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الحدث
لم يعد قبول دمج الزبداني بكفريا والفوعة وحدها ممكنًا .هدنتان واتفاق واضح المعالم أفشلته «حركة أحرار
ّ
الشام» بغمز تركي ،بعد إدخال شروط إضافية على االتفاق الشامل .اليوم قررت المقاومة والجيش السوري إدخال مضايا
في «الصيغة» الجديدة ،بعد تحييدها سابقًا

ُ
ّ
أنقرة تجهض «تسوية الزبداني» مجددًا
شتاء في كفريا والفوعة = عواصف في مضايا
إيلي حنا
مرة جديدة ،فشلت تسوية الزبداني
بـ ـع ــدم ــا وص ـ ـلـ ــت إل ـ ـ ــى خ ــوات ـي ـم ـه ــا
بـ ـ ــات ـ ـ ـفـ ـ ــاق واضـ ـ ـ ـ ـ ــح بـ ـ ـ ــن األطـ ـ ـ ـ ـ ــراف
املفاوضة.
هــدن ـتــان وات ـف ــاق ــان (األول ضـبــابــي
وال ـثــانــي واض ــح امل ـعــالــم) فـشــا في
وقف إطالق النار والسير بالتسوية
خالل أقل من  3أسابيع.
تعمل «حركة أحرار الشام» ،وخلفها
راع ـي ـت ـهــا أن ـق ــرة ،املـسـتـحـيــل إلت ـمــام
تـســويــة الــزبــدانــي ـ ـ كـفــريــا والـفــوعــة
حسب أجندتها .فبعد املوافقة على
بنود االتـفــاق األخير يــوم الخميس
امل ــاض ــي ،وت ـح ــدي ــد ب ـن ــوده وآل ـي ـتــه،
أدخ ــل امل ـفــاوض عــن «أح ــرار الـشــام»
شروطًا جديدة ،كإطالق سراح عدد
ك ـب ـيــر م ــن ال ـس ـج ـن ــاء م ــن ال ـس ـجــون
ال ـس ــوري ــة ،وإدخـ ـ ــال م ـنــاطــق أخ ــرى
ضمن االتفاق يراد تخفيف الضغط
عنها.

ف ــي الـ ــزبـ ــدانـ ــي ،ش ـع ــر امل ـح ــاص ــرون
ب ـ ـض ـ ـغـ ــط كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــر ،فـ ـ ــذه ـ ـ ـبـ ـ ــوا ن ـح ــو
ُ
ال ـت ـفــاوض امل ـص ـحــوب بـهــدنــة تــزيــل
«أرقهم» املتراكم 240 :جريحًا ،عدد
ك ـب ـي ــر م ـن ـه ــم بـ ــن الـ ـحـ ـي ــاة واملـ ـ ــوت،
و 600مسلح في مساحة ّ
ضيقة.
بــالـتــوازي مــع االت ـفــاق على الهدنة،
كــانــت «حــركــة أح ــرار ال ـش ــام» تعمل
على إحضار ورقتني إضافيتني إلى
طاولة التفاوض :هجوم ضخم على
بــاش ـكــوي ف ــي ري ــف حـلــب الـشـمــالــي
يـهــدف إلــى حصر الجيش الـســوري
داخل أســوار مدينة حلب ،وليخسر
آخـ ـ ــر مـ ــا اس ـ ـ ـتـ ـ ـ ّ
ـرده فـ ــي مـ ـع ــرك ــة فــك
الحصار عن ّ
نبل والزهراء.
ّ
زجــت «الحركة» وعــدد من حلفائها
ع ــددًا كـبـيـرًا مــن املـسـلـحــن مــن دون
أن تستطيع تغيير مــوازيــن القوى،
م ــع الـعـلــم ب ــأن ال ـت ـمـ ّـدد «الــداع ـشــي»
السريع في محيط مدينة مارع كان
جراء االستعانة بعدد من املسلحني
هناك بجبهة باشكوي.

