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العالم

سوريا ساعات قليلة فصلت بين وصول الجيش إلى القسم الغربي من دير الزور ،وانطالق معاركه لكسر حصار القسم الشرقي من المدينة ومطارها
العسكري .التحرك المستعجل بدت نتائجه اإليجابية أمس على أكثر من محور .وتشي طبيعة العمليات بأن ساعة الوصول إلى تلك األحياء ليست ببعيدة.
في األثناء ،تسارعت وتيرة التحضيرات لعملية يطلقها «التحالف الدولي» من الحسكة نحو دير الزور ،اعتمادًا على ذراعه ّ
البرية «قسد»

ّ
«التحالف األميركي» يعجل معركته في الريف الشمالي

الجيش يتقدم لكسر حصار شرق دير الزور
صهيب عنجريني
ال مكان لـ«التقاط األنفاس» في معارك
ديـ ــر الـ ـ ـ ــزور .ال ــوتـ ـي ــرة امل ـت ـس ــارع ــة فــي
ّ
عمليات الجيش وحلفائه إلنهاء وجود
تنظيم «داعــش» في أحياء مدينة دير
الزور ومحيطها املحسوب على «غرب
ال ـف ــرات» تــزامـنــت مــع ب ــدء تحضيرات
ّ
ّ
أميركيًا
«جدية» لفتح القوى املدعومة
جبهات الريف الشمالي .وعلى الرغم

«التحالف» يترك
مسؤولية قافلة
«داعش» للقوات السورية
أعلن «التحالف الدولي» ،أمس ،أن طائرات
املــراق ـبــة املـكـلـفــة بـمــراقـبــة قــافـلــة تنظيم
«داع ـ ــش» ال ـتــي انـسـحـبــت م ــن الـقـلـمــون
إلى الشرق السوري قد غادرت األجواء
فوق القافلة بعد تقدم القوات الحكومية
السورية إلى «ما بعد موقع القافلة».
وأوض ـ ــح ب ـيــان أص ـ ــدره «ال ـت ـحــالــف» أن
سـحــب ال ـطــائــرات فـجــر أم ــس ج ــاء بـنـ ًـاء
على طلب مــن الـجــانــب الــروســي ،وذلــك
تـطـبـيـقــا ل ـت ـفــاهــم «م ـن ــع ال ـت ـص ــادم فــي
ال ـج ـه ــود امل ـب ــذول ــة مل ـح ــارب ــة «داع ـ ــش»»،
بعدما تقدمت القوات السورية إلى موقع
«بعد القافلة» ،خــال عملياتها باتجاه
دير الزور .وأوضح الجنرال في الجيش
األمـيــركــي ومــديــر عمليات «الـتـحــالــف»
ج ــون ب ــراغ ــا ،أن «ت ـق ــدم قـ ــوات الـنـظــام
م ــن شــأنــه أن ي ـح ـ ّـول امل ـســؤول ـيــة تـجــاه
ال ـحــافــات واإلره ــاب ـي ــن إل ــى مسؤولية
سورية» ،مضيفًا القول« :كما هي الحال
دائـ ـم ــا ،س ــوف ن ـب ــذل ق ـص ــارى جـهــدنــا
لضمان عــدم تحرك إرهابيي «داعــش»
نحو حدود شركائنا العراقيني».

