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ّ
معركة الرقة متوقفة...
في انتظار مصير «الباب»

الجيش« :الباب» أقرب
صهيب عنجريني
ال تـقـتـصــر ت ـ ـطـ ـ ّـورات م ـش ـهــد ال ـش ـمــال
الـ ـس ــوري ع ـلــى ال ـت ـق ـ ّـدم ال ـكــاســح ال ــذي
حققه الجيش ال ـســوري وحـلـفــاؤه في
م ــدي ـن ــة ح ـل ــب .ث ـ ّـم ــة تـ ـح ـ ّـرك ــات ال تـقــل
أه ـمـ ّـيــة ل ـل ـقــوات ال ـس ــوري ــة ف ــي محيط
مــدي ـنــة ال ـب ــاب (ريـ ــف ح ـلــب ال ـشــرقــي).
وعالوة على املشهد امليداني ،وبصورة
وثيقة الصلة به تبرز تفاصيل أخرى
ّ
تتعلق بأداء «وحدات حماية الشعب»
ّ
ال ـ ـكـ ــرديـ ــة فـ ــي مـ ـع ــرك ــة م ــديـ ـن ــة ح ـل ــب.
كــذلــك ،يـحـضـ ُـر ت ـطـ ّـور شــديــد األهـمـ ّـيــة
يــرت ـبــط ب ــإط ــاق «املـ ـق ــاوم ــة الــوط ـنـ ّـيــة
ّ
الـســوريــة» مرحلة العمل املـســلــح (من
دون ضجيج إعالمي) وانخراطها على
ال ـفــور فــي الـقـتــال إل ــى جــانــب الجيش
ال ـ ّـس ــوري ش ـمــال وش ـم ــال ش ــرق حـلــب،
َ
لتكون معركة «الباب» ّأول ّ
ّ
فعلي
تحد
ُتخوضه .وكــان تشكيل «املـقــاومــة» قد
أع ـلــن «س ـيــاسـ ّـيــا» قـبــل قــرابــة شهرين
ون ـ ـصـ ــف شـ ـه ــر (راجـ ـ ـ ـ ــع «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار»،
الـعــدد  ،)2979عبر «تحالف مجموعة
مــن ال ـقــوى والـشـخـصـيــات الــوطـنـيــة»،
الـ ـت ــي رفـ ـع ــت ث ــاث ــة أه ـ ـ ــداف رئ ـي ـسـ ّـيــة
«ح ــل ال ـخــاف بــن املـكــونــات الـســوريــة
وتوحيد طاقاتها لبناء سوريا موحدة
ديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة ،الـ ـتـ ـص ــدي ل ــاح ـت ــال
ال ـت ــرك ــي واس ـت ـع ــادة جـمـيــع األراضـ ــي
الـ ـس ــوري ــة م ـن ــه (م ـ ــن ج ــرابـ ـل ــس حـتــى
ً
لــواء االسـكـنــدرون) ،والعمل مستقبال
م ــع ك ــل ال ـق ــوى الــوط ـن ـيــة ل ـت ـحــريــر كل
شـبــر مـحـتــل مــن أرض س ــوري ــا» .وفــي
ٌ
مجموعات
نهاية الشهر املاضي أدت
ّ
مركزيًا
أســاسـ ّـيــة مــن «امل ـقــاومــة» دورًا
في معارك تحرير «مدرسة املشاة» في
املسلمية وقرى فافني وتل شعير وكفر
قارص وغيرها من بلدات شمال حلب
(«األخ ـ ـبـ ــار» ،ال ـعــدد  .)3021وخــاضــت
«املـ ـق ــاوم ــة» ت ـلــك امل ـع ــرك ــة إلـ ــى جــانــب
ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري وت ـحــت اس ــم «ل ــواء
شهداء كفر صغير» في انتظار تهيئة
كــل املـعـطـيــات الــازمــة إلط ــاق «ش ــارة
ّ
بدء مرحلة الكفاح املسلح» األمر الذي
حصل يوم الخميس املاضي.