كذلك ،عملت «الحركة» ـ مع «جيش
الفتح» ـ على تنظيم هجوم مضاد
ف ــي س ـه ــل الـ ـغ ــاب ّأدى إلـ ــى ت ــراج ــع
الـجـيــش ال ـســوري فــي مـعـظــم الـقــرى
التي سيطر عليها أخيرًا.
َلكن ،أيـضــا ،صمود كفريا والفوعة
أفـ ـ ـ ـ ـ َـسـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـعـ ـ ـظ ـ ــم خ ـ ـ ـطـ ـ ــط األت ـ ـ ـ ـ ـ ــراك
وحلفائهم في امليدان .الثبات الذي
أظهرته لجان حماية البلدتني فاق

أدخل المفاوض عن
«أحرار الشام» شروطًا
جديدة ،كإطالق عدد
كبير من السجناء

تــوقـعــات ال ـق ـ ّـوة املـنـتـشـيــة بنصرها
في مدينة إدلب ومعظم أريافها.
إذًا أفـشـلــت أن ـقــرة الـتـســويــة مـجــددًا،
وأمـ ــام الـجـيــش ال ـس ــوري وامل ـقــاومــة
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم هـ ـ ـ ــدف إن ـ ـهـ ــاء
الــزبــدانــي بــامل ـيــدان ...ورب ــط مضايا
بكفريا والفوعة.
ملاذا مضايا؟
الـيــوم ّ
تعد مضايا الــرئــة األساسية
للمسلحني بـعــد خ ـســارة الــزبــدانــي.
ّ
«امل ـس ـلــح ه ـن ــاك ت ـعــكــز ع ـلــى الـهــدنــة
في بلدته ،وباشر في دعم مسلحي
الــزبــدانــي» منذ بــدايــة املـعــركــة فيها
أوائ ـ ـ ــل ش ـه ــر تـ ـم ــوز ،يـ ـ ــروي م ـصــدر
م ـيــدانــي .ث ـ ّـم ع ــزل املـهــاجـمــون سهل
ُ
مـ ـض ــاي ــا عـ ــن ال ـ ــزب ـ ــدان ـ ــي ،وك ـش ـف ــت
أنفاق عدة ُليقطع الدعم ،لكن حسب
املـ ـ ـص ـ ــادر ذاتـ ـ ـه ـ ــا ،ح ـ ـ ــاول م ـس ـل ـحــو
مضايا إطــاق الـقــذائــف نحو نقاط
ال ـج ـيــش واملـ ـق ــاوم ــة ف ــي ال ــزب ــدان ــي،
ّ
«لترد املقاومة والجيش ّ
بقوة» على
هذه املحاوالت.

مسلحو مضايا
يشعرون
باللهيب
ُ
قبل،
الم
المختلف عماّ
سبقه
(األناضول)

