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لمسلحين في ريف دمشــ
انهيارات
ّ
الجيش يحسم معركة
«اللواء »80
حلب ــ باسل ديوب
اس�ت�م��رت االش�ت�ب��اك��ات العنيفة في
م�ح�ي��ط «ال �ل ��واء  ،»80ل�ل�ي��وم ال�ث��ان��ي
على ال�ت��وال��ي ،بعدما أح�ك��م الجيش
السوري في هجوم مفاجئ صباح
ي � ��وم ال �ج �م �ع��ة امل� ��اض� ��ي ،س�ي�ط��رت��ه
ع� �ل ��ى ه� � ��ذه ال � �ق� ��اع� ��دة ال �ع �س �ك��ري��ة
ّ
وشن
االستراتيجية شرقي حلب.
ال �ج �ي��ش ه �ج��وم��ه ف ��ي ري � ��ف ح�ل��ب
ال�ش��رق��ي ع�ل��ى ع��دة م �ح��اور ،وس��ط
ت ��راج ��ع امل �س �ل �ح�ين ،وال س� ّ�ي �م��ا في
ت�ن�ظ�ي��م «دول� ��ة اإلس�ل��ام ف��ي ال �ع��راق
وال � �ش� ��ام» ال ��ذي ��ن أع �ل �ن��وا ف ��ي وق��ت
سابق استعادة «اللواء» من الجيش.
وق ��ال م �ص��در ل �ـ«األخ �ب ��ار» إن «م��ا
ال ي �ق��ل ع ��ن ث �م��ان�ين م�س�ل�ح��ًا ل�ق��وا
م �ص��رع �ه��م ف ��ي م� �ع ��ارك اس �ت �ع��ادة
وكتيبتني
م�ق��ر ق �ي��ادة ال �ل� ّ�واء ّ ،»80
ت��اب�ع�ت�ين ل ��ه ،م��ؤك �دًا أن «امل�س��ل�ح�ين
دفنوا سريعًا في املقبرة اإلسالمية
الحديثة على طريق ال�ب��اب القديم»،
ف�ي�م��ا «ن �ق��ل ع �ش��رات ال�ج��رح��ى إل��ى
م �س �ت��وص��ف ال� �ص ��اخ ��ور ل �ت �ت��ول��ى
س�ي��ارات إس�ع��اف تركية نقل قسم
منهم إلى تركيا».
ودارت م �ع ��ارك ع�ن�ي�ف��ة ف ��ي بعض
امل��راك��ز ال�ت��ي بقيت للمسلحني في
املنطقة ال��واق�ع��ة ب�ين ش��رق��ي امل�ط��ار
وط��ري��ق ح �ل��ب ـ �ـ �ـ ال �س �ف �ي��رة ،لينهي
الجيش بحلول ظهر أم��س املعارك،
معلنًا سيطرته املطلقة على محيط
مقر قيادة «ال�ل��واء» وعلى محطة الـ