وخ ـ ــال ّ
األي ـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة دأب ـ ــت بعض
ّ
الـ ـتـ ـق ــاري ــر اإلعـ ــامـ ــيـ ــة ع ـل ــى ال ـح ــدي ــث
عــن ت ـقـ ّـدم «وحـ ــدات الـحـمــايــة العربية

والـ ـك ـ ّ
ـردي ــة» ف ــي مـحـيــط مــدي ـنــة ال ـبــاب
َ ّ
ّ
االستراتيجية ،بـيــد أن تلك الــوحــدات
هــي فـعـلـ ّـيــا عـمــود «امل ـقــاومــة الــوطـنـ ّـيــة
ّ
السورية» في املنطقة .وينتمي مقاتلو
ّ
ّ
«املـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة» إلـ ـ ــى م ـ ـكـ ــونـ ــات سـ ــوريـ ــة
ع ــدة م ــن أب ـن ــاء ري ـفــي ح ـلــب الـشـمــالــي
والـ ـش ــرق ــي ،وعـ ـل ــى رأسـ ـه ــا املـ ـك ـ ّـون ــان
الـ ـع ــرب ـ ّـي وال ـ ـ ـكـ ـ ـ ّ
ـردي .ويـ ـق ــول «رئ ـي ــس
امل ـك ـتــب الـ ّـس ـيــاســي ل ـل ـم ـقــاومــة» ري ــزان
ّ
ّ
حدو لـ«األخبار» إن «مقاتلي املقاومة
يحاربون إلى جانب الجيش السوري
وتحت علم البالد ّ
الرسمي» .ويضيف
«نـ ـق ــات ــل إل ـ ــى ج ــان ــب ال ـج ـي ــش سـعـيــا
ّ
السورية والقضاء على
لتحرير األرض
اإلرهـ ـ ــاب وإفـ ـش ــال امل ـخ ـطــط ال ـتــركــي».
كـثـيــرة هــي التفاصيل الـتــي «ال يمكن
ال ـح ــدي ــث ع ـن ـهــا ف ــي ال ــوق ــت ال ــراه ــن»
وعلى رأسها عديد مقاتلي «املقاومة»

ينتمي مقاتلو
«المقاومة» إلى
ّ
مكونات عدة من
أبناء ريف حلب

ّ
وم ـنــاطــق نـشــاطـهــا املـحـتـمـلــة .وتــؤكــد
ّ
مُ ـع ـل ــوم ــات «األخ ـ ـب ـ ــار» أن «امل ـن ــاط ــق
ّ
ّ
امل ــدرج ــة عـلــى ســلــم الـعـمـلــيــات كثيرة،
ّ
ّ
لكن التركيز في املرحلة الراهنة على
مـحـيــط الـ ـب ــاب» .وت ــرف ــع خـطــط العمل
املـيــدانــي فــي املــرحـلــة األول ــى «مـشــروع
درع ال ـ ـش ـ ـمـ ــال الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري» ف ـ ــي ت ـح ـ ّـد
واّضـ ــح مل ـش ــروع «درع الـ ـف ــرات» ال ــذي
دش ـن ــه ال ـغ ــزو ال ـتــركــي بـمـشــاركــة عــدد
ّ
م ــن امل ـج ـمــوعــات امل ـســل ـحــة املـحـســوبــة
ُ
على املـعــارضــة فــي آب املــاضــي .ويعد
محور «تل شعير ،النيربية ،الشعالة»
م ـن ـط ـق ــة الـ ـعـ ـمـ ـل ـ ّـي ــات األس ـ ــاس ـ ـ ّـي ـ ــة فــي
الــوقــت ال ــراه ــن ،حـيــث تـقـ ّـدمــت ال ـقــوات
تحت راي ــة الجيش ال ـســوري لتسيطر

خـ ــال ال ـي ــوم ــن امل ــاض ـي ــن ع ـل ــى ع ــدد
مــن ال ـقــرى (تـلـيــل الـعـنــب ،تــل جيجان،
ّ
وشعالة) لتصبح على بعد
أم العمد،
أقل من خمسة كيلومترات غرب الباب.
