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الحدث

ً
إتمام تسوية خان الشيح ...و«طوق دمشق» يتوسع شماال
تبدو شهية الدولة
السورية مفتوحة
على إنجاز تسويات في
المناطق المشتعلة
حول العاصمة دمشق
باستخدام الضغط
العسكري .إذ تستعد
خان الشيح جنوبًا لتنفيذ
تسويتها خالل الساعات
المقبلة ،في وقت بدأ
الجيش بتصعيد
فيه
ً
جديد شماال ،على محور
مدينة التل ،ومحيط
مدخل دمشق الشمالي
قرب حرستا
مرح ماشي
أث ـ ـمـ ــرت ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ال ـتــي
شـ ـ ـه ـ ــدتـ ـ ـه ـ ــا بـ ـ ـ ـل ـ ـ ــدة خـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـش ـ ـيـ ــح
ومحيطها خ ــال األســاب ـيــع القليلة
املــاضـيــة بــالــدفــع نـحــو الـتــوصــل إلــى
تسوية تنهي العمليات العسكرية
فيها ،بعد التقدم األخير الذي أحرزه
الـجـيــش ال ـســوري داخ ــل الـبـلــدة بعد
إط ـ ـبـ ــاق الـ ـحـ ـص ــار ع ـل ـي ـه ــا .تـ ـس ــارع
العملية العسكرية في محيط البلدة
وقـ ـط ــع اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــدادات ع ـن ـه ــا مـ ــن دون
السيطرة العسكرية الكاملة عليها،
ضـغــط عـلــى م ـئــات املـسـلـحــن الــذيــن
أع ـل ـن ــوا ســاب ـقــا رف ـض ـهــم لـلـتـســويــة،
وفق شروط الجيش املطروحة .وبعد
إن ـه ــاء ال ــوج ــود امل ـس ـلــح ف ــي مـنــاطــق
املقيليبة والـطـيـبــة وزاك ـي ــة وم ــزارع
خــان الشيح ،اضطر مسلحو مخيم
خــان الشيح إلــى املوافقة على بنود
التسوية املطروحة.
وت ـ ـنـ ــص الـ ـتـ ـس ــوي ــة ال ـ ـتـ ــي ط ــرح ـه ــا
ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ع ـ ـلـ ــى م ـس ـل ـح ــي امل ـن ـط ـق ــة
امل ـقــدريــن ب ـحــدود  1700عـنـصــر ،في
خطوطها العامة على تسليم السالح
الثقيل واملتوسط وخــرائــط األنفاق،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى مـ ـسـ ـت ــودع ــات ال ـس ــاح
والعتاد ،وتسوية أوضاع املتخلفني
عــن الـخــدمــة اإللــزام ـيــة ،واملحكومني

ج ـن ــائ ـي ــا وف ـ ــق ادعـ ـ ـ ـ ــاءات شـخـصـيــة
وإح ــالـ ـتـ ـه ــم عـ ـل ــى ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء ،ل ـي ـبــدأ
بعض املسلحني بتسجيل أسمائهم
لـتـســويــة أوضــاع ـهــم وف ــق ال ـقــوانــن،
فـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـه ـي ــأ آخ ـ ـ ـ ـ ــرون مـ ـنـ ـه ــم إل ــى
ً
االنتقال شماال نحو إدلب .وتتضمن
التسوية تشكيل ما يسمى «وحدات
حماية ذاتية» من أبناء املنطقة.
ُّ
ّ
وشــكـلــت الـتـهــدئــة الـتــي ات ـفــق عليها
َ
ِّ
ُ
واستمرت  24ساعة ومــددت ،مقدمة
ل ـت ـن ـف ـيــذ بـ ـن ــود االت ـ ـفـ ــاق ب ـع ــد تـعـثــر
دام أس ــابـ ـي ــع ،ب ـس ـبــب خ ــاف ــات بــن
امل ـس ـل ـحــن حـ ــول وج ـه ــة تــرحـيـلـهــم،
ً
بني إدلب شماال ودرعا أو القنيطرة
ّ
ج ـ ـنـ ــوبـ ــا .وم ـ ـ ــن امل ـ ـتـ ــوقـ ــع أن تـ ـم ــدد
الهدنة يومًا إضــافـيــا ،بعدما أجــرى
املـسـلـحــون امل ـس ـت ـعــدون لــانـسـحــاب
اجـ ـتـ ـم ــاع ــا فـ ــي مـ ــا ب ـي ـن ـه ــم ج ـنــوبــي
املخيم ،لترتيب إج ــراءات خروجهم
مــن الـبـلــدة .وبــال ـتــوازي ،تشهد بلدة
ك ـنــاكــر مـ ـح ــاوالت حـثـيـثــة ل ـلــدخــول
ع ـلــى خ ــط امل ـصــال ـحــات ب ـعــد خ ــروج
محيطها من نطاق العمل العسكري.
وتأتي عملية التسوية في مصلحة
الـ ـجـ ـي ــش الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ،إذ إن دخ ـ ــول
ّ
البلدة كــان من املمكن أن يولد حالة
م ــن ال ـف ــوض ــى ف ــي ظ ــل وج ـ ــود آالف
املدنيني داخلها .كذلك إن تحييدها

