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سوريا

مشهد ميداني

ّ
الجيش السوري يتقدم في ريفي إدلب وحلــ
فيما ّ
الجيش
وحدات
م
تتقد
ً
ً
السوري شماال ،مسيطرة على
بلدات جديدة في محافظتي
إدلب وحلب ،يخوض «داعش»
معارك على أكثر من جبهة
في شرقي العاصمة ،تحت
«أمير» جديد للتنظيم
قيادة
ٍ
أحمد حسان
ب ـخ ـط ــى ت ــدريـ ـجـ ـي ــة ،ي ـ ـقـ ــود ال ـج ـي ــش
ال ـ ـسـ ــوري دفـ ــة امل ـ ـعـ ــارك ف ــي مـحــافـظــة
إدلـ ــب ،وت ـحــدي ـدًا فــي ال ـقــرى املتاخمة
مل ــديـ ـن ــة إدلـ ـ ـ ــب ال ـ ـتـ ــي س ـي ـط ــر ع ـل ـي ـهــا
«تنظيم القاعدة في بالد الشام ـ جبهة
ال ـن ـصــرة» وح ـل ـفــاؤه الـشـهــر املــاضــي.
ـات قليلة عـلــى استعادته
فبعد ســاعـ ٍ
ملزارع املداجن ،نجح الجيش السوري
أمــس فــي الـسـيـطــرة عـلــى بـلــدة املقبلة
ف ــي ال ــري ــف ال ـج ـن ــوب ــي مل ــدي ـن ــة إدلـ ــب،

أعلنت «هيئة التنسيق» املعارضة تأييدها
لـلـمـشــاورات الـتــي أعـلــن املبعوث األممي
سـتـيـفــان دي مـيـسـتــورا أن ــه سيجريها
مــع أط ــراف األزم ــة فــي ســوريــا وأط ــراف
إقليمية ودولـيــة ،ألن هناك «متشددين»
ضمن هذه األطراف لم تقتنع بعد بالحل
السياسي ويجب إقناعها به.
وق ــال املـنـســق ال ـعــام للهيئة حـســن عبد
الـعـظـيــم (الـ ـص ــورة) ّإن «م ــا ي ـجــري من
تصعيد وقتال وصــراع مسلح وتدمير
لم يعد بني األطراف السورية» ،معتبرًا أن
«جنيف  3استحقاق ال بد منه ألن األزمة
ل ــم تـعــد س ــوري ــة ـ ـ ـ ـ س ــوري ــة وإن ـم ــا فيها
أطراف وطنية ودولية وإقليمية».