مسلحو مضايا أيضًا اعتدوا مرات
عــديــدة عـلــى «ال ــدوري ــات» الـســوريــة
ف ــي ب ـل ــدت ـه ــم ،والـ ـت ــي ه ــي طـبـيـعـيــة
بحكم بنود التسوية املتفق عليها
سابقًا« .اتفاق مضايا أصبح بحكم
ال ـ ـسـ ــاقـ ــط» ،ي ـ ـقـ ــول م ـ ـصـ ــدر سـ ــوري
متابع.
أض ـي ـف ــت الـ ـبـ ـل ــدة إل ـ ــى املـ ـف ــاوض ــات
«ك ــون الــزبــدانــي أصـبـحــت خـلـفـنــا».
ال ـج ـي ــش واملـ ـق ــاوم ــة ب ــاش ــرا عـمـلـيــا
تـ ـط ــوي ــق م ـ ـضـ ــايـ ــا ،و«بـ ـ ـ ـ ــدأ م ـح ــور
عـمـلـيــات ه ـنــاك» .فــي مـضــايــا الـيــوم
املـسـلـحــون ينتمون بمعظمهم إلــى
«جبهة النصرة» ّ
ثم «أحــرار الشام»
ومـجـمــوعــات بايعت «داع ــش» ،لكن
غالبيتهم مــن أبـنــائـهــا وم ــن الـقــرى
امل ـ ـجـ ــاورة .وال ـط ــري ــق امل ـف ـت ــوح على
وادي بــردى ال يعدو كونه «خطوط
ت ـه ــري ــب ق ـل ـي ـلــة ،ويـ ـت ـ ّـم ال ـع ـم ــل عـلــى
ك ـش ــف أي أن ـ ـفـ ــاق وإق ـ ـفـ ــال خ ـطــوط
التهريب».
ُمسلحو مضايا يشعرون باللهيب
املقبل ،املختلف ّ
عما سبقه من ردود
م ــوض ـع ـي ــة واالتـ ـ ـك ـ ــال ع ـل ــى ت ـســويــة
ي ـق ــوى ع ــوده ــا وي ـل ــن ح ـســب م ــزاج
قــادتـهــم« .مشكلتهم اإلضــافـيــة هي
عــوائـلـهــم امل ــوج ــودة م ـع ـهــم» ،يــروي
املصدر .وليل أمــس ،قصف الجيش
ّ
الـ ـ ـس ـ ــوري ع ـل ــى ن ـح ــو مـ ــركـ ــز ن ـق ــاط
امل ـس ـل ـحــن ف ــي م ـض ــاي ــا ،ب ــال ـت ــوازي
م ــع ال ـق ـص ــف ال ـع ـن ـي ــف ع ـل ــى ك ـفــريــا
وال ـف ــوع ــة ،ت ــزام ــن م ــع ه ـجــوم جــديــد
صـ ـ ّـدتـ ــه «ال ـ ـل ـ ـجـ ــان» ،مـ ــدمـ ــرة دب ــاب ــة
وقـتـلــت طــاقـمـهــا ،وحــاصــرت إحــدى
املـ ـجـ ـم ــوع ــات امل ـت ـس ـل ـل ــة مـ ــن م ـحــور
ال ـص ــواغ ـي ــة ج ـن ــوب شـ ــرق ال ـف ــوع ــة،
م ــان ـع ــة امل ـس ـل ـحــن م ــن ت ـح ـق ـيــق ّ
أي
ّ
تقدم.
ّ
فـ ـ ــي امل ـ ـحـ ــص ـ ـلـ ــة سـ ـيـ ـعـ ـم ــل ال ـج ـي ــش
ال ـســوري واملـقــاومــة على السير في
املـعــادلــة ال ـجــديــدة« ،مـضــايــا مقابل
كفريا والفوعة» .هذه املعادلة بدأت
فــي امل ـيــدان و«وص ـلــت الــرســالــة إلــى
الطرف اآلخر» ،يقول مصدر مواكب
لـ ـلـ ـمـ ـفـ ــاوض ــات ،لـ ـتـ ـك ــون امل ـ ـعـ ــادلـ ــة:
ّ
«بتشتي بكفريا والفوعا ...عواصف
بمضايا».

