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العالم

سوريا في خطوة غير مستغربة ،أعلنت «قوات سورية الديمقراطية»،
عبر «مجلس دير الزور العسكري» التابع لها ،أن معركة السيطرة
على محافظة دير الزور باتت قريبة ،في وقت يواصل فيه الجيش
التقدم نحو مشارف الحدود اإلدارية للمحافظة من ثالث جهات

«قسد» قريبًا إلى ريف دير الزور

نحو إنهاء «داعش»
في وداي الفرات
أيهم مرعي
ل ــم ي ـكــن إع ـ ــان «امل ـج ـل ــس الـعـسـكــري
لــديــر ال ــزور» الـتــابــع ل ــ«ق ــوات ســوريــة
الــدي ـم ـقــراط ـيــة» ،أن ــه يـسـتـعــد إلط ــاق
معركة دير الــزور ،مستهجنًا ،نتيجة
ال ـت ـح ـض ـيــرات ال ـتــي كــانــت ت ـقــوم بها
ه ــذه الـ ـق ــوات ،وتـ ـك ــرار تـصــريـحــاتـهــا
بأنها «تعمل على تحرير الرقة ودير
ال ـ ــزور م ــن داعـ ـ ــش» ،وه ــو م ــا أش ــارت

أعلن سالح البحرية الروسي أن مقاتالت
«م ـيــغ 29-كــا» و«سـ ــو »33-البحرية نفذت
أكـثــر مــن  400طلعة فــي ســوريــا ،ودمــرت
أثناءها  1300هدف تابع لـ«داعش».
وأوضح رئيس هيئة األركان العامة لسالح
البحرية ،أندريه فولوجينسكي ،أن طائرات
«سو »33-استخدمت لضرب األهداف في
محافظتي دمشق ودير الزور ،الواقعة على
بـعــد أك ـثــر م ــن  300كـيـلــومـتــر م ــن مـكــان
حاملة الطائرات «األميرال كوزنيتسوف».
أم ــا ط ــائ ــرات «م ـي ــغ 29-ك ــا» ،فاستخدمت
إلصابة األهــداف الواقعة في مناطق إدلب
وح ـ ّلــب وت ــدم ــر .وشـ ــدد عـلــى أن اإلشـ ــراك
املكثف هــذا لسالح البحرية في العمليات
العسكرية ّ
يعد األكبر من نوعه منذ انتهاء
الحرب العاملية الثانية.
(األخبار)

إليه «األخبار» ،عن التحضيرات التي
يقوم بها «التحالف» ونقل طالئع من
«مغاوير الثورة» ،إلى ريف الحسكة،
لفرض تحالف أمــر واقــع مــع «قسد»،
للذهاب باتجاه دير الزور («األخبار»،
العدد  .)3251إعالن «قسد» أن معركة
دي ــر ال ــزور بــاتــت وشـيـكــة ،ج ــاء خــال
مؤتمر صحافي ُعقد في مقر «مجلس
ديـ ــر الـ ـ ــزور ال ـع ـس ـك ــري» قـ ــرب مــديـنــة
ال ـ ـ ـشـ ـ ــدادي ،جـ ـن ــوب ال ـح ـس ـك ــة ،أث ـن ــاء
اإلعــان عن انشقاق قرابة  600مقاتل
من «تجمع كتائب البكارة» من «قوات
النخبة» السورية ،التابعة لتيار الغد
الـســوري ،برئاسة رئيس «االئـتــاف»
األس ـب ــق أح ـمــد ال ـجــربــا وانـضـمــامـهــم
إلى «قسد» ،إضافة إلى انضمام كتيبة
من «مقاتلي الشعيطات» إلى «قسد»،
بعد فــرارهــم مــن ريــف ديــر ال ــزور إلى
ريف الحسكة .وال يبدو هذا االنشقاق
ً
منفصال عن التحضيرات التي يشرف
عـلـيـهــا «ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي» لــإعــداد
لقوة عسكرية تكون قادرة على تنفيذ
عمل عسكري باتجاه دير الزور.
كذلك ،فإن هذا االنشقاق ربما يهدف
إلى إضعاف «قــوات النخبة» التي تم
إبـعــادهــا عــن معركة الــرقــة ،ومحاولة
إخراجها من خيارات «التحالف» في
م ـعــركــة دي ــر الـ ـ ــزور ،إث ــر خ ــاف ــات مع
قيادة «قسد» التي يبدو أنها ال ترغب
فــي أي دور لــ«الـنـخـبــة» فــي املـنــاطــق
الواقعة تحت سيطرتها.
وي ـ ـقـ ــول ق ــائ ــد «مـ ـجـ ـل ــس ديـ ـ ــر الـ ـ ــزور
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـس ـ ـ ـكـ ـ ــري» ،أح ـ ـ ـمـ ـ ــد أب ـ ـ ـ ــو خـ ــولـ ــة،
لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» ،إن «املـ ـع ــرك ــة ال ـك ـبــرى
لتحرير ديــر ال ــزور باتت قريبة جـدًا،
وقـ ــد ت ـك ــون ح ـت ــى ق ـب ــل االنـ ـتـ ـه ــاء مــن

