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مشهد ميداني

تحليل إخباري

الفوعة وكفريا :الصمود أجبر «القاعدة»
وأخواته على دخول الهدنة
أثمر صمود «لجان»
كفريا والفوعة والقصف
العنيف لمناطق سيطرة
المسلحين في ريف إدلب
ومضايا في ريف دمشق
قبول قادة المسلحين
هدنة إنسانية لـ 48ساعة،
شملت البلدتين اإلدلبيتين
والزبداني ومضايا
سائر اسليم
أدى فـشــل مسلحي «تنظيم الـقــاعــدة
ف ــي بـ ــاد الـ ـش ــام ـ ـ ـ ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة»،
وحـلـيـفـيــه «ج ـنــد األق ـص ــى» و«أحـ ــرار
ال ـ ـشـ ــام» ف ــي ه ـجــوم ـهــم األخـ ـي ــر عـلــى
بلدتي الفوعة وكفريا ،في ريف إدلب
الشمالي الشرقي ،إلى قبولهم بهدنة
جديدة تشمل الزبداني ومضايا في
ريف دمشق.
فــإلــى جــانــب ّ
تكبدهم خسائر فادحة
(أكـ ـث ــر م ــن  100ق ـت ـي ــل) ،كـ ــان لـعــامــل
ال ـق ـص ــف ال ـع ـن ـي ــف ل ـب ـل ــدت ــي م ـضــايــا
والـ ــزبـ ــدانـ ــي وملـ ــواقـ ــع امل ـس ـل ـح ــن فــي
القرى املـجــاورة لكفريا والفوعة دور
فــي االت ـف ــاق عـلــى ال ـهــدنــة ال ـتــي بــدأت
ً
ابتداء من
مفاعيلها يوم أمس األحد،
الـ 12ظهرًا ،ملدة  48ساعة.
ّ
وأوج ـ ــد االس ـت ـه ــداف امل ــرك ــز للجيش
خالفًا بني «أحرار الشام» و«القاعدة»،
إذ ّضغطت األولى للدخول في هدنة،
تجنبًا لوقوع مجزرة بحق مسلحيها
امل ـح ــاص ــري ــن ف ــي الـ ــزبـ ــدانـ ــي ،ووق ــف
االستنزاف في الهجوم على البلدتني
اإلدلبيتني.
وواف ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــت «الـ ـ ـ ـّنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرة» ع ـ ـلـ ــى ط ـل ــب
«األحرار» بتدخل تركي ،لتطلب أنقرة
م ــن ط ـه ــران ال ـت ــواص ــل م ــع الـسـلـطــات
السورية لالتفاق على الهدنة.
وتناقلت مواقع عــدة قائمة ل ــ 25بندًا
ق ـيــل إن ـهــا ب ـنــود االتـ ـف ــاق ،وتـضـمـنــت
«وقـ ـ ـ ـ ــف إطـ ـ ـ ـ ــاق ال ـ ـ ـنـ ـ ــار فـ ـ ــي م ـن ــاط ــق
ال ــزب ــدان ــي ،مـضــايــا ،ب ـقــن ،ســرغــايــا»،
إضافة إلى عدد من البلدات اإلدلبية.
وجـ ــاء فـيـهــا أي ـض ــا أن «ي ـخ ــرج كــامــل
املـقــاتـلــن مــن الــزبــدانــي ،مــع مــن أحـ ّـب
من عائالتهم ،شرط أن تكون وجهتهم
إدلـ ـ ـ ـ ــب» ،فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،يـ ـت ــم «إخـ ـ ـ ــراج
الــراغ ـبــن م ــن ال ـن ـســاء واألطـ ـف ــال دون
الثامنة عشرة والرجال فوق الخمسني

