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دير الزور :مساحة آمنة أوسع حول المطار
سـ ـيـ ـط ــر الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ع ـلــى
مـ ـس ــاح ــة واحـ ـ ـ ــد ك ـي ـل ــوم ـت ــر م ــرب ــع
م ــن الـجـهــة الـشــرقـيــة ملـحـيــط مـطــار
ديرالزور ،وهو تقدم يأتي في سياق
تــوس ـيــع امل ـس ــاح ــة اآلمـ ـن ــة لـلـمـطــار.
ك ــذل ــك ق ـت ــل عـ ـش ــرة م ـس ـل ـحــن مــن
«داعش» في عملية للجيش السوري
إثــر تسللهم في قرية الجفرة قرب
املطار.
وفـ ـ ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،أك ـ ـ ـ ــدت م ـ ـصـ ــادر
«جهادية» ّأن مجموعة من الجنود

املتمركزين في املطار «نجحت في
خــداع عناصر الدولة املرابطني عند
أســوار املـطــار ،وأوقـعــت  14عنصرًا
منهم قتلى ،بينهم عشرة من بلدة
ال ـب ــول ـي ــل» .ووف ـق ــا ل ـل ـم ـصــادر ،فقد
قامت املجموعة بـ«ارتداء لباس زي
أفغاني ورفعت رايات تنظيم الدولة،
وتمكنت مــن االلـتـفــاف على مواقع
املرابطني فــي قطاع الجفرة املحيط
باملطار ما أدى إلى مقتلهم».
(األخبار)

 50سيارة مفخخة و 1700قتيل؟
أيهم مرعي

ّ
مرتبط بالتنظيم ق ــال ل ــ«األخ ـبــار» إن
ُ
ـافــة ه ــم ال ــك ـ ّـرار
«م ـج ــاه ــدي دولـ ــة ال ـخـ ُ
دائ ـمــا ،وم ــا كــانــوا أب ـدًا فـ ـ ـ ّـرارًا» .املصدر
ّ ّ ّ
أكـ ــد أن «كـ ــل امل ـع ــارك تـنـطــوي عـلــى ما
يـ ُسـ ّـمـيــه ال ـب ـعــض ان ـس ـحــابــا تـكـتـيـكـ ّـيــا،
ون ّ
سميه انحيازًا من بعض الجبهات.
ّ
لـكــن حــدوثــه ال يعني انتهاء املـعــارك».
ّ
ّ
ـاح يتمسك
وقــال املصدر إن «أقــوى سـ
والصبرّ ،
به املجاهدون هو اإليمان ٍ ّ
ثم
ّ ّ
ّ
ال يلبث الله أن يمن عليهم» ،وذكــر في
هذا السياق بـ«الهجمات التي سبق أن
ّ
شنها الـصـحــوجـ ّـيــون على الــدولــة في
والية حلب (قبل عامني) ،قبل أن تعود
األمور إلى نصابها ،وتتالى الفتوحات
ً
وصـ ــوال إل ــى إع ــان ال ـخــافــة» .ب ــدوره،
مـقــاتــل شـيـشــانـ ّـي م ــن الـتـنـظـيــم اكتفى
ّ
ُ
بالقول إن «الحمد لله على كل حال .نحن
ُ
قوم خرجنا ابتغاء الشهادة ،ومثلنا ّال
يخذله الله» .املصدر أكد لـ«األخبار» أنه
«حتى وقــت قريب كنت أقاتل املالحدة
ُ
وكنت
مع إخوة لي ،بعضهم استشهد،
مـ ّـمــن امتحنهم الـلــه بــإصــابــات .لكننا
لــن نلبث أن نشفى ونـعــود إلعــاء رايــة
اإلســام (عــن العرب)
الخالفة في عني ُ
ب ــإذن ال ـلــه» .مــواقــف مشابهة انتشرت
ع ـلــى ص ـف ـحــات مــوال ـيــة للتنظيم عبر