 ،FMوش��رك��ة «رودك ��و» الحكومية
إلن � �ش� ��اء ال � �ط ��رق وم� �ع ��ام ��ل ف�لاح��ة
تابعة للقطاع الخاص وقرية زرزور
وتلة التيارة املطلة على معمل الغاز
األكبر من نوعه شمال ّسوريا.
في غضون ذلك ،لم تتوقف عمليات
الجيش العسكرية في قرى ومناطق
ري��ف ح�ل��ب ،ح�ي��ث ق�ص��ف ال�ط�ي��ران
الحربي ع��ددًا كبيرًاّ من املقار التي
يتمركز فيها املسلحون .وشملت
ال� � �غ � ��ارات م� ��واق� ��ع ف ��ي ك �ف��ر ح �م��رة
وم� �ح� �ي ��ط س� �ج ��ن ح� �ل ��ب امل� ��رك� ��زي
وطريق الرقة والباب القديم وشمال
ت ��ل ح��اص��ل وت �ل �ع��رن ودي� ��ر ح��اف��ر
والجديدة وكويرس.
ع �ل��ى ص�ع�ي��د آخ� ��ر ،ن �ش��رت م��واق��ع
ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي أم��س ص��ور
املمرضة سميرة كيالي ( 20عامًا)،
ب �ع��د إع �ل��ان م �ع��ارض�ي�ن مسلحني
تصفيتها ،بعد نحو أرب�ع�ين يومًا
م��ن اخ�ت�ط��اف�ه��ا ق ��رب ع �ن��دان خ�لال
ت ��وج �ه �ه ��ا إل� � ��ى ت ��رك � �ي ��ا .ووج� �ه ��ت
أص��اب��ع االت�ه��ام ف��ي قتل كيالي إلى
«ل� ��واء ال�ت��وح�ي��د» ال �ت��اب��ع ل �ـ«اإلخ ��وان
املسلمني» .وفي تل رفعت ،انفجرت
س �ي��ارة م�ف�خ�خ��ة ب��ال �ق��رب م��ن مقر
لتنظيم «دول� ��ة اإلس �ل�ام ف��ي ال�ش��ام
وال� �ع ��راق» ،وت �ض��ارب��ت األن �ب��اء عما
إذا ك ��ان ه ��ذا االن �ف �ج��ار ن��ات�ج��ًا من
انتحارية نفذها الخصوم أو
عملية ً
وقع خطأ أثناء تفخيخها .وتعيش
حلب في الظالم لليوم الخامس على
التوالي ،بعد االع�ت��داءات التي قامت
ب �ه��ا «دول � ��ة اإلس �ل��ام» ع �ل��ى امل�ح�ط��ة
الحرارية في دير حافر ،ما انعكس
على واردات املدينة م��ن امل�ي��اه التي
انقطعت بدورها.

