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ن استباقي
اإلفراج عن مخطوفي ّنبل والزهراء
شرط تسوية «الوعر»
يصف القادة امليدانيون ّ
حي الوعر الذي تبلغ مساحته  3كلم بـ«ظهير
حمص
حمص القديمة»« .املعركة ف��ي الحي أسهل بكثير م��ن معركة
ّ
القديمة ،لكن من الواضح أن املسلحني ال يريدون خوض معركة» ،يعلق
مصدر ميداني .وعن باب التفاوض املفتوح مع املسلحني املعارضني،
أشارت مصادر «األخبار» إلى ّأن «شرط االتفاق على إخراج املسلحني
م��ن ح ّ��ي ال��وع��ر سيكون إط�لاق مخطوفي نبل وال��زه��راء .أم��ا ف��ي حال
فشل املفاوضات فهناك مخطط عسكري جاهز» .ويذكر متابعون ّأن
الجيش السوري يدخل يوميًا مساعدات غذائية إلى الحي الذي أصبح
ّ
يضم مئات اآلالف (غالبيتهم من النازحني).

الجيش يتقدم في نوى...
والمعارضة تستحضر المفخخات
يواصل الجيش السوري
عملياته العسكرية في
مدينة نوى في درعا وسط
اشتباكات عنيفة في
املحافظة الجنوبية ،في
وقت الذي تظاهر فيه
أهالي الزبداني مطالبني ّ
بإنجاز التسوية ،التي تترنح
في معضمية الشام
ريف دمشق ــ أحمد حسان

خ��روق��ات م��رات ع��دة ،سرعان ما باءت
بالفشل.
ل� �ك ��ن «ال� �ع� �م� �ل� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ك � �س� ��رت ظ �ه��ر
املسلحني» ،بحسب ما يروي أحد القادة
امل �ي��دان �ّي�ين ،ه��ي ال�ع�م�ل�ي��ة االس�ت�ب��اق�ي��ة
التي نفذت ضدهم في ش��ارع الرجوب
ف��ي ح � ّ�ي ال�ح�م�ي��دي��ة ف��ي آذار امل��اض��ي.
«عندها اقتنع قادة املسلحني بضرورة
إب��رام اتفاق لخروج آم��ن من األحياء»،
يروي مصدر لـ«األخبار».
وف� ��ي ت �ف��اص �ي��ل ه� ��ذه ال �ع �م �ل �ي��ة ،يشير
ّ
املصدر األمني إلى أن «قادة املسلحني
م��ن «جبهة ال�ن�ص��رة» وف�ص��ائ��ل أخ��رى
ّ
خططوا على مدى أشهر لهذه العملية.
وبحسب الخطة ،تقتحم سيارة مليئة
ب ��امل� �ت� �ف� �ج ��رات ،ي� �ق ��وده ��ا ان �ت �ح ��اري��ون
ب�ه��دف فتح ث�غ��رة ،ال�ع��وائ��ق امل��وج��ودة
ق� � ��رب م �ب �ن��ى س �ي �ت��ي س �ن �ت��ر ف� ��ي ح��ي
ال�ح�م�ي��دي��ة .وم��ن ث��م ت�ت�ح� ّ�رك آل�ي��ة «ب��ي
أم ب ��ي» م�ح�م�ل��ة ب��امل�ت�ف�ج��رات لتقتحم
امل�ب�ن��ى ال�ض�خ��م وت��دم��ره .وه ��ذا املبنى
ي� �ع � ّ�د ال� �ع ��ائ ��ق األك � �ب� ��ر أم� � ��ام م�س�ل�ح��ي
امل �ع��ارض��ة وال �خ��ط ال��دف��اع��ي للجيش.
وف� ��ي م � � ��وازاة ذل � ��ك ،ت �ب��دأ امل �ج �م��وع��ات
ّ
امل �س �ل �ح��ة ب �ش �ك��ل م �ن �ظ��م ب �ش ��ن ه �ج��وم
باتجاه الحميدية ودوار الرئيس .وفي
الوقت نفسه ،تتحرك مجموعات أخرى
ب��ات �ج��اه م�س�ج��د خ��ال��د ب��ن ال��ول �ي��د في
ّ
حي الخالدية إلحداث خرق والسيطرة

