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سوريا

موسكو :هزيمة «النصرة» في العام المقبل

يتقدم في ريف حماه الشمالي
الجيش ّ
تتصاعد وتيرة المعارك في ريفي
حماه وإدلب ،بالتوازي مع تجديد موسكو
دعمها للعمليات العسكرية ضد «جبهة
النصرة» هناك ،وتوقعاتها بهزيمة
الجماعة خالل العام المقبل
ب ـي ـن ـمــا ي ـس ـت ـعــد ع ـن ــاص ــر ال ـف ـصــائــل
امل ـ ـس ـ ـل ـ ـحـ ــة ف ـ ـ ــي مـ ـنـ ـطـ ـق ــة ب ـ ـيـ ــت ج ــن
وم ـح ـي ـط ـهــا إلخ ـ ــاء مــواق ـع ـهــم نحو
ريفي إدلب ودرعــا ،بعد إنجاز اتفاق
تـحــت ضـغــط الـعـمـلـيــات الـعـسـكــريــة،
ي ـت ــاب ــع ال ـج ـي ــش ع ـم ـل ـيــاتــه ف ــي ري ــف
حـ ـم ــاه الـ ـشـ ـم ــال ــي ،ضـ ـم ــن م ـســاع ـيــه
لـلـتـقــدم ن ـحــو ري ــف إدلـ ــب الـجـنــوبــي
ال ـ ـ ـشـ ـ ــرقـ ـ ــي .ومـ ـ ـ ــع تـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــزه ل ـح ـم ـلــة
االسـ ـتـ ـه ــداف ــات الـ ـج ــوي ــة وامل ــدف ـع ـي ــة
لغالبية القرى املحاذية لخط املعارك
بني ريفي حماه وإدلــب ،سيطر أمس
على قرية أم حارتني ،التابعة لحماه،
والـ ـت ــي ت ـق ــع ع ـلــى ب ـع ــد ك ـي ـلــوم ـتــرات
قـلـيـلــة م ــن ب ـلــدة ع ـط ـشــان ،ال ـتــي تعد
بــوابــة للتقدم نحو ناحية التمانعة
في ريف إدلب .ويأتي تحرك الجيش،
ف ــي م ـقــابــل انـ ـخ ــراط أك ـبــر للفصائل
املسلحة العاملة في إدلب ،إلى جانب
«هيئة تحرير الشام» ضمن املعارك،
حيث شـهــدت غالبية مـحــاور القتال
فــي الــريــف الحموي ،مشاركة نشطة
من فصائل «الجيش الحر» و«حركة
أحرار الشام» ،وغيرهما.

وف ــي مـقــابــل مــا يـجــري عـلــى األرض،
خرجت موسكو أمس ،بمواقف الفتة،
تـتـقــاطــع م ــع ت ــوج ــه دم ـش ــق األخ ـي ــر،
بـشــأن طبيعة الـعـمـلـيــات العسكرية
امل ــرتـ ـقـ ـب ــة .املـ ــوقـ ــف األول خ ـ ــرج عــن
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة س ـيــرغــي الفـ ــروف،
خ ـ ـ ــال لـ ـق ــائ ــه رئ ـ ـيـ ــس «ت ـ ـي ـ ــار ال ـغ ــد
ال ـس ــوري» امل ـع ــارض ،أحـمــد الـجــربــا،
إذ أك ــد أن ال ـه ــدف الــرئ ـيــس لعملية
م ـكــاف ـحــة اإلره ـ ـ ــاب ف ــي س ــوري ــا ،هو
هــزي ـمــة «ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة» .ويـتـســق
هذا التصريح مع مخرجات اتفاقات
مـ ـح ــادث ــات أسـ ـت ــان ــا ،الـ ـت ــي ح ــاول ــت
ّ
تركيا تحييدها لحساب حل يفضي
إل ــى إزاح ــة «ال ـن ـصــرة» عــن الــواجـهــة،
م ــن ال ـنــاح ـيــة ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة ،لـحـســاب
«إدارة مدنية» فــي إدلــب ومحيطها.
وقــال الف ــروف ،إن «الجيش السوري
وحلفاءه يعملون على طــرد (جبهة
النصرة) إلى خارج بالدهم بدعمنا...
لكنهم (النصرة) ما زالــوا يقاومون،
وع ـ ـلـ ــى وجـ ـ ــه الـ ـخـ ـص ــوص ل ـكــون ـهــم
تـ ـلـ ـق ــوا مـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات م ـ ــن ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج».
املــوقــف ال ــروس ــي يـعـطــي زخ ـمــا أكبر
للعمليات عـلــى األرض ،خــاصــة أنــه
أتــى بــالـتــزامــن ،مــن وزي ــر الخارجية،
كما من رئيس هيئة األركــان العامة،
ف ــال ـي ــري غ ـيــراس ـي ـمــوف ،ال ـ ــذي ش ـ ّـدد
على أن القضاء على «جبهة النصرة
وشــركــائـهــا» سيتم خ ــال ع ــام 2018
امل ـ ـق ـ ـبـ ــل .وأوضـ ـ ـ ـ ــح ف ـ ــي مـ ـق ــابـ ـل ــة مــع
صحيفة «كومسومولسكايا برافدا»
ال ــروسـ ـي ــة ،أن «ب ـع ــض أعـ ـض ــاء هــذه
امل ـن ـظ ـم ــة اإلره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة ي ـع ـم ـل ــون فــى
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همل  ...وشبكات االبتزاز:
الم َ
ملف المفقودين ُ