وبــالـتــوازي مــع تقدم املقاتلني يستمر
ّ
«هيكلية املـقــاومــة» حيث
العمل على
م ــن املـ ـق ـ ّـرر اإلعـ ـ ــان قــري ـبــا ع ــن تعيني
ناطق رسمي وتشكيل «مكتب إعالمي»
مل ــواك ـب ــة ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـع ـس ـكــريــة .ومــع
اقتراب «املقاومة» والجيش من معقل
«داعش» األبرز في املنطقة يؤكد ّ
حدو
ّ
لـ«األخبار» أن «األرض سورية وليست
العبرة في من سيسبق للوصول إلى
الباب بل في من سيبقى فيها ،وال بقاء
ملحتل» .طموح «املقاومة» يبدو كبيرًا
وي ـت ـج ــاوز ت ـحــريــر ال ـب ــاب إل ــى الـعـمــل
ّ
على «اسـتــرجــاع كــل مــا احتلته أنقرة
فــي الـشـمــال ال ـســوري» كمرحلة أولــى،
ومـ ــن دون «إغ ـ ـفـ ــال ل ـ ــواء اس ـك ـن ــدرون
ّ
الح ـق ــا» .وت ــؤكــد م ـصــادر مـيــدانـ ّـيــة في
ّ
«املـقــاومــة» أن «دع ــم الجيش الـســوري
ّ
وأساسيًا في املعارك
سيكون حاضرًا
ّ
ّ
املستقبلية (ما بعد الباب) ،وال سيما
ّ
أن مــوقــف الـحـكــومــة ال ـســوريــة واضــح
م ـنــذ ال ـت ــدخ ــل ال ـع ـس ـكــري ال ـت ــرك ــي في
ّ
جرابلس ،حيث أعلنت أنها قوة محتلة
غ ـ ــازي ـ ــة» .وت ـك ـت ـس ــب ه ـ ــذه ال ـت ـط ــورات
أهمية مضاعفة ،ســواء فــي مــا يتعلق
بــامل ـجــريــات امل ـيــدانـ ّـيــة املـتــوقـعــة أو ما
يــرتـبــط مـنـهــا بـمــوقــف «قـ ــوات ســوريــا
ال ــدي ـم ـق ــراط ـ ّـي ــة» ال ـح ــاض ــرة بـ ـق ـ ّـوة في
منطقة «الشهباء» على بعد كيلومترات
قـلـيـلــة ،كـمــا بـمــوقــف «مـجـلــس ســوريــا
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي» اّل ـح ــاض ــر ف ــي ع ـفــريــن.
ويوضح ّ
حدو أنه «ال عالقة للمقاومة
ّ
السورية بمجلس سوريا الديمقراطيّ
(مسد) ال من قريب وال من بعيد ،ولم
ُي ـطــرح امل ــوض ــوع ال عـلــى املـجـلــس وال
على الرئيسة املشتركة (إلهام أحمد)».
ح ـ ّـدو يشير إل ــى ال ـفــارق بــن «مجلس
ّ
الديمقراطي» كطرف سياسي
سوريا
ّ
ّ
كفصيل
ة»
الديمقراطي
سوريا
ات
و«قو
ٍ
ّ
ع ـس ـكــري ،وي ـق ــول «ال نــذيــع سـ ــرًا أنـنــا
فــي املقاومة نحترم ونـقــدر تضحيات
مقاتلي قسد ّفي منبج وكوباني (عني
ال ـع ــرب) ،ولـكــنـنــا نختلف مــع مجلس
سـ ــوريـ ــا ال ــدي ـم ـق ــراط ــي فـ ــي ك ـث ـيــر مــن
املواقف والتصريحات والبيانات».