سوريا

من الفوعة وكفريا ،بحيث ال يزيدوا
على عشرة آالف شخص».
أم ـ ـ ــا خ ـ ـ ـ ــروج م ـس ـل ـح ــي مـ ـض ــاي ــا فــا
يشملهم االتفاق ،ولكن يسمح بإخراج
الجرحى ذوي الحاالت الصعبة ،عبر
الهالل األحمر بإشراف األمم املتحدة،
في حني يدخل فريق طبي إلى الفوعة
وكـ ـف ــري ــا (تـ ـ ـح ـ ــدده األم ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة)،
ويحدد الجرحى الذين يمكن عالجهم
داخـ ـ ــل ال ـب ـل ــدت ــن .أمـ ــا ال ــراغـ ـب ــون فــي
ال ـخ ــروج ،فيحتسبوا ضـمــن العشرة
آالف .وت ـش ـم ــل ال ـت ـه ــدئ ــة ،ح ـس ــب مــا
س ـ ّـرب« ،إي ـقــاف الـخـطــوات الـعــدائـيــة»،
كإغالق الطريق اإلنساني إلى الفوعة
وكفريا أو إغــاق املنافذ إلــى مضايا
وبقني وسرغايا.
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،ت ـ ـش ـ ـيـ ــر مـ ـعـ ـل ــوم ــات
«األخبار» إلى ّأن ما ّ
سرب ال يزال في
إطار التكهنات ورهن املفاوضات بني
األطراف املعنية .وخرج أمس عناصر
«ال ـ ـ ـقـ ـ ــاعـ ـ ــدة» و«الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزب اإلسـ ــامـ ــي
الـتــركـسـتــانــي» واملـسـلـحــون األجــانــب

طلبت أنقرة من
طهران التواصل مع
دمشق لالتفاق
على الهدنة

ّ
وعائالتهم في تظاهرة في بلدة بنش
اإلدل ـب ـي ــة مـطــالـبــن بــإف ـشــال ال ـهــدنــة،
وال ـ ــدخ ـ ــول ف ــي امل ــرحـ ـل ــة ال ـث ــال ـث ــة مــن
الهجوم ،إال أن «أحــرار الشام» هددت
باالنسحاب إن حصل ذلك.
وف ـ ــي دمـ ـش ــق ،ت ـس ـت ـمــر االش ـت ـب ــاك ــات
ال ـع ـن ـي ـف ــة ب ـ ــن م ـس ـل ـح ــي «االت ـ ـح ـ ــاد
اإلســامــي ألجـنــاد ال ـشــام» و«داع ــش»
في حي التضامن ،جنوبي العاصمة،
وس ــط تـقــدم ل ــ«األج ـنــاد» واسـتـهــداف
ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ألمـ ـ ــاكـ ـ ــن االش ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــاك .أمـ ــا
فـ ــي الـ ـغ ــوط ــة الـ ـش ــرقـ ـي ــة ،ف ـت ـت ــواص ــل
االش ـت ـبــاكــات بــن الـجـيــش ومسلحي
«جيش اإلســام» في الجبال املحيطة
