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سوريا

الحدث

«على أرضنا هدنة» :الجيش يلتزم الحذر...
و«داعش» و«النصرة» يستشرسان
شهدت الجبهات السورية عنفًا
أقل من المعتاد .التزم الجيش
الحذر مقابل محاولة التنظيمات
والفصائل ،غير المعنية بالهدنة،
استغالل الظرف لتحقيق مكاسب
معينة .كذلك واصل الجيش
ّ
تقدمه في ريف الالذقية ،في
مناطق نفوذ «النصرة»
دمشق ــ مرح ماشي
سـ ــاد ه ـ ــدوء حـ ــذر أجـ ـ ــواء الـعــاصـمــة
ال ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ،دم ـ ـش ـ ــق ،ف ـ ــي الـ ـي ــوم ــن
املاضيني ،مع دخول االتفاق الروسي
ـ ـ األمـيــركــي ،والقاضي بوقف إطــاق
النار في سوريا ،حيز التنفيذ.
بدت جبهات دمشق وريفها أقل ّعنفًا.
سـكـتــت ال ـب ـنــادق وامل ــداف ــع .وتــوقـفــت
ال ـغ ــارات ال ـجـ ّ
ـويــة ،بـعــد إع ــان وزارة
الدفاع الروسية تعليق حركة سالح

شهدت جبهة ريف حلب الجنوبي الساخنة
خــروقــات ع ــدة ،ب ــدءًا مــن قـصــف املسلحني
بلدة خلصة بقذيفة هاون ،وبلدة الطامورة
بثالث قذائف .أما على جبهة طريق خناصر
ـ أثريا ،فقد انخفضت ّ
حدة املعارك ،بعدما
تـ ّ
ـوج ـهــت م ـج ـمــوعــات ع ــدي ــدة م ــن مـقــاتـلــي
تنظيم «داعش» ،للمشاركة في الهجوم على
مدينة سلمية ،بـهــدف إشـغــال الجيش في
مناطق جديدة ،بحسب مصادر ميدانية.
ول ـف ـت ــت امل ـ ـصـ ــادر إلـ ــى أن ال ـج ـي ــش بـســط
سيطرته على نقطتني مشرفتني ،تقعان إلى
الشمال الغربي مــن قرية الحمام ،جنوبي
ب ـلــدة خ ـنــاصــر ،وذل ــك بـعــد اش ـت ـبــاكــات مع
مسلحي «داعش» .ويواصل الجيش تقدمه
بــاتـجــاه قــريــة تلة الـحـمــام ،وســط استمرار
انقطاع الطريق لليوم السابع على التوالي.
وأضافت املصادر أن الجيش يسيطر على
الوضع امليداني في املنطقة ،بعد أيــام من
التوتر وسوء األوضاع.

ال ـج ــو ف ــي األجـ ـ ـ ــواء الـ ـس ــوري ــة ل ـيــوم
واحــد ،أول من أمــس .وفيما التزمت
فصائل عدة بالهدنة الحاصلة ،ازداد
عنف مسلحي «داعش» و«النصرة»،
باعتبارهما خارج االتفاق ،ما فرض
عـ ـل ــى الـ ـجـ ـي ــش الـ ـ ـ ــرد عـ ـل ــى مـ ـص ــادر
نيرانهما ،والتعامل معها «وفــق ما
يـقـتـضــي الـ ـظ ــرف» ،بـحـســب األوامـ ــر
العسكرية.
على خطوط النار ،استراح املقاتلون
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــون .ال ي ـ ـعـ ــرفـ ــون كـ ـ ــم مــن
الوقت ستكون استراحتهم ،في ظل
خــروقــات متفرقة مــن قبل املسلحني
على أكـثــر مــن مـحــور .للمرة األول ــى،
م ـنــذ ب ــداي ــة الـ ـح ــربُ ،وضـ ــع ال ـســاح
جانبًا ،فيما العيون تترقب املحاور
التي تـجــاور مناطق نفوذ تنظيمي
«داعش» و«جبهة النصرة».
وح ــده ــم ال ـق ـن ــاص ــون ،ع ـلــى خـطــوط
التماس ،لم يعرفوا طعم الراحة« .ال
يمكن أن تأمن جانبهم .نحن نلتزم
بــالـهــدنــة ووقـ ــف إطـ ــاق ال ـن ــار .إنـمــا
علينا الحذر خوفًا من أي غدر» ،يقول
أحد القناصني السوريني املتمركزين
في منطقة مجاورة ملواقع مسلحني
متحالفني مع «النصرة».
وبحسب مقتضيات الحاجة ،يتعامل
كل مقاتل سوري مع النيران املقابلة،
مـنـعــا م ــن أن يـحـقــق امل ـس ـل ـحــون ّ
أي
تقدم ،مستفيدين من التزام الجيش
باتفاق وقف إطالق النار.
ك ــل املـ ــؤشـ ــرات امل ـي ــدان ـي ــة تـ ــدل عـلــى
هــدوء غير مسبوق ،شهدته جبهات
الـعــاصـمــة دم ـشــق وري ـف ـهــا .ه ــو أمــر
يجزم به سكان العاصمة .ما ُيثبت
أن الـجـيــش تـبـنــى ال ـهــدنــة وطـ ّـبـقـهــا،
في املواقع املواجهة للمسلحني ،غير
املنتمني لـ«داعش» أو «النصرة».
في املقابلُ ،رصدت رشقات قنص في
بلدة مضايا ،باتجاه جرافة للجيش
كانت تعمل على طريق عام الزبداني
ـ مضايا ،ما أسفر عن إصابة السائق
ّ
وقـ ـط ــع ال ـ ـطـ ــريـ ــق .وأكـ ـ ـ ـ ــدت مـ ـص ــادر
م ـيــدان ـيــة لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن الــزبــدانــي
ت ـش ـه ــد ه ــدن ــة ت ـس ـب ــق وق ـ ــف إطـ ــاق
ال ـن ــار األخ ـي ــر ،وهـ ــذا ال ـخ ــرق يعتبر
مــزدوجــا فــي تـحـ ّـد للهدنة واالت ـفــاق
الــذي وافقت عليه عشرات الفصائل
املسلحة ،إضافة إلى الجيش.
أمــا «مركز التنسيق الــروســي لوقف
إطـ ــاق الـ ـن ــار» ،فـقــد ذك ــر تـسـجـيــل 6
وق ــائ ــع ق ـص ــف مل ـن ــاط ــق س ـك ـن ـيــة فــي
دم ـشــق ،وم ـصــدرهــا مــواقــع تسيطر
عليها فصائل «املعارضة املعتدلة».
فيما ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن
الجيش السوري لم يرد على إطالق
مسلحي جــوبــر وال ـغــوطــة الشرقية
قذائف هــاون على األحـيــاء السكنية
ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة ،ف ــي اس ـت ـج ــاب ــةٍ مـنــه
لطلب «املركز الروسي».
«داع ـ ـ ـ ـ ــش» ،أحـ ـ ــد ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــات غـيــر

