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سوريا

الحدث أنجز الجيش خطوة مهمة على طريق عزل «داعش» وتقطيع مناطق سيطرته في باديتي حمص وحماة،
مهددًا خطوط إمداد التنظيم في محيط عقيربات في اتجاه دير الزور .وبالتوازي تشهد أنقرة حراكًا لكبار
المسؤولين العسكريين اإليرانيين والروس ،لنقاش الوضع الميداني والخطوات المنتظرة خالل جولة «أستانا»
المقبلة

أنقرة تستضيف وفودًا عسكرية رفيعة تحضيرًا لـ«أستانا»

الجيش يضغط لحصار معقل «داعش» في حماة
تـ ـت ــواص ــل جـ ـه ــود ال ـج ـي ــش الـ ـس ــوري
وح ـل ـف ــائ ــه ل ـع ــزل «داعـ ـ ـ ــش» ف ــي ري ـفــي
حـمــص وح ـمــاة الـشــرقـيــن ،عـلــى أكثر
م ــن جـبـهــة .وتـشـيــر املـعـطـيــات إل ــى أن
تشتيت قوة التنظيم هناك تعد خطوة
ضرورية ألمــان القوات املتقدمة شرقًا
لكسر حصار دير الــزور ،في سيناريو
م ـشــابــه مل ــا ج ــرى ح ــن ط ــرد «داعـ ــش»
مــن الـقـلـمــون الـشــرقــي قبيل استكمال
ً
العملية وصوال إلى الحدود العراقية.
وب ـ ـ ــدا الـ ـت ــوج ــه األخ ـ ـيـ ــر واض ـ ـحـ ــا فــي
تركيز الزخم العسكري في ريف الرقة
الجنوبي باتجاه أقصى ريــف حمص
الشمالي الشرقي ،لالقتراب من املواقع
التي حــررهــا الجيش شمال السخنة،
وخـنــق جـيــب «داعـ ــش» حـتــى حـصــاره
التام .ووصل الجيش على هذا املحور
إلــى مــراحــل هــامــة ج ـدًا ،بعد سيطرته
على مــوقــع الـكــوم الـتــاريـخــي فــي ريف
ح ـم ــص الـ ـش ــرق ــي ،ان ـط ــاق ــا م ــن قــريــة

ّ
عمان تبحث تطورات
الجنوب السوري
ت ـ ــرأس امل ـل ــك األردن ـ ـ ــي ع ـبــدال ـلــه ال ـثــانــي
اجتماعًا لـ«مجلس السياسات الوطني»
أمس ،لنقاش عدد من القضايا الداخلية
والـ ـتـ ـط ــورات اإلق ـل ـي ـم ـي ــة ،وخ ــاص ــة فــي
ســوريــا والـ ـع ــراق .وت ـن ــاول مـلــف اتـفــاق
«تـ ـخـ ـفـ ـي ــف الـ ـتـ ـصـ ـعـ ـي ــد» ف ـ ــي امل ـن ـط ـقــة
الجنوبية من سوريا ،واملحاذية لحدود
األردن .وك ــان الـنــاطــق الــرسـمــي باسم
ال ـح ـكــومــة ،مـحـمــد امل ــوم ـن ــي ،ق ــد رفــض
التعليق خالل حديث صحافي قبل أيام،
عـلــى الـتـطــورات الـتــي يشهدها الجانب
الـ ـس ــوري ،وال سـيـمــا سـيـطــرة الجيش
الحدود،
السوري على ّ مسافة كبيرة من ُ َ
مشيرًا إلى أن تلك التطورات ستناقش
في اجتماعات رسمية الحقة.
(بترا)

