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العالم

سوريا بعد أيام عديدة من المعارك في ريف دير الزور ،تقترب أحياء المدينة الخاضغة لتنظيم «داعش» من عملية
مرتقبة للجيش السوري وحلفائه ،في وقت وصلت فيه «قوات سوريا الديموقراطية» إلى محيط دير الزور
الشمالي ،على بعد كيلومترات ،على الضفة المقابلة من النهر

الفروف يهاجم الوجود العسكري األميركي

«التحالف» يصل أطراف دير الزور الشمالية
ت ـت ـج ــه املـ ـ ـع ـ ــارك فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة دي ــر
الـ ـ ـ ــزور إل ـ ــى واق ـ ـ ــع جـ ــديـ ــد ،يـتـضـمــن
ف ـصــل م ـع ــارك ريـفـيـهــا ال ـشــرقــي عن
ُ
ال ـغ ــرب ــي .عـ ــزل تـنـظـيــم «داعـ ـ ــش» في
ال ــري ــف ال ـغــربــي املـمـتــد إل ــى جنوبي
الــرقــة ،بــدا أحــد أبــرز أه ــداف التحرك
األول لـعـمـلـيــة «ع ــاص ـف ــة ال ـج ــزي ــرة»
املدعومة من واشنطن ،والذي وصل
إل ــى مـســافــة قــريـبــة مــن ضـفــة الـفــرات
الـشـمــالـيــة قـبــالــة أح ـي ــاء دي ــر الـ ــزور.
وفي املقابلّ ،
توسع «الشريان» الذي
كسر حصار ديــر الــزور على مسافة
واسـعــة تمتد مــن جبل ال ـثــردة حتى
أطـ ـ ـ ــراف «ال ـ ـل ـ ــواء  .»137واس ـت ـق ـبــل
أم ــس دف ـعــة ج ــدي ــدة م ــن الـتـعــزيــزات
ال ـع ـس ـك ــري ــة الـ ـق ــادم ــة م ــن ال ـس ـخ ـنــة،
ســوف تنضم إلــى الـقــوات املتمركزة
في املدينة واملطار ،لتحرير األحياء
التي ما زال يسيطر عليها «داعش»،
وباقي أرياف املحافظة.
ع ـم ـل ـيــات ال ـج ـي ــش أمـ ــس ان ـح ـصــرت
فـ ــي ت ـث ـب ـيــت الـ ـنـ ـق ــاط الـ ـت ــي ح ــرره ــا
أخـ ـيـ ـرًا ،ب ــالـ ـت ــوازي م ــع اس ـت ـهــدافــات
مــدفـعـيــة وجــويــة لـخـطــوط «داع ــش»
وت ـح ـص ـي ـن ــات ــه فـ ــي م ـح ـي ــط الـ ـث ــردة
ج ـنــوب امل ـط ــار ،وف ــي مـحـيــط عـ ّـيــاش
وال ـب ـغ ـي ـل ـي ــة ع ـل ــى املـ ــدخـ ــل ال ـغ ــرب ــي
للمدينة .وبالتوازي ،وصلت املدينة
دفعة جديدة من املساعدات الغذائية
عبر مدخل الشوال ـ البانوراما ،بعد
انتهاء وح ــدات الهندسة مــن تفكيك
األلـغــام املــزروعــة فــي محيطه .وبعد
أنـ ـب ــاء ع ــدي ــدة ع ــن اس ـت ـه ــداف ق ــوات
«التحالف الدولي» للجيش السوري
في محيط دير الــزور الشرقي ،خرج
امل ـت ـحــدث ب ــاس ــم «ال ـت ـح ــال ــف» ،ري ــان
دي ـل ــون ،لينفي تـلــك األن ـب ــاء ،مـشــددًا
عـلــى أن مهمة «الـتـحــالــف» واضـحــة
وتنحصر في محاربة «داعش».
وعـ ـل ــى ال ـض ـف ــة ال ـش ـم ــال ـي ــة ،تــاب ـعــت
«قـ ـ ـ ـ ــوات س ـ ــوري ـ ــا ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة»

استعدادات
لتشكيل
«مجلس
مدني»!