على كامل األح�ي��اء .وج��رى االستعداد
للهجوم ف��وق األرض ،وت�ح��ت األرض
عبر األنفاق املتشعبة».
وب �ن� ً
�اء ع�ل��ى ع�م��ل اس�ت�خ�ب��اري وق��ائ��ي،
ُ
ك� �ش ��ف ه � ��ذا امل� �خ� �ط ��ط ،وب � � ��دأ اإلع � � ��داد
لضربة استباقية «عبر نصب كمائن
وزرع ع � �ب� ��وات ،ووض � ��ع س ��وات ��ر ع�ل��ى
ال � �ط� ��رق ال � �ت ��ي ك ��ان ��ت س� �ت� �م � ّ�ر ع �ب��ره��ا
اآلليتان اللتان ّ
تم رصد تفخيخهما».
وب�ع��د إن �ه��اء عملية التفخيخ وحشد
املسلحني ف��ي الحميدية وعند مدخل
حمص القديمة ،وأثناء وضع اللمسات
األخيرة على الهجوم واجتماع قيادات
م� �ع ��ارض ��ة ف� ��ي ال� � �ش � ��ارع ن �ف �س��ه ال� ��ذي
رك �ن��ت ف�ي��ه ال �س �ي��ارة امل�ف�خ�خ��ة االول ��ى،
سقط ص��اروخ «ب��رك��ان» ق��رب السيارة
املفخخة التي انفجرت لينهار املبنى
الذي يوجد فيه قياديون أيضًا .دقائق
وف�ت�ح��ت ال �ن �ي��ران ف��ي ال�ج�ه��ة األخ ��رى،
ح �ي��ث م� �ك ��ان وق� � ��وف آل� �ي ��ة أل � �ـ«ب� ��ي أن
ب ��ي» امل�ف�خ�خ��ة وامل �ج �م��وع��ات امل�ق��ات�ل��ة
بجانبهاّ .
فتم استهدافها بصاروخ «ب
 »10لتنفجر بالكامل.
ُ
وبعد ساعتني من انفجار اآللية ،أطلق
ص� ��اروخ «ب ��رك ��ان» آخ ��ر ب��ال �ت��زام��ن مع
ّ
تجمع املسلحني لسحب جثث رفاقهم.
وك��ان��ت حصيلة ال�ع�م�ل�ي��ة ،بحسب ما
ي � ��روي امل � �ص ��در ،م �ق �ت��ل أك �ث ��ر م ��ن 100
مسلح ،بينهم قياديون.
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ب�ع��د أن ع �م��دت ت�ش�ك�ي�لات امل�ع��ارض��ة
امل�س�ل�ح��ة إل��ى ق�ط��ع ال�ط��ري��ق ال��واص��ل
بني منطقتي نوى وإزرع في محافظة
درعا الجنوبية ،أطلق الجيش شارة
البدء بعملياته املوسعة في املدينة،
ح �ي��ث أح � � ��رزت ق ��وات� ��ه ت �ق��دم��ًا ح� ��ذرًا
ش ��رق امل��دي �ن��ة .وي �ع��ود س�ب��ب ال�ت�ق� ّ�دم
ال �ح��ذر إل��ى تفخيخ ع��دد م��ن األبنية
السكنية ،وم��داخ��ل ال�ح��ارات الفرعية
على الطرق الرئيسية ،باإلضافة إلى
زرع أل�غ��ام على مجمل م��داخ��ل ن��وى.
«هذا ما جعل التقدم على تلك الجبهة
ب �ط �ي �ئ��ًا وم� �ح� �س ��وب ��ًا ،ح� �ي ��ث ي�ن�ت�ظ��ر
ال �ج �ي��ش ان �ت �ه��اء أع �م��ال ال �ك �ش��ف عن
تلك األلغام ،في ظل استمرار املعارك
على مناطق أخرى من ن��وى» ،حسب
م�ص��در ف��ي ق��وات «ال��دف��اع ال��وط�ن��ي».
وفي ّ
رد املعارضة على تقدم الجيش،
استهدفت الفصائل املسلحة نقاطًا
عدة في املحافظة بالسيارات املفخخة
لفك الضغط عن ن��وى ،إذ ّ
فجر «ل��واء
ع��اص�ف��ة ح � ��وران» ،إح ��دى ال �س �ي��ارات
بالقرب م��ن طريق ن��وى ،م��ا أدى إلى
اس�ت�ش�ه��اد أك �ث��ر م��ن أرب �ع��ة م��دن�ي�ين،
وجرح العشرات .وتزامن التفجير مع
تفجير آخر كانت قد ّ
أعدت له «كتيبة
الشهيدين أحمد وحمدي الحمصي»
و«كتيبة أسيل الجبر» ،عبر تجهيز
لغم أرضي على طريق املدينة ،ما أدى
إلى إصابة عشرات املدنيني بجروح.
وعقب تردي األوضاع في نوىّ ،
هدد