ّرد الجيش على مصادر نيران مسلحي «داعش» و«النصرة» وتعامل معها وفق ما يقتضي «الظرف» (آي بي ايه)

املشمولة باتفاق وقــف إطــاق النار،
أراد أن ي ـث ـبــت عـ ــدم اه ـت ـم ــام ــه ب ــأي
اتـفــاق دول ــي .إذ شـهــدت بـلــدة طيبة،
حماه
شرقي مدينة سلمية في ريف ّ
ال ـش ــرق ــي ،ه ـج ـمــات عـنـيـفــة ومـكــثـفــة
للتنظيمّ ،أدت إلى سقوط البلدة في
أيدي مسلحيه لساعات ّ
عدة ،قبل أن
يـسـتـعـيــد الـجـيــش الـسـيـطــرة عليها
م ـ ـ ـجـ ـ ــددًا .وش ـ ـمـ ــل ه ـ ـجـ ــوم م ـسـل ـحــي
«داع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ع ـ ـلـ ــى م ـ ـح ـ ــور س ـل ـم ـي ــة،
مـ ـح ــاوالت عـنـيـفــة إلش ـع ــال جـبـهــات
قريتي املفكر الغربي وب ــري ،شرقي
امل ــدي ـن ــة ،ان ـط ــاق ــا م ــن ن ـق ــاط تـجـ ّـمــع
عناصره في مناطق نفوذه شمالي
سلمية.
ولـ ــم ت ـه ــدأ م ـف ـخ ـخــات ال ـت ـن ـظ ـيــم عــن
االنفجار ،على املحور ذاته ،تزامنًا مع
دخــول اتفاق وقف إطــاق النار حيز
الـتـطـبـيــق .إذ فـ ّـجــر ان ـت ـحــاري نفسه
داخــل سيارة «بيك آب» ،عند املدخل

ال ـشــرقــي ملــدي ـنــة سـلـمـيــة ،مستهدفًا
أح ــد ح ــواج ــز ال ـج ـيــش ،م ــا أدى إلــى
استشهاد  ،4بينهم مــدنـيــان اثـنــان.
ـت ف ـ ّـج ــر ف ـيــه ان ـت ـح ــاري آخــر
ف ــي وق ـ ـ ٍ
نفسه على دراج ــة نــاريــة ،مستهدفًا
طــريــق خـنـيـفـيــس ـ ـ ـ سـلـمـيــة ،جـنــوب
غرب املدينة ،أسفر عن إصابات ّ
عدة.
ّ
كـمــا أك ـ ــدت م ـص ــادر أهـلـيــة أن عــربــة