بدأ ّ
تقدم الجيش السوري في ريف دمشق يثمر «سلميًا».
فبعد تحريره عددًا من القرى والبلدات في محيط العاصمة
خالل األسابيع املاضية بالقوة ،توشك تسويات مع مسلحني
وحواضنهم الشعبية أن تثمر اتفاقات في أكثر من منطقة،
أبرزها مخيم اليرموك وقدسيا
ريف دمشق ـ ليث الخطيب
دمشق ـ عمر الشيخ
م��دي �ن��ة دم� �ش ��ق ص� � ��ارت خ� � ��ارج دائ � ��رة
الخطر .هذه هي الخالصة التي تخرج
بها م�ص��ادر عسكرية ميدانية معنية
باملعركة الدائرة في محافظتي دمشق
وري ��ف دم�ش��ق م�ن��ذ ت�م��وز  .2012فمنذ
ذل��ك ال �ح�ين ،أع�ل��ن امل�س�ل�ح��ون ع��ن أكثر
من «غ��زوة» للعاصمة السورية ،باءت
كلها بالفشل ،إلى ان انتقلوا من موقع
ال �ه �ج��وم ع �ل��ى ال �ع��اص �م��ة ،إل� ��ى م��وق��ع
ال ��دف ��اع ع ��ن وج ��وده ��م ف ��ي م�ح�ي�ط�ه��ا،
اب �ت� ً
�داء م��ن نيسان  ،2013عندما ط� ّ�وق
ال �ج �ي��ش ال� �س ��وري ال �غ��وط��ة ال �ش��رق �ي��ة،
وع��زل �ه��ا ع ��ن ال �ب��ادي��ة وب �ل ��دة ال�ع�ت�ي�ب��ة
ال � �ت ��ي ك ��ان ��ت ت� �ض ��م غ� � ��رف ال �ع �م �ل �ي��ات
املركزية في املنطقة السورية الوسطى.
وب�ع��د ت�ح��ري��ر ال�ج�ي��ش ال �س��وري لبلدة
ال�ع�ت�ي�ب��ة ،وال �ت��وغ��ل ب �ب��طء ف��ي ال�غ��وط��ة
الشرقية ،انتقل إلى تأمني طريق مطار
دمشق الدولي من خالل السيطرة على
ال �ب �ل��دات امل�ش��رف��ة ع�ل�ي��ه ،مختتمًا ه��ذه
العمليات خالل الشهر املاضي بتحرير
ب�ل��دت��ي ش�ب�ع��ا وح�ت�ي�ت��ة ال �ت��رك �م��ان ،ثم
االن� �ت� �ق ��ال إل� ��ى ال �ج �ه��ة ال �ج �ن��وب �ي��ة م��ن
ط ��ري ��ق امل � �ط ��ار ،وت� �ح ��دي� �دًا إل� ��ى ب �ل��دات
ال� �ب ��وي� �ض ��ة وال ��ذي ��اب� �ي ��ة وال �ح �س �ي �ن �ي��ة
والسبينة الكبرى والسبينة الصغرى
وغزال .وبحسب املصادر ،فإن ما حققه
ال�ج�ي��ش ال �س��وري خ�ل�ال ال �ع��ام امل��اض��ي
أدى إل ��ى إزال� ��ة ال�خ�ط��ر االس�ت��رات�ي�ج��ي
عن العاصمة دمشق ،والبدء بالحديث
ب �ش �ك��ل ج � ��دي ع ��ن ت �ح��ري��ر ال �غ��وط �ت�ين
ب�ش�ك��ل ك��ام��ل .وت�ل�ف��ت امل �ص��ادر إل ��ى ان
م��ا ت �ق� ّ�دم ي�ع�ن��ي اش �ت��داد امل �ع��ارك كلما
ت��وغ��ل ال�ج�ي��ش ف��ي ال �غ��وط��ة ال�ش��رق�ي��ة،
خ �ص��وص��ًا أن � ��ه ُب � ��ات ع �ل��ى ت� �م ��اس م��ع
امل �ن��اط��ق ال �ت��ي ت �ع��د م �ع��اق��ل امل�ق��ات�ل�ين
املعارضني في سقبا والقابون ودوما.
اما الريف الجنوبي ،فتؤكد املصادر ان
تحرير الجهات الواقعة شرقي طريق
دمشق ــ درعا ،إضافة إلى كامل منطقة
ال � �ق� ��دم ،ص� ��ار م �س��أل��ة وق � ��ت« .وب �ع��ض

