ــذه املـ ـع ــارك،
خــاصــة ب ـعــد ل ـقــائــه أول م ــن أم ــس مع
قــائــد ال ـق ـيــادة املــركــزيــة األمـيــركـيــة في
الشرق األوسط ،جوزيف فوتيل.
وف ــي م ـ ــوازاة م ــا س ـبــق ،تــابــع الجيش
السوري عملياته شرق تدمر ،مسيطرًا
ع ـل ــى م ـق ـلــع امل ـش ـي ــرف ــة ال ـج ـن ــوب ــي فــي

ّ
تمكن الجيش من السيطرة على مفترق طريق البادية بين دمشق وبغداد وتدمر (أرشيف ــ أ ف ب)

جـ ـ ـن ـ ــوب شـ ـ ـ ــرق امل ـ ــدي ـ ـن ـ ــة .وفـ ـ ـ ــي حـ ــال
اسـتـكـمــال الـجـيــش تـحــركــه شــرقــا على
هــذا املحور ،فإنه قد يصل إلــى محطة
ض ــخ ال ـغــاز وال ـن ـفــط « ،»T3ومـطــارهــا
املـ ـج ــاور الـ ــذي ب ــرغ ّــم انـ ـع ــدام أهـمـيـتــه
ال ـع ـس ـك ــري ــة ،س ـي ـمــثــل ن ـق ـطــة مـتـقــدمــة
ف ــي ش ــرق ت ــدم ــر ل ــم يــدخ ـل ـهــا الـجـيــش
م ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات .كـ ــذلـ ــك ،وصـ ـل ــت قـ ــوات
الـجـيــش إل ــى أط ــراف الـطــريــق الــواصــل
ب ــن ق ــرى ج ـبــاب حـمــد ورس ــم حميدة
وخربة السبعة وهبرة الغربية وهبرة
الشرقية في ريف حمص الشرقي.
وفـ ــي م ــا ي ـب ــدو أنـ ــه م ـح ــاول ــة إلش ـغــال

الـجـيــش وحـلـفــائــه بـجـبـهــات إضــافـيــة
حـ ّـســاســة ،شــن تنظيم «داع ــش» أمــس،
هـ ـج ــوم ــا عـ ـل ــى م ـ ــواق ـ ــع الـ ـجـ ـي ــش فــي
محيط طريق إثريا ـ خناصر .وسببت
االشتباكات قطع الطريق بني البلدتني
ل ـ ـسـ ــاعـ ــات ،قـ ـب ــل أن ي ـت ـم ـك ــن ال ـج ـيــش
م ــن اح ـت ــواء ال ـه ـجــوم وص ـ ـ ّـده ،وإع ــادة
ف ـت ــح الـ ـط ــري ــق أم ـ ـ ــام ح ــرك ــة امل ــدن ـي ــن
والشاحنات من مدينة حلب وإليها.
وب ـي ـن ـم ــا تـ ـشـ ـت ـ ّـد حـ ـ ــدة املـ ـ ـع ـ ــارك عـلــى
جـبـهــات ال ـق ـتــال مــع تنظيم «داعـ ــش»،
ي ـس ـي ـطــر هـ ـ ــدوء ن ـس ـب ـ ّـي ع ـل ــى غــالـبـيــة
جبهات امليدان السوري ،في ما يظهر

ال ـ ـتـ ــزامـ ــا ب ــاتـ ـف ّــاق «مـ ـن ــاط ــق تـخـفـيــف
ال ـ ـتـ ــوتـ ــر» امل ـ ــوق ـ ــع فـ ــي أس ـ ـتـ ــانـ ــا .وف ــي
ال ـس ـيــاق ن ـف ـســه ،ش ـهــد ري ــف مـحــافـظــة
إدل ــب وع ــدد مــن ق ــرى الــريــف الحلبي،
تـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرات ووق ـ ـ ـفـ ـ ــات م ـ ـت ـ ـضـ ــادة فــي
م ــا ب ـي ـن ـهــا ،ح ــول تــأي ـيــد أو مـعــارضــة
االت ـفــاق .حيث حـشــدت «هيئة تحرير
الـشــام» عــددًا من التظاهرات في إدلب
ّ
ووزعــت
وريفها ،عقب صــاة الجمعة،
فـ ــي خ ــالـ ـه ــا الف ـ ـتـ ــات ت ــدي ــن االتـ ـف ــاق
ّ
وتحرض على الفصائل التي حضرت
محادثات أستانا ،وتدعم زعيم «جبهة
ف ـتــح الـ ـش ــام» أبـ ــو م ـح ـمــد ال ـج ــوالن ــي.