ّ
مما قد يعنيه فتح هذا املسار من عرقلة
ّ
محتملة لتحرك الجيش السوري نحو
ّ
ّ
ميدانية
شرق الفرات ،غير أن مصادر
ّ
سورية ّ
ّ
جددت تأكيدها لـ«األخبار» أن
«شيئًا لن يوقف الجيش عن مواصلة
ع ـم ـل ـي ــات ــه ل ـت ـح ــري ــر كـ ــامـ ــل م ـحــاف ـظــة
ً
دي ــر الـ ــزور م ــن اإلرهـ ـ ــاب ،وصـ ــوال إلــى
ّ
العراقية» .وفي خضم انهماك
الحدود
ال ـج ـي ــش وح ـل ـف ــائ ــه فـ ــي ع ـم ـل ـي ــات فــك
ح ـصــار الـقـســم ال ـشــرقــي امل ـحــاصــر من
أحـيــاء ديــر ال ــزور ومطارها العسكري
الـتــي أطـلـقــت مــن دون انـتـظــار ،حــرص
«التحالف الــدولــي» على اإلش ــارة إلى
أنه ّ
يعد لتحرك عسكري باتجاه ريف
دي ــر ال ـ ــزور ال ـش ـمــالــي .وأكـ ــد املـتـحــدث
بــاســم قــوات «الـتـحــالــف» ريــان ديـلــون،
خــال ّ
رده على عــدد مــن األسـئـلــة عبر
«تــوي ـتــر» ،أن «شــركــاء نــا املـجــربــن في
املعارك «قــوات سوريا الديموقراطية»
مع قوات العشائر من (أبناء) محافظة
دي ـ ــر ال ـ ـ ـ ــزور ،ي ـت ـح ـض ــرون الس ـت ـع ــادة
السيطرة على قــراهــم وبلداتهم هناك
مــن يــد «داع ـ ــش»» .كــام املـتـحــدث جــاء
فـيـمــا كــانــت االج ـت ـمــاعــات الـعـسـكـ ّ
ـريــة
ّ
مستمرة لوضع اللمسات األخيرة على
ّ
ّ
خطة الهجوم البري «املـعــارض» نحو
مناطق سيطرة «داعش» في ريف دير
ّ
الــزور الشمالي .وعلمت «األخـبــار» ّ أن
ُ
الساعة الصفر لــم تحسم بعد ،لكنها
س ـتــدق عـلــى األرجـ ــح مـطـلــع األس ـبــوع
الـ ـق ــادم (االثـ ـن ــن أو ال ـث ــاث ــاء) .ووف ـقــا
ل ـل ـم ـع ـلــومــات ،فـ ــإن ال ـع ـم ــل ال ـع ـس ـكــري
سينطلق مــن مـنــاطــق سـيـطــرة «ق ــوات
س ــوري ــا الــدي ـم ـقــراط ـيــة» ف ــي الـحـسـكــة،
ّ
م ــت ـخ ـذًا ش ـك ــل قـ ــوس ع ـل ــى م ـح ــوري ــن:
الـ ــريـ ــف ال ـش ـم ــال ــي الـ ـغ ــرب ــي ،وال ــري ــف
ال ـش ـمــالــي ال ـش ــرق ــي .مـ ـص ــادر مــواك ـبــة
ّ
ّ
ل ـل ـت ـح ـض ـيــرات أكـ ـ ــدت لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن
العملية ستنطلق «تحت راية «مجلس
ديـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــزور ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري» ،وس ـي ـك ــون
االعتماد على ّ
قوات العشائر املنضوية
في «قسد» بالدرجة األولــى» .وكشفت
املـ ـص ــادر ع ــن ن ـ ّـي ــات ل ــ«ت ـه ـم ـيــش دور
وحـ ـ ـ ـ ــدات حـ ـم ــاي ــة الـ ـشـ ـع ــب ال ـ ـكـ ـ ّ
ـرديـ ــة
إع ــام ـ ّـي ــا ،وعـ ـ ــدم الـ ـتـ ـط ـ ّـرق إلـ ـي ــه ،رغ ــم
ّ
أن املـ ـهـ ـم ــات ال ــدق ـي ـق ــة الـ ـت ــي تـتـطـلــب
ّ
خ ـب ــرة ع ـس ـكــريــة س ـت ـكــون م ــن نصيب
ّ
ال ــوح ــدات» .وش ـ ّـددت املـصــادر على أن
«خ ـط ــة ال ـه ـجــوم تـلـحــظ ض ـ ــرورة عــدم

خالل توزيع الدفعة األولى من المساعدات في دير الزور بعد كسر الحصار عن قسمها الغربي (أ ف ب)