م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،ذهــب
بعضها إلــى اعتبار «عــن اإلســام هي
مــؤتــة ال ـش ــام» ،حـيــث كــانــت «مــؤتــة من
ّ
أعظم معارك األمة ،وتجلت فيها معاني
ّ
الصبر والتضحية» .ورأى البعض أن
«معارك عني اإلسالم ّأدت الغرض منها،
وه ــو تـحــويــل الـتـحــالــف الصليبي من
الهجوم البحت إلى وضعية الدفاع عن
آخرون
جيوب حلفائه» ،فيما انصرف
ّ
ّ
ّ
املسجلة التي ُبثت
إلى التغني بالكلمة
أمس للمتحدث الرسمي باسم «داعش»
أبو ّ
محمد العدناني.
ّ
العدناني« :الدولة ُامتدت إلى خراسان»
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،نـ ـش ــرت أمـ ــس كلمة
ص ــوت ـي ــة م ـس ـج ـلــة ل ـل ـم ـت ـحــدث بــاســم
«داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش» أبـ ـ ــو مـ ـحـ ـم ــد الـ ـع ــدن ــان ــي.
الـكـلـمــة خـلــت مــن أي ّذك ــر مل ـعــارك عني
الـ ـع ــرب ،م ــا ُي ـ ّ
ـرج ــح أن ـه ــا ُس ـج ـلــت في
ّ
وقت سابق وأن القرار اتخذ بنشرها
أمس في خطوة تهدف إلى التخفيف
م ــن وط ـ ــأة ال ـه ــزي ـم ــة .ال ـع ــدن ــان ــي ،ب ــدا
ّ
كوكب آخــر .فجاءت
وكــأنــه يحلق ّفــي ّ
كلمته حماسية و«بــشــرت» بـ«امتداد
الـ ــدولـ ــة اإلس ــامـ ـي ــة إل ـ ــى خـ ــراسـ ــان»،
رغ ـ ــم «اسـ ـتـ ـع ــار ال ـح ـم ـلــة الـصـلـيـبـيــة،
وتكالب القاصي والداني على الدولة

«داعشيون»
قرون بالهزيمة،
ُي ّ
وآخرون يتحدثون عن
«انسحاب محسوب»

اإلس ــام ـي ــة وحـ ــرب الـبـعـيــد وال ـقــريــب
لـهــا» .وأعـلــن املتحدث أن «املجاهدين
من جنود الخالفة استكملوا الشروط،
وحـ ـ ـقـ ـ ـق ـ ــوا املـ ـ ـط ـ ــال ـ ــب إلع ـ ـ ـ ـ ــان والي ـ ـ ــة
خ ـ ــراس ـ ــان ،ف ــأع ـل ـن ــوا ب ـي ـع ـت ـهــم ألم ـيــر
املؤمنني حفظه الله الخليفة إبراهيم،
وقد قبلها» .وأعلن أيضًا تعيني حافظ
سـعـيــد خ ــان «والـ ـي ــا» ،وع ـبــد ال ــرؤوف
خ ـ ــادم أبـ ــا ط ـل ـحــة «ن ــائ ـب ــا ل ـ ــه» .وكـ ـ ّـرر
املتحدث ّالخطاب الــذي دأب التنظيم
ع ـل ــى ت ـبــن ـيــه م ـن ــذ إعـ ـ ــان «ال ـت ـحــالــف
ّ
الــدولــي» ،مــؤك ـدًا أن األخـيــر سيضطر
ّ
إلــى إرســال قـ ّـوات برية .وقــال« :مــا زال

ان ـت ـصــارات «وحـ ــدات حـمــايــة الشعب»
ال ـكــرديــة لــم تقتصر عـلــى مــديـنــة عني
العرب ،بل ّ
تعدتها إلى ريفها .الوحدات
سيطرت تباعًا على قرى ماميد وكوملت
وكيكان وترميك في الريفني الشرقي
والـجـنــوبــي لـلـمــديـنــة ،تـمـهـيـدًا لتوسيع
املـعــارك فــي بقية األري ــاف .فــي م ــوازاة
ّ
ذلك ،أكدت مصادر أهلية لـ«األخبار» أن
«الدمار قد لحق بأكثر من ثلثي مدينة
ً
كــوبــانــي ،وبـنـســب مـتـفــاوتــة» .ففضال
ع ــن ال ـع ــدد ال ـه ــائ ــل م ــن ال ـ ـغـ ــارات الـتــي
ّ
شنتها طــائــرات الـتـحــالــف ،أك ــد رئيس
هـيـئــة ال ــدف ــاع ف ــي «امل ـج ـلــس الـتـنـفـيــذي
مل ـقــاط ـعــة ك ــوب ــان ــي» ع ـص ـمــت الـشـيــخ
ل ــ«األخ ـب ــار» أن «أك ـثــر مــن  50سـيــارة

