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سوريا

الحدث مع استعادة الجيش وحلفائه لمجمل المناطق التي
خـســروهــا خــال هـجــوم «جـيــش الـفـتــح» األخ ـيــر غــرب حلب،
وعودة المقاتالت التركية إلى أجواء الريف الشمالي لتدفع
بقوات «درع الفرات» إلى أعتاب مدينة الباب ،يتجه مشهد
الذي
الشمال السوري نحو مزيد من التوتر ،في ضــوء الحذر ّ
تبديه أط ــراف الـصــراع حــول المدينة ،فيما يبدو أنــه تجنب
لسيناريو المواجهة المفتوحة بين دمشق وأنقرة

ّ
الحذر يطوق الشمال السوري:

المواجهة تقترب
بين دمشق وأنقرة؟
مرح ماشي
ب ـي ـن ـم ــا ي ـ ـعـ ــود الـ ـجـ ـي ــش إل ـ ـ ــى رس ــم
تـ ـف ــاصـ ـي ــل ج ـ ـب ـ ـهـ ــات مـ ــدي ـ ـنـ ــة ح ـلــب
وم ـح ـي ـط ـه ــا الـ ـق ــري ــب بـ ـ ـه ـ ــدوء ،بـعــد
انـ ـتـ ـه ــائ ــه مـ ــن صـ ــد هـ ـجـ ــوم «ج ـي ــش
ال ـ ـف ـ ـتـ ــح» األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر ،وت ـ ـعـ ــزيـ ــزه ط ــوق
املــدي ـنــة ،ت ـبــدو مــديـنــة ال ـب ــاب وجـهــة
املعارك املقبلة ،برغم الحذر الشديد
ال ــذي تتعاطى بــه األط ــراف العديدة
الساعية إلى السيطرة عليها.
ويبدو املشهد حول املدينة محصورًا
بمعطيات دمشق وأنـقــرة ،بعيدًا عن
األك ــراد ،الــذيــن أصبحوا أبعد مــن أن
ّ
ي ـفــكــروا ف ــي ال ــزح ــف ص ــوب املــديـنــة،
خاصة في ضوء غياب رعاية دولية
ملساعيهم.
واستطاع األتــراك عبر ذراعهم «درع
ال ـ ـفـ ــرات» وت ـغ ـط ـيــة ق ــوات ـه ــم الـجــويــة
ً
مباشرة ،من فرض أسبقية ميدانية
واض ـ ـحـ ــة ،م ــع وصـ ـ ــول ق ــوات ـه ــم إل ــى
نحو كيلومترين مــن أط ــراف املدينة
م ــن الـجـهــة الـشـمــالـيــة .ك ــذل ــك ،يظهر
ح ــدي ــث أنـ ـق ــرة ال ــرس ـم ــي أن تـقــدمـهــا
األخـ ـيـ ــر ،ت ـح ـ ّـصــل ف ــي ضـ ــوء أخـضــر
دولـ ــي ق ـبــل مــرحـلـتــه األخـ ـي ــرة ،وهــو
ما تبلور بوضوح عبر عــودة سالح
الـجــو الـتــركــي إل ــى اسـتـهــداف مــواقــع
في عمق ريف حلب الشمالي أول من

أمس ،وداخل مدينة الباب أمس ،بعد
توقف زاد على عشرين يومًا .وضمن
هذا السياق ،قال نائب رئيس الوزراء
نعمان قورطوملوش ،إن بــاده «بات
بــإم ـكــان ـهــا مـ ـج ــددًا ،أن ت ــوف ــر الــدعــم
ال ـل ــوج ـس ـت ــي مـ ــن ال ـ ـجـ ــو ،فـ ــي ض ــوء
املـحــادثــات مــع األط ــراف املعنية ،بما
فيها روسيا ،وتأكيدها وقف عملية
درع الـ ـف ــرات ع ـنــد تـحـقـيــق أهــداف ـهــا
املرسومة».
وم ـ ـ ــن ال ـ ــاف ـ ــت أن ال ـ ـت ـ ـقـ ــدم الـ ـت ــرك ــي
نـحــو ال ـبــاب خـفــف وتـيــرتــه أم ــس مع
ال ــوص ــول إل ــى مـحـيــط املــدي ـنــة ،إذ لم
ً
تقترب قــوات «درع الـفــرات» مباشرة
ن ـحــو م ــدخ ــل امل ــدي ـن ــة ال ـش ـم ــال ــي ،بل
عملت على توسيع رقعة سيطرتها
فـ ـ ــي مـ ـحـ ـي ــط خـ ـ ــط تـ ـق ــدمـ ـه ــا األول،
واكتساب عدد من القرى شرق وغرب
خط الجبهة األساسي.
وقـ ــد ي ـتــرجــم ت ـ ــردد أنـ ـق ــرة ،م ــن بــاب
ال ـ ـ ـحـ ـ ــرص ع ـ ـلـ ــى عـ ـ ـ ــدم ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــوع فــي
حـ ــادث م ــع قـ ــوات الـجـيــش ال ـس ــوري،
ال ـ ــذي ي ــؤك ــد أن ال ـت ـق ــدم ن ـحــو ال ـبــاب
ض ـمــن ح ـســابــاتــه ،وه ــو م ــا يتقاطع
م ـ ـ ــع مـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــات مـ ـ ـي ـ ــدانـ ـ ـي ـ ــة ت ـف ـي ــد
بحشد تـعــزيــزات فــي محيط املدينة
الـجـنــوبــي .وتــؤكــد م ـصــادر ميدانية
سورية في حديث إلى «األخبار» هذا
الـتـصــور ،وت ــرى أن «تركيا لــن تدعم