«عاشقو الكاميرات» يركبون موجة «التطوع»
عشرات الجمعيات والمجموعات
«التطوعية» نشطت في سوريا بخالل
الحرب .ورغم أن العمل التطوعي يعدّ
وجهًا مشرقًا لتكاتف المجتمع المدني
في وجه الحرب ،إال أن وجهًا آخر أقل
إشراقًا ظهر بتحول كثير من النشاطات
اإلنسانية إلى جلسات تصوير واستعراض،
من دون مراعاة كرامات المستفيدين
وأخالقيات العمل التطوعي واإلنساني
ريمه راعي
رجـ ـ ـ ــل م ـ ـق ـ ـطـ ــوع ال ـ ـسـ ــاقـ ــن مـ ـ ــن فـ ــوق
الركبتني ،بـضـمــادات تحيط بصدره،
يـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــر ب ـ ـع ـ ـي ـ ـنـ ــن ك ـ ـئ ـ ـي ـ ـب ـ ـتـ ــن ن ـح ــو
الـكــامـيــرا .ضــوء «ف ــاش» قــوي يجعل
عينيه تــرمـشــان بـقــوة ،بينما ترتسم
ابتسامات عريضة على وجــوه شبان
وفـتـيــات فــي مقتبل الـعـمــر يحيطون
بسريره .أحد هؤالء نشر الصورة عبر
صفحته الشخصية على «فايسبوك»،
وك ـت ــب ف ــوق ـه ــا« :مـ ــع ال ـب ـطــل الـشـجــاع
ال ـن ـق ـيــب ( )...الـ ـ ــذي ف ـق ــد س ــاق ـي ــه فــي
معارك الشرف».
يـ ـب ــدو ال ـب ـط ــل واجـ ـم ــا وغـ ـي ــر م ـك ـتــرث
بــالـكـلـمــات الـكـبـيــرة الـتــي ت ـنــاوب على
قولها هؤالء الشبان في خالل زيارتهم

ال ـق ـص ـيــرة .تـلــك «الـكـلـيـشـيـهــات» الـتــي
ً
تخبره أنــه بــات بطال وطنيًا ،وال يهم
أن ــه سيمضي مــا بـقــي مــن عـمــره على
كــرســي م ـت ـحــرك ،ول ــن يـقــف ثــانـيــة في
ط ــاب ــور أمـ ـ ــام ال ـ ـفـ ــرن ،أو ي ــراف ــق اب ـنــه
الصغير في يومه األول باملدرسة.
ال ـج ـن ــدي ال ـج ــري ــح بـ ــات أيـ ـق ــون ــة ،وال
ي ـس ــأل ــه أح ـ ــد إن ك ـ ــان ي ــرغ ــب ف ــي تـلــك
الصورة التذكارية أو ال ،فهذه الزمة ال
مجال لتجاوزها في مجال عمل غالبية
الجمعيات واملنظمات «التطوعية».
التقاط الصور مع الجرحى ـ على إغرائه
ـ ـ ليس «أكـثــر إغ ـ ً
ـراء» مــن التقاطها في
ّ
أثناء منح هدية لطفل مهجر ،أو تقديم
معونة لعائلة شهيد .وغالبًا ما تلتقط
الصورة في اللحظة «الحاسمة» التي
تمتد فيها يد املتطوع باملعونة نحو
املستفيد ،ال ــذي ال يعلم أنـهــا ستكون
لحظة اصطياد ابتسامة واهنة الحت
على شفتيه ،أو نظرة يتم في عينيه،
أو دمعة غادرة سقطت من عني ثكلى.
عـ ـ ـش ـ ــرات املـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــات الـ ـتـ ـط ــوعـ ـي ــة
وال ـج ـم ـع ـي ــات ن ـش ـط ــت ب ـع ــد الـ ـح ــرب،
ّ
تـ ـ ـ ــوزع املـ ـع ــون ــات وامل ـ ـسـ ــاعـ ــدات عـلــى
أسـ ــر ال ـش ـه ــداء وال ـن ــازح ــن وال ـج ـنــود
عـلــى الـجـبـهــات .ال أح ــد يـعــرف جهات
تمويلها ،وعالوة على غياب الضوابط
وال ــرق ــاب ــة ع ـل ــى ك ـي ـف ـيــة ت ـصــرف ـهــا فــي
املعونات والتبرعات ،فــإن العمل على
األرض كشف فقرًا كبيرًا لدى الغالبية
في ثقافة العمل اإلنساني وأخالقياته.
أم ـجــد ب ــرب ــور ،م ـخــرج أفـ ــام وثــائـقـيــة