أثبت الجيش تطبيقه
للهدنة في المواقع
المواجهة للمسلحين

مفخخة جرى تدميرها قبل وصولها
إلــى هدفها ،فــي محيط قرية املفكر،
وســط أج ــواء مشحونة فــي املنطقة،
حـيــث استنفر أهـلـهــا لـلــدفــاع عنها.
أمــا فــي ريــف حمص الـجـنــوبــي ،فقد
اسـتـهــدفــت مــدفـعـيــة الـجـيــش مــواقــع
مسلحي «داعــش» في التالل السود،
محيط مدينة القريتني.
فـ ــي م ـ ـ ـ ــوازاة ذل ـ ـ ــك ،شـ ـه ــدت ج ـب ـهــات
ري ـ ــف ال ــاذقـ ـي ــة اش ـت ـب ــاك ــات عـنـيـفــة
ب ــن ال ـج ـيــش ومـسـلـحــي «ال ـن ـصــرة»
وحلفائها ،أول من أمس ،في معارك
شـمــال غــرب بـلــدة ربـيـعــةّ ،
وأدت إلى
مقتل  12مسلحًا .وسـيـطــر الجيش
ع ـل ــى بـ ـل ــدة الـ ـ ـص ـ ــراف فـ ــي امل ـن ـط ـقــة،
«ليمنع بــذلــك مسلحي الـنـصــرة من
أمني،
استغالل الهدنة وإحداث خرق ّ
ب ـع ــد الـ ـتـ ـق ــدم الـ ـس ــري ــع الـ ـ ــذي حــق ـقــه
ال ـج ـي ــش ،خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة امل ــاض ـي ــة»،
بحسب مـصــدر مـيــدانــي فــي الـقــوات

مشهد ميداني

«داعش» يهاجم ريف الرقة ...واختفاء وشيك لـ«والية
أيهم مرعي
نـجــح تـنـظـيــم «داعـ ــش» فــي التسلل
إلـ ــى  25مــوق ـعــا لـ ـ ـ «وحـ ــدات حـمــايــة
الـ ـشـ ـع ــب» ال ـ ـكـ ــرديـ ــة ،ع ـن ــد ال ـش ــري ــط
الحدودي التركي ،املمتد من مدينة
ً
رأس الـ ـع ــن وص ـ ـ ــوال إلـ ــى م ـش ــارف
م ــديـ ـن ــة ع ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــرب «ك ـ ــوب ـ ــان ـ ــي»،
واحتل مواقع ّ
عدة لـ «الوحدات» في

تل أبيض وقرى مجاورة.
ونـجـحــت «ال ــوح ــدات» ،بــالـتـعــاون مع
ط ــائ ــرات «ال ـت ـ ًح ــال ــف» ،ف ــي اس ـت ـعــادة
امل ـب ــادرة ،معلنة تطهير كــامــل مدينة
تــل أبـيــض مــن املتسللني ،وقـتــل مــا ال
يقل عن  70منهم ،في وقت ال تزال فيه
االش ـت ـبــاكــات دائـ ــرة فــي ب ـلــدات وقــرى
الـ ـكـ ـنـ ـط ــري وعـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ــروس وحـ ـم ــام
ال ـت ــرك ـم ــان ومـ ـب ــروك ــة وسـ ـل ــوك وع ــن

عـيـســى ،وال ـتــي تسلل إلـيـهــا التنظيم
منذ ثالثة أيام.
ّ
وه ـ ـ ـ ــدف ال ـت ـن ـظ ـي ــم م ـ ــن تـ ـس ــلـ ـل ــه إل ــى
إع ـ ــادة تـثـبـيــت قــدم ـيــه ف ــي ت ــل أبـيــض
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ،وإحـ ـ ـ ــداث خ ــروق ــات
على الشريط الـحــدودي الــذي تقبض
عليه «الوحدات» ّ
بقوة ،وبالتالي قطع
طــريــق اإلم ــداد بــن مناطق انتشارها
فــي الحسكة وعــن الـعــرب «كــوبــانــي»،

ً
خ ــدم ــة لـلـمـصـلـحــة ال ـتــرك ـيــة ،ال ـت ــي لم
ت ـه ــدأ مــدفـعـيـتـهــا ع ــن ق ـصــف امل ــواق ــع
الـكــرديــة فــي تلك املنطقة ،منذ الشهر
املاضي.
ّ
بـ ـ ــدوره ،أكـ ــد ال ـنــاطــق الــرس ـمــي بــاســم
«الوحدات» ،ريدور خليل ،أن «هجمات
املرتزقة انطلقت من الرقة ومن تركيا
وعـ ـل ــى مـ ـح ــوري ــن اس ـت ـه ــدف ــا ج ـن ــوب
وشرق منطقة كري سبي (تل أبيض)،

انطالقًا من النقطة الصفر عند الحدود
التركية» ،في حني أعلن مصدر قيادي
ك ـ ــردي أن «م ــواق ــع الـ ــوحـ ــدات ف ــي تــل
أبـيــض وريـفـهــا شـهــدت قـصـفــا عنيفًا
من املدفعية التركيةّ ،أدى إلى سقوط
ع ـ ــدد مـ ــن ضـ ـح ــاي ــا ،ب ـي ـن ـهــم ع ـنــاصــر
األســايــش فــي قــريــة نــص تــل فــي ريــف
تــل أب ـيــض» ،مشيرًا إلــى أن «الـتـعــاون
ب ــن تــرك ـيــا وامل ــرت ــزق ــة كـ ــان واض ـح ــا،