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انخفضت وتيرة
العمليات العسكرية لمعركة
الرقة لتتوقف منذ أسبوع
عند قرية تل السمن ،في
انتظار تطورات معركة الباب
ومزيد من الدعم العسكري
من «التحالف» الدولي
أيهم مرعي
ّ
يدرك الكرد أن املضي باتجاه ما بعد قرية تل
السمن ( 30كم شمال مدينة الرقة) سيكلفهم
خ ـســائــر ك ـب ـيــرة ،ألن ـه ــم س ـيــدخ ـلــون عمليًا
ف ــي مـحـيــط مــدي ـنــة ال ــرق ــة ،وسـيـصـطــدمــون
بتحصينات التنظيم الدفاعية عن عاصمته
ال ـســوريــة .لــذلــك ال ي ـبــدو أن ـهــم متشجعون
مل ـت ــاب ـع ــة أي خـ ـط ــوة دون ال ـح ـص ــول عـلــى
مـكــاســب عـسـكــريــة وسـيــاسـيــة ،أو االكـتـفــاء
باملناطق التي وصلوا إليها حتى اآلن.
أس ـبــوع مـضــى عـلــى دخ ــول «ق ــوات سـ ُـوريــة
الديموقراطية» بلدة تل السمن ،التي أعلن
فيها مقتل جندي أميركي مع قيادي كردي
بانفجار لغم زرعــه التنظيم قبل انسحاب
ع ـنــاصــره م ـن ـهــا ،لـتـتــوقــف الـعـمـلـيــات عند
حدودها مع مناوشات باتجاه قرية الكالطة
املـ ـج ــاورة ،وم ـحــاولــة مـسـتـمــرة لــربــط قــريــة
الـقــادريــة بريف سلوك بتل السمن ،لتأمني
ظهر القوات املتمركزة في تل السمن .مصدر
ّ
ف ــي «ق ـس ــد» أك ــد لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن «امل ـعــركــة
م ـتــوق ـفــة حــال ـيــا ع ـنــد ت ــل ال ـس ـمــن بــانـتـظــار
وصول دفعة من السالح والعتاد ،الستكمال
ال تظهر القيادة الكردية حماسة
لطرق أبواب الرقة (االناضول)

املعركة باتجاه الحزيمة وتضييق الخناق
على التنظيم داخل مدينة الرقة».
ويبدو واضحًا أن الكرد يرون أن ال مصلحة
ل ـهــم إال بــالـسـيـطــرة ع ـلــى ال ــري ــف الـشـمــالــي
وتــوسـيــع ط ــوق األمـ ــان فــي مـحـيــط مناطق
وجـ ــودهـ ــم فـ ــي م ـن ــاط ــق عـ ــن ع ـي ـس ــى ـ ـ ـ تــل
أبيض ـ سلوك ،بما يؤمن طريق «الجزيرة
 كوباني» بنحو أكبر ،كذلك فإنهم يدركونأن إمـكــانـيــة اس ـت ـمــرار وج ــوده ــم ف ــي الــرقــة
ّ
صعب على اعتبار أن الغالبية العظمى من
سكانها هم من العرب.
التصور الـكــردي يترجم على األرض بعدم
الـجــديــة فــي الــذهــاب بـعـيـدًا فــي املـعــركــة من
خ ـ ــال ع ـ ــدم اس ـت ـخ ــدام ـه ــم إال ن ـص ــف ع ــدد
ال ـقــوات الـتــي تـقـ ّـدمــت بــاتـجــاه مـنـبــج ،كذلك
فــإنـهــم لــم يـحــركــوا ســاكـنــا مــن م ـحــور قرية
املكمن على مثلث الرقة ـ ديرالزور ـ الحسكة،
م ــا يـعـنــي أن ـهــم ال ي ــري ــدون قـطــع الـتــواصــل
بني الرقة ودير الــزور .ورغم وصول ثماني
عـشــرة شــاحـنــة مــن ال ـســاح والــذخ ـيــرة إلــى
ري ــف ال ــرق ــة الـشـمــالــي ق ــادم ــة م ــن أرب ـي ــل ،ال
تظهر القيادة الكردية حماسة لطرق أبواب
ال ــرق ــة ،خ ـ ّ
ـاص ــة أن ـهــم ل ــم يـحـصـلــوا عـلــى أي
ضمانات لربط مقاطعات «اإلدارة الذاتية».