ب ـ ـضـ ــاح ـ ـيـ ــة األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ،ش ـ ـ ـمـ ـ ــال ش ـ ــرق
العاصمة .كذلك ،أعلن مسلحو «جيش
االس ـ ـ ــام» س ـي ـطــرت ـهــم ع ـلــى جـ ــزء من
أوتــوس ـتــراد دمـشــق ـ ـ حـمــص الــدولــي
(أقل من  5كلم) .وعلى الجهة املقابلة،
أغـ ـ ـ ــار سـ ـ ــاح ال ـ ـجـ ــو عـ ـل ــى ت ـج ـم ـعــات
مسلحي «لـ ــواء ش ـهــداء اإلسـ ــام» في
بلدة داريــا ،في الغوطة الغربية .وفي
س ـيــاق مـنـفـصــل ،ع ـقــد مـسـلـحــو بـلــدة
الطيبة ،في الريف الغربي للعاصمة،
ه ــدن ــة م ــع ال ـج ـي ــش ،ب ـي ـن ـمــا رفـضـهــا
«لــواء األنصار» التابع لـ«جبهة ثوار
سوريا».
وفــي حلب ،سقط  14شهيدًا وأصيب
 33آخـ ـ ـ ــرون ،ب ـي ـن ـهــم أطـ ـف ــال ون ـس ــاء،
إث ـ ــر هـ ـج ــوم صـ ــاروخـ ــي لـلـمـسـلـحــن
ع ـل ــى ح ـ ّـي ــي املـ ـ ـي ـ ــدان والـ ـسـ ـي ــد ع ـلــي،
ش ـمــالــي امل ــدي ـن ــة .وش ـه ــد ح ــي صــاح
الــديــن اشتباكات عنيفة بــن الجيش
واملـ ـسـ ـلـ ـح ــن ،بـ ــال ـ ـتـ ــوزاي مـ ــع غ ـ ــارات
ل ـســاح ال ـجــو عـلــى م ــواق ــع املسلحني
في حي الشيخ خضر شرقي املدينة.
وفــي الــريــف الشمالي ،فجرت «جبهة
األص ــال ــة والـتـنـمـيــة» س ـيــارة مفخخة
بالقرب مــن مقر ل ــ«داعــش» ،فــي قرية
حــربــل ،كــذلــك أعـلــن مسلحو «الجبهة
الـشــامـيــة» تفجيرهم لـعــربــة مفخخة
يـقــودهــا انـتـحــاري مــن «داع ــش» على
طريق حربل ـ احرص.
وفــي سـيــاق منفصل ،أعـلــن أحــد قــادة
«ال ـش ــام ـي ــة» دخ ـ ــول  100م ـس ـلــح إلــى
ال ــري ــف ال ـش ـم ــال ــي ،ض ـم ــن ال ـبــرنــامــج
األميركي لـ«تدريب وتسليح املعارضة
املـعـتــدلــة» .ومــن جهة أخ ــرى ،انسحب
رئـ ـي ــس أركـ ـ ـ ــان «الـ ـف ــرق ــة  30مـ ـش ــاة»،
ال ـتــاب ـعــة ل ـ ــ« ال ـج ـيــش الـ ـح ــر» ،محمد
الـ ـض ــاه ــر ،م ـن ـه ــا ،ن ـت ـي ـجــة الـ ـب ــطء فــي
تنفيذ «برنامج التدريب وعدم تجهيز
أعـ ـ ــداد كــاف ـيــة م ــن امل ـت ــدرب ــن وتــأمــن
االحتياجات األساسية للفرقة».