إث ــر اشـتـبــاكــات واس ـعــة تـكـ ّـبــد خاللها
مقاتلو «ال ـن ـصــرة» و«ال ـح ــر» خسائر
فـ ــادحـ ــة عـ ـل ــى ال ـص ـع ـي ــدي ــن ال ـب ـش ــري
واملـ ـ ـ ـ ــادي ،ب ــال ـت ــزام ــن م ــع امل ــواج ـه ــات
املستمرة فــي محيط املدينة وريفها،
ً
فـ ـ ـض ـ ــا عـ ـ ــن قـ ــائ ـ ـمـ ــة االس ـ ـت ـ ـهـ ــدافـ ــات
الطويلة التي نفذها ســاح الجو في
قـ ــرى س ــرم ــن وب ـش ــام ــون ومـجــدلـيــا
وفـ ـيـ ـل ــون .وكـ ـ ــان ال ـج ـي ــش ق ــد سـيـطــر
منتصف األسبوع املاضي على بلدتي
كفرنجد ونحليا املجاورتني للمقبلة
جـنــوبــا .وت ـهــدف عملية الـجـيــش إلــى
الـتـقــدم أكـثــر بــاتـجــاه مدينة إدل ــب من
ج ـهــة ،وت ـح ـصــن مــواق ـعــه ف ــي مــديـنــة
أريـحــا وفــي املسطومة فــي ريــف إدلــب
ال ـج ـن ــوب ــي .وف ـي ـمــا س ـعــى املـسـلـحــون
خـ ـ ــال األي ـ ـ ـ ــام امل ــاضـ ـي ــة إلـ ـ ــى إشـ ـغ ــال
ال ـج ـي ــش ع ــن م ـع ــارك ــه ف ــي امل ـحــاف ـظــة
الـشـمــالـيــة م ــن خ ــال فـتــح م ـع ــارك في
ري ــف ح ـمــاه الـشـمــالــي املـتـصــل بــريــف
ّ
إدلـ ـ ـ ــب الـ ـجـ ـن ــوب ــي ،ت ـم ــك ـن ــت وحـ ـ ــدات
الـ ـجـ ـي ــش م ـ ــن ص ـ ـ ّـد الـ ـهـ ـجـ ـم ــات ال ـت ــي
تـ ـع ـ ّـرض ــت ل ـه ــا ح ـ ــواج ـ ــزه وم ــواقـ ـع ــه،
موقعًا عشرات القتلى من املسلحني.
وف ــي ري ــف حـلــب الـجـنــوبــي ،اسـتـطــاع
الجيش ال ـســوري ،بعد مـعــارك عنيفة
خــاضـتـهــا وح ــدات ــه عـلــى م ــدار يومني
ضـ ــد م ـق ــات ـل ــي «داعـ ـ ـ ـ ـ ــش» ،ال ـس ـي ـط ــرة
ـدد
عـ ـل ــى قـ ــريـ ــة ح ـ ـجـ ــار الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة وعـ ـ ـ ٍ
م ــن ال ـت ــال املـحـيـطــة بـهــا بــال ـقــرب من
م ــدي ـن ــة خـ ـن ــاص ــر ،وعـ ـل ــى ق ــري ــة جــب
عــوض وتـلــة الشيخ محمد .وبحسب
م ـصــادر عـسـكــريــة س ــوري ــة ،ف ــإن تـقــدم
ال ـج ـي ــش ف ــي هـ ــذه امل ـن ـط ـقــة ي ــزي ــد مــن
ق ــدرت ــه ع ـلــى ض ـبــط ال ـطــريــق الــواصــل
بـ ــن م ــدي ـن ــة ح ـل ــب وخ ـ ـنـ ــاصـ ــر ،وه ــو
الـطــريــق الرئيسي ال ــذي يصل مدينة
حـلــب بـمـحــافـظــات امل ـنــاطــق الــوسـطــى
والجنوبية والغربية من سوريا ،عبر
مــدي ـنــة سـلـمـيــة ف ــي م ـحــاف ـظـ ّـة ح ـمــاه.
وكانت جماعة «داعش» قد شنت عددًا
من الهجمات خالل األيام املاضية على
هذا الطريق.
في موازاة ذلكَّ ،
نصب تنظيم «داعش»،
الـ ـ ــذي يـ ـخ ــوض مـ ـع ــارك ف ــي ال ـق ــاب ــون
وب ــرزة (ش ـمــال ش ــرق دم ـش ــق) ،القائد
امل ـي ــدان ــي يــاســر ال ـط ــواش ــي ،امل ـعــروف
باسم عبدو سعيد« ،أميرًا» جديدًا له
ّ
وتكبد التنظيم خالل
على املنطقتني.
األيــام القليلة املاضية خسائر فادحة
خــال االشتباكات التي خاضها ضد
مسلحي «جيش اإلســام» واملسلحني
املؤيدين للمصالحة الوطنية في برزة
وال ـقــابــون ،إذ كشفت م ـصــادر محلية
ً
عــن س ـقــوط مــا يــزيــد عـلــى  45مـقــاتــا
مــن «داع ــش» ،و 28آخــريــن مــن «جيش
اإلسالم» ،منذ بدء املعارك.
وفيما بقيت مـعــارك مخيم اليرموك
تدور في سياق الكر والفر ،وفي حي
ال ــزي ــن ف ــي ال ـح ـجــر األسـ ـ ــود ،انـفـصــل

مقاتلون من «الكتائب التركمانية» في ريف الالذقية الشمالي قبل أيام (األناضول)