ه ��ذه امل �ن��اط��ق س� ُ�ي �ح��رر ب��ال �ق��وة ،فيما
البعض اآلخر سيسقط بفعل انسحاب
املسلحني منه».
وب��ال�ف�ع��ل ،ب��دأت آث��ار م��ا حققه الجيش
خ�لال العام املاضي في ري��ف العاصمة
ب��ال �ظ �ه��ور م �ي ��دان �ي ��ًا ،م ��ن خ �ل��ال ل �ج��وء
امل �س �ل �ح�ين وح��واض �ن �ه��م ال�ش�ع�ب�ي��ة في
ع ��دد م��ن امل�ن��اط��ق امل�ح�ي�ط��ة بالعاصمة
إل ��ى ال �ب �ح��ث ع ��ن ت �س��وي��ات م ��ع ال �ق��وات
ال�ح�ك��وم�ي��ة .وش �ه��د ال �ي��وم��ان امل��اض�ي��ان
اإلع �ل��ان ع ��ن  3ت �س��وي��ات م�خ�ت�ل�ف��ة ،في
م �خ� ّ�ي��م ال� �ي ��رم ��وك وق ��دس � ّ�ي ��ا وال� �ه ��ام ��ة،
�رى خ�لال�ه��ا ت�س��وي��ة أوض ��اع ع�ش��رات
ج� ّ
امل �س��ل �ح�ين وف �ت��ح م �م ��رات آم �ن��ة إلج�ل�اء
املدنيني.
وأعلن أمس عن اتفاق يجري التحضير
ل� � ��ه ب � ��رع � ��اي � ��ة م� � ��ن م� �ن� �ظ � ّ�م ��ة ال� �ت� �ح ��ري ��ر
ال �ف � ّل �س �ط �ي �ن �ي��ة ،ي� �ن � ّ�ص ع �ل��ى ان �س �ح��اب
ّ
مخيم اليرموك،
مسلحي املعارضة من
ّ
ودخ ��ول ق��وة أم�ن� ّ�ي��ة خ��اص��ة مشكلة من
ّ
املخيم،
كل الفصائل الفلسطينية إلدارة
ّ
باستثناء «حماس» و«الجبهة الشعبية
ـ� �ـ� �ـ ال � �ق � �ي ��ادة ال � �ع� ��ام� ��ة» .ل� �ك ��ن «األط� � � ��راف
جميعها متفقة ،م��ن ح�ي��ث امل �ب��دأ ،على
مسألة تأمني ممر آمن إلجالء املدنيني»،
ح �س �ب �م��ا أف � � ��ادت م� �ص ��ادر ف�ل�س�ط�ي�ن� ّ�ي��ة
ل �ـ«األخ �ب��ار» .وك��ان��ت ب ��وادر االت �ف��اق قد
ب ��دأت ب��ال�ظ�ه��ور م�ن��ذ أن أح �ك��م الجيش
س�ي�ط��رت��ه ع�ل��ى ب �ل��دات س�ب�ي�ن��ة ال�ك�ب��رى
والصغرى وغزال قبل يومني ،ووصوله
إلى أط��راف حي الحجر األس��ود ّ املتاخم
لليرموك من جهة الجنوب .وتمثلت تلك
البوادر بإعالن مقاتلي «جبهة النصرة»
ّ
املخيم إل��ى بلدة
نيتهم االن�س�ح��اب م��ن
يلدا ،على خلفية تقدم الجيش ،وإعالن
ناشطني ف��ي مجال اإلغ��اث��ة ع��ن مبادرة
إلجالء املدنيني من املخيم.
وف��ي ه��ذا اإلط� ��ار ،اس�ت�ق�ب��ل ن��ائ��ب وزي��ر
ال �خ��ارج �ي��ة ال � �س� ��وري ،ف �ي �ص��ل امل� �ق ��داد،
وفد اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ب ��رئ ��اس ��ة زك� ��ري� ��ا اآلغ � ��ا.
ورأى امل �ق ��داد أن اس �ت �ه��داف امل�خ�ي�م��ات
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ف � ��ي س � ��وري � ��ا م � ��ن ق �ب��ل
ً
اإلره ��اب� �ي�ي�ن ي �ع� ّ�د دل� �ي�ل�ا ف��اض �ح��ًا على

