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سياسة
قضية اليوم

محور المقاومة في جنوب سوريا
تثبيت خط دفاعي عن دمشق وتمهيد
لتحرير بقية ريف العاصمة
دمشق ــ إبراهيم األمين
في الخطوة األولــى ملعركة تحرير
جـ ـ ـن ـ ــوب سـ ـ ــوريـ ـ ــا مـ ـ ــن امل ـس ـل ـح ــن
الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاء إلسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل ولـ ـلـ ـنـ ـظ ــام
األردنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،تـ ـق ــدم ــت ق ـ ـ ــوة م ــدرع ــة
ل ـل ـج ـيــش ال ـ ـسـ ــوري ت ــواك ـب ـه ــا ق ــوة

م ـ ـشـ ــاة ،وإل ـ ـ ــى ج ــان ـب ـه ــا م ـقــات ـلــون
وضـ ـب ــاط بـ ـ ـ ــارزون م ــن ح ـ ــزب ال ـلــه
وال ـ ـحـ ــرس ال ـ ـثـ ــوري اإلي ـ ــران ـ ــي .فــي
الـجـهــة املـقــابـلــة ،ينتشر مسلحون
سـ ــوريـ ــون وع ـ ـ ــرب ،ت ــدي ــره ــم غــرفــة
عمليات مـقــرهــا األردن ،بمشاركة
أم ـي ــرك ـي ــة وف ــرن ـس ـي ــة وسـ ـع ــودي ــة،

تقرير

مفاجأة دي ميستورا:
األسد وافق على خطة حلب
علمت «األخبار» أن املبعوث األممي الخاص الى سوريا السفير ستيفان دي
ميستورا ،سيحيط مجلس األمن غدًا بنتائج زيارته األخيرة لدمشق ،واجتماعاته
مع الرئيس بشار األسد واملسؤولني السوريني.
ومن املتوقع أن يبلغ املوفد الدولي األمني العام لالمم املتحدة بان كي مون وأعضاء
مجلس األمن بأنه حصل على موافقة الحكومة السورية على خطته لتجميد
العمليات القتالية في مدينة حلب ،وأن الرئيس األسد أبلغه املوافقة شخصيًا ،كما
أبلغه استعداد الحكومة السورية وجيشها لتنفيذ الخطة فور إقرارها.
وبحسب املعطيات ،فإن دي ميستورا ،سيبلغ أعضاء املجلس حصيلة تواصله مع
املجموعات املسلحة املوجودة في قسم من املدينة ،ونتائج اتصاالته باملسؤولني في
الحكومة التركية التي تملك تأثيرات كبيرة جدًا على املجموعات املسلحة املشكلة
من نحو عشرة فصائل ،تعود مرجعية القسم األكبر منها الى تركيا وإلى تنظيم
«اإلخوان املسلمني».
ً
وفي انتظار توضح ما إذا كان دي ميستورا حصل فعال على دعم الجهات األخرى
لخطته ،فإن التعديالت األخيرة التي أدخلها على ورقته السابقة ،أزالت كل إشارة
أو عنوان فيه ،ما يؤدي الى فرض نظرية التقسيم وخطوط التماس في املدينة .بل
كان هناك وضوح في أن خطوة تجميد العمليات القتالية تندرج في إطار حل يعيد
سلطة الحكومة السورية على كامل املدينة ،وينظم العالقة مع األهالي ،ويخلق إطار
حل يخص املجموعات املسلحة التي يفترض أن تنخرط في الحل املقترح.
وتحدثت مصادر ميدانية في حلب الى «األخبار» عن توجه األنظار صوب حي
صالح الدين في املدينة ،الذي يعيش فيه أكثر من مئة ألف مدني ،وتوجد فيه
مجموعة كبيرة من الفصائل املسلحة ،وهو الحي الذي سيكون محور االختبار
األول لخطة املوفد األممي.
مسلخون في حلب (االناضول)

