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«داعش» تستعيد زمام المبادرة
بعد مرور خمسة
أيام من ّ الضربات القاسية
التي تلقتها ،استعادت
«الدولة االسالمية في العراق
والشام» زمام األمور في العديد
من املناطق ،رغم الخسارة
التي ّ
تكبدتها في حلب
حلب ــ باسل ديوب
ب � ��دأ ت �ن �ظ �ي��م «ال � ��دول � ��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة ف��ي
العراق والشام» (داعش) ترجمة رسالة
امل �ت �ح��دث ال��رس �م��ي ب��اس�م��ه أب ��و محمد
ال �ع ��دن ��ان ��ي ،ال �ت ��ي ت � ّ
�وع ��د ف �ي �ه��ا ب �ح��رب
ض ��اري ��ة ض ��د «ال �ص �ح ��وات ال �س��وري��ة».
فبعد سقوط مركز «داع��ش» الرئيسي
في مدينة حلب بأيدي ق��وى املعارضة
األخ� ��رى ،ع��اد التنظيم إل��ى ال�ت�ق��دم في
ري��ف ح�ل��ب ال�ش�م��ال��ي ال �ش��رق��ي .ووص��ل
رت� ��ل ال �ق��ائ��د ال �ع �س �ك��ري ف ��ي «داع � ��ش»،
ع �م��ر ال �ش �ي �ش��ان��ي ،ال� ��ذي ك ��ان م�ت��وج�ه��ًا
إل� � ��ى ح � �ل ��ب ،إل� � ��ى ال � ��ري � ��ف .وه� � ��و ي �ض��م
ع�ش��رات م��ن س�ي��ارات ال��دوش�ك��ا ومدافع
 23و 57م �ل��م ،وم ��درع ��ات وك �م �ي��ات من
ال��ذخ��ائ��ر واألس �ل �ح��ة وامل �ت �ف �ج��رات .وق��د
أتى الرتل من دير ال��زورَ ،
وعبر منطقة
م�س�ك�ن��ة (ج �ن��وب ش ��رق ح �ل��ب) ،ب��ات�ف��اق
غ ��ري ��ب م� ��ن ن ��وع ��ه م� ��ع «ح� ��رك� ��ة أح � ��رار
ال � �ش� ��ام» ال� �ت ��ي ت� �ق ��ات ��ل ،م� ��ع ح �ل �ف��ائ �ه��ا،
«داع��ش» ف��ي الشمال ال�س��وري .ووص��ل
رت��ل الشيشاني ذي الخبرة العسكرية
ال �ك �ب �ي��رة إل� ��ى ب �ل��دت��ي ب ��زاع ��ة وت � ��ادف،
وان �ط �ل��ق م�ن�ه�م��ا الس �ت �ع��ادة ال�س�ي�ط��رة
ع �ل��ى م��دي �ن��ة ال � �ب ��اب ،ث ��ان ��ي أك �ب ��ر م��دن
امل �ح��اف �ظ��ة ب �ع��د ح �ل��ب ،وال� �ت ��ي ل ��م ت�ط��ل
فرحة «الجبهة االسالمية» بالسيطرة