ع�م��ق ال�ت�ن�س�ي��ق ب�ي�ن�ه��م وب�ي�ن إس��رائ�ي��ل
ف��ي ال�ح��رب التي تشن على س��وري��ا .من
ج �ه �ت��ه ،ع� ّ�ب��ر اآلغ� ��ا ع��ن ح ��رص ال �ق �ي��ادة
الفلسطينية على ع��دم تدخل الالجئني
ف� � ��ي األح � � � � � ��داث ال � � �س� � ��وري� � ��ة ،وت �ح �م �ي��ل
امل � �ج � �م� ��وع� ��ات امل� �س� �ل� �ح ��ة ال � �ت� ��ي ت �ح �ت��ل
املخيمات املسؤولية الكاملة عن املعاناة
التي يتعرض لها أبناء هذه املخيمات.
ميدانيًا ،يروي أبو هادي ،أحد املقيمني
في شارع املدارس في ّ
املخيم لـ«األخبار»،
«م ��ا إن س�م�ع�ن��ا ع��ن م �ب��ادرة إلج�لائ�ن��ا،

ّ
استعد معظم األهالي
يوم السبت ،حتى
ّ
الغتنام ّأية فرصة للخروج من املخيم»،
م�ض�ي�ف��ًا إن أح ��د ال �ق ��ادة امل �ي��دان �ي�ين في
«ح� � �م � ��اس» ق � ��ال ل �ل�أه ��ال ��ي« :ان� �ت� �ظ ��روا
يومني ،هناك اتفاق يقضي بخروجكم،
أم��ا نحن فسنسلم أسلحتنا» .وال تزال
االتصاالت تجري على قدم وساق لعقد
هذا االتفاق ،بحسب املصادر ذاتها.
ويعزو املتابعون نجاح التسويات تلك،
وازدي��اد وتيرة إنجازها في العديد من
مناطق الريف ،إلى الكثير من العوامل،

أحد املسلحني شمالي حلب أمس (أ ف ب)

المشاركة في «جنيف  »2رهن االتفاق مع «الـ ـ
ل � ��م ي �س �ت �ط ��ع «االئ � � � �ت � �ل ��اف» ال � �س� ��وري
املعارض الخروج بقرار حول مشاركته
ف� ��ي «ج� �ن� �ي ��ف  .»2ال� �ج� �س ��م امل� �ع ��ارض
ال � ��ذي ي �ت �ع� ّ�رض ل �ض �غ��وط ك �ب �ي��رة م��ن
ح� �ل� �ف ��ائ ��ه ال� �غ ��رب� �ي�ي�ن ل� �ل� �م� �ش ��ارك ��ة ف��ي
ال �ع �م �ل �ي��ة ال� �ت� �ف ��اوض� �ي ��ة« ،ه� � � ��رب» م��ن
ال �ق ��رار ب �ـ«ال �ع��ودة إل ��ى ال ��داخ ��ل» ،عبر
إعالنه التنسيق مع «القوى امليدانية»
ل �ل �ت��وص��ل إل ��ى م��وق��ف م �ش �ت��رك ب�ش��أن
«جنيف .»2
هذه القوى التي أعلن معظمها سابقًا
ّأن ّ
أي مشاركة في مؤتمر جنيف تعتبر
بمثابة «خيانة».
رم � ��ى «االئ � � �ت �ل ��اف» ال � �ك� ��رة ف� ��ي م�ل�ع��ب
م� � �ع � ��روف الع� � �ب � ��وه وآراء ج� �م� �ه ��وره،
ً
وم� � � �ح � � ��اوال إع� � � � ��ادة ال� �ث� �ق ��ة وال� �ع�ل�اق ��ة
(ال�ص��وري��ة على األق ��ل) م��ع «الكتائب»
ّ
امل� �ق ��ات� �ل ��ة ف� ��ي ال� � ��داخ� � ��ل ،ال � �ت ��ي ط��ل �ق��ت

م�ع��ارض��ة ال �خ��ارج وك�ي��ان��ات�ه��ا ،إال إذا
ق � ��رر «االئ� � �ت �ل��اف» أن س �ل �ي��م إدري� � ��س،
ال��ذي يعيش ف��ي ت��رك�ي��ا ،ه��و م��ن يمثل
الكتائب املقاتلة في امليدان.
وأع � � �ل� � ��ن «االئ � � � � �ت� � �ل� ��اف» ،ال� � � � ��ذي ي �ع �ق��د
متواصلة منذ يوم السبت
اجتماعات
ّ
ف��ي اس�ط�ن�ب��ول ،أن ��ه ب��دأ م�ح��ادث��ات مع
امل�ج�م��وع��ات امل�ق��ات�ل��ة ع�ل��ى األرض من
أج��ل ال�ت��وص��ل إل��ى م��وق��ف مشترك من
املشاركة في «جنيف .»2
وغ ��داة ي��وم ط��وي��ل م��ن ال�ن�ق��اش��ات ،قال
امل�ت�ح��دث ب��اس��م «االئ �ت�ل�اف ال �س��وري»،
ّ
خ ��ال ��د ال� �ص ��ال ��ح ،إن ه � ��ذا األخ � �ي ��ر ل��ن
ي �ش��ارك ف��ي «ج�ن�ي��ف  »2م��ن دون دع��م
املجموعات املقاتلة ميدانيًا.
في السياق ،ذكرت مصادر مشاركة في
اج�ت�م��اع اس�ط�ن�ب��ول ل��وك��ال��ة «روي �ت��رز»
ّ
أن «امل �ع ��ارض ��ة ال �س��وري��ة ت�ت�ج��ه نحو

