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سوريا

على الغالف
ّ
رغم أن العيون كلها
شخصت في األيام
األخيرة نحو مدينة حلب
ّ
التقدم السريع
بعد
للجيش السوري في
الجزء الشمالي من األحياء
الشرقية ،تلوح في األفق
التحضيرات السياسية
والعسكرية لمدينة
الباب في الريف الشرقي.
وإن كانت السيطرة
على كل حلب المدينة
تسقط جزءًا خطيرًا من
مشاريع تركية وإقليمية
مختلفة ،أبرزها مشروع
التقسيم ،وتعني تثبيت
حضور الدولة السورية
في منطقة حيوية
والعاصمة
من البالد
ّ
ّ
للتوجه
االقتصادية ،فإن ّ
نحو الباب دالالت ال تقل
أهمية على المستوى
الميداني والسياسي.
وفي الفترة القصيرة
الماضية عاد التنسيق
العالي المستوى بين
الجيش ومجموعات
كردية للحضور بقوة
على جبهات حلب
المدينة ومحيط الباب.
هذا التنسيق ُي َع ّد في
حساباته إنهاء المشروع
التركي في قلب ريف
حلب ،وقد سبقته رسائل ال
ّ
تقل صخبًا عن التحضيرات
السورية التي تراها أنقرة
في محيط المدينة،
كاستهداف جنود أتراك
ّ
جوًا قبل أيام.
الصداع التركي قد يكبر
في الفترة المقبلة بعد
تعليق «قوات سوريا
الديموقراطية» ،وخلفها
«وحدات حماية الشعب»
الكردية« ،معركة الرقة»
دون إعالن رسمي لذلك،
فخطر «درع الفرات»
بنظرها قد ّ
يتحول إلى
منبج ...ما قد يؤدي إلى
مناوشات خطيرة ومعارك
لم تكن في حسبان أنقرة.
(األخبار)

«المقاومة السورية» إلى جانب
ّ
االستراتيجية لم تعد ثالثة .خرجت «قسد» من السباق الذي بات مقتصرًا على «درع الفرات»
أطراف السباق نحو مدينة الباب
ّ
التركية والجيش السوري .واكتسب األخير دفعًا بعدما انضوى العب جديد إلى جانبه وهو «المقاومة الوطنية السورية»
التي انخرطت في المعارك أخيرًا بمقاتلين سوريين أكراد وعرب وتحت العلم السوري الرسمي

استكمل الجيش السوري وحلفاؤه أمس السيطرة على الجزء الشمالي من أحياء حلب الشرقية ،بعد إكمال تطويقها أول من أمس .وأدى الهجوم إلى استعادة أحياء :هنانو (،)1
ّ
الحيدرية ( ،)4بعيدين ( ،)5عني التل ( ،)6الهلك ( ،)7بستان الباشا ( .)8وكانت إحدى أهم نتائج التقدم ،السيطرة على محطة مياه سليمان الحلبي
جبل بدرو
( ،)2الصاخور (ّ ،)3
( ،)9التي ّ
تعد املسؤولة عن ضخ مياه الشرب إلى كل أحياء املدينة (تصميم سنان عيسى)