صد الجيش هجومًا
عنيفًا على معان
وصوران في ريف حماه

ع ــن ال ـص ــراع املـسـلــح يـعـنــي خـســارة
م ـس ـل ـحــي ريـ ـف ــي درعـ ـ ــا وال ـق ـن ـي ـطــرة
جـســر ت ــواص ــل حـيــويــا م ــع مسلحي
الغوطة الغربية ،بإشراف البلدة على
أوتوستراد دمشق ـ القنيطرة.

توسيع أمان العاصمة
وت ــأت ــي ب ـ ــوادر ال ـح ــل ف ــي ب ـل ــدة خــان
الشيح ،بالتزامن مع انطالق تنفيذ
خطط عسكرية ،تهدف إلــى توسيع
رقـعــة األم ــان حــول العاصمة إلنهاء
س ـن ــوات م ــن تـصـعـيــد املـسـلـحــن في
م ـح ـي ـط ـهــا .ووف ـ ــق م ـص ــدر م ـيــدانــي،
ف ــإن الــوج ـهــة األول ـ ــى س ـت ـكــون بـلــدة
التل الواقعة إلى الشمال الغربي من

ّ
نتنياهو :عدد من الدول العربية تطلب منا تزويدها
بتكنولوجيا متطورة (أ ف ب)

العاصمة ،التي وصلت إليها حشود
عسكرية تهدف إلى تطويقها بنحو
كـ ــامـ ــل .الـ ـحـ ـش ــود أخ ـ ـ ــذت مــواق ـع ـهــا
خ ــال امل ـع ــارك ال ـتــي شنتها ال ـقــوات
املــوجــودة عـلــى تـلــك الـجـبـهــة ،والـتــي
تمكنت من السيطرة على مواقع عدة
في وادي موسى بدعم ناري مدفعي
وجـ ـ ـ ــوي ،مـ ــا س ـم ــح ب ــال ـض ـغ ــط عـلــى
املسلحني في املنطقة .ومن جانبهم،
منع مسلحو التل األهالي واملوظفني
م ــن مـ ـغ ــادرة امل ــدي ـن ــة مل ـنــع إف ــراغ ـه ــا،
مـ ــا ي ـس ـم ــح ب ـت ـن ـف ـيــذ ع ـم ــل ع ـس ـكــري
ضخم ،فيما تحدثت مصادر محلية
ع ــن تــوجــه وف ــد م ــن وج ـه ــاء املنطقة
للقاء لجان املصالحة والجيش ،في
مسعى للتوصل إلــى تهدئة واتفاق
تسوية.
وب ــال ـت ــوازي ،فـتــح الـجـيــش ال ـســوري
م ـح ــور ع ـم ـل ـيــات ج ــدي ــد ف ــي محيط
املدخل الشمالي للعاصمة السورية
من جهة حرستا .وبدأت االشتباكات
بـ ـع ــد اسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــداف م ــدفـ ـع ــي وج ـ ــوي
مل ـق ـ ّ
ـار املـسـلـحــن وخ ـط ــوط إم ــداده ــم
لتتسارع وتـيــرة املـعــارك فــي محيط
أوت ــوسـ ـت ــراد دم ـش ــق ـ ـ ـ ح ـم ــص ،قــرب
محوري بساتني دوما الشمالية وتلة
أبــو زي ــد .كــذلــك سيطر الجيش على
عدد من كتل األبنية واملــزارع جنوب
بلدة ميدعا في الغوطة الشرقية إثر
مــواج ـهــات مــع املـسـلـحــن ،بــالـتــزامــن
مــع غـ ــارات شـنـهــا س ــاح ال ـجــو على
م ـ ــواق ـ ــع ف ـ ــي بـ ـ ـل ـ ــدات دومـ ـ ـ ــا وس ـق ـب ــا
وع ــرب ــن وال ـن ـشــاب ـيــة والـشـيـفــونـيــة
وحــوش الضواهرة والريحان وعني
ترما ،إضافة إلــى حـ ّـي جوبر ،شمال
شرق العاصمة.
وف ـ ــي ري ـ ــف حـ ـم ــاه ال ـش ـم ــال ــي تـمـكــن
الجيش مــن صــد هجوم واســع امتد
ع ـل ـ ّـى ج ـب ـهــة بـ ـط ــول  12ك ـي ـلــوم ـت ـرًا،
ش ــن ـت ــه امل ـج ـم ــوع ــات امل ـس ـل ـحــة عـلــى
م ـ ـحـ ــوري ب ـل ــدت ــي مـ ـع ــان وصـ ـ ـ ــوران،
ّ
وبــادر إلى تنفيذ هجوم مضاد عزز
مــواقـعــه فــي منطقة الـبـســاتــن غــرب
مـعــان .واستهدفت ال ـغــارات خطوط
املسلحني الخلفية فــي بـلــدات طيبة
االم ـ ـ ــام ،ال ـل ـح ــاي ــا ،س ـك ـيــك ،عـطـشــان،
ً
ومـ ــورك ،وص ــوال إل ــى خ ــان شيخون
في ريف إدلب.
أم ـ ــا فـ ــي ري ـ ــف ال ـق ـن ـي ـط ــرة ،فـسـيـطــر
الجيش في موقع النقار ،في مسعى
لتحقيق أم ــان واس ــع لطريق بلدتي
مــزارع األمــل ـ حضر ،وتفيد مصادر
عـ ـسـ ـك ــري ــة ب ـ ـ ــأن الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة س ـت ـع ــزز
الضغط على مسلحي تــل الحمرية
القريبة.

