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بسم الله الرحمن الرحيم

وت) (كل نفس ذائقة ا
صدق الله العلي العظيم
انـتـقـــــل الــــى رحـمـة الـله تـعـالـى عـمـيـــد

اســــرة االمــــ فــــــي كـــــربــــــــالء
włUH)« 5 « e¹eF « b³Ž ÃU(«

والد كل من »“¼d مديـر عـام قنـاة االنوار ٢
Vł—Ë ¡UH وشقيق Ë ¡«u Ë b?L× Ë œu³?ŽË

ÊU½b?ŽË ‚—U?Þ ÂuŠd?*«Ë b?O:« b?³?Ž :كل من
q u??½ والـراحل عم الــصـحــفـيـ .b??O??F??ÝË

¡öŽË ‚—U????ÞË qÝU????ÐË b???L????Š« والـــدكـــتـــور
والتـدريسي الدكتور —bŽ واقـيمت الفاحتة
عـلى روحه الــطـاهـرة في حـسـيـنـيـة االمـام
مـحـمــد اجلـواد في حي االسـرة في كـربالء
بـدءاً من يــوم امس االثــنـ ٢٠١٨/١٢/١٧

دة يوم من الساعة ٣ الى ٥ مساء. و
انا لله وانا اليه راجعون

{ دمـــشـق (أ ف ب) - قـــام الــــرئـــيس
الـســوداني عـمـر الــبـشــيـر بـعــد ظـهـر
االحـد بـزيـارة مـفـاجئـة لـدمـشق حـيث
الـتـقى نـظــيـره الـسـوري بـشـار االسـد
وأجـــرى مــــعه مـــحـــادثــــات تـــنـــاولت
"الـــعالقـــات الـــثـــنـــائـــيـــة وتـــطـــورات
ـنـطقـة" وفق االوضـاع في سـوريـا وا

ما اعلنت الرئاسة السورية.
والـبـشـير هـو أول رئـيس عـربـي يزور
العاصـمة السـورية منـذ اندالع النزاع

في سوريا في آذار/مارس .2011
ونـــقـــلت وكـــالـــة االنـــبـــاء الـــســـوريــة
الــرســمــيـة ســانــا عن االســد قــوله إن
زيـارة الـبـشـيـر "ســتـشـكل دفـعـة قـويـة
لــعـودة الــعالقــات بــ الـبــلــدين كــمـا

كانت قبل احلرب على سوريا".
وأكد األسد والـبشيـر خالل احملادثات
أن "الظـروف واألزمـات الـتي تـمـر بـها
الـعـديـد مـن الـدول الـعـربـيــة تـسـتـلـزم
إيجاد مقـاربات جديدة للـعمل العربي
تقوم عـلى احترام سـيادة الدول وعدم
التـدخل في شـؤونـهـا الداخـلـيـة وهذا
بــدوره كـــفــيـل بــتــحـــســ الـــعالقــات
ـا يخـدم مـصلـحة العـربـية الـعـربيـة 
الشعب الـعربي" وفق ما ذكـرت وكالة

سانا.
وأوضح الـبشـيـر كـما نـقـلت سـانا أن
"سوريا هي دولة مـواجهة وإضـعافها
هـو إضـعـاف لـلـقـضـايـا الـعـربـيـة وما
اضية ال حدث فيهـا خالل السنـوات ا
كن فـصله عن هـذا الواقع وبـالرغم
من احلـرب بـقــيت مـتـمـســكـة بـثـوابت
األمة العـربيـة" معـربا عن أمله في أن
"تستعـيد سوريـا عافيـتها ودورها في
ــكن وأن ــنــطـــقــة في أســـرع وقت  ا
يتمكن شعبها من تقرير مستقبل بلده
بــــنـــفــــسه بــــعــــيـــدا عـن أي تـــدخالت

خارجية".
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وعـاد الــبـشــيـر األحــد إلى الـعــاصـمـة
الـــســـودانــــيـــة وقـــال وزيـــر الـــدولـــة
باخلـارجيـة الـسوداني أسـامة فـيصل
لـلـصـحـافـيـ في مـطـار اخلـرطـوم إن
الــرئــيس الـــســوداني "عــاد من زيــارة
مهـمة إلى الـعـاصمـة السـورية" الـتقى

خاللها نظيره السوري.
وقال فـيصل إن الـبـشيـر واألسد عـقدا
جــلـســة مـبــاحــثـات أكــدا خاللــهـا "أن
األزمات التـي تمر بـها الـبالد العـربية
حتـتـاج إلى مـقـاربـات جـديـدة حتـتـرم

سيادة الدول".
وتعاني دمـشق عزلة دبـلوماسـية على
الــصــعــيـديـن الــعـربـي والــدولي مــنـذ
انـدالع الــنــزاع فـيــهــا في اذار/مـارس
 ?2011جتــلت خــصــوصــا في اغالق
غــالـبــيـة الــدول الـعــربــيـة والــغـربــيـة