ب ـي ـن ـم ــا تـ ـت ــول ــى قـ ـ ـ ــوات االح ـ ـتـ ــال
اإلسرائيلي توفير قاعدة البيانات
االستخبارية الضرورية.
منذ وقت غير قصير ،تشكلت لوحة
امل ــواجـ ـه ــة ال ـش ــام ـل ــة ع ـل ــى األرض
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة .املـ ـع ــرك ــة ع ـل ــى ال ـه ــوي ــة
الوطنية هناك ،لم تعد تقتصر على
وط ـن ـيــة س ــوري ــة م ـح ـصــورة داخ ــل
ال ـ ـحـ ــدود ،ب ــل ه ــي نـفـسـهــا مـعــركــة
الهوية الوطنية لفلسطني ،ومعركة
الـ ـه ــوي ــة ال ــوط ـن ـي ــة ل ـل ـب ـن ــان ،وه ــي
حتمًا معركة الهوية الوطنية في
األردن ،حيث االشتباك العنيف بني
تـيــار انـعــزالــي يـتـحــدث عــن قطرية
مقيتة ،ومتصل بإسرائيل والغرب
سياسيًا وعسكريًا ومــاديــا ،وبني
تيار املقاومة الذي يثبت يومًا بعد
يوم أن االستقالل الحقيقي يتطلب
معركة كسر االحتالل وكسر راعيه
م ــن الـ ـغ ــرب وت ـح ـط ـيــم ع ـمــائــه من
العرب واملحليني.
لـكــن مـعــركــة الـجـنــوب ال ـســوري من
ش ــأن ـه ــا ت ــوض ـي ــح ال ـ ـصـ ــورة مل ــن ال
يــريــد أن يـفـهــم ب ـعــد .ورب ـم ــا تتيح
هـ ـ ـ ــذه امل ـ ـعـ ــركـ ــة تـ ــوض ـ ـيـ ــح مـ ـ ــا هــو
أه ـ ــم ،ل ـنــاح ـيــة ال ـت ــراب ــط ال ـع ـضــوي
ب ــن أطـ ـ ــراف م ـح ــور املـ ـق ــاوم ــة ،في
مـ ــواج ـ ـهـ ــة االن ـ ـ ــدم ـ ـ ــاج الـ ـكـ ـل ــي بــن
عـنــاصــر وأطـ ـ ــراف امل ـح ــور املـقــابــل.
وهو ما يجعل السوريني ،مواطنني
ومـ ـس ــؤول ــن ودولـ ـ ـ ـ ــة ،ي ـت ـصــرفــون
براحة ويتحدثون بشفافية عالية
عن انخراط أطراف محور املقاومة
جميعًا في املعركة .وحيث ال تبقى
الشام بالد العرب من أي جهة أتوا،
بل بــاد املقاومة من أي جهة أتت.
في الشام اليوم ،وضوح وصراحة
وحـ ــزم ح ـيــال االن ـت ـمــاء ال ــى مـحــور
املـقــاومــة ،وحـيــث املـعـيــار ال يتصل
بمن يحمل الهوية الخاصة بالبلد،
بل بمن يحمل قضية املقاومة في
عقله وقلبه.

الخط المانع عن
دمشق

فــي جبهة الـجـنــوب ،واض ــح ملحور
املقاومة أن الجهود التي بذلت من
ال ـطــرف اآلخ ــر ،خ ــال ع ــام وبضعة
أشـ ـه ــر ،ك ــان ــت ت ـس ـت ـهــدف تـحـقـيــق
اختراقات نوعية في مناطق درعا
وال ـق ـن ـي ـطــرة تـسـمــح لـلـمـجـمــوعــات
امل ـس ـل ـحــة ب ــال ـت ــواص ــل ال ــوث ـي ــق مع
ري ـ ــف دمـ ـش ــق الـ ـجـ ـن ــوب ــي ،وت ـت ـيــح
تـحـقـيــق ض ــرب ــة نــوع ـيــة م ــن خــال
التقدم صوب دمشق التي ال تبعد
سـ ــوى عـ ـش ــرات ال ـك ـي ـلــوم ـتــرات عن
هذه املنطقة .وقد نجح املسلحون،
ألسباب مختلفة ،سياسية وأمنية ـ
استخبارية وعسكرية ،في تحقيق
اخ ـت ــراق ــات ك ـب ـيــرة اس ـت ـمــرت حتى
نـ ـه ــاي ــة ال ـ ـعـ ــام امل ـ ــاض ـ ــي ،وج ـع ـلــت
امل ـج ـمــوعــات امل ـس ـل ـحــة ت ـق ـتــرب من
الـ ــربـ ــط الـ ـك ــام ــل بـ ــن ريـ ـف ــي درعـ ــا
والقنيطرة مــن جهة ،وبــن جنوب
ال ـع ــاص ـم ــة مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى .كـمــا
تمكنت من احتالل شريط من التالل