ت ـل ـي ــن امل ـ ــوق ـ ــف األم ـ ـيـ ــركـ ــي ال ـج ــدي ــد
م ــن «حـلـفــائـهــا» ال ـع ــرب مـقــابــل إي ــران
وحلفائها.
يـ ـش ــار إلـ ـ ــى أن ص ـح ـي ـفــة «هـ ــآرتـ ــس»
ك ـش ـفــت ع ــن ل ـق ــاء ج ـمــع رئ ـي ــس حــزب
«ال ـب ـي ــت الـ ـيـ ـه ــودي» امل ـت ـط ــرف ،وزي ــر
التعليم اإلســرائ ـي ـلــي ،نـفـتــالــي بينت،
فــي ن ـيــويــورك قـبــل أي ــام مــع ثــاثــة من
أفراد طاقم الرئيس األميركي املنتخب
دونالد ترامب ،طالبًا منهم عدم تبني
مـبــدأ حــل الــدول ـتــن لشعبني سياسة
رسمية ،بــل دراس ــة بــدائــل أخــرى لهذا
املبدأ.
وفيما أكد مكتب بينت صحة ما نشر
في «هآرتس» ،قالت مصادر إسرائيلية
مطلعة للصحيفة إن بينت «اقترح أن
تبحث اإلدارة الجديدة خطته إلنشاء
حكم ذات ــي للفلسطينيني على أجــزاء
من الضفة الغربية ،إلى جانب اتخاذ
إجراءات لضم مناطق أخرى تدريجيًا