ع�ل�ي�ه��ا .واس�ت�ه�ل��ت «داع� ��ش» هجومها
ب �ت �ف �ج �ي��ري��ن ان� �ت� �ح ��اري�ي�ن ب �س �ي��ارت�ي�ن
مفخختني اس�ت�ه��دف��ا م�ق��ر األم��ن ال�ع��ام،
ّ
ً ّ
ما خلف أكثر من  15قتيال .وأكد مصدر
م�ع��ارض مقتل خمسة م��ن أف ��راد «ل��واء
ال�ت��وح�ي��د» ف��ي ك�م�ين نصبته «داع ��ش»
خ�ل�ال م�ح��اول�ت�ه��م دخ ��ول ال �ب��اب .وق�ت��ل
سبعة من جماعة «لواء جند الحرمني»
وجماعات أخرى في غارة لسالح الجو
السوري على رتل سيارات كان متوجهًا
على طريق منبج ــ الباب (شمال شرق
ح �ل��ب) مل �س��ان��دة «ال �ج �ب �ه��ة اإلس�لام �ي��ة»
التي تتصدى لقوات «داعش».
ّ
وفي حريتان (شمال غرب حلب) ،أكدت
مصادر معارضة سيطرة «داعش» على
أه��م ال�ن�ق��اط االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ف��ي ال�ب�ل��دة،
ومن ضمنها املخفر وكامل منطقة قبر
االنكليزي.
وأك � ��دت امل� �ص ��ادر أن م�ق��ات�ل��ي «داع� ��ش»
ي� �ج� �ه ��زون ت �ح �ص �ي �ن��ات دف ��اع� �ي ��ة الف �ت��ة
تعكس نية تحويلهم البلدة إل��ى معقل
دائ��م لهم ،تتوجه إليه عناصرهم التي
استسلمت أو ّ
فرت من مناطق القتال مع
بقية الفصائل.
االش �ت �ب��اك��ات ال�ع�ن�ي�ف��ة اس �ت �م��رت ل�ل�ي��وم
ال �ث ��ان ��ي ف ��ي ق��ري �ت��ي رت� �ي ��ان وب �ي ��ان ��ون،
وه�م��ا م��ن أب��رز معاقل «ل��واء التوحيد»
في الريف الشمالي الحلبي ،مع إصرار
«داعش» على اقتحام القريتني ،في وقت
تحاول فيه فصائل «الجبهة االسالمية»
السيطرة على مقر الفوج  ،6حيث تدور
املعارك داخله .واتسع نطاق املعارك إلى
ريف املهندسني الذي يضم مئات املزارع
والقصور ،التي تعتبر من املعاقل األهم
لتنظيم «داعش» ،نتيجة تمركز عائالت
زوجات املقاتلني العرب واألجانب فيها.
وأع � �ل � �ن ��ت «ال� �ج� �ب� �ه ��ة االس �ل��ام� � �ي � ��ة» ف��ي
منبج ف��رض حظر التجوال الكامل ملدة
 72س��اع��ة ،ب�ع��د ان �ت �ش��ار أن �ب��اء ع��ن ع��زم
خاليا نائمة ل�ـ«داع��ش» تنفيذ عمليات
ان �ت �ح��اري��ة ت �س �ت �ه��دف م �ق��ار «ال �ج �ب �ه��ة»

والكتائب املناوئة لها.
وت �ب��ادل ف��ري�ق��ا ال �ص��راع ب��ث تسجيالت
م � �ص� ��ورة ل� �ـ«ان� �ش� �ق ��اق ��ات» ف� ��ي ص �ف��وف
ال � �ط� ��رف اآلخ� � ��ر وت� �ك� �ف� �ي ��ره ،إذ ع��رض��ت
ً
«جبهة النصرة» تسجيال ألبي إبراهيم
امل � �ص� ��ري ي� �ق � ّ�ر ف �ي ��ه ب��ان �ش �ق��اق��ه م� ��ع 25
ً
م�ق��ات�لا م��ن تنظيم «ال��دول��ة االس�لام�ي��ة»
وانضمامهم إلى «النصرة».
م��ن جهته ،أص��در «ل��واء أح��رار سوريا»
بيانًا أعلن فيه أن تنظيم «دولة اإلسالم
في العراق والشام» فصيل «معاد للدين
ول�ل�ث��ورة ،وسيضرب مقراته ف��ي أنحاء
سوريا».
في املقابلّ ،
وسع الجيش السوري نطاق
س�ي�ط��رت��ه ع �ل��ى ج��ان �ب��ي ط��ري��ق ح �ل��ب ـــــ
خناصر ــــ سلمية ،حيث تمركزت وحدات
م �ن��ه ف ��ي ق � ��رى ال �ش ��ري �م ��ة ،ج ��ب ال �ع �ل��ي،
ال �ق �ل �ي �ع��ة ،خ �ن �ي �ص��ر ،ال �ت��اب �ع��ة ل�ن��اح�ي��ة
خناصر.
واس � �ت � �ه ��دف ال� �ج� �ي ��ش أرت� � � ��ال س� �ي ��ارات
وم�ق��ار للمسلحني ف��ي قباسني وال�ب��اب
وتلرفعت وحريتان وأبو طلطل واملدينة
الصناعية والجديدة وكويريس وبزاعة
وعندان في ريف حلب.
ف� � ��ي س� � �ي � ��اق آخ � � � ��ر ،وج� � �ه � ��ت م �ح��اف �ظ��ة
ح �ل��ب دع� ��وة ل�ت�س�ل��م ب� ��دالت ال�ت�ع��وي��ض
ل �ل �م��واط �ن�ين ال ��ذي ��ن ت� �ض ��ررت أم�لاك �ه��م
الخاصة نتيجة األعمال االرهابية.