القدير التي حــررهــا عبر إن ــزال جــوي،
نفذه قبل أي ــام ،ليصبح على بعد أقل
من  30كيلومترًا إلتمام الحصار.
الجيش بنشاطه على هذا
ولــم يكتف ّ
املـ ـح ــور ،إذ ك ــث ــف ن ـشــاطــه الـعـسـكــري
على محورين متقابلني آخرين ،وهما
ش ـم ــال ج ـبــل ال ـش ــاع ــر؛ وج ـن ــوب شــرق
ّ
إث ــري ــا .وت ـمــكــن م ــن ال ـت ـقــدم ملـســافــة 25
كيلومترًا انطالقًا مــن املـحــور األخير،
مسيطرًا على عشرات املــواقــع والتالل
املـمـتــدة بــن إثــريــا وج ـبــل الـخـشــابـيــة.
وتــأتــي أهـمـيــة ه ــذا الـتـحــرك لـكــونــه قد
يفضي إلى حصار «داعش» في املنطقة
املحيطة بقرية عقيربات ،وهي منطقة
جـغــرافـيــة صـغـيــرة نسبيًا مـقــارنــة مع
حجم نـفــوذ التنظيم على طــول ريفي
ً
حمص وحماة الشرقيني وصــوال إلى
دير الزور .ووفق املعلومات األولية عن
نـقــاط سـيـطــرة الـجـيــش ،ف ــإن قــرابــة 25
كيلومترًا فقط ،تفصل تلك املواقع عن
وحــدات الجيش شمالي جبل الشاعر
في ريف حمص الشرقي .كذلك أشارت
املـعـلــومــات املـيــدانـيــة إل ــى أن التنظيم
يبدي مقاومة شديدة لتحرك الجيش
ه ـ ـنـ ــاك ،ن ـ ـظ ـ ـرًا ألهـ ـمـ ـي ــة تـ ـل ــك امل ـن ـط ـقــة
ّ
م ــن ج ـهــة؛ ول ـكــون ـهــا شــك ـلــت لـسـنــوات
قـ ــاعـ ــدة تـ ــدريـ ــب ل ـع ـن ــاص ــره مـ ــن جـهــة
ثــانـيــة .وبــال ـتــوازي ،اسـتـمــرت عمليات
الجيش وحلفائه في محاذاة الحدود
األردن ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ضـ ــد «فـ ـص ــائ ــل الـ ـب ــادي ــة».
وتـمـكـنــوا مــن الـسـيـطــرة عـلــى ع ــدد من
املخافر الحدودية املمتدة من النقطة
 154إل ــى النقطة  .160وب ـهــذا الـتـقــدم،
ي ـكــون الـجـيــش قــد ح ــرر كــامــل الـنـقــاط
الـ ـح ــدودي ــة ف ــي ريـ ــف الـ ـس ــوي ــداء ،إلــى
جــانــب ع ــدد مــن ال ـن ـقــاط ضـمــن حــدود
ريــف دمـشــق ،والـتــي تبدأ عند النقطة
 .155وف ــي ض ــوء تـحـضـيــرات اجتماع
«أس ـت ــان ــا» امل ـق ـب ــل ،ال ـت ــي ان ـط ـل ـقــت في
ط ـ ـهـ ــران ،ت ـش ـه ــد أن ـ ـقـ ــرة حـ ــراكـ ــا الف ـتــا
لشخصيات أمـنـيــة وعـسـكــريــة رفيعة
املستوى من إيــران وروسـيــا .إذ التقى
رئيس األركــان اإليراني محمد باقري،
ك ــا م ــن الــرئ ـيــس ال ـتــركــي رج ــب طيب
أردوغان ونظيره خلوصي أكار ،خالل
زي ــارة ألنـقــرة على رأس وفــد عسكري
رسمي .ويأتي ذلك في وقت ينتظر فيه

أحد أفراد الشرطة العسكرية الروسية في محيط مراكز اإليواء المؤقتة في منطقة جبرين في حلب (أ ف ب)

وصــول رئيس هيئة األركــان الروسية
فــالـيــري غـيــراسـيـمــوف ،إلــى العاصمة
التركية .وبينما بقيت كواليس اللقاء
الثالثي بــن بــاقــري وأردوغـ ــان وأك ــار،
خارج التداول اإلعالمي ،كان أعلن عن
«ت ـفــاهــم» رئ ـيــس األركـ ــان فــي اجـتـمــاع
آخ ــر ج ــرى أول مــن أم ــس ،وض ــم وزيــر
الـ ــدفـ ــاع نـ ــور ال ــدي ــن جــان ـي ـك ـلــي ،عـلــى
«تـ ـع ــزي ــز الـ ـتـ ـع ــاون األم ـ ـنـ ــي ال ـث ـنــائــي
واإلقليمي» وخاصة في مجال تأمني
حــدوده ـمــا املـشـتــركــة .ونـقـلــت وســائــل
اإلعــام التركية أن الطرفني اتفقا على