وتزامن ذلك مع اقتراب األتــراك بشكل كبير
م ــن م ــدي ـن ــة ال ـ ـبـ ــاب ،م ــا يـ ـق ـ ّـرب خ ـط ــر «درع
الـ ـف ــرات» م ــن مـنــاطـقـهــم وي ـق ـطــع آمـ ــال ربــط
«امل ـق ــاط ـع ــات» .ال ـت ـخـ ّـوف ال ـك ــردي ينسحب
أي ـض ــا ع ـلــى اح ـت ـم ــال االن ـق ـض ــاض ال ـتــركــي
ع ـلــى مــدي ـنــة م ـن ـبــج ،مـسـتـغـلــن انـشـغــالـهــم
ف ــي م ـعــركــة ال ــرق ــة وان ـس ـح ــاب ق ــوات ـه ــم من
مـنـبــج ب ــإش ــراف أم ـي ــرك ــي ،وض ـمــانــة منهم
بـعــدم مهاجمة األت ــراك لـهــا .ذلــك مــا دفعهم
للبحث عن ضمانات أخرى بالحصول على
الدعم الجوي من «التحالف» لصد أي تقدم
لــ«درع الفرات» باتجاه منبج ،التي تجاهر
ال ـف ـص ــائ ــل امل ـح ـس ــوب ــة ع ـل ــى أن ـ ـقـ ــرة بــأن ـهــا
ستكون تحت سيطرتها قريبًا.
ك ــل م ــا س ـب ــق ع ــوام ــل ّأدت إلـ ــى ان ـخ ـفــاض
وتيرة التقدم امليداني في ريــف الرقة وإلى
تعليق غـيــر مـعـلــن للعمليات فـيـهــا ،كذلك
يــرغــب ال ـكــرد فــي الـحـصــول عـلــى أك ـبــر قــدر
مــن الــدعــم التسليحي والـسـيــاســي ملتابعة
املعركة بمرحلتها الثانية ،التي تهدف إلى
ال ــوص ــول إل ــى ب ـلــدة الـحــزيـمــة عـلــى أط ــراف
الرقة الشمالية ،ما قد ّ
يرجح أن املعركة قد
ّ
تعلق لفترة غير معروفة ،ويتحدد مصير
استكمالها ،بعد حسم معركة «الباب».

إنجاز اتفاق خان الشيح :طوق جديد خارج الحرب
ف ـ ـ ــي امل ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــل ،ج ـ ـ ـ ــاء الف ـ ـت ـ ــا ت ـ ـعـ ـ ّـدد
التقديرات والتساؤالت التي وردت
ف ــي م ـحــاولــة ع ــدد م ــن امل ـع ـل ـقــن في
إسرائيل تفسير خلفيات مجموعة
لـ ـ ـ «داعـ ــش» م ــن وراء إطـ ــاق ن ـيــران
بــاتـجــاه ق ــوة إســرائـيـلـيــة ،كــذلــك بــدا
ف ــي م ــروح ــة االح ـ ـت ـ ـمـ ــاالت ،أن ذل ــك
يتعارض مع املفهوم الذي يعرفونه
ع ـ ـ ــن «داع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ،ل ـ ـكـ ــونـ ــه ال ي ـض ــع
إسرائيل هدفًا لــه .نتيجة ذلــك ،ورد
ضمن االحتماالت إمكانية أن يكون
مـ ــا حـ ـ ــدث ن ـت ـي ـج ــة ق ـ ـ ــرار مل ـج ـمــوعــة
مـ ـحـ ـلـ ـي ــة ،وآخ ـ ـ ـ ــر رأى أنـ ـ ـ ــه ت ـن ـف ـيــذ
لتعليمات جهة قـيــاديــة فــي تنظيم
«خــالــد بــن الــولـيــد» ال ــذي يتموضع
على مقربة من الجيش اإلسرائيلي،
وآخرون حاولوا الربط بإمكانية أن
يكون ذلك نتيجة ما يواجه «داعش»
من خسائر في سوريا والعراق.