لهذه األسباب لن ينجح نتنياهو
في موسكو
يحيى دبوق
األوض ــاع فــي ســوريــا تتجه لتكون أكثر تعقيدًا مــن ناحية إســرائـيــل .دخــول العامل الروسي
العسكري املباشر ،وبالحجم ّ
املقدر أن يصل اليه ،من شأنه التأثير سلبًا على خيارات تل أبيب
وإمكاناتها تجاه الساحة السورية وتموضع أعدائها فيها.
زيارة رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامني نتنياهو ملوسكو ،التي من املزمع إجراؤها اليوم ،تأتي
في سياق معالجة هذا التعقيد .الزيارة املنسقة مسبقًا مع الواليات املتحدة ،جاءت بطبيعة الحال
بعد تقديرات وضع عسكرية وسياسية وعلى أعلى املستويات ،خلصت الى ضرورة االتصال
بالروس ،ومحاولة إيجاد «قواعد تنسيق» من نوع ما ،منعًا لوقوع األسوأ بني الجانبني ،وتحديدًا
في مرحلة إنهاء الجاهزية واالستعداد الروسيني ،للتدخل العسكري في سوريا.
إال ّأن أسباب القلق االسرائيلي تتجاوز املعلن عنه ،وهي ال تقتصر فقط على السالح «الكاسر
للتوازن» املتدفق بكثرة في اآلونــة االخيرة الى سوريا ،كما تقول تل أبيب ،وإمكانات وصول
جزء منه الى حزب الله ،أو على مسألة احتكاك عسكري مفترض غير مقصود مع الروس ،بل
تتصل بالحرب السورية نفسها ومصيرها والتحول فيها ،باتجاه تثبيت وتعزيز موقع أعدائها.
التنسيق والتعاون املباشر وامليداني ،بني الروس وااليرانيني والجيش السوري وحزب الله ،كما
ّ
تقدر تل أبيب لآلتي القريب من االيام ،مع االمكانات العسكرية والتقنية الهائلة التي قد تتوافر
ألعدائها ،يجعالن من السالح الكاسر للتوازن وعبوره الى لبنان مجرد تفصيل صغير ال أكثر،
رغم االهمية الكبيرة التي يوليها االسرائيليون لهذا التفصيل.
إال أن تل أبيب تدرك جيدًا ّأن التدخل العسكري الروسي في سوريا هو أكبر بكثير من قدرتها
على مواجهته ،خاصة أن الحليف االميركي االكبر يبدي «تفهمًا» من نوع ما للخطوة الروسية،
رغــم الخالف في املقاصد النهائية لهذا التدخل .ومــع فقدان واشنطن للحماسة والرغبة في
مواجهة موسكو ،بل وربما أيضًا مجاراتها ،فال يبقى أمــام إسرائيل إال التعايش مع الواقع
الجديد ،ومحاولة ّ
الحد من تداعياته السلبية على أمنها.
جل ما يمكن لتل أبيب أن تقوم به هو تلمس تفاهم ما مع موسكو ،يسمح لها باملحافظة على
الحد االدنــى من مصالحها في سوريا ،وفي أقل تقدير ،محاولة فتح «قناة اتصال» عسكرية
ّ
واستخبارية مباشرة ،وإن أمكن «قواعد تنسيق» عسكرية ،تمكنها من املحافظة على خطوطها
الحمراء تجاه الساحة السورية ،رغم أن التنسيق العسكري مع الروس ،كما تطلب تل أبيب ،قد
يكون متعذرًا ودونه عقبات موضوعية ،ربطًا بالتنسيق املفترض واألكبر للمرحلة املقبلة بني
الروس وأعداء إسرائيل :إيران وحزب الله ،والجيش السوري.
واذا كانت إسرائيل ستحصل على شيء ما ،أقله وعود من الجانب الروسي بأن ال ينزلق سالح
متطور الى حزب الله ،إال أنها على الصعيد االستراتيجي ،أي بشأن ما يتعلق بالحرب السورية
ومصيرها ،ال يمكنها أن تستحصل من موسكو على شيء ،وتكتفي بتوصيف الواقع وتقدير
مآالتهً ،
بناء على ما املستجدات ،والواقع الجديد في سوريا.
هل سيتمكن نتنياهو من تحقيق أهــداف الــزيــارة؟ نعم ،ولكن .نعم سيسمع من بوتني ،ومن
مساعديه ،ما يريد أن يسمعه منهم :سلة تطمينات ووعود ،بما يشمل االعراب عن الحرص على
أن ال ينزلق سالح نوعي فتاك الى حزب الله ،مع الوعد بالبحث عن آلية تنسيق ما ،في املجال
الجوي السوري ،تمنع االحتكاك بني الجانبني .أما الـ«لكن» ،فتدركها تل أبيب جيدًا ،ومسبقًا.
فأسباب قلق الجيش االسرائيلي بشأن الحد من قدرته على املناورة وشن هجمات ضد أعدائه
في سوريا ،ليست ألنه ال يوجد تنسيق مع الروس في املجال الجوي السوري ،املشكلة تتمثل
في الوجود العسكري الروسي نفسه كما هو مخطط ،وفي الوسائل القتالية والتقنية املرافقة
له ،سواء حصل التنسيق أو لم يحصل .وتل أبيب تدرك أيضًا أن التنسيق العسكري مع الروس
مطلوب لذاته كي يمنع االحتكاك غير املرغوب فيه ،لكنه يؤدي في ذاته الى ما من شأنه إفشال
أي نشاط عسكري إسرائيلي ،خاصة أن التنسيق يكشف النيات العدائية مسبقًا أمام الجيش
الروسي ،الــذي يفترض أن يحارب جنبًا الى جنب ،مع نفس الجهات املستهدفة من االنشطة
االسرائيلية العدائية :الجيش السوري وحزب الله.
ّ
مضي الروس قدمًا في خططتهم العسكرية في
يفترض بإسرائيل من اآلن والحقًا ،في حال
سوريا ،أن تكون أكثر حذرًا ،والى حد كبير وغير مسبوق ،في اختيار أهدافها وأسلوب عملها
والحرص املسبق والشديد على امتالك صورة استخبارية ممتازة قبل أن تقوم بأي عمل عدائي
فــوق االراض ــي الـســوريــة ،مــع إدراكـهــا أيضًا أن املناطق التي سينتشر فيها الجيش الروسي
ّ
محصنة أمــام الضربات ،مع تنسيق أو بال
ومساحة نشاطه العسكري ،باتت من اآلن شبه
تنسيق.