تحتل منطقة
إدلب واجهة
النقاشات العسكرية
المنعقدة في أنقرة

مواصلة التعاون املشترك ضد جميع
التنظيمات اإلرهابية التي تهدد أمن
املنطقة.
وتتقاطع زي ــارة بــاقــري ،مــع مــا تحدث
عـنــه أردوغ ـ ــان قـبــل أيـ ــام ع ــن اسـتـمــرار
امل ـشــاورات املكثفة بــن ب ــاده وروسـيــا
وإيــران ،للوصول إلى حل ملنطقة إدلب
وجوارها ،في سياق محادثات أستانا.
وتأتي قبل أيــام من زيــارة رئيس هيئة
األرك ــان الــروسـيــة ،والـتــي أوض ــح وزيــر
الخارجية مولود جاويش أوغلو ،أنها
ستركز على الوضع في محافظة إدلب.

مهمة صعبة لـ«الموساد» في واشنطن :تعديل االتفـاق
يحيى دبوق
عــدا لــزوم املكابرة لــدى بعضهم ،من
العبث املجادلة في أن املحور املعادي
للدولة السورية وحلفائها قد ُمني
ب ـه ــزي ـم ــة ،وبـ ـح ـ ّـد أدن ـ ـ ــى ،أخـ ـف ــق فــي
تحقيق أهــدافــه .هــذه النتيجة التي
ت ـع ـنــي ف ــي امل ـق ــاب ــل ان ـت ـص ــار دمـشــق
وم ــن م ـع ـهــا ،ت ـجــد إس ــرائ ـي ــل أن ـهــا ال
ّ
وتصر
تـقــوى على التعايش معها،
رغ ــم ق ـص ــور ال ـي ــد وم ـع ــان ــدة ال ــواق ــع
امليداني كما السياسي على تحقيق
فوائد انتصار لم يعد مقدورًا عليه،
وهي التي راهنت بقوة في السنوات
املاضية على أن يتحقق.
اإلسرائيلية بنيامني
رئيس الحكومة
ّ
نـتـنـيــاهــو كـ ــان ق ــد ل ــخ ــص الـتـهــديــد
ّ
امل ـت ـش ــك ــل ف ــي س ــوري ــا وال ـت ـح ــدي ــات
األم ـن ـي ــة ال ـت ــي ت ــواج ـه ـه ــا إس ــرائ ـي ــل
ً
بـكـلـمــات م ــوج ــزة ،ق ــائ ــا(« :تـنـظـيــم)

داع ــش يـخــرج وإيـ ــران تــدخــل» ،لكنه
أضاف إلى هذا التوصيف تهديدات:
«ن ـعــارض بـحــزم التمركز العسكري
إلي ـ ـ ـ ــران وم ـل ـح ـق ــات ـه ــا فـ ــي سـ ــوريـ ــا،
وحزب الله في مقدمة ذلك ،وسنعمل
كل ما ينبغي من أجل املحافظة على
أمن إسرائيل».
ل ـكــن «ك ــل م ــا ي ـن ـب ـغــي» ي ـت ــرك ــز ،كما
ذكـ ـ ـ ــر رئـ ـ ـي ـ ــس جـ ـ ـه ـ ــاز «املـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــاد»،
ي ــوس ــي ك ــوه ــن ،ع ـلــى م ــا ي ـم ـكــن أن
ت ـف ـع ـلــه الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ح ـص ـرًا،
التي وصفها ،كما ورد في خالصة
عـ ـ ــرضـ ـ ــه األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــر أمـ ـ ـ ـ ـ ــام املـ ـجـ ـل ــس
ال ـ ــوزاري املـصـغــر ل ـل ـشــؤون األمـنـيــة
والـسـيــاسـيــة (الـكــابـيـنـيــت) ب ـ «الـقــوة
ال ــوحـ ـي ــدة الـ ـ ـق ـ ــادرة ع ـل ــى ال ـت ـصــدي
ل ـل ـهــال ال ـش ـي ـعــي» .وط ــال ــب كــوهــن
حـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة ن ـ ـت ـ ـن ـ ـيـ ــاهـ ــو ب ــاسـ ـتـ ـغ ــال
الـ ـع ــاق ــات الـ ـجـ ـي ــدة مـ ــع واش ـن ـط ــن،
وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــديـ ـ ـ ـدًا م ـ ـ ــع إدارة الـ ــرئ ـ ـيـ ــس