ً
 45مقاتال في كماشة الجيش

ً
وف��ي ح�م��ص ،ق�ت��ل  45م�ق��ات�لا م�ع��ارض��ًا
«وه ��م ي �ح��اول��ون ك�س��ر ال �ح �ص��ار» ال��ذي
ي �ف��رض��ه ال �ج �ي��ش ال� �س ��وري ع �ل��ى أح �ي��اء
ف ��ي امل��دي �ن��ة .وذك � ��رت م ��واق ��ع م �ع��ارض��ة
ّ
أن امل�ق��ات�ل�ين ال��ذي��ن ي�ن�ت�م��ون إل��ى أل��وي��ة
مختلفة وقعوا في كمني بالقرب من حي
الخالدية.
إل ��ى ذل ��ك ،ق�ت��ل  17ش�خ�ص��ًا ف��ي ان�ف�ج��ار
س �ي��ارة مفخخة ي�ق��وده��ا ان �ت �ح��اري في
بلدة ال�ك��اف��ات ف��ي ري��ف مدينة السلمية
في محافظة حماة.

تسويات جديدة ...واليرموك الجائع ينتظر المصالحة
ّ
بعد تعثر سلسلة
من التسويات في ريف دمشق،
ظهرت تجارب جديدة تفيد
إشاراتها األولى ّ
نوعي.
م
بتقد
ّ
ّ
فالجيش تسلم أسلحة مسلحي
املعارضة الثقيلة في برزة
ّ
واملعضمية ،فيما يجري
تحضير تسويات مماثلة في
داريا والزبداني ومضايا وفي
ّ
مخيم اليرموك
ريف دمشق ـ ليث الخطيب
عاد مسار التسويات في ريف دمشق الى
الظهور من جديد .املراوحة سيدة املوقف
في معظم الجبهات في ال��ري��ف ،واملشهد
ّ
يتكرر من منطقة إل��ى أخ��رى :اشتباكات
متقطعة ال تفضي إلى ّ
تقدم أي من طرفي
النزاع ،وسط حصار يفرضه الجيش على
ّ
امل�ن��اط��ق ال�ت��ي ي�ت��واج��د فيها امل�س��ل�ح��ون،
تقابله محاوالت األخيرين ّ
فك الحصار.
برزة أنجزت تسويتها« ،بعد أن طال هذا
األمر من دون ّ
مبررات حقيقية» ،يقول أحد
ّ
امل�س��ل�ح�ين ال��ذي��ن التقتهم «األخ �ب��ار» في
مركز «جيش ال��دف��اع الوطني» الرئيسي
ّ
ّ
«بلغنا الجيش ّ
نيتنا
في املزة .ويضيف:
إن �ج��از ال �ت �س��وي��ة ،ق�ب��ل ن�ح��و ش �ه��ر .نحن
خرجنا لنصرة أهلنا في السابق ،وعلينا
اليوم أن ننصرهم ّ
ضد الجوع والحصار
وم ��ن خ�ط��ر امل �ت �ط� ّ�رف�ين م��ن أت �ب��اع داع��ش
وأمثالها» .هذا املقاتل دخل مع مجموعة