تقرير

ّ
ّ
ّ
الجئون سوريون في مهب االعتداءات التركية
صهيب عنجريني
لـ ــم ت ـ ُـع ــد ت ــرك ـ ّـي ــا فـ ــي ن ـظ ــر ك ـث ـيــر مــن
ّ
الفارين من جحيم الحرب
السوريني ّ
ّ
هي «الجنة املوعودة» .هذه السردية
التي َ
لقيت رواجًا كبيرًا في السنوات
املــاض ـيــة اخ ـت ـفــت م ــن الـ ـت ــداول خــال
ّ
ّ
محلها روايـ ٌ
ـات
العام الجاري ،لتحل
ٌ
مضايقات وحوادث تطاول
كثيرة عن
ٍ
ّ
ال ـســوريــن داخ ــل األراضـ ــي الـتــركــيــة،
وبـتـنــاســب طـ ـ ّ
ـردي مــع ارت ـف ــاع نسبة
ّ
ال ـسـ ّ
ـوريــن الــذيــن ات ـخ ــذوا مــن تركيا
ّ
ممرًا شبه إجباري على طريق اللجوء
ً
إلــى دول االتـحــاد األوروب ــي .وعــاوة
عـلــى ازدهـ ــار عـمــل مــافـيــات التهريب
ّ
جهات وأشخاص
التركية بغطاء من
ٍ
ّ
داخ ــل األج ـهــزة الـتــركــيــة ،تــزايــدت في
اآلون ـ ـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة حـ ـ ــاالت اس ـت ـه ــداف
زوارق خفر السواحل التركي ملراكب
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خفر السواحل
أجبر ّ
ًّ
كل منا على دفع
 25دوالرا
ُّ
تـ ـق ــل مـ ـه ــاج ــري ــن فـ ــي ط ــري ـق ـه ــم إل ــى
ّ
ال ـج ــزر ال ـيــونــانــيــة املـ ـج ــاورة ،وفيما
اقتصر تناول الظاهرة على أحاديث
عـ ّ
ـام ــة راج ـ ــت ع ـبــر م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االجـتـمــاعــي مــن دون تــوثـيــق دقـيّــق،
فقد ُس ّجلت أخيرًا حالة اعتداء موثقة
ّ
انتهت بإغراق يخت ما خلف أكثر من
َ
ّ
عشرين حالة غــرق بني ركــابــه ،منهم

ّ
وأكــدت روايـ ٌ
ـات ّ
عدة
سيدات وأطفال.
ّ
سياحيًا كــان قــد انطلق في
أن يختًا
ال ـخــامــس ع ـشــر م ــن ال ـش ـهــر ال ـج ــاري
مــن مــديـنــة ب ـ ــودروم الـتــركـ ّـيــة قــاصـدًا
ج ـ ــزي ـ ــرة ك ـ ـ ــوس الـ ـي ــون ــانـ ـي ــة وع ـل ــى
متنه  150سـ ّ
ـوريــا على األق ــل .ووفقًا
للروايات املتقاطعة فقد «قــام مركب
ّ
التركية ،يحمل
تابع لخفر السواحل
الـ ـ ّـرقـ ــم  302بـ ـمـ ـط ــاردة ال ـي ـخ ــت بـعــد
انـطــاقــه بـقـلـيــل .وب ـعــد رف ــض سائق
الـيـخــت الـتــوقــف أطـلــق عـنــاصــر خفر
ال ـس ــواح ــل ً ال ــرص ــاص ف ــي الـ ـه ــواء ما
ّ
خلف حالة من الذعر والفوضى بني
مـسـتـقـلــي الـ ـيـ ـخ ــت» .ك ــذل ــك «اس ـت ـم ـ ّـر
املركب التركي بالدوران حول اليخت،
وق ـ ــام ال ـع ـن ــاص ــر ب ـت ــوج ـي ــهِ خــراط ـيــم
مياه نحو اليخت بغية ملئه باملياه،
ّ
محمد ،الــذي تربطه صلة
وإغــراقــه».
قربى بأحد الناجني من الحادثة قال