ثلياتها في سوريا. سفاراتها و
وفي  12تــشــرين الــثــاني  ?2011اي
بــعــد نــحــو ثــمــانــيــة اشــهــر من بــدء
االضــطـــرابــات في ســوريـــا اتــخــذت
اجلــامــعـة الــعــربــيـة قــرارا بــتــعــلـيق

عـضــويـة سـوريــا مع فـرض عــقـوبـات
سـيـاســيـة واقــتـصـاديــة عـلى دمـشق
مــطــالـــبــة اجلــيـش الــســوري ب"عــدم
ـتـظــاهـرين اسـتــخـدام الــعـنف ضــد ا

ناهض للنظام". ا
ـقـتل وتـســبب الـنـزاع مــنـذ انـدالعـه 
أكــثــر من  360ألف شــخص وبــدمــار
هــائل في الـــبــنى الــتــحــتــيــة ونــزوح
وتشريد أكثر من نصف السكان داخل

البالد وخارجها.
وفي هــجــ الــســوريــة ركــام أبــنــيـة
هــيـــاكل ســيـــارات مــحــتـــرقــة وحــفــر
ضــخـمــة مــشــهـد يــطــغى عــلى بــلـدة
هـجـ في أقــصى شـرق ســوريـا بـعـد
مـعـارك وقـصف عـنـيف انـتـهـوا بـطرد
تـنـظـيـم الـدولـة اإلسالمـيــة مـنـهـا. في
سـوق بـلـدة هــجـ ال تـزال الـسـواتـر
التـرابيـة تُغـلق الطـرقات الـتي تنـتشر
فـيهـا مـخـلـفـات الـرصـاص والـقذائف.
غطاة وفي تلة قريبة تبدو اخلنادق ا
بقطع أقمشـة حلجب الرؤية فضالً عن
األنـفـاق الـتي حـفــرهـا تـنـظـيم الـدولـة

اإلسالمية للدفاع عن مواقعه.
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ـوقراطية وتمكنت قـوات سوريا الد
حتالف فصـائل كرديـة وغربيـة مدعوم
من التحالف الدولي بـقيادة واشنطن
اجلمـعة من الـسـيطـرة على هـج في
إطـار عمـلـيـة عـسـكـرية مـسـتـمـرة مـنذ
الـعــاشـر من أيـلــول/سـبــتـمـبــر لـطـرد
تنظيم الدولة اإلسالمية من آخر جيب
لـه في ريـف ديـــــر الــــــزور الـــــشــــــرقي

حاذاة احلدود العراقية.
وشكلت هجـ أبرز وأكبـر بلدات هذا
اجلـيب. وفوق أحـد أبـنـيـتـها الـقـلـيـلة
قـاتلـون راية قوات دمـرة رفع ا غيـر ا
وقراطية الصفراء اللون. سوريا الد
ووسط أحـد الــشـوارع يــقـول الــقـائـد
ــيــداني الــكــردي في قــوات ســوريــا ا
ـــوقــراطـــيــة زنــار أواز لـــوكــالــة الــد
فـرانس بـرس "بــاتت هـجـ في أيـدي

قواتنا".
ــعـارك حــالــيــًا عــنــد أطـراف وتــدور ا
رتزقة" البلدة حـيث "تالحق قواتنـا ا

وفق قوله.
ويتصاعـد الدخان الـكثيف من أطراف
البلدة وتُسمع أصوات قذائف الهاون
وطــلـــقــات الـــرصــاص مع اســـتــمــرار
االشـــتــــبـــاكـــات بــــ قـــوات ســـوريـــا
ـوقـراطـيـة واجلـهـاديـ بـالـقـرب الـد

منها.
ـدمرة وسط هـج تـمر ـنازل ا ب ا
سـيـارات مـصــفـحـة تـابـعــة لـلـتـحـالف
الدولي يعتلـيها جنـود يضعون خوذاً

ونظارات شمسية.
وال تـــفــــارق طـــائـــرات ومــــروحـــيـــات
ـنـطـقـة فـيـمـا تـمـر الـتـحـالف سـمـاء ا
قـاتلي قوات أيضاً سـيارات محـملة 
ـوقـراطــيـة مـتــجـهـة إلى سـوريـا الــد

خطوط اجلبهة األمامية.
ــقــاتــلــ فــوق إحـدى يــجــلس أحــد ا
اآللـيات رافـعـاً شـارة الـنـصـر ويـطلق
. آخرون الرصاص في الهواء ابتهاجاً
وال يزال التنظـيم يسيطر عـلى غالبية
اجليب األخير الذي يتضمن قرى عدة
أبرزهـا السـوسة والـشعـفة ويتـحصن
ـقاتـل من تـنظيـم الدولة فيه مـئات ا
االسالمـيــة. ويـرجح أن الـعــدد األكـبـر