من ينقذ األهالي من الخيبات؟
يقع الكثير من عائالت المفقودين
فريسة المتاجرين بآالمهم ،من بعض
الزاعمين معرفة مصائر هؤالء
المغيبين ،وهو ما يك ّلف األهالي الكثير
ّ
طي الدولة ملف الصراع
وسط
المال،
من
ّ
في مناطق عدة ،من غير حل ملف
المفقودين .وإذ يتق ّلب هؤالء بين
األمل والخيبة ،فإن الصدفة وحدها قد
شاف
تأتيهم بخبر ٍ
دمشق ــ مرح ماشي
م ــع االسـ ـتـ ـع ــدادات لــاح ـت ـفــال ب ـقــدوم
رأس ال ـس ـن ــة ال ـس ــاب ـع ــة ع ـل ــى ال ـب ــاد
املـ ـشـ ـتـ ـعـ ـل ــة ،ي ـخ ـب ــو األم ـ ـ ـ ــل أك ـ ـثـ ــر فــي
قلوب أمـهــات املفقودين .فــإن كانت أم
الشهيد وعائلته تكتم لوعتها للفراق
ال ـح ـت ـمــي ،تـتـقـلــب ع ــائ ــات املـفـقــوديــن
ع ـلــى ن ــار االحـ ـتـ ـم ــاالت .م ــدن بـحــالـهــا
ع ــادت إل ــى سـيـطــرة ال ــدول ــة الـســوريــة،
من غير حل إنساني مللف املفقودين.
ص ــرخ ــات ب ــا ط ــائ ــل ،وأس ـئ ـلــة تعجز
الـحـكــومــة عــن تــأمــن إج ــاب ــات شافية
لها .مطالب األهالي ليست تعجيزية.
ي ـط ـل ـبــون أض ـع ــف اإليـ ـ ـم ـ ــان ...شــاهــدة
قبر ،أو جثمانًا يدفن في أرض قريبة،
ل ـت ــواس ـي ـه ــم زي ـ ــارت ـ ــه ك ـل ـم ــا أع ـي ــاه ــم
ال ـ ـفـ ــراق .وب ـي ـن ـمــا ت ـه ـتــم ال ــدول ــة بـطـ ّـي
صـفـحــة ال ـص ــراع فــي إح ــدى املـنــاطــق،
يغلق الستار على الكثير من األســرار
املجهولة ،بما فيها من مقابر جماعية
وأجوبة عن مصائر املخطوفني ضمن

ري ـ ـ ــف حـ ـ ـم ـ ــاه .غـ ـي ــر أن ـ ـ ــه ي ـع ـج ــز عــن
الـ ـت ــأك ــد م ـ ــن اس ـ ـت ـ ـش ـ ـهـ ــاده ،وي ـ ـقـ ــول:
«عبر اتصالنا على جواله ّ
رد علينا
أحدهم .أخبرنا أن ابننا لديه .ودلنا
ّ
ع ـلــى مـنـطـقــة ل ـي ـجــري تـســلـمــه فـيـهــا.
الـغــريــب أن املـنـطـقــة تــابـعــة لسيطرة
الـ ــدولـ ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة» .ويـ ـضـ ـي ــف« :ل ــم
ً
يطلبوا ماال بعد ،ما يزيد من احتمال
اس ـت ـش ـهــاده ،ومـحــاولـتـهــم اب ـتــزازنــا.
ً
نـحـتــاج مــا يــؤكــد لـنــا م ـص ـيــره ،ب ــدال
من آالم االنتظار» .ولدى سؤال إحدى
ال ـج ـه ــات امل ـيــدان ـي ــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة عن
التعامل مع مثل هذه الحاالت ،أكدت

تلك املنطقة .وخالل معظم مفاوضات
املصالحة والتسويات املحلية ،لم يكن
مـلــف املـخـطــوفــن ح ــاض ـرًا ،إذ اكتفت
ال ــدول ــة ب ـت ـبــادل مـخـطــوفــن يـظـهــرون
في تسجيالت مصورة باستمرار ،مع
معتقلني لــديـهــا .أم ــر يـفـســره البعض
كـ ـن ــوع مـ ــن رف ـ ــض ال ـس ـل ـط ــة ال ـض ـغــط
عليها ،عبر أي ملف كان ،خشية عرقلة
إتـ ـم ــام ت ـس ــوي ــات ت ـس ـعــى إلـ ــى عـقــدهــا
ّ
عصيًا
بأسرع ما يمكن .ويبقى كل هذا
على الفهم لدى أم فقدت ابنها وتتلهف
لسماع صوته أو أي خبر مؤكد عنه.

