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العالم

سوريا

ّ
موسكو تحذر من استخدام «النصرة» لمحاربة دمشق

أنقرة :إلنهاء ملف إدلب في أسرع وقت
تزامنًا مع المشاورات التحضيرية لجولة
محادثات أستانا المقبلة ،والتي افتتحت
باجتماع وفود الدول الضامنة في طهران،
تشير تصريحات الدول المعنية بالملف السوري
إلى أن ملف مدينة إدلب وريفها لن يكون
كغيره من مناطق «تخفيف التصعيد»،
عقب التطورات األخيرة التي وضعت المنطقة
في يد «هيئة تحرير الشام»
بينما يـعـ ّـم الـهــدوء جبهات الجنوب،
فــي مقابل تــوتــر على أط ــراف الغوطة
ال ـشــرق ـيــة ال ـت ــي ت ـضــم «ه ـي ـئــة تـحــريــر
شـ ـ ــام» و«ف ـ ـي ـ ـلـ ــق الـ ــرح ـ ـمـ ــن» (غ ـي ــر
ال ـ ـ ـ ّ
املــوق ـعــن عـلــى ات ـف ــاق ال ـت ـهــدئــة) وفــي
ري ــف حـمــص ال ـش ـمــالــي ،ف ــإن املـ ــدة ما
بني اجتماع «أستانا» املاضي واملقبل،
كانت كفيلة بتغيير واسع في املشهد
امل ـ ـيـ ــدانـ ــي .فـ ــال ـ ـيـ ــوم ،ت ـع ـم ــل ف ـصــائــل

الـ ـجـ ـن ــوب وال ـ ـغـ ــوطـ ــة امل ـس ـل ـح ــة عـلــى
تحييد «تـحــريــر ال ـش ــام» عــن املـشـهــد،
إمـ ــا ب ــامل ـف ــاوض ــات (فـ ــي ال ـج ـن ــوب) أو
ب ــاالش ـت ـب ــاك ــات (ف ـ ــي الـ ـغ ــوط ــة) .وف ــي
املـقــابــل ،يـبــدو تـحــرك «تـحــريــر الـشــام»
فــي إدلــب وجــوارهــا خطوة استباقية
ألي اتـ ـف ــاق ــات ق ــد ي ـح ـم ـل ـهــا اج ـت ـمــاع
«أستانا» املقبل.
وبـ ـ ـ ـ ــدت الفـ ـ ـت ـ ــة ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات لـ ــوزيـ ــر
الـخــارجـيــة الــروســي سيرغي الفــروف
عــن مستقبل «تـحــريــر ال ـشــام» (جبهة
ال ـ ـن ـ ـص ـ ــرة) ،تـ ـفـ ـت ــح احـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاالت غ ـيــر
«تخفيف التصعيد» أمام منطقة إدلب.
ويـتـقــاطــع ال ـك ــام امل ـضـ ّـمــن تـحــذيــرات
م ــن جـ ــوالت ج ــدي ــدة م ــن االشـتـبــاكــات
(ول ـ ــو ب ـغ ـيــر ت ــوج ــه) م ــع ال ـت ـحــذيــرات
األميركية للفصائل املسلحة من ّ
مغبة
التحالف مع «النصرة» .ورأى الفروف
خـ ـ ــال «امل ـ ـن ـ ـتـ ــدى ال ــوطـ ـن ــي لـلـتـعـلـيــم
الـ ـشـ ـب ــاب ــي» فـ ــي روسـ ـ ـي ـ ــا ،أن «ه ـن ــاك
ال ـك ـث ـي ــر م ــن الـ ــدالئـ ــل ع ـل ــى أن بـعــض
الالعبني الخارجيني يحمون «جبهة