قائد «فرقة اليرموك» ومساعد قائد
الجبهة الجنوبية في «الجيش الحر»
ب� �ش ��ار ال ��زع� �ب ��ي« ،ال� �ن� �ظ ��ام ال� �س ��وري
ب ��اس� �ت� �ه ��داف م� �س ��اك ��ن ض� �ب ��اط ��ه ف��ي
م �ن �ط �ق �ت��ي إزرع وال� �ص� �ن� �م�ي�ن ،ح�ت��ى
ل � ��و اض � �ط� ��ر األم� � � ��ر إل � � ��ى ال �ع �م �ل �ي��ات
االنتحارية» .وك��ان لتوسيع الجيش
ع� �م� �ل� �ي ��ات ��ه ش� � �م � ��ال م� ��دي � �ن� ��ة درع� � � ��ا،
انعكاس ف��ي أداء املعارضة املسلحة
ه �ن��اك ،ح �ي��ث خ �س��ر م�ق��ات�ل��وه��ا أك�ب��ر
م� �س� �ت ��ودع ��ات ال ��ذخ� �ي ��رة واألس �ل �ح��ة
الخفيفة واملتوسطة في مدينة داعل.
ع �ل��ى ص�ع�ي��د آخ� ��ر ،اس �ت �ه��دف س�لاح
الجو تحصينات املعارضة في بلدة
ً
داريا ،التي تشهد تصعيدًا متواصال
ف� � ��ي االش� � �ت� � �ب � ��اك � ��ات ال� � � ��دائ� � � ��رة ع �ل��ى
الجبهة الشمالية الغربية للمدينة.
واستطاعت وح��دات الجيش تدمير
أح� ��د م �س �ت��ودع��ات ال��ذخ �ي��رة و«م �ق��ر
االرت �ب ��اط» ال�ت��اب��ع مل�ق��ات�ل��ي «الجيش
الحر» .مصدر عسكري مسؤول كشف
لـ«األخبار» أن «التوجه العام للجيش
يذهب نحو حسم الصراع على جبهة
داري ��ا» ،غير أن «ه��ذا ال�ك�لام ال يعني
أن امل �ع��رك��ة س�ت�ح�س��م خ �ل�ال ي��وم�ين،
وال � �س � �ب� ��ب ف � ��ي ذل� � ��ك ي � �ع� ��ود الت� �خ ��اذ
ّ
مقار
املسلحني م��ن األبنية السكنية

خسرت المعارضة
أكبر مستودعات األسلحة
في مدينة داعل

ّ
ل �ه��م ،ل �ه��ذا ي�ج��ب أن ت��ت�س��م ت�ح��رك��ات
الجيش وضرباته بالكثير من الدقة».
وي��ؤك��د امل �ص��در ذات ��ه أن ال �ع��دي��د من
م�ق��ات�ل��ي امل �ع��ارض��ة «ب��ات��وا يبحثون
جديًا االنتقال إلى أماكن أخرى ،لكننا
ل ��ن ن �س �م��ح ب ��ذل ��ك ،ف��االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
امل� �ط ��روح ��ة ه� ��ي إم � ��ا ح �س ��م امل �ع��رك��ة
أو االت � �ج� ��اه ن �ح ��و ت �س��وي ��ة أوض � ��اع
م��ن ي ��ري ��د» .وف ��ي ال�ج�ب�ه��ة ال�ش�م��ال�ي��ة