داخل أحد أحياء مدينة دير الزور أول من أمس (جورج أورفليان ــ أ ف ب)

تـ ـ ـق ـ ــدمـ ـ ـه ـ ــا ف ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــط املـ ـنـ ـطـ ـق ــة
ال ـص ـنــاع ـيــة ،ووصـ ـل ــت إلـ ــى «الـ ـل ــواء
 113ـ دفــاع جــوي» ،لتكون على بعد
 6كيلومترات فقط مــن ضفة الفرات
املـقــابـلــة ألح ـي ــاء دي ــر الـ ـ ــزور .وشـهــد
أمــس هجومًا مـضــادًا للتنظيم على
الطرف الشرقي للمدينة الصناعية
ف ــي مـحـيــط «دوار ال ـ ـ ــ 10كـيـلــومـتــر»
على الطريق الرئيسي بني دير الزور
والحسكة .ومن املتوقع أن تستكمل
«قسد» تحركها نحو أطــراف املدينة
ب ـش ـك ــل سـ ــريـ ــع ،ل ـت ـت ـم ـكــن ب ــذل ــك مــن
إت ـ ـمـ ــام عـ ـ ــزل ت ـن ـظ ـي ــم «داعـ ـ ـ ـ ــش» فــي

المحيسني والعلياني يهجران
«تحرير الشام»
أعلن ِكال «الشرعيني» السعوديني في «هيئة
تحرير الشام» ،عبدالله املحيسني (الصورة)
ومصلح العلياني ،استقالتهما من «الهيئة»،
وفق بيان نشراه ليل أمس.
وأوضــح البيان أن االستقالة أتت بعد ّالعجز
ع ــن م ـعــال ـجــة «الـ ـتـ ـج ــاوز ال ـح ــاص ــل لــلـجـنــة
الـشــرعـيــة فــي الـقـتــال األخ ـيــر (ب ــن «تـحــريــر
ّ
ال ـشــام» و«أحـ ــرار ال ـش ــام») ...ومــا تمخضت
عنه التسريبات الصوتية من انتقاص صريح
َ
لحملة الشريعة» .وقبل ســاعــات مــن إعــان
ّ
االستقالة ،انتشر تسجيل صوتي مسرب
للقائد العسكري العام لـ«الهيئة» ،أبو محمد
الجوالني ،خالل حديثه إلى «قائد قطاع إدلب»
أب ــو ح ـمــزة ب ـنــش ،وص ــف خــالــه الشرعيني
بأن عملهم محصور في «الترقيع» .ورفض
الجوالني في التسجيل طلبًا من أبــو حمزة
باعتقال عبدالله املحيسنيّ ،
مبررًا ذلك بأنه
«سيزيد األمر تعقيدًا».
(األخبار)