إسرائيل تستعرض قوتها بـ« 10أطنان متفجرات»
علي حيدر
ـف إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ب ــاس ـت ـه ــداف
لـ ــم تـ ـكـ ـت ـ ِ
امل ـج ـم ــوع ــة الـ ـت ــي أط ـل ـق ــت ال ـن ـي ــران
ب ــاتـ ـج ــاه ق ـ ــوة م ــن لـ ـ ــواء «غ ــوالن ــي»
فـ ــي الـ ـ ـج ـ ــوالن املـ ـحـ ـت ــل ،بـ ــل بـ ـ ــادرت
إلــى تــوجـيــه ضــربــة موضعية ألحــد
مــواقــع «داع ــش» بـعـشــرة أط ـنــان من
املـ ـتـ ـفـ ـج ــرات ،ف ــي خـ ـط ــوة ب ـ ــدا فـيـهــا
م ــرتـ ـفـ ـع ــا م ـ ـن ـ ـسـ ــوب االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــراض
وال ــرس ــائ ــل ال ـس ـيــاس ـيــة وال ــردع ـي ــة.
وأدى ال ـق ـصــف إل ــى تــدم ـيــر امل ــوق ــع،
ال ــذي كــانــت تستخدمه فــي السابق
األم ــم املـتـحــدة ،ثــم ص ــارت «داع ــش»
ت ـس ـت ـخ ــدم ــه «لـ ـلـ ـت ــدري ــب وت ـخ ــزي ــن
األسلحة».
أتــت الـضــربــة اإلســرائـيـلـيــة ،التالية،
ترجمة عملية ملوقف رئيس حكومة
الـ ـع ــدو ،ب ـن ـيــامــن ن ـت ـن ـيــاهــو ،خ ــال
جلسة للحكومة ،حينما نقال« :لن
نسمح لداعش بتثبيت قواعده على
حدودنا» ،وهو ما أكده الجيش في
بيانه بأن الضربة استمرار للقصف
الـ ــذي ن ـفــذه ق ـبــل ذلـ ــك ،وت ـه ــدف إلــى
م ـنــع ع ـ ــودة ع ـنــاصــر «داع ـ ـ ــش» إلــى
املـ ــوقـ ــع .مـ ــع ذلـ ـ ــك ،ب ـ ــدا واض ـ ـحـ ــا أن
الضربة كانت موضعية ومحدودة،
وت ـق ـت ـصــر ع ـلــى امل ــوق ــع األق ـ ــرب إلــى

ال ـن ـقــاط اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،ال ــذي وصـفــه
الـ ـجـ ـي ــش بـ ــأنـ ــه «ت ـ ـهـ ــديـ ــد ج ــوه ــري
ل ـل ـم ـن ـط ـقــة» ،ف ـي ـمــا ل ــم يـ ـ َـر ف ــي بـقـيــة
املواقع الداعشية أي تهديد وتجنب
اس ـت ـه ــداف ـه ــا ،مـ ــع أنـ ـه ــا ت ـق ــع تـحــت
مرمى نيرانه.
ي ـ ـع ـ ـكـ ــس اك ـ ـت ـ ـف ـ ــاء صـ ـ ــانـ ـ ــع ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار
ال ـس ـي ــاس ــي واألم ـ ـنـ ــي ف ــي ت ــل أب ـيــب
ب ــاسـ ـتـ ـه ــداف هـ ـ ــذا امل ـ ــوق ـ ــع ،أنـ ـ ــه لــم
ي ـت ـخــذ أي ق ـ ــرار بـتـغـيـيــر الـسـيــاســة
ال ـع ـمــان ـيــة ال ـت ــي تـتـصــل بــالـســاحــة
السورية عامة ،والجنوبية خاصة،
وكـ ــذلـ ــك اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ت ـب ـن ـي ــه الـ ــرؤيـ ــة
وال ـت ـق ــدي ــر الـ ـ ــذي ي ـ ــرى أن ـ ــه ال ي ــزال
ه ـ ـنـ ــاك ض ـ ـ ـ ــرورة ل ـ ـلـ ــدور ال ــوظ ـي ـف ــي
لـ «داعش» في سوريا ،وهو ما ّ
عبر
عنه من جديد رئيس االستخبارات
العسكرية ال ـلــواء ،هرتسي هليفي،
ونـقـلـتــه صـحـيـفــة «ه ــآرت ــس» أم ــس.
وق ــال هـلـيـفــي خ ــال اج ـت ـمــاع مغلق
ف ــي جــامـعــة ت ــل أب ـي ــب ،إن ــه ف ــي حــال
«ض ـعــف تـنـظـيــم داعـ ــش ،ف ــإن إي ــران
وحـ ــزب ال ـل ــه سـيـتـمـتـعــان بــالـتـفــوق
ف ــي س ــوري ــا ،وهـ ــذا ل ــن ي ـك ــون جـيـدًا
إلسرائيل» ،وهو موقف يتلو موقفًا
مشابهًا أدلى به في حزيران املاضي
أمام مؤتمر «هرتسيلياه».
أم ـ ـ ــا ع ـ ــن األط ـ ـ ـنـ ـ ــان ال ـ ـع ـ ـشـ ــرة ،ف ـب ــدا