معركة الــرقــة» .ولفت إلــى أن «املعركة
سـتـكــون ســري ـعــة ،وس ـت ـقــودهــا ق ــوات
س ــوري ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ،وال ـف ـصــائــل
املتحالفة معها حصرًا».
ورغم تأكيدات عن وصول مجموعات
من «مغاوير الثورة» إلى مناطق قريبة
مــن ال ـش ــدادي ،لتجهيزهم لــانـخــراط
في معركة دير الزور القادمة ،ونقلهم
عبر مروحيات من التنف باتجاه ريف
الـحـسـكــة الـجـنــوبــي ،فــي مـحــاولــة من
«التحالف» لفرض تحالف أمــر واقــع
مــع «ق ـســد» ،للعب دور لــ«الـتـحــالــف»
ف ــي م ـع ــارك إن ـه ــاء «داعـ ـ ــش» ف ــي ديــر
ال ـ ـ ــزور ،ت ــزام ـن ــا م ــع مـ ـع ــارك محتملة
م ــن ال ـج ــان ــب ال ـع ــراق ــي س ـت ـهــدف إلــى
القضاء على التنظيم بشكل نهائي،
إال أن أبو خولة أكد لـ«األخبار» أنهم
«ال ي ـنـ ّـسـقــون ،ال م ــع م ـغــاويــر ال ـثــورة
ّ
«يرحبون
وال غيرها» الفتًا إلى أنهم
بـ ـجـ ـه ــود ّ
أي فـ ـصـ ـي ــل يـ ــريـ ــد ال ـع ـم ــل
باتجاه ديــر ال ــزور مــن خــارج مناطق
سيطرتنا ،ألن ذلك يسرع في القضاء
على التنظيم» .وعلمت «األخبار» من
مـصــادر مطلعة أن معركة ديــر الــزور
املزمع إطالقها من «قسد» ،تهدف إلى
السيطرة على ريف الحسكة الجنوبي
ً
وريف دير الزور الشمالي ،وصوال إلى
سرير نهر الفرات الشمالي ،والشريط
ً
ال ـ ـح ـ ــدودي مـ ــن تـ ــل صـ ـف ــوك وص ـ ــوال
إلــى أط ــراف ريــف البوكمال الشمالي.
وهــو مــا تطابق مــع مــا كشفته أيضًا
م ـص ــادر م ـيــدان ـيــة قــالــت إن «امل ـعــركــة
ستكون خــال فترة قريبة ،وستكون
ع ـل ــى م ــرح ـل ـت ــن ،األول ـ ـ ــى ت ـه ــدف إل ــى
الـسـيـطــرة عـلــى بـلــدة مــركــدة فــي ريــف
ً
الـ ـحـ ـسـ ـك ــة الـ ـجـ ـن ــوب ــي وص ـ ـ ـ ـ ــوال إل ــى

قائد «مجلس دير الزور العسكري» لـ«األخبار» :المعركة قد تكون قبل االنتهاء من معركة الرقة (األخبا

كامل هــذا الريف ،أمــا املرحلة الثانية
ف ـت ـه ــدف إلـ ـ ــى ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى ب ـلــدة
الصور في ريــف ديــر الــزور الشمالي،
ً
وصوال إلى األطراف الشمالية للدير،
وال ـ ـشـ ــريـ ــط ال ـ ـ ـحـ ـ ــدودي مـ ــع ال ـ ـعـ ــراق،