كلبكم أوباما من جبنه وخوره يحذر
من االنـجــرار لحرب برية )...( .ويؤكد
دور حكام العرب املرتدين وجيوشهم،
ول ــن يـفـيــدكــم ك ــل ه ــذا وس ـنــراكــم على
األرض وسنلقاكم في البر ولنهزمنكم
ولنغزونكم» .ودعا العدناني مقاتلي
التنظيم إل ــى االس ـت ـعــداد ،إذ «يــوشــك
وأشــاد املتحدث
أن يحمى
الوطيس»ّ .
ُ
ب ــال ـه ـج ـم ــات الـ ـت ــي شـ ــنـ ــت فـ ــي ك ـن ــدا،
ّ
وفرنسا ،وأوستراليا وبلجيكا .وأكد

مفخخة انفجرت في املدينة خالل فترة
ً
االشـتـبــاكــات ،فـضــا عــن االنتحاريني
وال ـ ــدراج ـ ــات الـ ـن ــاري ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
تفخيخ إرهــابـيــي داع ــش لألبنية قبل
انسحابهم منها واستخدامهم الكثيف
للمدافع والهاونات» .وعلمت «األخبار»
أن «رئاسة املجلس التنفيذي ملقاطعة
ك ــوب ــان ــي» قـ ــد ب ـ ـ ــدأت ت ـش ـك ـيــل ل ـجــان
متخصصة لتقدير األض ــرار وإع ــادة
إعـمــار املــديـنــة .ورغ ــم صعوبة تحديد
عـ ــدد ق ـت ـلــى «داعـ ـ ـ ــش» الـ ـ ــذي ال ُيـعـلــن
أسماء قتاله ،باستثناء قادته وبعض
ان ـت ـحــاري ـيــه ،نـشــر «امل ــرص ــد ال ـســوري
لحقوق اإلنسان» أمس بيانًا أعلن فيه
أن معارك كوباني أدت إلى مقتل 1737
ً
ش ـخ ـصــا ،بـيـنـهــم  1196م ـق ــات ــا من
«داعش».

«فرح املوحدين بهالك طاغية الجزيرة
خــائــن ال ـح ــرم ــن» ،م ـش ـي ـرًا ف ــي الــوقــت
نفسه إل ــى أن «هــاكــه ال يعني شيئا
ّ
فقد هلك طاغوت وحل مكانه طاغوت،
وك ــاهـ ـم ــا دمـ ـ ـ ــى )...( .ف ـ ــإن ال ـح ـك ــام
الحقيقيني لبالد الحرمني هم اليهود
والصليبيون».

على الموقع ادلب :مفخخة في
المدينة واشتباكات على الحدود التركية

تقرير

السوريون «يعيشونها غير» :انتظروا ساعات أمام المحطات!
دمشق ــ أحمد حسان
منذ بداية الشهر الجاري ،انتشرت على
طــول ش ــوارع العاصمة الفـتــات تحمل
شعار « :2015عيشها غير» .اإلعالنات
التي جاء أغلبها داعيًا املواطن السوري
إلى التفاؤل بمتغيرات السنة الجديدة
ت ــزام ـن ــت م ــع الـ ـق ــرار ال ـح ـكــومــي بــرفــع
أسعار الخبز والغاز واملازوت.
في حي الصناعة في دمشق ،يتزاحم
عـــ ٌ
ـدد مـ ــن امل ــواطـ ـن ــن لـ ــركـ ــوب إحـ ــدى
ش ــاح ـن ــات «ال ـ ـسـ ــوزوكـ ــي» .ال ـشــاح ـنــة
الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة ،امل ـخ ـص ـص ــة فـ ــي األصـ ــل
لـنـقــل ال ـب ـضــائــع وال ـخ ـض ــر ،ضــاعـفــت
قــدرتـهــا لتحمل أك ـثــر مــن  25مواطنًا
فــي صندوقها الخلفي؛ امليكروباص