مشاركة مشروطة ف��ي مؤتمر جنيف،
إال أن �ه��ا ت�ن�ت�ظ��ر دع �م��ًا م ��ن امل �ق��ات �ل�ين،
إلضفاء شرعية أكبر على املشاركة في
هذا املؤتمر».

ال مكان لألسد

من ناحية أخ��رى ،ك� ّ�رر الصالح موقف
«االئ �ت�ل�اف» م��ن ّ مصير ال��رئ�ي��س بشار
ً
األس � ��د ،ق ��ائ�ل�ا إن� ��ه «ب �ن ��اء ع �ل��ى وث�ي�ق��ة
جنيف واحد ،فإن األسد وأولئك الذين
ارت �ك �ب��وا ج��رائ��م ض��د ال �س��وري�ين ليس
ل�ه��م م�ك��ان ف��ي العملية السياسية في
ً
س ��وري ��ا ،س� ��واء ح��ال �ي� ّ�ًا أو م�س�ت�ق�ب�لا».
ّ
وفي هذا اإلطار ،أكد أنه ال مشاركة في
مؤتمر جنيف إال بعد «م �ب��ادرات» من
دمشق وموسكو.
وق ّ� ��د ص� � � ّ�رح ال� �ص ��ال ��ح أول م ��ن أم ��س،
بأنه ج��رى التوصل إل��ى اتفاق مبدئي

م � �ش ��روط ع �ل��ى امل� �ش ��ارك ��ة ف ��ي م��ؤت �م��ر
ج�ن�ي��ف امل��رت �ق��ب إذا ك ��ان س�ق�ف��ه ب�ي��ان
«اجتماع أص��دق��اء س��وري��ا» ،ال��ذي عقد
أخ� �ي� �رًا ف ��ي ل� �ن ��دن ،وال� � ��ذي ي �ن� ّ�ص على
ضرورة استبعاد الرئيس بشار األسد
ع ��ن ال �ح �ك ��م ،م ��ع إض ��اف ��ة ب �ن��د ي�ط��ال��ب
ب��ال �ت �ل��وي��ح ب��ال �ع �ق��وب��ات إذا ل ��م ت�ل�ت� ّ�زم
ال�ح�ك��وم��ة ال �س��وري��ة .وق ��ال ،أي �ض��ًا ،إن��ه
ي�ن�ت�ظ��ر دع� ��وة م��ن األم �ي�ن ال �ع��ام ل�لأم��م
املتحدة للتوجه إلى مؤتمر «جنيف .»2
ومن املتوقع أن تستمر االجتماعات في
اسطنبول أليام ،وفق ما أفادت مصادر
«االئتالف».
في م��وازاة ذل��ك ،ق��ال دبلوماسي غربي
ّ
ل��وك��ال��ة «ف ��ران ��س ب � ��رس» إن «ال��وض��ع
ص �ع ��ب ج� � �دًا ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �م �ع��ارض��ة».
ّ
وأض ��اف إن ال�ج�ي��ش ال �س��وري «يحقق
نجاحات ،ووضع سكان املدن املحاصرة