فرنسا تجمع «أصدقاء سوريا» ضد موسكو
م ــع فـشــل ج ـهــود امل ـب ـعــوث األم ـم ــي ستيفان
دي مـيـسـتــورا فــي إق ـنــاع دمـشــق وحلفائها
بصيغته الخاصة بتسوية حلب ،وفي ضوء
غياب ضغط الالعب األميركي خــال الفترة
االنتقالية إلدارة البيت األبيض ،تحاول فرنسا
إع ـ ــادة إن ـت ــاج تـكـتــل «أص ــدق ــاء س ــوري ــا» في
محاولة للضغط على موسكو لوقف العمليات
في حلب ومحيطها .إذ أعلن وزير الخارجية
الفرنسي جان مارك آيرولت ،أن بالده ستنظم
خ ــال «األيـ ـ ــام امل ـق ـب ـلــة» اج ـت ـمــاعــا ل ـعــدة دول
غربية وعربية من «داعمي املعارضة السورية
امل ـع ـت ــدل ــة» ،م ـش ــددًا ع ـلــى «ضـ ـ ــرورة وإل ـح ــاح
التحرك في مواجهة قصف حلب».
وأش ــار عقب اجتماع ملجلس ال ــوزراء إلــى أن
«فرنسا وأملانيا وإيطاليا وبريطانيا وكذلك
الــواليــات املـتـحــدة األمـيــركـيــة وال ــدول العربية
م ـثــل ال ـس ـعــوديــة وق ـط ــر واإلمـ ـ ـ ــارات الـعــربـيــة

املتحدة واألردن إلــى جانب تركيا» ستدعى
إل ــى ح ـضــور االج ـت ـم ــاع الـ ــذي سـيـعـقــد على
مستوى ال ــوزراء .وطالب بــأن يتبنى مجلس
األمــن الــدولــي قــرارًا يدين استخدام األسلحة
الكيميائية في سوريا ،وينص على «عقوبات
ضــد هــذه األفـعــال غير اإلنسانية» ،مضيفًا:
«م ـع ــرك ـت ـن ــا لـ ـل ــدف ــاع ع ــن الـ ـسـ ـك ــان املــدن ـيــن
السوريني مستمرة».
ورأى أن ب ـ ــاده «ت ـس ـعــى إلـ ــى امل ـ ـبـ ــادرة في
مــواجـهــة استراتيجية الـحــرب الشاملة التي
يتبعها النظام وحلفاؤه الذين يستفيدون من
حالة عدم اليقني الحالية في الواليات املتحدة».
وكــان دي ميستورا قد أعــرب أول من أمس،
عــن قلقه أيضًا مــن احتمال أن تشن القوات
الحكومية الـســوريــة هـجــومــا لحسم معركة
حلب قبل تنصيب الرئيس األميركي املنتخب
دونالد ترامب.

السيسي :لدعم الجيش الوطني السوري

أعلن الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي
دعمه «للجيوش الوطنية» في البالد العربية
ومن ضمنها الجيش السوري ،في تصريح
قد يزيد حدة التوتر بني بالده والسعودية.
وأوض ـ ــح خ ــال مـقــابـلــة م ــع ت ـل ـفــزيــون «ار

إلى السيادة اإلسرائيلية».
وخــال الكلمة التي ألقاها في مؤتمر
«جيروزاليم بوست» ،أشار بينت إلى
أن ــه يتطلع إل ــى الـلـقــاء ال ــذي سيجمع
نـتـنـيــاهــو ب ـت ــرام ــب ،وأنـ ــه ي ـتــوقــع من
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة (نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو) أن
يـقـنــع األم ـيــرك ـيــن بـمـنــع إق ــام ــة دول ــة
ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،وخـ ــاصـ ــة أنـ ـ ــه «ت ــوج ــد
فرصة نادرة من نوعها أمام إسرائيل
كي تقول لــإدارة األميركية ما تريده،
ولــديـنــا فـقــط أشـهــر م ـعــدودة للتأثير
عـلــى إدارة تــرامــب وجعلها تنسحب
من نموذج الدولتني ،فمنذ عام 1967
كــانــت ه ـنــاك دائ ـم ــا أس ـب ــاب خــارجـيــة
ت ـم ـنــع إس ــرائ ـي ــل م ــن ال ـق ـي ــام ب ـمــا هــو
حق لها» ،في إشــارة إلــى ضم أراضــي
الضفة إلى إسرائيل.
وأض ـ ـ ــاف الـ ــوزيـ ــر اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي« :أن ــا
مــؤمــن ب ــأن الــرئـيــس تــرامــب سيمتلك
الـ ـشـ ـج ــاع ــة ال ـ ـتـ ــي أب ـ ــداه ـ ــا ال ــرئـ ـي ــس