ريف املحافظة الغربي ،والــذي يضم
تـجـمـعــات مـهـمــة لـلـتـنـظـيــم ،أب ــرزه ــا
معدان والتبني.
ومـ ـ ـ ــن شـ ـ ـ ــأن وصـ ـ ـ ـ ــول «ق ـ ـ ـسـ ـ ــد» إلـ ــى
ال ـض ـفــة امل ـقــاب ـلــة لـلـمــديـنــة أن تغلق
امل ـ ـ ـجـ ـ ــال أمـ ـ ـ ـ ــام ان ـ ـس ـ ـحـ ــاب ع ـن ــاص ــر
«داعـ ــش» مــن األح ـي ــاء الـتــي يسيطر
عليها ،عبر الـفــرات ،بمجرد انطالق
عمليات الجيش السوري للسيطرة
عليها .وهــو مــا قــد يضع العمليات
ف ــي امل ــدي ـن ــة أم ـ ــام اح ـت ـم ــال ــن ،األول
ه ــو ح ـص ــار «داع ـ ـ ــش» ب ــن الـجـيــش
و«قـســد» بشكل كامل ،وهــذا يتطلب
سيطرة الجيش على حويجة صكر
أو الجفرة شمال املطار .والثاني ،هو
ترك املجال أمام «داعش» ّلالنسحاب
نحو الريف الشرقي ،لتجنب معارك
طويلة ومكلفة عسكريًا داخل املدينة.
وعـلــى جبهة أخ ــرى ،ضـ ّـيــق الجيش
ال ـخ ـنــاق ع ـلــى «داعـ ـ ــش» ف ــي الـجـيــب
امل ـحــاصــر فــي ّ ري ـفــي حـمــص وحـمــاة
الشرقيني ،ونشط عملياته في شمال
وغ ــرب جـبــل الـبـلـعــاس ،لـيـقـتــرب من
إنـ ـه ــاء وجـ ـ ــود ال ـت ـن ـظ ـيــم ف ــي ال ـق ــرى
الواقعة إلى الشرق من جب الجراح.
ك ــذل ــك ف ــي الـ ـجـ ـن ــوب ،ت ــاب ــع الـجـيــش
تقدمه على طول الحدود مع األردن،
ووص ـ ــل أمـ ــس إلـ ــى م ـخ ـيــم ال ـح ــدالت
ال ــذي ت ــم إخـ ــاؤه قـبــل نـحــو أسـبــوع
من قبل «فصائل البادية» ،بعد نقل
املدنيني منه إلى مخيم الرقبان.
وي ـت ــراف ــق ت ـح ــرك ال ـج ـيــش ع ـلــى هــذا
املـ ـح ــور م ــع حـ ـ ــراك روسـ ـ ــي ـ ـ ـ أردنـ ــي
مشترك ،يهدف إلى ضم تلك املنطقة
ً
الحدودية وصــوال إلى التنف ضمن
مناطق «تخفيف التصعيد» .ورغــم
امل ـع ـلــومــات غ ـيــر الــرس ـم ـيــة امل ـت ـكــررة
ع ــن ات ـف ــاق ــات خ ــاص ــة بــامل ـن ـط ـقــة ،لم
يخرج أي تصريح رسمي حول تلك
املنطقة ،على الرغم من حديث وزير
الخارجية الروسي سيرغي الفروف
أم ــس م ــن ع ـ ّـم ــان ،ع ــن ت ـع ــاون ب ــاده
املـسـتـمــر مــع األردن لـضـمــان تعزيز
منطقة «تخفيف التصعيد» في درعا
والقنيطرة.

وخــرج الف ــروف أمــس بمواقف الفتة
أدان فيها ّ
أي وج ــود أجنبي مسلح
على األراضي وفي األجواء السورية
من دون موافقة الحكومة السورية،
بــاع ـت ـبــاره خــرقــا لـلـقــوانــن الــدول ـيــة.
الــرؤيــة الروسية القتها تصريحات
أردنية من قبل وزير الخارجية أيمن
الصفدي ،الذي أكد حرص بالده على
«إنهاء وجــود التنظيمات اإلرهابية
وامليليشيات الطائفية على الحدود
الشمالية» .غير أن الضيف الروسي
أكــد في املقابل بعبارات واضحة أن
«وجــود القوات الروسية هو بدعوة
رس ـم ـي ــة مـ ــن ال ـس ـل ـط ــات الـ ـس ــوري ــة،
وكــذلــك وج ــود ممثلي إي ــران وحــزب
الله ...ونحن نتعاون في هذا اإلطار
حصرًا لضرب اإلرهاب والتقدم نحو
الحل السياسي».
االن ـ ـت ـ ـقـ ــاد الـ ـ ــروسـ ـ ــي تـ ــوجـ ــه ب ـش ـكــل
رئ ـي ــس إلـ ــى ال ـج ــان ــب األمـ ـي ــرك ــي ،إذ
رأى الفروف أنه «يوجد على األرض
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة أط ـ ـ ـ ـ ــراف ل ـ ــم تـ ــوجـ ــه ل ـهــا
الــدعــوة ،ولديها أسلحة وإمكانيات
عسكرية كــالــواليــات املـتـحــدة» ،الفتًا
إلــى أن بــاده «وجــدت في مرحلة ما
أن ــه يـمـكــن ال ـت ـعــاون م ــع األمـيــركـيــن
في مكافحة اإلرهــاب ـ في زمن إدارة
بــاراك أوبــامــا السابقة ـ لكن الخطط
التي وضعت ولقيت موافقة القيادة
ال ـس ــوري ــة ،ل ــم تــدخــل إطـ ــار التنفيذ،
ألن الــواليــات املتحدة لــم يكن لديها
الـ ـشـ ـج ــاع ــة أو الـ ــرغ ـ ـبـ ــة ف ـ ــي إبـ ـع ــاد
تنظيم «جـبـهــة ال ـن ـصــرة» اإلرهــابــي