املترابطة تشكل خط الهجوم األبرز
ض ــد دم ـش ــق .وه ــو م ــا ألـ ــزم مـحــور
املـقــاومــة بــإعــداد خطة عـمــل ،خالل
أسابيع ،تم خاللها توفير العناصر
املعلوماتية املناسبة ملعرفة واقــع
األرض ،وإع ـ ــداد ال ـعــدة العسكرية
وال ـل ــوج ـس ـت ـي ــة ،ثـ ــم االنـ ـتـ ـق ــال ال ــى
وض ــع خـطــة ح ــرب ،ق ــاده ــا ضـبــاط
كبار من الجيش السوري وضباط
من أبرز قيادات املقاومة في لبنان
وفيلق القدس في الحرس الثوري
اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي .وت ـ ـ ــم االعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد ع ـلــى
عناصر الضغط الناري قبل التقدم
ســري ـعــا ن ـحــو اس ـت ـع ــادة الـسـيـطــرة
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـن ـ ـقـ ــاط األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة الـ ـت ــي
تقطع مــا عـمــل ال ـطــرف اآلخ ــر على
وصله .وهــو ما تحقق في الجولة
األول ــى مــن املــواجـهــة التي حصلت

إطار جديد للصراع
مع العدو واختبار
صعب لـ«قواعد
االشتباك الجديدة»
ملك األردن يكذب
على سوريا ودعمه
للمسلحين يتعاظم
تسليحًا وتخطيطًا

األسبوع املاضي ،وبما يسمح لهذا
الفريق بالقول اآلن ،إنــه تــم توفير
الخط املــانــع عــن دمـشــق ،علمًا بأن
ال ـع ـم ـل ـيــة س ـت ـس ـت ـمــر خ ـ ــال األي ـ ــام
القليلة املقبلة ،وستتيح ـ بحسب
املعطيات املتوافرة ـ تحقيق املزيد
م ــن ال ـت ـقــدم ب ـمــا يـسـمــح بتحصني
هــذا الـخــط وتثبيت نـقــاط التحكم
وال ـس ـي ـط ــرة ف ـي ــه ،وال ـت ـق ــدم صــوب
نـقــاط أكـثــر استراتيجية ،بعضها
ي ـس ـمــح ب ــاإلط ــال ــة امل ـب ــاش ــرة على
م ـن ــاط ــق س ـي ـط ــرة ق ـ ــوات االح ـت ــال
اإلس ـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ــي ،وم ـ ـنـ ــاطـ ــق ح ــرك ــة
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ال ـن ــاش ـط ــة أردنـ ـي ــا
وأم ـي ــرك ـي ــا وفــرن ـس ـيــا وبــري ـطــان ـيــا
وسعوديًا.
وبحسب النتائج ،فإن االنعكاسات
ال ـك ـب ـيــرة ال تـقـتـصــر ع ـلــى مـنــاطــق
الـجـنــوب فـقــط ،بــل عـلــى معنويات
وقـ ـ ـ ـ ـ ــدرات امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات امل ـس ـل ـح ــة
املـ ـ ـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـ ـ ــودة ف ـ ـ ـ ــي ريـ ـ ـ ـ ـ ــف دم ـ ـشـ ــق
الـ ـجـ ـن ــوب ــي ،وفـ ـ ــي بـ ـع ــض م ـنــاطــق
الغوطة ،وهي املناطق التي تشهد
منذ فترة طويلة مواجهات قاسية
ب ــن ال ـج ـيــش وامل ـس ـل ـح ــن ،وحـيــث
ت ـبــرز مـعـطـيــات م ــن شــأنـهــا زي ــادة
ن ـس ـب ــة الـ ـنـ ـج ــاح فـ ــي ت ـح ــري ــر ه ــذه
املناطق من املسلحني ،علمًا بأن كل
املجموعات تعمل اآلن على إعــادة

تنظيم نفسها ،استعدادًا ملواجهة
موجة العمليات الجديدة من قبل
الجيش وحلفائه ،وملحاولة القيام
بعمل من شأنه «رد االعتبار» ،وهو
األمر املوضوع تحت رقابة الجهات
املعنية.