م ـس ـل ـح ــو «ح ـ ــرك ـ ــة أح ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـشـ ــام»
ف ــي ال ـغــوطــة ال ـشــرق ـيــة ع ــن مسلحي
«ف ـ ـي ـ ـلـ ــق الـ ـ ــرح ـ ـ ـمـ ـ ــن» ،ب ـ ـعـ ــد ان ـ ــدم ـ ــاج
ال ـط ــرف ــن ق ـبــل م ـ ــدة ،وهـ ــو االن ــدم ــاج
ال ـ ــذي ل ــم يـتـكـلــل ب ــال ـن ـج ــاح ،بحسب
بيان أص ــدره مسلحو الحركة أمــس.
ّ
املتحدث باسم «أحــرار الشام»
وذكــر
فــي الـغــوطــة ،فــي بـيــان م ـصــور ،أنهم
ّ
س ـي ـس ــل ـم ــون أس ـل ـح ـت ـه ــم ومـ ـق ـ ّـاره ــم
ً
ل ــ»ف ـي ـل ــق ال ــرحـ ـم ــن» ،امـ ـتـ ـث ــاال ل ـق ــرار
صـ ــادر ع ــن «امل ـج ـلــس ال ـق ـضــائــي في
الـ ـغ ــوط ــة الـ ـش ــرقـ ـي ــة» .وك ـ ـ ــان «ف ـي ـلــق
الــرحـمــن» قــد أص ــدر بـيــانــا أول أمــس
أوض ــح فـيــه مــوقـفــه مــن االشـتـبــاكــات
التي اندلعت بينه وبــن عناصر من
«حركة أحرار الشام» ،مؤكدًا أنه بعد
«اج ـت ـمــاع كـلـمــة الـفـيـلــق م ــع الـحــركــة
ف ـ ــي ال ـ ـغـ ــوطـ ــة الـ ـش ــرقـ ـي ــة وتـ ــوحـ ــدت
صفوفهما واندمجا اندماجًا نهائيًا،
ق ــام ب ـعــض امل ـغــرضــن ب ــإث ــارة الـفــن

وإذكــاء نار الفرقة من جديد ( )...فما
كان على قيادة الفيلق إال أن تتدخل
إلي ـقــاف ال ـنــار ،فــأرسـلــت العـتـقــال من
تـمــرد على قــائــده مــن الحركة سابقًا
وعلى قيادة الفيلق الحقًا ،فحصلت
مقاومة منه واضطر اإلخــوة إلطالق
ال ـن ــار» .وأش ـ ــارت إل ــى األم ــر ال ـصــادر

ّ
انفصل مسلحو «أحرار
الشام» عن «فيلق
الرحمن» بعد فشل
تجربة اندماجهما

عــن «املـجـلــس الـقـضــائــي فــي الغوطة
ال ـشــرق ـيــة» بــاع ـت ـبــار «خـ ـ ــروج حــركــة
أحــرار الشام من الفيلق خروجًا غير
شرعي» ،وإلزام «من أراد الخروج من
م ـجــاهــدي ال ـحــركــة بـتـسـلـيــم ســاحــه
إلــى قـيــادة الفيلق ويـخــرج مـنـفــردًا».
ّ
ّ
وأك ــد مـســلـحــو «أحـ ــرار ال ـشــام» أنهم
«سيستأنفون» ال ـقــرار «الـقـضــائــي»،
ّ
مجددين البيعة لزعيم الحركة هاشم
الشيخ.
ّ
وف ــي س ـيــاق آخ ــر ،تـجــنـبــت الـعــاصـمــة
م ـش ـه ـدًا دمـ ــويـ ــا كـ ـ ــان مـ ــن امل ـم ـك ــن أن
ت ـت ـعــرض لـ ــه ،ق ـبــل أن تـ ـب ــادر وحـ ــدات
الجيش إلــى تفكيك إح ــدى الـسـيــارات
املـفـخـخــة بـع ـبــوة نــاسـفــة بــال ـقــرب من
وزارة ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة والـعـمــل
ف ـ ــي ش ـ ـ ـ ــارع ال ـ ـ ـثـ ـ ــورة وس ـ ـ ــط دمـ ـش ــق.
وفيما نقلت وكالة «سانا» عن مصدر
عسكري قيام وزير الدفاع العماد فهد
الفريج بزيارة إلحدى القواعد الجوية