ّ
م ��ن ق � ��ادة امل �س��ل �ح�ي�ن ،ي �ن �ت �م��ي م�ع�ظ�م�ه��م
إل��ى «ال�ج�ي��ش ال �ح��ر» ،إل��ى م��رك��ز «ال��دف��اع
ال ��وط� �ن ��ي» مل � ��لء اس � �ت � �م� ��ارات ي �ن �ت �س �ب��ون
بموجبها إلى «ق��وات الدفاع» ،على غرار
م ��ا ج ��رى ف ��ي ق��دس �ي��ا ،ل�ي�ص�ب�ح��وا تحت
ق�ي��ادة الجيش ال�س��وري ،ضمن التشكيل
ال� ��ذي ان�ت �س �ب��وا إل �ي��ه ،وج� ��رى رف ��ع ال�ع�ل��م
ال�س��وري ف��ي ب��رزة وفقًا لبنود التسوية،
ك �م��ا زار م �ح��اف��ظ دم �ش��ق ب �ش��ر ال�ص�ب��ان
برزة أمس بالتزامن مع إدخال املساعدات
الغذائية إليها وبدء إزالة املتاريس.
ّ
ّ
�ج��ل م �س��ار التسوية
وف��ي امل�ع�ض�م��ي��ة ،س� ّ
ن� �ج ��اح ��ًا ب� �ع ��دم ��ا ت� �ع ��ث ��ر أك � �ث ��ر م� ��ن م� ��رة،
ول �ك��ن وس ��ط ت�ش�ك�ي��ك األط � ��راف امل�ش��ارك��ة
ف ��ي إن� �ج ��از ال �ت �س��وي��ة .ي �ق��ول ج �ن��دي في
الجيش السوري« :ال توجد قيادة موحدة
ّ
ل �ل �م �س��ل �ح�ين ت� �م ��ون ع �ل �ي �ه��م ،ب ��ل أط � ��راف
ك �ث �ي��رة ت �ض �غ��ط ع �ل��ى ب�ع�ض�ه��ا ال �ب �ع��ض،
ّ
ّ
وم��ا ان ي�ت�خ��ل��ص م�س��ل�ح��و ال�ت�س��وي��ة من
ّ
جوعهم حتى ينسوا املصالحة ،ويعودوا
ّ
إلى القتال من جديد» .إال أن الحلبي أكد
ل �ـ«األخ �ب��ار» أن تسليم األس�ل�ح��ة الثقيلة
للجيش ال �س��وري ه��و ف��ي ح��د ذات��ه ّ
تقدم
ن��وع��ي ،وال ت��وج��د س��اب�ق��ة مماثلة ل��ه في
تجارب املصالحة السابقة في البلدة.
ّ
ب � � � � � � ��دوره ،أك � � � � ��د م� � �ص � ��در أم� � �ن � ��ي رس� �م ��ي
ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» ق �ي��ام ض �ب��اط ف ��ي ال�ج�ي��ش،
بتكليف من القيادة في الغوطة الغربية،
ّ
داريا الذين ّ
مسلحي ّ
يقدر
بالتواصل مع
عددهم بـ  3آالف« ،حوالى  800منهم فعليًا
ّ
البقية
ق � ��ادرون ع�ل��ى ح�م��ل ال �س�ل�احّ ،أم ��ا
ّ
فهم مصابون بشتى األم ��راض السارية
بسبب نقص املياه ومواد التنظيف حيث
ي �ق �ط �ن��ون» .وي �ض �ي��ف امل � �ص ��در« :أص �ب��ح
إن �ج ��از ال �ت �س��وي��ة م �س��أل��ة وق� ��ت ،وه ��ؤالء
مستعدون للقبول بالشروط التي صاغها
الجيش السوري بكثير من املوضوعية،

وأكثر ما يثير خوفهم احتمال ّ
تعرضهم
ّ
ل�ل�ت�ص�ف�ي��ة ب �ع��د ان �ج��از ال �ت �س��وي��ة ،إال أن
ال �ج �ي��ش أع �ط��اه��م وع ��د ش ��رف ب��أن �ه��م لن
ي�ت�ع� ّ�رض��وا ل��ذل��ك ،ب��ل س�ي�ج��ري االع�ت�م��اد
عليهم في إدارة مناطقهم الحقًا».

ّ
مخيم اليرموك :مأساة إنسانية

ّ
ّ
مخيم اليرموك
تعثر مسار التسوية في
مرارًا بسبب «رفض األطراف الفلسطينية
امل�ت�ش� ّ�ددة م��ن ال�ط��رف�ين ،ف��ال�ق�ي��ادة العامة
ّ
وح�م��اس ل��م تتفقا ف��ي تاريخيهما على
شيء بقدر رفض املصالحة» ،يقول سند
الشهابي ،وه��و ناشط في مجال اإلغاثة
ف��ي امل �خ� ّ�ي��م .وي �ص��ف ل �ـ«األخ �ب��ار» مشهد
االج �ت �م��اع ال ��ذي ض��م م�م�ث�ل�ين للفصائل
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ف��ي امل �خ� ّ�ي��م ،ي ��وم ال�ج�م�ع��ة
ال �ف��ائ��ت ،ب� �ـ «امل� ��ؤس� ��ف» ،إذ أن «ع �ن��اص��ر
ال �ق �ي��ادة ال�ع��ام��ة أم �ط��روا ممثلي حماس