حدوث أي احتكاك مع الجيش السوري
إذا ما تقاربت مسارح عمليات الطرفني
ً
مـسـتـقـبــا» ،ويـنـسـجــم ه ــذا ال ـكــام مع
حــديــث الـنــاطــق بــاســم «الـتـحــالــف» في
شــأن احتمال وقــوع تـصــادم مــع قــوات
الجيش السوري ضمن هذه العمليات،
حيث شدد على أن ««التحالف» سوف
يكمل العمل على «منع التصادم» مع
الجانب الروسي ،وذلك لحماية قواتنا
ف ــي الـ ـج ــو وعـ ـل ــى األرض ،وال ـتــرك ـيــز
عـلــى هــزيـمــة «داعـ ـ ــش»» .وأك ــد مصدر
ّ
كـ ّ
ـردي ســوري لــ«األخـبــار» أن «تسارع
العمليات العسكرية فــي الـشــرق يأتي
ً
خدمة للعملية السياسية التي تتطلب
اإلس ــراع فــي معركة طــرد «داع ــش» من
ّ
سوريا .املصدر أشار إلى أن «العمل من
محور جنوب الحسكة شمال دير الزور
يأتي بهدف إغــاق الحدود السورية ـ
العراقية ومنع دخول وانتقال عناصر

داع ــش مــن ال ـعــراق إل ــى س ــوريــا» .وفــي
الــوقــت ذات ــه ،استبعد املـصــدر الـكــردي
انـ ـط ــاق مـ ـع ــارك م ــن هـ ــذا الـ ـن ــوع «مــن
دون تنسيق بني موسكو وواشنطن»،
م ـس ـت ـن ـدًا فـ ــي ك ــام ــه إلـ ـ ــى «الـ ـت ــداخ ــل
الكبير بــن عمليات الجيش السوري
و»ق ـس ــد» فــي كــامــل املـنـطـقــة الـشــرقـ ّـيــة،

استبعد مصدر كردي
انطالق معركة
«التحالف» من دون
تنسيق مع روسيا

عـ ــاوة ع ـلــى ال ـت ــداخ ــل ال ـج ـغــرافــي بني
ً
الرقة ودير الزور وصوال إلى املوصل،
ً
مــا يجعل مستحيال غـيــاب التنسيق
بــن الـقــوى املــوجــودة على األرض في
طرفي الحدود ،وطبعًا بمظلة روسية
أميركية».
ّ
ميدانيًا ،وبعد استكمال فتح الطريق
ن ـحــو «ال ـف ــوج  »137وتـثـبـيــت الـنـقــاط
على أطــرافــه الغربية والـشــرقـيــة ،عمد
الـجـيــش ال ـســوري إل ــى الـتـحــرك بشكل
ّ
منسق على محورين رئيسني ،انطالقًا
مــن محيط بـلــدة الـشــوال نـحــو املالحة
وأط ـ ــراف حـقـلــي ال ـشــوال وال ـت ـيــم ،ومــن
منطقة املـقــابــر بــاتـجــاه محيط املـطــار
الـغــربــي .العمليات على املـحــور األول
بدأت بعد تثبيت الجيش نقاطه داخل
الـشــوال ،التي سيطر عليها أمــس بعد
انسحابه منها قبل أيــام تحت ضغط
ّ
هـجـمــات «داع ـ ــش» .ومــكـنــت السيطرة

حوار

وزيرة التنمية اإلدارية :مشروع اإلصالح «قرار سياسي جريء»
أمام «الهزة» التي أحدثها إطالق
مشروع اإلصالح اإلداري في الشارع ،تبدو
وزيرة التنمية اإلدارية سالم السفاف ،أبرز
المؤمنين بالمشروع الجديد .وترى أن
إطالقه أمر لم يسبق أن شهدته بلدان
أخرى ال تعاني من تبعات الحرب
دمشق ــ مرح ماشي
ال يبدو أن املشروع الوطني لإلصالح
اإلداري ال ــذي أطـلـقــه الــرئـيــس بشار
األس ـ ــد ف ــي ح ــزي ــران ال ـف ــائ ــت ،مـجــرد
وع ــود عـلــى ال ـشــاشــات الــرسـمـيــة ،إذ
انتهى معرض دمشق الــدولــي تاركًا
لـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـت ـن ـم ـي ــة اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة ت ـجــربــة