مشهد ميداني

ّ
تقدم متعثر في الغاب ...وحذر جنوبي حمص
مرح ماشي
ي ــواج ــه ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري عــراق ـيــل
عــدة فــي إطــار عملية تأمني شمالي
سهل الغاب ،في ريف حماة ،إذ باءت
محاوالت تقدم قواته على محورين
بـ«اإلخفاق» ،بحسب مصدر ميداني.
وبـ ـ ــدأ الـ ـتـ ـق ــدم مـ ــن امل ـ ـحـ ــور ال ـغ ــرب ــي
مـ ـ ــن بـ ـ ـل ـ ــدة صـ ـلـ ـنـ ـف ــة فـ ـ ــي مـ ـح ــاول ــة
لدخول جب األحـمــر .أمــا من املحور
ال ـج ـنــوبــي ،ف ـك ــان م ــن ب ـل ــدة جــوريــن
ب ــات ـج ــاه ق ــري ــة ال ـب ـح ـص ــة .وأض ـ ــاف
املـ ـص ــدر أن «إص ـ ــاب ـ ــات ك ـث ـي ــرة بــن
ّ
ص ـ ـ ـفـ ـ ــوف ال ـ ـج ـ ـن ـ ــود شـ ـ ــلـ ـ ــت ح ــرك ــة
الجيش» ،وأدت إلى توقف العملية،
ذلـ ـ ـ ــك ألن «ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوات ت ـ ـحـ ــت م ــرم ــى
ن ـي ــران امل ـس ـل ـحــن امل ـس ـي ـّطــريــن على
املرتفعات» .ويأتي التعثر بعد يوم
عـلــى اس ـتـعــادة الـجـيــش قــريــة خربة
الناقوس ،في وقت يشهد فيه محيط
ق ــري ــة امل ـن ـص ــورة اش ـت ـب ــاك ــات ضمن

م ـح ــاوالت ال ـج ـنــود لـلـتـقــدم شمالي
الغاب.
أمـ ــا ف ــي ريـ ــف إدلـ ـ ــب ،ف ـقــد س ـقــط 17
ً
قتيال إضافة إلى عدد من الجرحى،
ف ــي ص ـفــوف «ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة» ،إثــر
تفجير انتحاري من «داعــش» داخل
مقر «دار القضاء» في بلدة سلقني.
إل ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،س ـ ـ ـ ـ ــادت ف ـ ـ ــي ال ـ ـيـ ــومـ ــن
املــاض ـيــن حــالــة ع ــدم اس ـت ـقــرار على
جبهات حمص الشرقية والجنوبية،
إذ تـ ـم ــرك ــزت مـ ـجـ ـم ــوع ــات ال ـج ـيــش
على مسافة  6كلم غربي تدمر رغم
امل ـحــاوالت املتواصلة للتقدم ضمن
م ـن ـط ـقــة ال ـ ـب ـ ـيـ ــارات الـ ـغ ــربـ ـي ــة .وأكـ ــد
مصدر ميداني أن «ال تقدم للجيش
بعد خسارته خط دفاعه األول لحقل
حامية
جزل النفطي» ،فيما تستعد
ّ
الحقل ألي مـحــاولــة جــديــدة يشنها
مسلحو «داعش» .وأشار املصدر إلى
أن «األنظار تتجه إلى جبهة حمص
ال ـج ـن ــوب ـي ــة فـ ــي حـ ــواريـ ــن ومـ ـه ــن»،

ذلــك ألن املصالحة املـبــرمــة فــي قرية
م ـه ــن ت ـش ـهــد خ ــرق ــا م ــن امل ـس ـل ـحــن.
وذكـ ــر امل ـص ــدر أن مـجـمــوعــة واح ــدة
م ــن ال ـقــريــة تـتـبــع ل ــ«ال ـج ـيــش الـحــر»
رف ـضــت مـبــايـعــة «داعـ ـ ــش» ،فــي حني
أن املجموعات املوجودة في حوارين
ُ
تظهر رغبة في مبايعة التنظيم ،ما
يعني إمـكــان ح ــدوث مــواجـهــات بني
املـسـلـحــن أن ـف ـس ـهــم ،خـشـيــة ام ـت ــداد
االش ـت ـبــاكــات إل ــى ال ـطــريــق ال ــدول ــي،
وسط ٌ
حذر إضافي عند الجيش.
وف ـ ــي الـ ــريـ ــف الـ ـشـ ـم ــال ــي ،وت ـح ــدي ـدًا
ف ــي مــديـنــة ال ــرس ــن ،أح ـبــط الجيش
ه ـجــومــا ل ــ«ح ــرك ــة ت ـحــريــر حـمــص»
على أحــد حــواجــزه ،أدى إلــى سقوط
خ ـم ـس ــة ق ـت ـل ــى ف ـ ــي صـ ـف ــوفـ ـه ــا .فــي
م ــوازاة ذل ــك ،تبنى «داع ــش» تفجير
سيارة مفخخة في حي الزهراء ،في
مدينة حمص ،أدى إلى استشهاد 4
مدنيني ،وجرح حوالى .20
وفي العاصمة دمشق ،سقط عدد من