ب� ��واب� ��ل م� ��ن ال � �ت � �ه� ��دي� ��دات ،وف � ��ي امل �ق��اب��ل
استثمر مقاتلو ح�م��اس ذل��ك ك��ي ُيبقوا
امل �خ� ّ�ي��م ك �ه��ام��ش أم � ��ان وم �س��اح��ة ف�ص��ل
لحماية ظهر إخوانهم من جبهة النصرة
ف��ي ب�ي�ل��دا وب �ب �ي�لا» .وي�ض�ي��ف ال�ش�ه��اب��ي:
«األنكى من ذلك أن جبهة النصرة في يلدا
وببيال لم تعترض على قرار ّ
بقية فصائل
ّ
امل � �ع� ��ارض� ��ة امل� �س ��ل� �ح ��ة ال� �س� �م ��اح ل�ب�ع��ض
املدنيني باملرور إلى الضفة املقابلة ،وبلغ
عددهم  1500مدني تقريبًا ،بقدر رفضها
ّ
املخيم ،الذي ال ينوبه إال الكالم،
ملصالحة
ّ
ويبقى بال تسوية» .كالم الشهابي تؤكده
ّ
املخيم في الثامن من
تظاهرة انطلقت في
الشهر الجاري ،حيث ظهر في فيديو على
ّ
الشبان الفلسطينيني
«يوتيوب» عشرات
ّ
املخيم يهتفون بشعارات مثل
من داخ��ل
«يا للعار يا للعار؛ حرامية صارت تجار؛
شعب اليرموك عم بيموت؛ من عنا طلع

من تظاهرة في دمشق ّ
منددة بغض نظر مراقبي األمم املتحدة عن مجازر عدرا (أ ف ب)

ال�ق��رار؛ ضد السالح وض��د النار؛ ال تقلي
ّ
خلفية
على
اصبر عالجوع» .ويجري ذلك ّ ً
ضحية للجوع،
سقوط أكثر من  12قتيال
م�ن�ه��م ح �س��ن إب��راه �ي��م ق�ص�ي�ن��ي ،ال�ش�ي��خ
ال�س�ت�ي�ن��ي ال ��ذي ق�ض��ى ق�ب��ل أي� ��ام .وتفيد
ّ
املخيم بأن
املعلومات ال ��واردة م��ن داخ��ل
األهالي يعتمدون في التدفئة على حرق
األخشاب واألبواب ،وأن الغذاء األساسي
أصبح «السلق» الذي يباع بكؤوس ثمن
ال ��واح ��دة م�ن�ه��ا  150ل �ي��رة ،وي �ج��ري بيع
ق �ط��ع ش��وك��وال ف��اس��دة ب�ث�م��ن  100ل �ي��رة،
ُس� ّ�ج�ل��ت إث��ر ت�ن��اول�ه��ا ال�ع��دي��د م��ن ح��االت
ّ
التسمم ،وأصبح سعر كيلو األرز والسكر
حوالى  4000ليرة ،والخبز  1500إلى2000
للربطة الواحدة.
ّ
وي��ؤك��د م �ص��در ع�س�ك��ري رف �ي��ع امل�س�ت��وى
ُ
ال� ��وص� ��ول إل � ��ى ت �س��وي ��ة ج� ��دي� ��دة ،ي ��زم ��ع
تنفيذها خ�لال ال�ي��وم�ين ال�ج��اري�ين ،على
غ ��رار ت �س��وي��ات ال��ري��ف األخ � ��رى ،وي �ق��ول:
ّ
«كبقية التسويات ،الواقع هو الذي فرض
تسوية اليرموك الجديدة ،بعدما عجزت
الفصائل الفلسطينية عن انجازها ،رغم
ال�ت�س�ه�ي�لات ال �ت��ي ق��دم�ه��ا ال�ج�ي��ش ل��وف��د
ّ
منظمة ال�ت�ح��ري��ر الفلسطينية» ،وي��ؤك��د
أن التسوية ستشمل تسوية أوضاع 400
ّ
مسلح.
ّ
وف � � ��ي م� �ن ��اط ��ق أخ� � � � ��رى ،أك� � � ��د ن ��اش� �ط ��ون
ل�ـ«األخ�ب��ار» ،أن��ه يجري تنظيم تسويات
م �م��اث �ل��ة ف ��ي م �ض��اي��ا وال� ��زب� ��دان� ��ي« :ف��ي
م �ض��اي��ا ت��وص��ل امل �ت �ف��اوض��ون إل� ��ى رف��ع
ع�ل��م ال�ج�م�ه��وري��ة ال�ع��رب�ي��ة ال �س��وري��ة في
س��اح��ات �ه��ا ،أس� ��وة ب �ق��دس� ّ�ي��ا وب� � ��رزة ،أم��ا
ّ
ف��ي ال��زب��دان��ي فتمكنت ق��وى تنتمي إل��ى
املعارضة الوطنية ،من الجبهة الشعبية
ل�ل�ت�غ�ي�ي��ر وال �ت �ح��ري��ر ،م ��ن إق� �ن ��اع ط��رف��ي
ال � �ن ��زاع ب ��ال ��وص ��ول إل� ��ى ال �ت �س��وي��ة ،ب�ع��د
تحضير دام أشهر عدة».
ٍ