األميركي دونــالــد تــرامــب« ،مــن أجل
دف ــع واش ـن ـطــن إل ــى ات ـخــاذ خـطــوات
في هذا الصدد».
على هذه الخلفية التي ّ
تقر بصورة
غير مباشرة بـ«قصور يد» إسرائيل
في إحداث تغيير في مجريات الواقع
امليداني ،كما السياسي في سوريا،
كلفت الحكومة ّ اإلسرائيلية رئيس
«املــوســاد» بـتــرؤس وفــد أمني رفيع
ـ يضم رئيس «شعبة االستخبارات
العسكرية» في الجيش ،وكذلك رئيس
القسم السياسي ـ األمني في وزارة
األم ــن ـ ـ للتوجه إلــى واشـنـطــن للقاء
مـسـتـشــار األمـ ــن ال ـقــومــي األم ـيــركــي
هربرت ريموند ماكماستر ،كي ينقل
إلــى الــرجــل األق ــوى فــي إدارة ترامب
قـلــق إســرائ ـيــل مــن االت ـف ــاق الــروســي
ـ ـ ـ األم ـي ــرك ــي حـ ــول س ــوري ــا ،وإم ـك ــان
إعادة بحثه وتعديله بما يتوافق مع
املـطــالــب اإلســرائـيـلـيــة ،وعـلــى رأسها

إبـعــاد إي ــران وحــزب الـلــه ،وترتيبات
أخرى ترتبط بالدولة السورية.
ص ـح ـي ـفــة «ه ـ ــآرت ـ ــس» ،ال ـت ــي كـشـفــت
ً
ع ــن ال ــزي ــارة وأه ــداف ـه ــا ،ذكـ ــرت نـقــا
عـ ــن م ـ ـسـ ــؤول إس ــرائـ ـيـ ـل ــي رفـ ـي ــع أن
«املحادثات ستتركز على الحاجات
األمـ ـنـ ـي ــة إلس ــرائـ ـي ــل حـ ـي ــال س ــوري ــا
ولبنان» ،مضيفًا أن الوفد سيحاول

رغم ّ خسارة الرهان،
تتصرف إسرائيل كأنها
الجهة التي انتصرت

إق ـن ــاع م ـســؤولــي اإلدارة األمـيــركـيــة
ب ـض ــرورة تـعــديــل ات ـفــاق وق ــف الـنــار
فــي س ــوري ــا ،وأن َيـ ـ ِـرد فـيــه بــوضــوح
«إخ ــراج ال ـقــوات اإليــرانـيــة وعناصر
حزب الله وامليليشيات الشيعية من
سوريا».
تأتي هذه الزيارة ،وأهدافها املعلنة،
بـ ـع ــد جـ ـه ــد إسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي مـ ـت ــواص ــل
خـ ـ ــال األسـ ــاب ـ ـيـ ــع امل ــاضـ ـي ــة ل ـلــدفــع
بــات ـجــاه ت ـعــديــل االتـ ـف ــاق ال ــروس ــي ـ
األمـ ـي ــرك ــي ،الـ ـ ــذي أع ـل ـن ــت إس ــرائ ـي ــل
رفضها مدرجاته ،في ظل ّ
خلوه من
ّ
أي إش ـ ــارة إل ــى إب ـع ــاد أع ــدائ ـه ــا عن
ال ـســاحــة ال ـس ــوري ــة ،وك ــذل ــك مـطــالــب
تــرتـبــط بــدمـشــق فــي مــرحـلــة مــا بعد
انـتـصــارهــا وحـلـفــائـهــا ،وم ــن بينها
«منع إعادة ترميم القدرات العسكرية
ال ـس ــوري ــة» .كــذلــك ف ــإن ه ــذه ال ــزي ــارة
تعني أن نتيجة محادثات األسابيع
ّ
املاضية ُمنيت بالفشل ،ما حتم على