ي ـ ـع ـ ـمـ ــل عـ ـ ـل ـ ــى إنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاز ف ـ ـي ـ ـلـ ــم ي ــوث ــق
امل ـش ــاه ــدات وامل ـم ــارس ــات امل ــؤمل ــة ،كما
يصفها ،من قبل الجمعيات واملنظمات
ال ـع ــام ـل ــة ف ــي الـ ـش ــأن اإلنـ ـس ــان ــي ،وم ــا
تـسـبـبــه م ــن أذى نـفـســي ل ــدى الـفـئــات
املـسـتـفـيــدة مــن خــدمــاتـهــا .وي ـقــول في
ح ــدي ـث ــه إل ـ ــى «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» إن «ه ـ ــؤالء
امل ـت ـط ــوع ــن ي ــدخـ ـل ــون غـ ـ ــرف الـ ـن ــزالء
فــي مــراكــز اإلي ــواء ودور الــرعــايــة دون
استئذان ،من دون مــراعــاة أنها أماكن
خاصة لها حرمتها ...فيما ال يستطيع

الجندي الجريح بات
أيقونة ،وال يسأله
أحد إن كان يرغب
في تلك الصورة

يبرر العاملون في تلك الجمعيات «اضطرارهم» للتصوير بهدف التوثيق (أ ف ب)

ص ــاح ــب امل ـ ـنـ ــزل أن يـ ـب ــدي اس ـت ـي ــاءه
مــن هــذا الـتـصــرف خــوفــا مــن أن ُيـحـ َـرم
املـ ـع ــون ــة» .ويـ ـش ــرح أن ع ـ ــددًا م ــن تلك
الجمعيات «تستخدم املفردات الدينية
ّ
يضيق
فــي خــال إع ــان الـحـمــات ،مــا
مــن نطاق الفئة املستهدفة ،وحتى إن
كان هدفها توزيع املعونة دون تمييز
ديـنــي» ،موضحًا أن «السلوك املخجل
األك ـث ــر تـ ـك ــرارًا ي ــأت ــي ب ــإع ـط ــاء علبتي
بـقــولـيــات ل ـج ـنــدي ،أو ش ـه ــادة تكريم
ألم الـشـهـيــد ،وتــوثـيــق ه ــذه اللحظات
بالتصوير».
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا ي ـ ـبـ ــرر الـ ـع ــامـ ـل ــون ف ـ ــي ت ـلــك
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــات «اضـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــراره ـ ـ ـ ــم» إل ـ ــى
ال ـت ـصــويــر ب ـه ــدف ال ـتــوث ـيــق ،وتـقــديــم
الصور أو لقطات الفيديو للمتبرعني،
فهم يتجاهلون وجــود بديل منطقي،
ه ــو ت ـقــديــم وث ــائ ــق وف ــوات ـي ــر م ــن قبل
الجمعية للمتبرع .وإن كــان ال بــد من
ال ـت ـص ــوي ــر ،ي ـم ـكــن ت ـص ــوي ــر عـمـلـيــات
اإلعداد والتوصيل دون توثيق عملية
ال ـت ـس ـل ـيــم .ع ـل ـمــا بـ ــأن س ـم ــاح صــاحــب
ال ـح ــاج ــة ملـ ـص ــور ال ـج ـم ـع ـيــة بـتــوثـيــق
لحظة حصوله على املعونة ،ال يعني
رضاه إطالقًا.
وبـ ـع ــد أن ت ـف ــاق ــم مـ ــوضـ ــوع ت ـصــويــر
ّ
وتحول إلى ظاهرة مسيئة
املساعدات،
إل ـ ــى ال ـع ـم ــل اإلنـ ـس ــان ــي وال ـت ـط ــوع ــي،
ع ـلــت أصـ ـ ــوات نــاش ـطــن وصـحــافـيــن
تطالب بـصــدور قــانــون يمنع تصوير
املـ ـس ــاع ــدات ف ــي س ــوري ــا .وأم ـ ــام ه ــذه
الـ ــدعـ ــوات ،ك ــان ــت ه ـن ــاك آراء تـ ــرى أن