إعالن عن انشقاق
 600مقاتل من
«قوات النخبة»
التابعة للجربا

املحاذي لسرير نهر الفرات الشمالي».
ورغم التصريحات املتواترة عن قرب
تبد
املـعــركــة ،إال أن ق ـيــادة «ق ـســد» لــم ِ
ّ
أي تعليق واض ــح عــن ق ــرب املـعــركــة،
بــاسـتـثـنــاء ت ـصــري ـحــات مـجـلــس ديــر
الـ ـ ـ ــزور ال ـع ـس ـك ــري ،وه ـ ــو م ــا يـفـصــح
عــن ع ــدم اسـتـعـجــال «ق ـســد» املـعــركــة،
ورغبتها في االنتهاء من معركة الرقة.
وبـنـ ً
ـاء على خـطــوات املعركة القادمة،
فإن اهتمام «التحالف» يبدو منصبًاّ
ع ـل ــى املـ ـن ــاط ــق ال ــواقـ ـع ــة شـ ـم ــال نـهــر
الـ ـ ـف ـ ــرات ،بـ ـه ــدف ع ـ ــدم الـ ـتـ ـص ــادم مــع
ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري وال ـ ـ ـ ــروس ،ال ــذي ــن
يخطون خطوات متسارعة نحو دير
الزور ،والجهة الجنوبية لنهر الفرات،
وهــو مــا يــؤكــده الـقـيــادي فــي «كتائب
الـ ـشـ ـعـ ـيـ ـط ــات» ،ال ـت ــاب ـع ــة ل ــ«م ـج ـل ــس

تصنيف القماش «مادة أولية» ...يشعل حربًا بين الصناعيين
لم تهدأ النقاشات بعد صدور قرار عن
اللجنة االقتصادية العليا ،اعتبر القماش
بموجبه «مادة أولية» .القرار أثار حفيظة
ّ
ُمصنعي هذه المادة وخاصة أبناء
مدينة حلب ،الذين قادوا حملة ترأسها
الصناعي فارس الشهابي ،هدفها التراجع
عن هذا التصنيف وحماية صناعتهم

دمشق ــ مودة بحاح
شهدت األي ــام األخـيــرة حربًا كالمية
بني عدد من صناعيي سوريا ،الذين
انقسموا بــن مؤيد ومـعــارض لقرار
اتـ ـخ ــذت ــه ال ـل ـج ـن ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة فــي
مجلس الوزراء ،والذي اعتبر األقمشة
«م ـ ـ ــادة أول ـ ـيـ ــة» ،ت ـخ ـضــع ل ـل ـمــرســوم
( )172ال ـخ ــاص بـتـخـفـيــض الــرســوم
ال ـج ـمــرك ـيــة ب ـن ـس ـبــة  %50ع ـل ــى تـلــك
املــواد .ورأت اللجنة أن هذه الخطوة
تعكس جوهر املرسوم وسوف تدعم
اإلنـ ـت ــاج امل ـح ـلــي ،وت ـح ــدي ـدًا صـنــاعــة
األل ـب ـســة ،لكنها نسيت أو تجاهلت
أن قــرارهــا ســوف ّ يكون له وقــع كبير
في أوســاط ُمصنعي األقمشة الذين
يعمل أغلبهم في مدينة حلب.
وعـ ـ َّـد رئ ـيــس ات ـح ــاد غ ــرف الـصـنــاعــة
السورية وغرفة صناعة حلب فارس
الـ ـشـ ـه ــاب ــي ،أبـ ـ ـ ــرز املـ ـه ــاجـ ـم ــن ل ـه ــذا
ال ـقــرار وأكـثــرهــم حــدة فــي دفــاعــه عن
ص ـنــاعــة األق ـم ـش ــة .وم ـن ــذ الـلـحـظــات
األول ـ ـ ــى لـ ـص ــدور الـ ـ ـق ـ ــرار ،ك ـت ــب عـبــر
صفحته على «فايسبوك» ،أن اللجنة