إلــى ذلــك ،أصــدر جيش الـعــدو بيانًا
أكــد فيه أنــه «سيستمر بالعمل من
أجل الدفاع عن سكان دولة إسرائيل
مــن خ ــال الـحـفــاظ عـلــى حــريــة عمل
الجيش فــي األراض ــي الـتــي تخضع
ل ـس ـيــادة دولـ ــة إس ــرائ ـي ــل (ال ـج ــوالن
املحتل) ،ولــن يتردد في العمل ضد
التنظيمات اإلرهــابـيــة الـتــي تنشط
ضدها».

دمشق ــ مرح ماشي
ّ
رغــم جميع محاوالت مسلحي بلدة خان
ال ـش ـي ــح ل ـل ـم ـغ ــادرة ن ـح ــو درعـ ـ ــا ال ـقــري ـبــة
ج ـنــوبــا ،أص ـ ـ ّـرت ال ـق ـي ــادة ال ـس ــوري ــة على
رؤيتها التفاق املصالحة الخاص بالبلدة،
ً
والتي تحدد وجهتهم شماال نحو إدلب.
ُ
إت ـمــام إج ــاء جـمـيــع املـسـلـحــن لــم ينجز
أم ــس ،وتــوقـفــت العملية بسبب صعوبة
ً
التحرك ليال بــن املناطق الـســوريــة ،على
أم ــل لـجــان املـصــالـحــة بــاسـتـكـمــال خــروج
الباصات اليوم.
مستشار وزارة الدولة لشؤون املصالحة
أحـ ـم ــد م ـن ـيــر م ـح ـم ــد ،ك ـش ــف ف ــي حــديــث
إلــى «األخ ـبــار» عن تفاصيل التعثر الذي
أص ــاب ات ـفــاق خ ــان الـشـيــح وزاك ـي ــة مــرات
عدة ،موضحًا أن «املسلحني الفلسطينيني
عــارضــوا التوجه إلــى إدلــب ،في البداية».
ووف ــق مـسـتـشــار املـصــالـحــة ،ف ــإن الــدفـعــة
األولــى من املسلحني وعائالتهم انطلقت
صباح أمس إلى مدينة إدلب ،بعد وصول
 42حافلة ،من املفترض أن تقل ما يقارب
 3000شخص ،بينهم  1450مسلحًا ،بمن
فيهم  350مسلحًا فلسطينيًا إضافة إلى
 589امــرأة ،و 900طفل ورجــل ،إضافة إلى
ّ
استقدام  25سيارة إسعاف لتقل جرحى
املسلحني ،من خان الشيح وزاكية.
وك ــان ق ــد ت ــم تــأخـيــر االت ـف ــاق م ــرات عــدة

بسبب عــراقـيــل تتعلق بــالـخــاف مــا بني
الحكومة ومسلحي املنطقة على وجهة
انـتـقــالـهــم ،بــن الـجـنــوب وال ـشـمــال .يأتي
ذلك بسبب إصرار املسلحني ،سابقًا ،على
انسحابهم جنوبًا باتجاه مدينة درعــا،
بسبب عالقات بعضهم مع قادة مرتبطني
ـوك» التي تتركز عملياتها في
بغرفة «املـ ّ
الجنوب .ومثل إصرار الحكومة السورية
على اختيار إدلب كوجهة وحيدة ،ضغطًا
كبيرًا على ممثلي عملية الـتـفــاوض من
قبل املسلحني ،بعدما طاولتهم اتهامات
مـسـلـحــي إدلـ ــب بــال ـخ ـيــانــة ،بــاعـتـبــارهــم
م ــن م ـس ـل ـحــي الـ ـغ ــوط ــة ال ـغ ــرب ـي ــة ال ــذي ــن
انتكست عملية المصالحة مجددًا في
«التل» شمالي دمشق (أ ف ب)

«تـقــاعـســوا عــن ن ـصــرة مسلحي داريـ ــا»،
قبل انسحابهم أيضًا إلى إدلب في وقت
سابق.