ً
وال ـت ــاك ـس ــي ب ــات ــا أمـ ـ ــا ص ـع ــب امل ـن ــال
بالنسبة إلى هؤالء ،ففيما أضرب عدد
واس ـ ــع م ــن أصـ ـح ــاب امل ـي ـكــروبــاصــات
عــن الـعـمــل ،اسـتـغــل ســائـقــو التاكسي
ال ــوض ــع ال ـق ــائ ــم ل ـيــرف ـعــوا م ــن تـعــرفــة
الـ ـنـ ـق ــل مـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ـ ــوازي ث ـ ــاث ـ ــة أضـ ـع ــاف
التعرفة الرسمية .جاء ذلك بعد القرار
الحكومي األخير حول «توحيد أسعار
امل ـ ــازوت املـنــزلــي وال ـص ـنــاعــي» ليصل
س ـعــر ال ـل ـي ـتــر ال ــواح ــد إلـ ــى  125لـيــرة
س ــوري ــة .قـ ــرار ال ــرف ــع ه ــذا أت ــى لـيــزيــد
مــن أزم ــة امل ــادة الـتــي لــم تكن متوافرة
بـسـعــرهــا الـنـظــامــي بـشـكـ ٍـل واس ــع في
ال ـســوق أس ــاس ــا ،فيما تمتلئ الـســوق
بسعر بات يتراوح بني
السوداء باملادة
ٍ
 230و 250ليرة سورية.

«لم نكن نطلب من الحكومة أن تخفض
األسعار ،لكن على األقــل من واجباتها
أن تـحــافــظ عليها دون زي ـ ــادة» ،يقول
كـمـيــل أب ــو ت ــراب ــة ،امل ــوظ ــف ف ــي وزارة
الصحة .وبحسبة بسيطة ،يجزم الرجل
الخمسيني فــي حديثه مــع «األخـبــار»
بأن «التعويض املعيشي» البالغ 4000
لـيــرة ســوريــة (حــوالــى  20دوالرًا)« ،ال
يكفي ل ـســداد رب ــع مــا سيسببه الـقــرار
ضخم في األسعار»،
ارتفاع
األخير من
ٍ
ٍ
حيث جاء القرار الحكومي ليرفع سعر
لـيـتــر امل ـ ـ ــازوت م ــن  80إل ــى  125ل ـيــرة،
وسعر ربطة الخبز من  25إلى  35ليرة،
ً
فضال عن رفــع أسعار أسطوانة الغاز
من  1100إلى  1600ليرة.
األزم ــة ال تقف عند حــدود رفــع أسعار

املواد األولية فحسب ،بل إن توافر تلك
املواد في السوق بات «كالبحث عن إبرة
فــي كــومــة ق ــش» .فــي جرمانا (جنوبي
دمشق) خلت محطات الوقود من مادة
ـات طــويـلــة -
املـ ـ ــازوت .االن ـت ـظــار ل ـســاعـ ً ٍ
وإن كان عبثًا  -بات سبيال للكثير من
املواطنني .أما مدخل املنطقة ،فيزدحم
بالشاحنات الصغيرة التي تبيع املادة
بما يزيد على ضعف ثمنها ،وزبائنها
هم غالبًا من أصحاب امليكروباصات
انتظار
وسـيــارات األجــرة الهاربني من
ٍ
لساعات طويلة أمام محطات الوقود.
يذكر أن حملة «عيشها غير» كانت قد
انطلقت في بداية الشهر الجاري .وهي
«مبادرة غير حكومية» ِّ
تقدم من خاللها
جـ ـه ــات ح ـك ــوم ـي ــة وخـ ــاصـ ــة ع ــروض ــا

وح ـس ــوم ــات ع ـلــى خــدمــات ـهــا .غ ـيــر أن
املفارقة كانت في أن حجم «التنازالت»
ً
التي قدمتها تلك الجهات كــان مدعاة
لـلـسـخــريــة م ــن ق ـبــل مـتــابـعـيـهــا؛ حيث
تقدم قناة «سما» الفضائية على سبيل
املثال فرصة تدريب  50طالبًا من كلية
اإلعالم ،بمقابل أن ترفع وزارة التجارة
امل ـح ـل ـيــة وح ـم ــاي ــة امل ـس ـت ـه ـلــك أس ـع ــار
ال ــوق ــود وال ـخ ـب ــز! ومـ ــع األيـ ـ ــام األولـ ــى
النطالق «امل ـبــادرة» ،رماها السوريون
ّ
بسهام نكاتهم وتهكمهم .بات كل خبر
عاجل من العيار الثقيل يختم بعبارة
«ع ـي ـش ـهــا غـ ـي ــر» ،ك ـمــا ي ـتــرصــد ه ــؤالء
صــور اإلعــانــات التي تطلقها الحملة
ليجري تعديلها وإعادة نشرها بعد أن
ينقلب مضمونها رأسًا على عقب.