ارتباك «ملك داعش»

في املقابل ،تسود حال استنفار غير
عادي غرفة العمليات املوجودة في
األردن ،وصفوف العدو في منطقة
الجوالن .في عمان ،يحاول النظام
ت ـكــرار م ـعــزوفــة أن ــه لـيــس مـتــورطــا
ب ـمــا ي ـح ـصــل .وي ـب ـعــث بــاملــزيــد من
ال ــرس ــائ ــل ال ـتــي ي ـح ــاول فـيـهــا رفــع
املسؤولية عنه إزاء ما يحصل في
جنوب سوريا .وبحسب مسؤولني
ب ــارزي ــن ف ــي دمـ ـش ــق ،فـ ــإن ال ـق ـيــادة
ال ـس ــوري ــة ال ـتــي ت ـت ـصــرف بحكمة،
وأخـ ـ ــذت ف ــي االع ـت ـب ــار أن حـكــومــة
األردن ع ــرض ــة لـ ـضـ ـغ ــوط ك ـب ـيــرة
مــن الـغــرب وبعض الـعــرب ،لــم تعد
ق ــادرة على الصمت ،وهــي ال تقبل
ب ـ ـ ــال ـ ـ ــردود ال ـ ـسـ ــاذجـ ــة م ـ ــن ج ــان ــب
حـ ـك ــوم ــة امل ـ ـلـ ــك ،وخـ ـص ــوص ــا تـلــك
املتعلقة بـمــا ي ـجــري عـلــى األرض.
وتـبــن أن دمـشــق أرسـلــت أكـثــر من
مرة الى الطرف األردنــي معلومات
مـفـصـلــة ومــوث ـقــة ح ــول م ــا يـجــري
على األراضي األردنية من عمليات
تــدريــب وتجهيز ونقل للمسلحني
وال ـع ـتــاد ل ـهــم ،وك ــان ال ــرد األردن ــي
ب ــالـ ـنـ ـف ــي ،وح ـ ـتـ ــى عـ ـن ــدم ــا ي ـص ــار
ال ــى تسمية مـعـسـكــرات لـلـتــدريــب،
يجيب ديوان امللك بأنها معسكرات
يتدرب فيها الجيش األردني!
بالطبع ،لم يعد ممكنًا لسوريا وال
ألطراف محور املقاومة الصمت على
سلوك حكومة امللك ،وخصوصًا أن
مــا جــرى خــال األسابيع املاضية،
وما ترافق مع العملية العسكرية،
دل ع ـ ـلـ ــى تـ ـ ـ ـ ــورط يـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاوز دور
«املـ ـم ــر» ال ــى دور ال ـشــريــك الـكــامــل
فــي ال ـع ــدوان عـلــى س ــوري ــا .وحيث
بــرزت «طموحات غبية» لدى امللك
وأنصاره في املؤسسات السياسية
والـعـسـكــريــة واألم ـن ـيــة ،تتمثل في
«حـلــم الـسـيـطــرة عـلــى حـ ــوران» من
خ ــال دور الــوصــايــة ال ـكــامــل على
املجموعات املسلحة هناك ،مع ما
يتطلب ذلــك من دخــول مباشر الى
تلك املنطقة.
وم ـ ـ ـ ــع أن األص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات امل ـ ـعـ ــارضـ ــة
لـ ـسـ ـي ــاس ــة املـ ـ ـل ـ ــك ال ت ـ ــام ـ ــس حــد
املــواجـهــة الــداخـلـيــة فــي األردن ،إال
أن مجريات األحــداث ستتحول مع
الوقت الى عناصر ضغط مباشرة
على الحكومة وعلى الناس أيضًا
ألن ق ـ ـ ــرار مـ ـح ــور امل ـ ـقـ ــاومـ ــة لـيــس
تـكـتـيـكـيــا ،وال ي ـقــوم ع ـلــى فــرضـيــة
ح ـيــاد اآلخ ــري ــن .ب ــل عـلــى الـعـكــس،
فإن محور املقاومة الذي ال يسعى
اآلن ،الــى مواجهة مع طــرف خارج
مناطق املــواجـهــات ،يتصرف على
أسـ ـ ــاس أن امل ـج ـم ــوع ــات املـسـلـحــة
سـتـكــون مـحــل رعــايــة إضــافـيــة في
هــذه املــرحـلــة وفــي املــرحـلــة املقبلة.