ُ
يذكرها فريق العمل عن جناح أنشئ
على عـجــل ،كــان هــدفــه استبيان آراء
ال ـن ــاس وتـعــريـفـهــم ب ــامل ـش ــروع ،عبر
شـ ـب ــان وشـ ــابـ ــات ت ـع ـت ـبــرهــم وزي ـ ــرة
ال ـت ـن ـم ـيــة اإلداريـ ـ ـ ـ ــة س ـ ــام ال ـس ـف ــاف،
م ـقــات ـلــن إص ــاح ـي ــن م ــن ال ـش ـب ــاب،
وليسوا موظفني عاديني .من منظور
ّ
ال ــوزي ــرة ،ف ــإن افـتـتــاح امل ـعــرض شكل
«اللحظة األولى في إرث الــوزارة» ،إذ
إنها لم تعمل وفريقها على معارض
م ــن ق ـبــل ،بـحـكــم ال ـح ــرب .وت ـق ــول في
هذا السياق« :أنجزنا خالل املعرض
زاوي ـ ـ ـ ــة تـ ــدريـ ــب وت ــأهـ ـي ــل م ـج ــان ـي ــة.
ت ــواص ــل فــريــق الـعـمــل م ــع املــواطـنــن
ً
مباشرة حول خدماتنا التي نقدمها
فــي قسم االعـتـمــاد والـتــدريــب ومنبر
(ص ـلــة وصـ ــل) .كـنــا ن ـشــرح للمواطن
دوره فــي اإلصـ ــاح اإلداري وفــائــدة
املشروع».

وف ــي مكتبها ،تتباهى ال ــوزي ــرة بما
يقارب  60موظفًا تابعًا لوزارتها ،آملة
الوصول إلى رقم  ،100بهدف تشكيل
عصب حقيقي ل ـلــوزارة املـحــدثــة عام
 .2014ابـتـســامـتـهــا ال تـخـفــي صالبة
وص ـ ـب ـ ـرًا وح ـ ـ ـ ــذرًا فـ ــي الـ ـتـ ـع ــاط ــي مــع
اآلخ ـ ــري ـ ــن .وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ات ـه ــام
ال ـ ـ ــوزارة بــالـبـعــد ع ــن امل ــواط ــن ،ال ــذي
ال يـصــل إلـيــه أث ــر أدائ ـهــا باعتبارها
معنية باإلدارة ،فإن الفرصة أتت إلى
الوزيرة بالتزامن مع إطــاق مشروع
اإلص ـ ـ ــاح اإلداري ،الـ ـ ــذي ي ــأت ــي فــي
صلب اختصاص وزارتـهــا .لم يحقق
َ
ســل ـف ـهــا حـ ـس ــان ال ـ ـنـ ــوري أي ش ـهــرة
خالل عمله الوزاري ،تضاهي شهرته
كـمــرشــح رئــاســي ع ــام  .2014غـيــر أن
إي ـ ـمـ ــان ال ـ ــوزي ـ ــرة واض ـ ــح ب ــامل ـش ــروع
اإلص ــاح ــي ،وه ــي ت ــراه مـسـتـمـدًا من
إي ـمــان الــرئ ـيــس األس ــد ذات ــه بأهمية

املشروع وضرورته .وإن كان البعض
قـ ــد وجـ ـ ــد فـ ــي «اإلصـ ـ ـ ـ ــاح اإلداري»
ف ــرص ــة ل ـت ـب ـي ـيــض الـ ـصـ ـفـ ـح ــات ،ف ــإن
وزارة التنمية اإلدارية ليست إال خلية
نحل تـخــدم امل ـشــروع فــي صلب بناه
الـتـنـظـيـمـيــة .وداخـ ــل امل ـب ـنــى ،وضمن
ه ــذا املـكـتــب ت ـحــدي ـدًا يـمـكــن أن تلقى
اإلج ــاب ــة عــن أي س ــؤال استيضاحي
حول املشروع.

ّ
«صدمة التحديث ...هزة
المؤسسات»

«ال إص ــاح جــزئــي يـقــود إل ــى تغيير
ن ــوع ــي» ،تـسـتـهــل ال ــوزي ــرة حــديـثـهــا
م ــع «األخ ـ ـبـ ــار» ب ـه ــذه ال ـع ـب ــارة الـتــي
تـخـتـصــر ال ــواق ــع الـ ـس ــوري اإلداري.
وت ـتــابــع« :إن ـهــا إص ــاح ــات متراكمة
وم ـت ـصــل بـعـضـهــا ب ـب ـعــض ،ن ـبــدأهــا
ب ـ ـخ ـ ـفـ ــة فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــى الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـمـ ـي ــة