م ــع االعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى أف ـ ـ ــراد يـعـمـلــون
فــي املـصــالـحــات املـحـلـيــة ،للحصول
على معلومات متفرقة عن أبنائهم.
تدفع أم أحمد كل حيلتها في سبيل
مـعـلــومــة واحـ ــدة ع ــن ابـنـهــا الـغــائــب،
بما يطمئنها إلى أنه ما زال على قيد
الحياة .املــرأة الستينية فقدت ابنها
األول شـهـيـدًا ،فيما انقطعت أخـبــار
ابـنـهــا الـثــانــي قـبــل أق ــل مــن  3أشـهــر.
يـ ّ
ـرج ــح زوجـ ـه ــا ال ـع ــام ــل ف ــي منطقة
الـ ــرمـ ــل ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي فـ ــي ال ــاذقـ ـي ــة،
أن اب ـن ــه ال ـج ـن ــدي كـ ــان م ـش ــارك ــا في
عـمـلـيــة ت ـحــريــر ق ــري ــة ع ـق ـيــربــات في

مع استعادة مختطفي ريف الالذقية،
مجددًا في
العام الفائت ،اشتعل األمل ُ
نفوس أهالي مفقودي مناطق أخرى.
وذل ــك رغ ــم اخ ـتــاف ال ـظــرف املتمثل
ب ـ ـتـ ــواصـ ــل ه ـ ـ ـ ــؤالء املـ ـخـ ـط ــوف ــن مــع
عائالتهم ،طوال فترة غيابهم ،وسط
ُانقطاع أخبار مخطوفني في مناطق
أخـ ـ ـ ـ ــرى .وسـ ـع ــى م ـس ـل ـح ــو ال ـغ ــوط ــة
الـشــرقـيــة إل ــى اس ـت ـخــدام املختطفني
كـ ـ ــورقـ ـ ــة ض ـ ـغـ ــط ق ـ ــوي ـ ــة فـ ـ ــي يـ ــدهـ ــم،
بـمــداومـتـهــم عـلــى ع ــرض تسجيالت
ـورة عنهم ،ونشر أخـبــارهــم بني
مـصـ ُ
ً
فترة وأخرى ،أمال في إحراج الحكومة
الـســوريــة ملـبــادلــة أس ــرى لــديـهــا بهم.
ال إجــابــات لــدى وزارة املصالحة عن
ملف املفقودين .بل ّ
عبرت على لسان
وزي ــره ــا عـلــي ح ـي ــدر ،ف ــي مـنــاسـبــات
عدة ،عن تفريقها تسمية «املفقودين»
عن املخطوفني ،باعتبارهم مجهولي
امل ـص ـي ــر .م ـثــل هـ ــذه اإلج ــاب ــة حـ ّـولــت
األهالي إلى متابعني يوميني ألخبار
التنسيقيات وصـفـحــات املسلحني،

خالل إجالء عدة حاالت طبية من غوطة دمشق الشرقية ليل أول من أمس (أ ف ب)

شبكة «مرتزقة»

أن اتصاالت من هذا النوع تأتي دومًا
إل ــى ع ــائ ــات ال ـش ـه ــداء وامل ـف ـقــوديــن.
ّ
املتعيشني
وتـضـيــف أن «شـبـكــة مــن
على آالم الناس ولدت في هذه الحرب.
شـ ـخـ ـصـ ـي ــات ك ـ ـ ّـون ـ ــت ثـ ـ ـ ـ ــروات ج ـ ــراء
املتاجرة بــأوجــاع األهــالــي ،ولألسف
فإن األمهات واآلباء يصدقون أي أمل
يزعمه هــؤالء ،ويدفعون كل حيلتهم
في مقابل أي خبر ،مهما كان ّ
عامًا».
وب ـح ـســب ج ـه ــات ع ـ ــدة ،إن الـتـعــامــل
مع هذه األمــور يتمثل بلجوء بعض
األهـ ــالـ ــي إلـ ــى ج ـل ــب م ــذك ــرة مــراق ـبــة
لـلـخــط ال ـخ ـلــوي ،غــالـبــا م ــا تـثـبــت أن