الجيش يتقدم شرقي حمص وحماة

َ
تابع الجيش السوري وحلفاؤه تقدمهم على جبهة ريفي حمص وحماة الشرقيني ،فارضني سيطرتهم
على بلدة الـطــرفــاوي ،شمال شــرق أبــو العاليا فــي منطقة جــب الـجــراح شرقي حمص ،بــالـتــوازي مع
وصولهم إلى مشارف قرية صلبا التابعة لناحية صبورة شرقي حماة.
في املقابل ،صد الجيش هجمات شنها تنظيم «داعــش» على مواقعه في ريــف الرقة الجنوبي ،حيث
شهد ذلك املحور ،أمس ،هجمات لعناصر التنظيم في محيط منطقة القدير شمال غرب جبل البشري،
بالتوازي مع محاوالت متكررة للتنظيم لدخول مدينة السخنة في ريف حمص الشرقي.
إلــى ذلــك ،أشــار مصدر عسكري إلــى أن «املساحة التي استعيدت خــال العملية العسكرية في ريف
السويداء (على الحدود األردنية) تجاوزت  4000كلم مربع» ،مؤكدًا أن «العمليات مستمرة لتأمني باقي
املخافر الحدودية».
في موازاة ذلك ،استمرت االشتباكات في أطراف بلدة عني ترما الجنوبية الغربية ،بني الجيش و«فيلق
ً
الرحمن» .وشهد أمس قصفًا متبادال بني الطرفني في ظل اشتباكات قريبة داخل كتل األبنية في محيط
منطقة البريد.
(األخبار)

النصرة» اإلرهابية ،بينما تشجعهم
ال ــوالي ــات املـتـحــدة بـصـمــت» .وأض ــاف
ً
قــائــا« :ال أتــذكــر أن «الـتـحــالــف» الــذي
ّ
تقوده الواليات املتحدة ،والــذي يشن
ه ّـج ـم ــات ع ـل ــى ت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ـ ـ ــش» قــد
نــفــذ ّ
أي عـمـلـيــات كـبـيــرة ضــد «جبهة
ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة»» .وذه ـ ـ ــب إل ـ ــى أن «ه ـن ــاك
شكوكًا في أنه يتم حمايتها (النصرة)
ل ـل ـبــدء بــاسـتـخــدامـهــا ف ــي خ ـطــط بعد
هزيمة «داع ــش» بالكامل ـ وهــو ما ال
ينبغي أن يشكك أحد في أنه سيحدث
على الرغم من صعوبة تحديد الوقت
ـ ـ ملحاربة الحكومة السورية مــن أجل
تغيير النظام».
ورغ ـ ــم اإلدان ـ ـ ـ ــة ال ــروسـ ـي ــة لـسـيــاسـيــة
«ال ـت ـح ــال ــف» ض ــد «الـ ـنـ ـص ــرة» ،أش ــار
الفـ ـ ـ ـ ـ ــروف إلـ ـ ـ ــى أن االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت بــن
الديبلوماسيني والعسكريني الــروس
واألميركيني حــول سوريا على درجة
عالية من «االحـتــراف والبراغماتية»،
م ـض ـي ـفــا أن «مـ ـث ــل ه ـ ــذه االت ـ ـصـ ــاالت
مـهـمــة ف ــي مـكــافـحــة اإلره ـ ــاب ،وكــذلــك
لـلـمـســاهـمــة ف ــي الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة
وخ ـل ــق م ـســاحــة لـلـحـكــومــة ال ـســوريــة
واملـعــارضــة ،للجلوس والـبــدء بنقاش
مستقبل بالدهم دون تدخل خارجي».
وأتـ ــى حــديــث الف ـ ــروف ب ــال ـت ــوازي مع
ت ـصــري ـحــات ل ـلــرئ ـيــس ال ـت ــرك ــي رجــب
طيب أردوغـ ــان ،قــال فيها إن «أجـهــزة
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـب ـ ــارات ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــة تـ ــواصـ ــل
مباحثاتها مــع نـظــرائـهــا فــي روسـيــا
وإيـ ـ ـ ــران ب ـش ــأن (إدلـ ـ ـ ـ ــب)» ،م ــؤكـ ـدًا فــي
الــوقــت نفسه رغـبــة ب ــاده فــي «إنـهــاء
الخالف القائم حولها في أسرع وقت
م ـم ـك ــن» .ول ـف ــت أردوغـ ـ ـ ــان ف ــي الــوقــت
نفسه إلى أن بالده سوف تبقي معبر
جلوة غــوزو املقابل ملعبر باب الهوى
مـفـتــوحــا أم ــام الـشــاحـنــات الـتــي تنقل
املساعدات اإلغاثية إلى إدلب.
وفي سياق الدور التركي في تطورات
الـشـمــال ال ـســوري ،قــال رئـيــس ال ــوزراء
الـتــركــي بــن عـلــي يـلــدريــم ،إن ب ــاده ال

في أحد المطاعم في مدينة إدلب قبل أيام (أ ف ب)