انتشرت عشرات التحذيرات على وسائل التواصل االجتماعي للتنبيه من عصابات الخطف (األناضول)
خ ـط ــوة ك ـه ــذه مـنـعــا ل ـح ــدوث ص ــدام
عسكري مع الجيش الـســوري ،الذي
عـ ــزز دف ــاع ــات ــه حـ ــول مـنـطـقــة ال ـبــاب
بنحو واسع ،لناحية العدة والعتاد

أنقرة :عودة الدعم
الجوي أتت بعد محادثات مع
عدة أطراف بينها روسيا
الجديد واملتطور».
املشهد في الريف
وفي انتظار تبلور
ّ
الـ ـشـ ـم ــال ــي ال ـ ـشـ ــرقـ ــي ،خ ــف ــت وتـ ـي ــرة
املعارك على املحور الجنوبي الغربي
ملدينة حلب ،دون غياب لالشتباكات
املـتـقـطـعــة واالس ـت ـه ــداف ــات املــدفـعـيــة

ملـ ــواقـ ــع امل ـس ـل ـح ــن فـ ــي غ ــاب ــة األسـ ــد
والـ ــراشـ ــديـ ــن ال ــرابـ ـع ــة وال ـخ ــام ـس ــة.
وأكــدت مصادر ميدانية في حديثها
إلى «األخبار» أن «الجيش والحلفاء
يـعـ ّـدون لتوسيع املعركة فــي املحور
ال ـجـنــوبــي ال ـغ ــرب ــي» ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن
هذه العملية املرتقبة ستؤمن «ضبط
م ـســار ت ـحــرك املـسـلـحــن ف ــي مــراحــل
متقدمة ،وستبعد خطورة أي هجوم
على مدينة حـلــب ،مــن امل ـحــاور التي
شكلت في السابق خاصرة ضعيفة».
وأدت معارك املنطقة إلــى مقتل أحد
امل ـســؤولــن الـعـسـكــريــن ف ــي «جـيــش
ال ـف ـ ّتــح» امل ــدع ــو عـبــد ال ـكــريــم املحمد
امل ـل ــق ــب بـ ــ«أب ــو ف ـ ـ ــارس» ،فـيـمــا أورد
«املرصد» املعارض حصيلة خسائر
م ـج ـم ــوع ــات «ج ـي ــش ال ـف ـت ــح» خ ــال

املـ ـ ـع ـ ــارك األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،الـ ـت ــي اش ـت ـم ـلــت
على «مقتل  260مسلحًا من (جبهة
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــرة) و(ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــزب اإلس ـ ــام ـ ــي
الـ ـت ــركـ ـسـ ـت ــان ــي) وبـ ـقـ ـي ــة ال ـف ـص ــائ ــل،
بينهم  90عنصرًا غير سوري ،إضافة
إل ــى  12ان ـت ـحــاريــا ف ـ ّـج ــروا أنـفـسـهــم،
ضمن آلـيــات مفخخة» .وبــالـتــوازي،
واصـ ـ ــل ال ـج ـي ــش اسـ ـتـ ـه ــداف م ــواق ــع
امل ـس ـل ـحــن ومـ ـخ ــازن ذخ ـيــرت ـهــم في
األحياء الشرقية ،بهدف استنزافهم
عسكريًا وإجبارهم على االستسالم،
ب ــال ـت ــزام ــن م ــع اسـ ـتـ ـم ــرار الـ ـع ــروض
القائمة على املسلحني ،للدخول في
تسوية وفق الشروط التي طرحتها
املبادرة الروسية.
وفي العاصمة دمشقُ ،س ّجل سقوط
عــدد من قذائف الـهــاون على منطقة

تقرير

«سرقة األعضاء» :كابوس آخر في إدلب المنكوبة
تجتمع المصائب على
قاطني إدلب بالجملة.
أطفالها الناجون من
معسكرات تجنيد
السعودي عبدالله
المحيسني في الريف،
باتوا اليوم مهددين
بسرقة أعضائهم على
يد مجموعات تنتقل عبر
حواجز «جيش ّالفتح»
ّ
بحرية تامة ،وتنفذ
عمليات خطف في
وضح النهار