ل �ل �غ��وط��ة ال� �ش ��رق� �ي ��ة ،ث � ّ�ب ��ت ال �ج �ي��ش
مواقعه التي تمكن من دخولها منذ
ّ
بداية الشهر إلى جوبر ،ففيما نظفت
وحداته جيوب املسلحني في األحياء
الشمالية ،تقدمت العناصر الراجلة
ب��ات �ج��اه ال � �ش� ��رق ،ف ��ي م �ح��اول��ة مل�ن��ع
وصول اإلم��دادات من جهة عني ترما
التي تحاول بعض «كتائبها» إحداث
خ � ��رق ع �ل��ى ال� �ط ��ري ��ق ال � ��دول � ��ي .وف��ي
املليحة ،قتل أكثر من عشرة مسلحني
خ�ل��ال االش �ت �ب ��اك ��ات ال �ت ��ي ت�ش�ه��ده��ا
م ��زارع ال�ط�ب��اخ��ة ،ف��ي القسم الشرقي
م��ن امل��دي �ن��ة .وف�ي�م��ا اس�ت�م��ر القصف
امل� � ��روح� � ��ي ع� �ل ��ى امل� � � � � ��زارع ال �ش ��رق �ي ��ة
ل �ل �م �ل �ي �ح��ة ،أغ� � ��ار س �ل��اح ال� �ج ��و ع�ل��ى
أط ��راف منطقة زب��دي��ن ،ال�ت��ي شهدت
محاوالت لتسلل املسلحني منها في
اتجاه عمق املليحة.
وفي ما بدا أنه إطالق لصفارة اإلنذار
ب �ف��رط ع �ق��د ال �ت �س��وي��ة ف��ي معضمية
ال�ش��ام ،شهدت األط��راف الشرقية من
املدينة اشتباكات عنيفة ،هي األولى
من نوعها منذ أن جرى االتفاق على
التسوية أواخر العام املاضي.

«إرادتنا أقوى من سالحكم»
ع �ل��ى ص �ع �ي��د آخ � ��ر ،خ� ��رج ال �ع �ش��رات
م��ن أب �ن��اء منطقة ال��زب��دان��ي ،شمالي
دم �ش��ق ،ف��ي ت �ظ��اه��رات ج��ال��ت بعض
ال � � � �ش � � ��وارع ظ � �ه� ��ر أم � � � ��س ،م �ط��ال �ب�ي�ن
ب�م��واص�ل��ة امل �ب��اح �ث��ات ال�س��اع�ي��ة إل��ى
إن �ج��از ال�ت�س��وي��ة ف��ي امل�ن� ّط�ق��ة .وأت��ت
ال � �ت � �ظ� ��اه� ��رات ع� �ق ��ب ت� �ع ��ث ��ر ش �ه��دت��ه
ال� �ت� �س ��وي ��ة ،ع� �ن ��دم ��ا ك � ��ان م� ��ن امل� �ق ��رر
التوصل إلى اتفاق واضح للمصالحة،
غير أن «غياب وزير املصالحة (علي
حيدر) عن االجتماع ،بعد وع��ده لنا
ب��ال �ح �ض��ور ،دف ��ع ال �ط��رف اآلخ� ��ر إل��ى
ت��أج�ي��ل العملية ح�ت��ى إش �ع��ار آخ��ر»،
يقول عمار مهنا ،أحد مسؤولي لجنة
التواصل بني الطرفني .ويؤكد مهنا
ل �ـ«األخ �ب ��ار» أن ال �ت �ظ��اه��رات ل��م تكن
م��ع أح ��د ال �ط��رف�ي�ن ،ب��ل رف �ع��ت ش�ع��ار
«إرادت�ن��ا أق��وى من سالحكم» .وحول
ال�ت�س��وي��ة ،أك��د م�ص��در مطلع أن�ه��ا لم
تنتهِ بعد ،والتواصل سيستمر خالل
األي��ام املقبلة ،كاشفًا أن��ه «ق��د نسمع
عن االنتهاء من البنود خالل أسبوع
واحد».