ّ
ّ
ل ــ«األخ ـبــار» إن ــه تمكن مــن التواصل
مــع قــريـبــه «بـعــد ال ـحــادثــة بـيــومـ ّـن».
ون ـق ــل ال ـش ــاب ع ــنّ قــري ـبــه (مـتـحــفـظــا
على ذكر اسمه ،ألنه ما زال في قبضة
ّ
ّ
التركية) قوله إن «اليخت
السلطات
َ
ّ
عت داخله،
تجم
التي
املياه
بفعل
غرق
ّ
وبفعل حــالــة الفوضى والــذعــر التي
ّ
خــلـفـتـهــا إجـ ـ ـ ــراءات خ ـفــر ال ـس ــواح ــل.
ليأتي بعدها مركب آخر تابع لخفر
السواحل ويبدأ انتشال ركاب اليخت
الـ ــذيـ ــن غ ـ ــرق م ـن ـه ــم حـ ــوالـ ــى ثــاثــن
شخصًا» .ووفقًا للمصدر ذاتــه ،فقد
قامت السلطات التركية بـ«احتجاز
ُ َ َ
املنتشلني ملدة يومني في مركز تابع
للجندرمة التركية في مدينة بودروم،
قـبــل أن ُيـنـقـلــوا إل ــى «ب ـيــت الضيافة
الـعـثـمــانـ ّـيــة» (ف ــي مــديـنــة عـثـمــانـ ّـيــة)،
ّ
يستمر احتجاز معظمهم حتى
حيث
ّ
ّ
ٌ
اآلن» .روايـ ـ ـ ــات مـتـقــاطـعــة أكـ ـ ــدت أن

احـتـجــاز ه ــؤالء «مستمر فــي ظــروف
ّ
غير انسانية» .ويبدو أن انتشار هذه
األن ـبــاء ،وال ـبــدء فــي تــداولـهــا قــد دفع
بعض السوريني ممن ّ
مروا بتجارب
مماثلة إل ــى الـحــديــث عــن تجاربهم،
ب ـع ــدم ــا وصـ ـل ــوا إلـ ــى ب ــر األم ـ ـ ــان فــي
ّأوروبـ ــا .وذك ـ َـر غـيـ ُـر واح ـ ٍـد مــن هــؤالء
أنــه تـعـ ّـرض لالحتجاز على يــد خفر
ال ـس ــواح ــل ال ـتــركـ ّـيــة أث ـن ــاء مـحــاولـتــه
ّ
الـ ـسـ ـف ــر ت ـه ــري ـب ــا عـ ـب ــر الـ ـبـ ـح ــر ،وأن
تسوية األمور كانت تجري بعد دفع
ّ
ك ــل مــن املـحـتـجــزيــن مبلغًا مــن امل ــال.
يقول عــدنـ ّـان «قبل نجاح محاولتنا
األخيرة ،كنا ضحايا محاولة إبحار
ف ــاشـ ـل ــة ،ح ـي ــث ألـ ـق ــى ع ـن ــاص ــر خـفــر
الـ ـس ــواح ــل ال ـ ّق ـب ــض ع ـل ـي ـن ــا ،وجـ ــرى
إج ـبــار كــل مــنــا عـلــى دف ــع  25دوالرًا،
وم ـصــاريــف الـنـقــل إل ــى أق ــرب مدينة
ّ
ّ
ساحلية».
تركية غير