سائر اسليم
تسود حالة من الرعب مناطق عديدة
ف ــي ريـ ــف إدل ـ ـ ــب ،ب ـع ــد ت ـس ـج ـيــل ع ــدة
عمليات اختطاف ّألطفال وشبان في
وضــح الـنـهــار ،ينفذها «مجهولون»
يـتـجــولــون ب ـس ـيــارات «ف ـ ــان» .ووصــل
عــدد حــاالت االختطاف إلــى  15خالل
أس ـ ـبـ ــوعـ ــن ،تـ ــوزعـ ــت ع ـل ــى ن ـح ــو 10
م ـن ــاط ــق بـ ــن امل ــديـ ـن ــة وريـ ـفـ ـه ــا ،ك ــان
ض ـح ــاي ــاه ــا ب ـغــال ـب ـهــم مـ ــن األط ـ ـفـ ــال.
وي ـ ـشـ ــرح م ـ ـصـ ــدر فـ ــي ب ـ ـلـ ــدة س ــرم ــدا
امل ـح ــاذي ــة ل ـل ـحــدود ش ـمــال إدل ـ ــب ،في
حــديـثــه إلــى «األخ ـب ــار» أن «مسلحني
كــانــوا فــي سـيــارة فــان بيضاء الـلــون،
اخـ ـتـ ـطـ ـف ــوا ط ـف ـل ــة فـ ــي ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة مــن
ع ـم ــره ــا ،فــاح ـق ـهــم األهـ ــالـ ــي وألـ ـق ــوا
ال ـق ـب ــض ع ـل ـي ـهــم ق ـ ــرب بـ ـل ــدة الـ ــدانـ ــا،
ّ
وحرروا الطفلة من أيديهم وأعادوها
إلــى ذوي ـهــا» ،مشيرًا إلــى أنــه «مصير
ً
الخاطفني أصبح مجهوال ،وقيل إنهم
خرجوا من سجن (جبهة فتح الشام/
ال ـن ـص ــرة) ،وش ــوه ــدت س ـيــارت ـهــم في
ب ـل ــدة ال ــدان ــا ،ف ــي ال ـي ــوم نـفـســه ال ــذي
جـ ــرت ف ـيــه عـمـلـيــة اخ ـت ـط ــاف ال ـشــاب
الثالثيني محمد كاسم نجال».

وق ــال ــت مـ ـص ــادر أه ـل ـيــة ف ــي عـ ــدد من
مناطق ريف ادلب لـ«األخبار» إن «عدة
مناطق شهدت عمليات خطف ألطفال
فــي وضــح النهار ،دون أي تحرك من
جــانــب حــواجــز الـفـصــائــل املـسـلـحــة»،
مشيرين إلى أن «البلدات التي خطف
م ـن ـهــا األط ـ ـفـ ــال ه ــي كـ ـف ــروم ــة ،ج ــدار
بكفلون ،أطمة ،جسر الشغور ،الفقيع،

هرب عدد من العائالت
إلى مدينة حماة خوفًا
على أطفالها
ب ـي ـن ـمــا ف ـش ـل ــت م ـح ــاول ـت ــا اخ ـت ـط ــاف
ف ــي ب ـل ــدة كـفــربـطـيــخ وم ــدي ـن ــة إدلـ ــب،
إث ــر س ـم ــاع اس ـت ـغــاثــة األطـ ـف ــال خــال
م ـحــاولــة اق ـت ـيــادهــم إل ــى ال ـس ـي ــارات».
وذك ــرت مـصــادر معارضة أن «الطفل
م ـح ـمــد ي ــاس ــر االب ــراهـ ـي ــم ( 14عــامــا)
النازح مع عائلته من مورك ،اختطف
في مدينة معرة النعمان من أمام باب
منزله بعد صالة املغرب».
وتسبب انتشار حاالت الخطف بحالة
ه ـلــع ورعـ ــب ت ـســود املــدي ـنــة وري ـف ـهــا،

تحذيرات على وسائل التواصل االجتماعي للتنبيه من عصابات الخطف (األناضول)

سببت اخـتـفــاء مظاهر لعب األطـفــال
ف ــي ال ـ ـشـ ــوارع ،وأجـ ـب ــرت ال ـع ــدي ــد من
العائالت على الهروب باتجاه مدينة
حماة خوفًا على أطفالها .وذكــر أحد
أه ــال ــي ب ـل ــدة كـفــربـطـيــخ ل ــ«األخ ـب ــار»

أن «مـعـظــم ال ـس ـكــان مـنـعــوا أطفالهم
مــن ال ـخــروج مــن امل ـنــازل بعد انتشار
خبر عــن مـحــاولــة اخـتـطــاف فاشلة»،
مشيرًا إلــى «انـتـشــار الـســاح بكثافة
ب ــن األه ــال ــي ل ـح ـمــايــة م ـنــازل ـهــم من