االستخبارات اإلسرائيلية:
ضعف «داعش»
يخدم حزب الله وإيران

واضحًا ـ منذ اللحظة التي خرجت
ب ـه ــا وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام اإلســرائ ـي ـل ـيــة
ب ــإع ــان ال ـج ـيــش اس ـت ـه ــداف املــوقــع
بهذا ّ
الكم من املتفجرات مع أنه كان
فارغًا من العناصر ـ أن االستعراض
أحــد أهــم أه ــداف هــذه الـضــربــة ،وإال
فــإن مــوقـعــا بـهــذه الـحــالــة ال يحتاج
إل ــى ه ــذه ال ـك ـم ـيــة .ك ــذل ــك إن حــرص
جيش العدو على أن يخرج اإلعالم
اإلسرائيلي بعنوان «عـشــرة أطنان
مــن الـقــذائــف» على مــوقــع «داع ــش»،
مؤشر قوي على هذه الداللة.
مــع ذل ــك ،ك ــان لــاسـتـعــراض رســائــل
ت ـت ـص ــل ب ــأك ـث ــر مـ ــن س ــاح ــة وج ـه ــة،
فقد أراد اإلسرائيلي أن يعزز قدرة
ردع ــه إزاء «داعـ ــش» حـتــى ال يجرؤ

عناصره في املرة التالية على تكرار
استسهال توجيه نيرانهم باتجاه
ق ــوة إســرائ ـي ـل ـيــة ،أك ــان ذل ــك ترجمة
لـ ـت ــوجـ ـيـ ـه ــات ق ـ ـيـ ــاديـ ــة ت ـ ـهـ ــدف إل ــى
التغطية على الهزائم التي يتلقاها
ال ـت ـن ـظ ـيــم ف ــي س ــوري ــا وال ـ ـعـ ــراق ،أم
لتبييض صفحته ،أم حتى اجتهادًا
ذات ـي ــا م ــن مـجـمــوعــة م ــا ،خــاصــة أن
إسرائيل تدرك مسبقًا أنه ليس لها
مــوقــع فــي سـلــم أول ــوي ــات «داع ــش»،
الـتــي تــوجــه نـيــرانـهــا نـحــو املدنيني
في البالد العربية واإلسالمية.
أيـضــا ،هــدفــت تــل أبـيــب إلــى توجيه
رســالــة ال ــردع نفسها إل ــى األط ــراف
امل ــوج ــودة عـلــى ال ـســاحــة ال ـســوريــة،
ومفادها أنها سترد بهذا املستوى
من الشدة في حال تعرضها ألي من
الهجمات عبر أي طرف .مع ذلك ،إن
استهداف موقع لـ «داعش» بـ «عشرة
أط ـ ـ ـنـ ـ ــان» م ـ ــن امل ـ ـت ـ ـف ـ ـجـ ــرات ي ـص ـلــح
عنوانًا مدويًا في الصحافة العاملية
والغربية ،كي تقدم إسرائيل نفسها
على أنها طرف رئيسي في مكافحة
اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـض ـ ــرب أوروب ـ ـ ـ ــا
وال ـع ــال ــم ،وب ــذل ــك ،ت ـك ــون ق ــد وف ــرت
صـ ـ ـ ــورة إعـ ــام ـ ـيـ ــة ت ـ ـخـ ــدم س ـي ــاس ــة
الترويج التي يركز عليها نتنياهو
في خطاباته.