االقتصادية اتـخــذت هــذا الـقــرار رغم
اعـ ـ ـت ـ ــراض ات ـ ـحـ ــاد غ ـ ــرف ال ـص ـن ــاع ــة.
وأوضــح أن «هــذا الـقــرار الكارثي هو
حتمًا ملصلحة التجار املستوردين،
وسـ ــوف يـ ــؤدي إل ــى إغـ ــراق األسـ ــواق
بــاألقـمـشــة الصينية امل ـس ـتــوردة ،في
ّ
بأمس الحاجة فيه
الوقت الذي نحن
إل ــى إع ـ ــادة إطـ ــاق صـنــاعــة النسيج
العريقة والتي تتمثل بآالف املنشآت
التي كانت كلها تعمل وتـصــدر قبل
الحرب!» .ورأى أن من ّ املمكن استيراد
األقمشة التي ال تصنع محليًا ،ولكن
أن يعمم ذلك على كل األقمشة «فهذا
ي ـع ـت ـبــر ت ــدم ـي ـرًا مـمـنـهـجــا لـصـنــاعــة
عمرها خمسة آالف عام».
وأكد هذه الفكرة رئيس لجنة صناعة
الخيط واألقمشة والصباغة في غرفة
صناعة دمشق وريفها أسامة زيود،
فــي حديثه إلــى «األخ ـبــار» ،موضحًا
فقط على استيراد
أن اعتراضهم
هو ّ
ُ
األق ـم ـش ــة ال ـت ــي ت ـص ــن ــع ف ــي س ــوري ــا
منذ عـشــرات السنني ،فهذه الخطوة
«كــأن ـهــا طـلــب م ــن صــانـعــي الـخـيــوط
واألق ـ ـم ـ ـشـ ــة ب ــالـ ـت ــوق ــف ع ـ ــن ال ـع ـم ــل،

وب ــال ـت ــال ــي انـ ـق ــراض هـ ــذه الـصـنــاعــة
ملصلحة الصناعة التركية» ،وخاصة
أن ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن الـ ـتـ ـج ــار امل ـع ــروف ــن
يبيعون فــي الــوقــت الـحــالــي بضائع
تــركـيــة بــأسـعــار مـنــافـســة ،وه ــذا يــدل
على أنها دخلت عن طريق التهريب
أي من دون دفــع الــرســوم والضرائب
الـنـظــامـيــة املـ ـق ــررة ،وال ـت ــي تـبـلــغ بني
 %10و %30عـلــى الـبـضــائــع الـقــادمــة
م ــن تــرك ـيــا أو ذات امل ـن ـشــأ ال ـتــركــي.
ً
ويضيف زيود بأنه فضال عن التهرب
ال ـضــري ـبــي ،فـغــالـبـيــة ه ــذه الـبـضــائــع

توسع الخالف ليصفه
البعض على أنه «حرب
دمشقية ــ حلبية»

ه ــي «س ـ ـتـ ــوك» ش ــرك ــات س ــاب ـق ــة ،أي
ف ـضــات لـشــركــات كـبـيــرة ،مــا يجعل
أسـعــارهــا منخفضة «ال يمكن حتى
للشركة الـتــي صنعتها منافستها،
فكيف ال ـحــال مــع املـصــانــع الـســوريــة
الـتــي تعاني الكثير مــن الصعوبات
ف ــي ع ـم ـل ـهــا؟» .وب ـح ـســب زيـ ـ ــود ،فــإن
اع ـت ـبــار األق ـم ـشــة م ــدخ ــات لــإنـتــاج
ومواد أولية ما هو إال خطوة من قبل
أصحاب هذا الرأي لتشريع التهريب.
ولفت إلى أن إصــرار بعض مصنعي
األل ـب ـس ــة ع ـل ــى دخـ ـ ــول األق ـم ـش ــة عــن
طــريــق لـبـنــان ،فــي ض ــوء تــأكـيــد عــدة
جهات اقتصادية أن لبنان ال يصنع
األقمشة ،هو خطوة لتهريب أقمشة
تــركـيــة املـنـشــأ عــن طــريــق لـبـنــان بعد
تغيير مكان تصنيعها ،موضحًا أن
«الدليل أن السوق يغرق بالبضائع
التركية ،رغــم أن الجهات الحكومية
امل ـع ـن ـي ــة ت ــؤك ــد أن ـ ــه ل ــم ُي ـس ـم ــح مـنــذ
ثالث سنوات بإعطاء إجازة استيراد
لبضائع قادمة من تركيا».
أما بالنسبه إلى قدرتهم على تلبية
حـ ــاجـ ــة الـ ـ ـس ـ ــوق وات ـ ـ ـهـ ـ ــام م ـص ـن ـعــي