باريس« :االئتالف» بعثة ديبلوماسية

يسعى الجيش شق طريق نحو حندرات وشمال مخيمها (أ ف ب)

«داعش» على بلدة الجولة في ريف دير
ال � ��زور .وق ��ال امل��رص��د ال �س ��وري لحقوق
اإلنسان إن «داع��ش» بات مسيطرًا على
غالبية مناطق دير الزور الواقعة شرقي
مجرى نهر ال�ف��رات .وف� ّ�ج��رت «النصرة»
أم ��س ال�ج�س��ر ال��واق��ع ب�ي�ن ق��ري�ت��ي ال�ق��ال
وال�ح�ج�ن��ة ف��ي امل�ح��اف�ظ��ة لقطع الطريق
أم� � ��ام ت � �ق � ّ�دم «داع � � � ��ش» .ون �ق �ل��ت م��واق��ع
ت��اب�ع��ة للمعارضة أن ال�ق��ائ��د العسكري

لـ«لواء أنصار السنة» التابع لـ«الجيش
الحر» املدعو يوسف الدحام ،أصيب في
االشتباكات ُضد «داعش» في دير الزور.
وف ��ي ال ��رق ��ة ،ن �ش��ر ش��ري��ط م �ص��ور ظهر
فيه تحرير  48شخصًا ك��ان ق��د أسرهم
تنظيم «داعش» ،في وقت أغار فيه سالح
الجو السوري على  4حواجز لـ«داعش»
داخل مدينة الرقة ،ما أدى إلى مقتل 25
مسلحًا.

بعد يومني من لقاء الرئيس الفرنسي
ف��ران�س��وا ه��والن��د ورئ�ي��س «االئ �ت�لاف»
أحمد الجربا ،أعلنت وزارة الخارجية
ال � �ف � ��رن� � �س � �ي � ��ة ،أم� � � � � ��س ،ع � ��زم� � �ه � ��ا م �ن��ح
«االئ � �ت �ل�اف» ال �س ��وري امل �ع ��ارض صفة
ال �ب �ع �ث��ة ال��دي �ب �ل��وم��اس �ي��ة وت�خ�ص�ي��ص
مبنى له إلقامة سفارة في باريس.
وق� ��ال س�ف�ي��ر «االئ � �ت �ل�اف» ف ��ي ف��رن�س��ا،
م � �ن � ��ذر م� � ��اخ� � ��وس ،ب � � � � � ��دوره ،إن ف �ت��ح
ّ
س � �ف� ��ارة ف� ��ي ب� ��اري� ��س ي � �ع � ّ�د «اع� �ت ��راف ��ًا
سياسيًا» .وأض��اف ،في حديث لوكالة
ُ
�وظ��ف ع ��دد من
«األن� ��اض� ��ول»ّ ،أن� ��ه س��ي� َّ
األش�خ��اص للقيام بالوظائف اإلداري��ة
بها .واستدرك أن «السفارة تحتاج إلى
ّ
اع�ت��راف ق��ان��ون��ي ،ك��ي نستطيع إعطاء
جوازات سفر ،ووثائق خاصة كوثائق
ال��والدات والوفيات وال��زواج وغيرها».
وع � � ��ن م� � �ص � ��ادر ال � �ت � �م ��وي ��ل ل �ل �س �ف ��ارة
وألعمالها وموظفيها ،ق��ال م��اخ��وس،
إن ال �ف��رن �س �ي�ين س �ي �ق��وم��ون ب�ت�ج�ه�ي��ز
ّ
أثاثها ومستلزماتها اإلدارية.
في سياق آخ��ر ،أعلن املندوب الروسي
ف��ي األم ��م امل�ت�ح��دة ،فيتالي ت�ش��ورك�ين،
أن ب�لاده ستستخدم حق النقض ضد
مشروع قرار فرنسي ّ
ينص على احالة
الجرائم التي ارتكبت في سوريا أمام