موسكو :وجودنا مع
إيران وحزب الله بدعوة
رسمية من دمشق

أع ـ ـلـ ــن مـ ـمـ ـثـ ـل ــون ع ـ ــن ع ــدد
مــن الـعـشــائــر امل ـن ـحــدرة من
مـ ـن ــاط ــق ديـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ــزور ،ب ــدء
مـ ـس ــاع ل ـت ـش ـك ـيــل «م ـج ـلــس
مـ ــدنـ ــي» ب ــدع ــم مـ ــن «ق ـ ــوات
سوريا الديموقراطية» ،هدفه
ّ
ت ــولــي إدارة ش ــؤون املــديـنــة
ب ـعــد ط ــرد تـنـظـيــم «داعـ ــش»
منها .وأوض ــح ه ــؤالء ،وفق
بيان نشرته «قــوات سوريا
الديموقراطية» أمــس ،أنــه تم
«تــأسـيــس لجنة تحضيرية
ت ـنــاقــش أسـ ــس ومـنـطـلـقــات
تأسيس (مجلس دير الزور
امل ـ ــدن ـ ــي) أس ـ ـ ــوة بــامل ـجــالــس
املــدن ـيــة ملـخـتـلــف املـ ــدن الـتــي
تحررت من قبضة ّاإلرهاب».
وجاء في البيان املوقع باسم
«اللجنة التحضيرية ملجلس
دير الزور املدني» أن األخيرة
مكلفة بمواصلة املشاورات
«للوصول إلى صيغة نهائية
ّ
تعبر عن تطلعات كل أهلنا
ّ
ف ــي دي ــر ال ـ ــزور ،ويـتـمــخــض
ع ـن ـهــا ب ـن ــاء م ـج ـلــس مــدنــي
يـكــون معنيًا بـ ــإدارة املدينة
فـ ـ ــور تـ ـح ــري ــره ــا» .وأكـ ـ ــدت
اللجنة دعمها لحملة «قوات
ســوريــا الــديـمــوقــراطـيــة» في
محافظة دير الزور.
(أ ف ب)

عن املعارضة» .وأشــار إلــى أن هناك
ال ـك ـث ـي ــري ــن مـ ــن أع ـ ـضـ ــاء «ال ـت ـح ــال ــف
األمـيــركــي» يحاولون «الحفاظ على
«ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» وإخـ ــراج ـ ـهـ ــا مـ ــن تـحــت
ال ـضــربــات ال ـع ـس ـكــريــة» .وأعـ ــرب عن
ث ـقــة بـ ــاده ب ــأن «ال ـس ـعــوديــة عــازمــة
عـلــى حــل األزم ــة ال ـســوريــة ،وه ــذا ما
تــأكــد ف ــي ّب ــداي ــة (عـمـلـيــة أس ـت ــان ــا)...
حينها تلقينا تأكيدًا من السعودية
على أنها تدعم هــذه الصيغة ،وهي
مستعدة للتعاون فــي خلق مناطق
«تـ ـخـ ـفـ ـي ــف الـ ـتـ ـصـ ـعـ ـي ــد» والـ ـ ــوفـ ـ ــاء
ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــزام ـ ــات أخـ ـ ـ ـ ــرى وضـ ـ ـع ـ ــت فــي
أستانا».
وفي موازاة ذلك ،ذكرت وزارة الدفاع
الــروس ـيــة أن وزيـ ــر ال ــدف ــاع سيرغي
شويغو بعث بــرســالــة إلــى املبعوث
األممي ستيفان دي ميستورا ،يدعو
فـيـهــا امل ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي إل ــى تـعــزيــز
املساعدات للسوريني ،معربًا عن قلق
بالده من الوضع اإلنساني الخطير
لـلــاجـئــن ف ــي مـنـطـقــة الـتـنــف (عـلــى
الـحــدود األردن ـيــة) وعقيربات (ريــف
حماة الشرقي).
(األخبار)