يمكنها التهاون حيال «جهود إقامة
دولة مصطنعة جديدة» على حدودها
ال ـج ـنــوب ـيــة .وأض ـ ــاف ف ــي تـصــريـحــات
صحافية أمس في أحد مساجد أنقرة،

أن تــركـيــا ت ـقــوم ب ــامل ـش ــاورات الــازمــة
مـ ــع الـ ـ ـ ــدول امل ـع ـن ـي ــة مل ـن ــع ذل ـ ـ ــك .وف ــي
مـعــرض ّ
رده عـلــى س ــؤال حــول وجــود
ت ـغ ـي ـي ــرات ف ــي س ـي ــاس ــة بـ ـ ــاده ح ـيــال

اليمن

بتول ّاألنسي :الطفلة التي
لم يضلها الموت
ّ
تعرف العالم إلى بتول من خالل صورها التي انتشرت على مواقع التواصل
االجتماعي في نيسان الماضي .هذه قصة الطفلة التي لم تستطع النجاة من
ّ
كما يرويها في حديث إلى «األخبار»
مـ ٍ
ـوت محتم أفــرزه العدوان على بلدهاً ،
الصحافي أحمد الجهباري ،الذي وجدها صدفة في مستشفى في صعدة
رنا حربي
«كـنــت فــي مستشفى الـجـمـهــوريــة في
محافظة صعدة أتابع الحالة الصحية
لـطـفــل اس ـمــه مـحـمــد يـعــانــي م ــن ســوء
ال ـت ـغ ــذي ــة الـ ـح ــاد ج ـ ـ ـ ّـدًا ،ع ـن ــدم ــا رأي ــت
بتول .قبل أيام قليلة من وصولي إلى
صعدة ،بدأت حملة جمع تبرعات على
م ــواق ــع ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي إلنـقــاذ
ّ
مـحـمــد م ــن املـ ــوت امل ـحــتــم .املستشفى
ك ـ ــان ي ـع ــج ب ــاألطـ ـف ــال املـ ــرضـ ــى ،وم ــن
بـيـنـهــم طـفـلــة تـبـلــغ م ــن ال ـع ـمــر خمس
سنوات اسمها بتول .كان والدها على
وشك إخراجها من املشفى ،على الرغم
مــن تــدهــور حالتها الـصـحـيــة .فبتول

كــانــت تــزن خمسة كيلوغرامات فقط،
ف ــي ح ــن أن الـ ـ ــوزن الـطـبـيـعــي لطفلة
فــي عمرها هــو  20كيلوغرامًا» ،يقول
ال ـص ـحــافــي أح ـم ــد ال ـج ـه ـب ــاري .بـتــول
األنـســي ،طفلة يمنية لــم يهز جسدها
ال ـن ـح ـي ــل الـ ـ ـ ــرأي الـ ـ ـع ـ ــام ،ول ـ ــم تـسـتـفــز
ع ـظ ــام قـفـصـهــا الـ ـص ــدري ال ـ ــذي يـكــاد
ّ
ي ـمــزق جـلــدهــا الـنــاشـطــن الحقوقيني
واإلع ــامـ ـي ــن حـ ــول ال ـع ــال ــم ،ولـ ــم تثر
بطنها املنتفخة زع ـمــاء «دول العالم
األول» ول ــم تــدفـعـهــم إل ــى االسـتـنـكــار
والـبـكــاء على منابر األمــم املـتـحــدة .لم
تنقذ بتول بشرتها السمراء وما تبقى
من مالمحها «العربية» التي أخفاها
ب ـ ـ ــروز عـ ـظ ــام وجـ ـهـ ـه ــا ،مـ ــن ال ـ ـعـ ــدوان