تــي بــي» البرتغالي بثت أول مــن أمــس ،في
مـعــرض رده على س ــؤال عــن «احـتـمــال أن
توافق مصر على املشاركة في قوة أممية
لحفظ السالم في سوريا» ،أنه «من املفضل
أن تكون الجيوش الوطنية لـلــدول هــي من
ي ـقــوم بــال ـح ـفــاظ ع ـلــى األمـ ــن واالس ـت ـق ــرار
ف ــي هـ ــذه األحـ ـ ـ ــوال ح ـت ــى ال ت ـك ــون ه ـنــاك
حساسيات من وجــود قــوات أخــرى تعمل
إلنجاز هذه املهمة» .وأضاف أن «األولى لنا
أن ندعم الجيش الوطني ،على سبيل املثال
فــي ليبيا لفرض السيطرة على األراضــي
الليبية ...والكالم نفسه ينطبق في سوريا
وال ـع ــراق» ،مــؤك ـدًا بــاإليـجــاب عـ ّـمــا إذا كــان
يقصد الجيش الـســوري أيـضــا .وقــد يثير
تصريح السيسي دوام ــة انـتـقــاد خليجي
مل ـصــر ع ـلــى غـ ــرار غ ـضــب ال ـس ـعــوديــة من
ت ـصــويــت م ـصــر ملـصـلـحــة م ـش ــروع ق ــرار
روسي حول حلب في مجلس األمن ،مقابل
التصويت السعودي مع املشروع الفرنسي.
(األخبار ،أ ف ب)

األميركي األسبق ،هــاري ترومان عام
 ،1948ويحول أميركا إلى األمة األولى
التي تعترف بالقدس املوحدة عاصمة
إلسرائيل».
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ق ـ ــال وزي ـ ـ ــر األمـ ــن
اإلســرائ ـي ـلــي ،أف ـي ـغــدور لـيـبــرمــان ،إن
إسرائيل تواجه تحديات وتهديدات
أكـثــر مــن أي دول ــة أخ ــرى فــي العالم،
مشددًا على أن إيران هي الجهة التي
ت ـقــف خ ـلــف هـ ــذه الـ ـتـ ـه ــدي ــدات ،فهي
«أكبر تهديد لالستقرار الدولي».
م ـ ــع ذلـ ـ ـ ــك ،لـ ـف ــت لـ ـيـ ـب ــرم ــان إل ـ ـ ــى أن ــه
ل ــن ي ـت ـح ــدث أو يـ ـق ــدم امل ـ ـشـ ــورة إل ــى
ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي امل ـن ـت ـخــب ح ــول
كيفية التعامل مع هذا التهديد ،وهل
ُ
سيلغى االتـفــاق الـنــووي أم ال .لكنه،
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ،سـخــر م ــن مــوقــف
رئيس السلطة الفلسطينية ،محمود
عباس ،وإعالنه أنه معني بالتوصل
إلــى اتـفــاق مــع إســرائـيــل ،بــالـقــول« :ال

أعتقد أن في نيته (عباس) التوصل
ال ــى حــل سـلـمــي ،ألن ــه مــن املستحيل
أن نقدم إليه أكثر مما اقترحه عليه
(رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـس ــاب ــق) إي ـه ــود
أومل ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ...ومـ ـ ــن ي ـع ـت ـق ــد أنـ ـ ــه يـمـكــن
الـتــوصــل إلــى اتـفــاق خــال عــامــن أو
ثالثة اعوام ،فهو بالتأكيد يحلم».
وردًا ع ـل ــى س ـ ــؤال م ــراس ــل صـحـيـفــة
«جـ ـي ــروزالـ ـي ــم ب ــوس ــت» حـ ــول وع ــده
الـقــاطــع مــا قبل توليه منصب وزيــر
األمـ ـ ــن ،وق ــول ــه إنـ ــه «لـ ــو ك ـنــت وزيـ ــرا
ل ــأم ــن لـكـنــت مـنـحــت (ن ــائ ــب رئـيــس
امل ـك ـتــب ال ـس ـيــاســي ل ـحــركــة ح ـمــاس)
إسـ ـم ــاعـ ـي ــل ه ـن ـي ــة  48س ــاع ــة ف ـق ــط،
وأقــول له إمــا أن تعيد جثث الجنود
واملـ ــدن ـ ـيـ ــن ،وإم ـ ـ ــا س ـن ـق ـض ــي عـلـيــك
وعلى قيادة حماس بأكملها» ،أجاب
ليبرمان« :هو ال يزال في هذا العالم،
لـكـنــه لـيــس ف ــي ق ـطــاع غـ ــزة .اســألـنــي
السؤال نفسه العام املقبل».