ُ
وسي َ
طرح
املحكمة الجنائية ال��دول�ي��ة،
على التصويت اليوم في مجلس األمن
الدولي.
وأضاف« :نعتبر أن طرح هذا املشروع
على التصويت ه��و بمثابة ض��رب من
الدعاية سيسيء الى جهودنا املشتركة
ف ��ي م �ح��اول��ة ل �ح��ل االزم � ��ة ف ��ي س��وري��ا
سياسيًا».
من جهته ،دعا الناطق الرسمي باسم
«االئ � �ت �ل��اف» امل � �ع� ��ارض ،ل� ��ؤي ص��اف��ي،
روسيا إلى عدم استخدام حق النقض،
وطالب موسكو «بتحمل مسؤوليتها
اإلنسانية والقانونية واألخالقية أمام
املجتمع الدولي».
ف� � ��ي س� � �ي � ��اق آخ � � � � ��ر ،أج � � � � ��رى وف � � � ��د م��ن
«االئ �ت�ل�اف» ،م�م�ث� ًلا بأمينه ال�ع��ام ب��در
جاموس ،أول من أم��س ،ومدير اإلدارة
�اء
السياسية ع�ب��د األح ��د أس�ط�ي�ف��و ،ل�ق� ً
م��ع وف��د م��ن منظمة «م�ج��اه��دي خلق»
اإليرانية املعارضة .وقال جاموس ،في
تصريح لوكالة «األناضول» ،إن اللقاء
ّ
«ك � ��ان ل �ل �ت �ع��ارف ول �ت �ن �س �ي��ق ال �ج �ه��ود
وتبادل الخبرات» .وأشار إلى أن اللقاء
بناء على طلب املعارضة اإليرانية،
جاء ً
وج ��رى ف��ي أح ��د ال �ف �ن��ادق ال�ب��اري�س�ي��ة،
دون اإلش � ��ارة إل ��ى م�م�ث�ل��ي «م�ج��اه��دي

خلق» في اللقاء.
إل � � ��ى ذل � � � ��ك ،ن � �ف� ��ى ال� ��رئ � �ي� ��س ال� �س ��اب ��ق
لـ«االئتالف» ،معاذ الخطيب ،ما جرى
ت ��داول ��ه ف��ي وس��ائ��ل اع�لام �ي��ة مختلفة
ح� ��ول ت �ش �ك �ي��ل ك� �ي ��ان س �ي��اس��ي ج��دي��د
ي�ح�م��ل م �ب��ادرة ت�ف��اوض�ي��ة ج��دي��دة مع
ال �ح �ك��وم��ة ال �س��وري��ة ب��رع��اي��ة م�ص��ري��ة.
وف� � ��ي ب � �ي ��ان ل� � ��ه ،ع� �ل ��ى ص �ف �ح �ت��ه ع�ل��ى
م ��وق ��ع «ف� �ي� �س� �ب ��وك» ،أش� � ��ار ال �خ �ط �ي��ب
إل��ى أن ال�ل�ق��اء ال ��ذي ج�م�ع��ه وع ��ددًا من
ّ
ش �خ �ص �ي��ات امل� �ع ��ارض ��ة ال� �س ��وري ��ة م��ع
وزي��ر الخارجية امل�ص��ري نبيل فهمي،
األس�ب��وع ال�ج��اري ،ل��م يتطرق لتشكيل
ك �ي��ان س �ي��اس��ي ج��دي��د م ��ن امل �ع��ارض��ة.
وش � ��ارك ف��ي ه ��ذا ال �ل �ق��اء م�م�ث��ل «ه�ي�ئ��ة
ال�ت�ن�س�ي��ق» ف��ي امل�ه�ج��ر ال �س��اب��ق هيثم
م � �ن ��اع ،ع �ض��و ال �ه �ي �ئ��ة ع� � ��ارف دل �ي �ل��ة،
والعضو السابق في «االئتالف» وليد
البني ،واملمثل السوري جمال سليمان
في القاهرة.
وأك� � � ��د ب � �ي� ��ان ص� � � ��ادر ع � ��ن ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
امل� �ص ��ري ��ة أن ال � �ه� ��دف م� ��ن ال� �ل� �ق ��اء ه��و
ّ
«االس� �ت� �م ��اع إل� ��ى رؤي � ��ة ال �ش �خ �ص �ي��ات
ال �س ��وري ��ة ال �ت��ي ض �م �ه��ا ب �ش��أن كيفية
إيجاد حل لألزمة السورية».
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)