والحصار «العربي» املفروض عليها
وع ـل ــى ال ـب ـلــد «الـ ـع ــرب ــي» األش ـ ــد فـقـرًا
وجوعًا .بتول ،واحــدة من بني ماليني
األطفال اليمنيني الذين إذا لم يسقطوا
ضحية غ ــارات تحالف الـعــدوان الــذي
تـ ـق ــوده ال ـس ـع ــودي ــة ،س ـق ـطــوا ضحية
سوء التغذية الحاد ،وإذا لم يسقطوا
ضـ ـحـ ـي ــة خ ـ ـ ـ ــواء أم ـ ـعـ ــائ ـ ـهـ ــم ،س ـق ـط ــوا
ضحية وباء الكوليرا.
«اقتربت من الوالد مستفسرًا عن سبب
إخراجها وهي في هذا الوضع الحرج،
فقال لي إنه ال يستطيع ّ
تحمل نفقات
العالج ،وبالتالي سيعود مع ابنته إلى
مذاب ،وهي قرية في محافظة صعدة،
حتى ولو كان مصير ابنته املــوت في
بيتهم املتواضع املصنوع مــن طــن»،
ي ــروي .وال ـ ُـد بتول م ــزارع فقير ،خسر
مـصــدر رزق ــه عـنــدمــا أم ـطــرت طــائــرات
تـحــالــف ال ـع ــدوان الـقـنــابــل العنقودية
على األراضــي الزراعية في املحافظة،
ّ
ما دفــع معظم السكان إلــى النزوح أو
البقاء وشبح املوت يالحقهم كل يوم.
ي ـخ ـبــر ال ـص ـح ــاف ــي ال ـي ـم ـنــي أنـ ــه نـشــر
صـ ــورة ب ـت ــول ع ـلــى م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االج ـت ـمــاعــي ف ــي  14ن ـي ـســان املــاضــي،
فوصلت قيمة التبرعات التي جمعت
في  19نيسان إلى  1,000دوالر أميركي
مــن ناشطني وأف ــراد عــاديــن مــن أكثر
من  30دولة حول العالم« .بعد يومني،
وصـ ـل ــت إل ـ ــى صـ ـع ــدة إلنـ ـق ــاذ الـطـفـلــة
ب ـتــول .كــانــت رحـلـتــي مــن صـنـعــاء إلــى

اليونيسف :طفل
واحد على األقل
يموت كل عشر دقائق
في اليمن
مذاب صعبة ّ
جدًا ومحفوفة باملخاطر،
فـ ــي ظـ ــل ت ــدمـ ـي ــر ط ـ ــائ ـ ــرات ال ـت ـح ــال ــف
البنى التحتية والجسور التي تربط
ً
املناطق بعضها ببعض .وفـضــا عن
الـتـعــب ال ـج ـســدي ،ال ــذي أدخ ـل ـنــي إلــى
امل ـس ـت ـش ـفــى ،ك ــان ــت حــال ـتــي الـنـفـسـيــة
سـيـئــة ،وال سـيـمــا أن آخ ــر ات ـصــال مع
والد بتول كان قبل يومني من وصولي
إلى املحافظة ،وبالتالي لم أكن أعلم إذا
كانت الطفلة ال تــزال على قيد الحياة.
ُ
وصلت إلى القرية ورأيت بتول خارج
م ـنــزل ـهــا ،وس ــط ال ـغ ـبــار وه ــي ال تـكــاد
تقوى على الحركة .بقيت بتول حوالى
الـشـهــر فــي املستشفى وتـلـقــت الـعــاج
املناسب وتعافت بشكل كامل».
يكمل الجهباري« :فرحنا جميعًا بهذا
اإلنجاز وازدادت حماسة مستخدمي
تــويـتــر عـلــى مـســاعــدة أط ـفــال حالتهم
شبيهة بحالة بتول .إال أن فرحتنا لم

تكتمل .فــي  24تـمــوز املــاضــي ،تلقيت
ً
اتصاال من والد بتول قال فيه إن ابنته
ّ
قد توفيت جراء الكوليرا وإن جثمانها
ُ
سيدفن في القرية».
بتول هي واحــدة من  17مليون يمني
يعانون انعدام األمن الغذائي في البلد
الــذي دخــل عامه الثالث مــن الـعــدوان.
وب ـي ـن ـم ــا ألـ ـق ــى ال ـ ـصـ ــراع ب ـث ـق ـلــه عـلــى
ّ
فئات املجتمع وشرائحه العمرية ،فإن
األط ـف ــال ،الــذيــن يـمـثـلــون  50فــي املئة
ّ
مــن الـســكــان ،يتحملون الـعــبء األكبر،
إذ أع ـل ـن ــت «م ـن ـظ ـم ــة األم ـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة
ً
للطفولة» (يونيسف) ،أن «طفال يمنيًا
واحدًا على األقل يموت كل عشر دقائق
بعد أن تعافت من سوء التغذية الحاد
ماتت بوباء الكوليرا