قــذائــف ال ـهــاون عـلــى بـعــض األحـيــاء
السكنية ،مصدرها مواقع املسلحني
في حي جوبر والغوطة الشرقية ،ما
أدى إلى استشهاد طفلة وإصابة 17
مدنيًا.
وف ـ ــي إطـ ـ ــار «االقـ ـتـ ـت ــال الـ ـجـ ـه ــادي»،
وب ـع ــد س ـي ـطــرة «داع ـ ـ ــش» ع ـلــى حي
العسالي جنوبي دمشق ،ومحاولته
التقدم ناحية حيي القدم والتضامن،
هاجم األخير مواقع مسلحي «أجناد
ال ـ ـ ـشـ ـ ــام» ف ـ ــي ال ـ ـ ـقـ ـ ــدم ،فـ ـم ــا ك ـ ـ ــان مــن
مـسـلـحــي «ج ـيــش اإلس ـ ــام» إال فتح
م ـعــركــة أخ ـ ــرى ف ــي ال ـح ـجــر األسـ ــود
بـ ـه ــدف ال ـت ـخ ـف ـيــف عـ ــن «األجـ ـ ـن ـ ــاد»،
ّ
وأدت املواجهات في الحجر األسود
ً
إلـ ــى س ـق ــوط  22ق ـت ـيــا ف ــي صـفــوف
«داعش».
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،أع ـ ـلـ ــن م ـس ـل ـح ــو بـ ـل ــدات
ي ـلــدا وبـبـيــا وب ـيــت س ـحــم ،جنوبي
دمـشــق ،تعهدهم بـ«حماية اإلســام
واملـ ـسـ ـلـ ـم ــن ،واملـ ـن ــاط ــق ال ـخــاض ـعــة

لسيطرتهم وبسط األمن فيها».
وفــي ريــف حلب الشمالي ،نفذ أحد
عـنــاصــر «داعـ ــش» عملية انتحارية
ب ـس ـيــارة مـفـخـخــة عـلــى طــريــق قــريــة
الشيخ عيسى ،بالقرب مــن بلدة تل
رفعتّ ،أدت إلى مقتل أكثر من عشرة
أشخاص ،بالتزامن مع إعالن «غرفة
عمليات فتح حلب» مدن وقــرى عدة
الريف الشمالي مناطق عسكرية،
في ً
فارضة حظرًا للتجوال ملدة  12ساعة،
تحسبًا ألي هجوم «داعشي» جديد.
وف ـ ــي سـ ـي ــاق م ـن ـف ـص ــل ،ذك ـ ــر مــوقــع
«الـ ــدرر الـشــامـيــة» أن الـقـيــادي األول
لـتـنـظـيــم «داعـ ـ ــش» ف ــي س ــوري ــا ُ ،أبــو
م ـس ـل ــم الـ ـت ــوحـ ـي ــدي األردن ـ ـ ـ ـ ــي ،ق ـتــل
قبل عــدة أي ــام فــي غ ــارة لـ«التحالف
الــدولــي» على محافظة الــرقــة .ولفت
املـ ــوقـ ــع إلـ ـ ــى أن «ال ـ ـتـ ــوح ـ ـيـ ــدي» هــو
املـ ـش ــرف ع ـل ــى ه ـي ـك ـلــة ال ـت ـن ـظ ـيــم فــي
ســوريــا ،وال ــرأس املدبر ملعاركه ضد
الفصائل املسلحة.