من هؤالء هم من األجانب والعرب.
ـوقراطية وواجهت قوات سـوريا الد
صـعـوبـات عـدة لـلـتـقـدم داخل اجلـيب
األخيـر أبرزهـا وفق أواز "السـيارات

فخخة والعمليات االنتحارية". ا
وفي هجـ أيضـاً جلأ تـنظيـم الدولة
ـعتادة اإلسالمية إلى اسـتراتيـجيته ا
إلعاقة تقـدم خصومه عـبر زرع األلغام
في كـل األنـــحــــاء. وقــــد بــــدأت قـــوات
ــوقــراطـــيــة وفق أحــد ســوريــا الـــد
ـــيــدانــيـــ الــعـــمل عــلى الــقـــيــادة ا

إزالتها.
ويـقـاتـل عـنـاصـر الــتـنـظــيم بـشـراسـة
دفاعـاً عن هـذا اجليب الـذي حتـاصره

ــوقــراطــيــة مــنـذ قــوات ســوريـا الــد
أشـهـر وتـسـتــهـدفه غـارات الـتـحـالف
الــدولي بــوصــفه آخــر مــعـاقــله عــلى

الضفة الشرقية لنهر الفرات.
وقد شنّ اجلـهـاديـون السـبت هـجـوماً
مـــضـــاداً عــــلى هـــجـــ إال أن قـــوات
ـوقــراطــيـة تــمــكـنت من سـوريــا الــد

صده بدعم من غارات التحالف.
وُيدرك عناصر التنظيم وفق محلل

أنـهـم سـيــقــتــلـون عــاجالً أم آجالً ولم
يعد لـديهم منـاطق واسعـة ينسـحبون
. إليها ما يفسر خوضهم قتاال شرساً
ــقـــاتـل في قـــوات ســـوريــا يـــتـــذكـــر ا
وقراطية باهوز اللحظات األولى الد
لــدخـولـه بـلــدة هــجــ ويــروي كـيف
سـارع إلى تـصـويـر جـثث اجلـهـاديـ

فيها.
ـقاتل "يـعـتقـدون أنـهم سوف ويقـول ا
يـذهـبـون الى اجلـنـة لـكـنـنـا قـتلـنـاهم
وت هو مصيـرهم بعدما دمروا (...) ا

كل شيء".
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مــنــذ بــدء الــهـــجــوم في الــعــاشــر من
أيــلــول قــتل أكــثــر من  930جــهـادي
و 540مــن قـــــــــــــوات ســــــــــــــوريـــــــــــــا
ـرصد الـسوري ـوقراطـية وفق ا الد
حلــقـوق الإلنــســان الــذي وثق أيــضـاً
مقتل أكثر من  320مدنياً بينهم نحو
 115طـــفالً غـــالــبـــيـــتــهـم في غــارات

للتحالف.
وخالل شهـري تـشرين األول وتـشرين
ـتطرف من الثاني اسـتفـاد التنـظيم ا
ســوء األحــوال اجلــويــة ومن خاليــاه
الــنــائــمــة في مـــحــيط اجلــيب لــيــشن
هـجـمــات مـضـادة عـلـى قـوات سـوريـا
وقراطية ويجبرها على التراجع الد
. بعدما كانت قد أحرزت تقدماً ميدانياً
ـوقــراطــيـة إال أن قــوات سـوريــا الــد
أرســــلت تــــعــــزيــــزات كــــبـــيــــرة خالل
ــاضــيـة حــتى بــلغ عــديـد األســابـيع ا
شاركة في عملية طرد تنظيم قواتها ا
الـدولـة اإلسالمـيـة من اجلـيب األخـيـر

رصد. نحو  17ألفاً وفق ا
وقـــــــد فـــــــتـــــــحت قـــــــوات ســـــــوريــــــا
ــــرات خلـــروج ــــوقـــراطــــيــــة  الــــد
. ولم يـر مراسل فـرانس برس دنـي ا
في هجـ أي مـدني بعـدمـا فرّ اآلالف
مــنـــهــا ومـن الــقـــرى احملــيـــطــة خالل
ــاضـيــة عــلى وقع الــقـصف الــفـتــرة ا
ـقــاتل في قـوات ـعــارك. يـحــضــر ا وا
ـوقراطـيـة مـحمـد احملـمد سوريـا الـد
) نـفسه للتـوجه إلى صفوف ( 19عاماً

اجلبهة األمامية.
ويبـدو احملمـد واثقـاً من قرب الـقضاء
ـنـطـقـة ويـقول عـلى اجلـهـاديـ في ا

"لم يتبق سوى القليل".
ويــضــيف الــشــاب األســمــر الــذي لف
وجهه بوشـاح بني الـلون "معـنويـاتنا
مـرتـفـعـة وسـوف نـتـقـدم إلى الـشـعـفة
والـسوسـة لـتـحـريـرهمـا والـنـصـر لـنا

بإذن الله".
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