وتـتـبـلــور إرادة الــدولــة الـســوريــة بإبعاد
شبح العنف عــن ريــف دمـشــق الجنوبي
ال ـغ ــرب ــي ،ل ـت ـكـ ّـر ال ـس ـب ـحــة وي ـن ـف ــرط عـقــد
امل ـنــاطــق ال ـخــارجــة عــن سـيـطــرة الجيش
ال ـســوري ،بعد بــدء االس ـت ـعــدادات لعودة
م ــؤسـ ـس ــات ال ـ ــدول ـ ــة إل ـ ــى خ ـ ــان ال ـش ـيــح
ال ـت ــي تـبـعــد ع ــن دم ـش ــق م ـســافــة  20كلم
إل ــى ال ـج ـنــوب ال ـغ ــرب ــي .وس ـي ـضــع إت ـمــام
امل ـصــال ـحــة ف ــي ك ــام ــل ال ـغ ــوط ــة الـغــربـيــة
أوتوستراد السالم بني دمشق والقنيطرة
فــي مـنــأى عــن أي تهديد ،بوصفه جسرًا
عسكريًا استراتيجيًاّ ،
ملد القوات السورية
امل ـت ـم ــرك ــزة ف ــي ري ـف ــي درع ـ ــا والـقـنـيـطــرة
بالتعزيزات املطلوبة.
أم ــا مــديـنــة ال ـت ــل ،عـلــى امل ــدخ ــل الـشـمــالــي
الغربي للعاصمة السورية ،فقد انتكست
عـمـلـيــة مـصــالـحـتـهــا ُم ـج ــددًا ب ـعــد نقض
مسلحيها لــات ـفــاق امل ـن ـجــز ن ـظــريــا ،بني
ل ـجــان املـصــالـحــة ووج ـهــائ ـهــا ،م ــن خــال
اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف أح ـ ــد ح ـ ــواج ـ ــز الـ ـجـ ـي ــش فــي
املنطقةّ ،
ليرد الجيش بدوره على مصادر
الـنـيــران ،ويـتـقــدم لكسب مناطق جــديــدة،
فــارضــا سـيـطــرتــه عـلــى ن ـقــاط فــي منطقة
املــداجــن والـتـلــة ومحيط الفيال الـحـمــراء،
إضافة إلى شركة الكهرباء غربي املدينة.

وبحسب مستشار وزارة املصالحة أحمد
منير مـحـمــد ،فـقــد ف ــرض دخ ــول الجيش
منطقة وادي مــوســى أن يطلب مسلحو
الـتــل «الـصـلــح ،بضغط شعبي» ،وهــو ما
أفضى إلى تحرك لجان املصالحة للقيام
بلقاء مع املواطنني في املركز الثقافي في
املــديـنــة قـبــل االن ـت ـقــال الح ـقــا إل ــى مسجد
املدينة ،وإقرار  10بنود لالتفاق .وتتضمن
الـبـنــود املتفق عليها« :إع ـطــاء املطلوبني
إلى الخدمة اإللزامية مهلة  6أشهر ،للقيام
بالتأجيل أو تسوية أمــورهــم العسكرية،
وتـشـكـيــل وحـ ــدة شـعـبـيــة م ـكـ ّـونــة م ــن ما
يقارب  200شخص من أبناء التل ،لحماية
امل ــدي ـن ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى دخ ـ ــول مــؤس ـســات
الدولة وتسوية أوضاع املسلحني».
وأوضـ ـ ــح م ـح ـمــد أن عـ ــدد مـسـلـحــي الـتــل
يصل إلى  1500مسلح ،من بينهم مسلحو
«جبهة النصرة» الذين يعرقلون الوصول
الى تنفيذ االتفاق ،على الرغم من محاوالت
األهالي املستمرة الضغط عليهم إلخراج
املدينة من دائرة العنف ،مضيفًا أن الجيش
أعطى مسلحي املنطقة مهلة  48ساعة قبل
البدء بعمل عسكري جديد .وأشار إلى أن
ملف املصالحة في بلدة كناكر شهد تقدمًا
مهمًا ،يمكن اإلعالن عنه عقب إتمام إجالء
املـسـلـحــن ع ــن خ ــان ال ـش ـيــح ،إض ــاف ــة إلــى
تــواصــل مستمر مــع ممثلني عــن وجـهــاء
دوما وجوبر.

