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العالم

سوريا

«داعش» يدخل حدود «تخفيف التصعيد»

تركيا تبدأ تحركها في إدلب« ...ضمن اتفاق أستانا»
ّ
مع اإلعالن الرسمي التركي عن بدء الجيش نشاطه األولي
في منطقة «تخفيف التصعيد» ّ
المقرة في إدلب ومحيطها ،دخل
«داعش» ،في تطور الفت ،على خط إدلب ومحيطها ،بعد سيطرته على
محيط منطقة الرهجان في ريف حماة الشمالي الشرقي ،على حساب
«هيئة تحرير الشام»
ب ـ ـ ــدا مـ ـشـ ـه ــد امل ـ ـنـ ــاطـ ــق ال ـ ـحـ ــدوديـ ــة
غ ــرب مـحــافـظـتــي إدلـ ــب وح ـل ــب ،في
الـ ـ ـي ـ ــوم األول بـ ـع ــد إعـ ـ ـ ــان رئ ــاس ــة
الـجـيــش الـتــركــي ان ـطــاق أنشطتها
االسـتـطــاعـيــة بـشـكــل رس ـم ــي ،أكـثــر
هـ ـ ـ ــدوءًا مـ ـق ــارن ــة بـ ــاأليـ ــام ال ـس ــاب ـق ــة.
ورغـ ـ ــم اس ـت ـك ـم ــال وح ـ ـ ــدات الـجـيــش
التركي استقدامها للتعزيزات إلى
مـحـيــط امل ـعــابــر ن ـحــو إدلـ ــب وح ـلــب،
لم يكن هناك نشاط جديد لها على
الـجـهــة املـقــابـلــة مــن ال ـح ــدود ،عكس
ّ
م ــا ج ــرى ف ــي دارة ع ــزة غ ــرب حـلــب،
أول م ــن أمـ ـ ــس .ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،كــانــت
حــدود منطقة «تخفيف التصعيد»
املـحــاذيــة ملناطق سيطرة الحكومة

اعالن تشكيل «كيان
جهادي» جديد في إدلب
تحت اسم «أنصار الفرقان»
الـ ـس ــوري ــة فـ ــي أقـ ـص ــى ري ـ ــف ح ـمــاة
ّ
متغير جديد،
الشمالي الغربي أمام
ّ
تمثل بدخول «داعــش» إلــى املناطق
املحيطة بناحية الرهجان .التحرك
الجديد للتنظيم ضد «هيئة تحرير
الشام» جاء من املنطقة نفسها التي
تــم ترحيل «جند األقـصــى» (املبايع
لـ ـ ــداعـ ـ ــش) ع ـ ـبـ ــرهـ ــا ،أواخـ ـ ـ ـ ــر ش ـب ــاط
املــاضــي ،نحو ريــف حـمــاة الشرقي،

اإلمارات ّ
ترحل عائالت
سورية بتهمة
«التعامل مع قطر»
كشــفت مواقــع إخباريــة قطريــة ترحيــل الســلطات
اإلماراتيــة «أكثــر مــن  70عائلــة ســورية بتهمــة التعامــل
والتواصــل مــع الدوحــة» ،مشــيرة إلــى أن القــرار جــاء
عقــب قيــام عــدد مــن تجــار التجزئــة والجملــة الســوريني
بتصديــر البضائــع إلــى قطــر.
ونقلــت التقاريــر عــن «مصــادر» اســتدعاء أبــو ظبــي
لســوريني منحدريــن مــن مدينــة درعــا ،وإبالغهــم بأنهــم
«أشخاص غير ّ
مرحب فيهم» على األراضي اإلماراتية،
ّ
وبالتالــي عليهــم املغــادرة «خــال مــدة أقصاهــا 24
ســاعة» .وفيمــا لــم تقـ ّـدم الســلطات أي توضيــح ألســباب
ّ
أو دوافــع الطــرد الســريع ،أكــدت «املصــادر» أن الســبب
هــو «تصديــر عــدد مــن تجــار الجملــة الســوريني بضائــع
ومأكــوالت غذائيــة مــن دبــي إلــى قطــر ،مــرورًا بالكويــت
ً
وعمان» ،مشــيرة إلى أن الســلطات رأت في ذلك «تعامال
مــع قطــر ،فأمرتهــم بالرحيــل علــى الفــور ،تاركــن خلفهــم
أموالهــم وعقاراتهــم».
ووفــق التقاريــر ،فــإن اإلمــارات لــم تقــم بـ«إلغــاء أو إبطــال»
أي مــن جــوازات الســفر لهــذه لعائــات «حتــى يبــدو وكأن
هــؤالء غــادروا بمــلء إرادتهــم».
وقبــل عامــن ،أعلنــت اإلمــارات اســتقبالها ألكثــر مــن
 100ألــف ســوري منــذ  ،2011وأنهــا منحتهــم تأشــيرات
إقامــة ليصــل عــدد املقيمــن الســوريني فــي الدولــة إلــى مــا
يقــارب  250ألــف ســوري.
(األخبار)

وع ـلــى يــد «الـهـيـئــة» نـفـسـهــا .وأعـلــن
«داعش» أنه استطاع السيطرة على
أك ـثــر مــن  10ب ـلــدات وم ـ ــزارع ،شمال
طــريــق السلمية ـ ـ إثــريــا ،فــي مـحــاذاة
منطقة الشيخ ه ــال .ودخـلــت قــوات
التنظيم بلدة الرهجان ووصلت إلى
قصر ابن وردان غربًا وخربة األندرين
ً
شـمــاال ،قبل أن تتمكن «الهيئة» من
احـتــواء هجومها واستعادة محيط
البلدتني األخيرتني.
ونظرًا إلــى حساسية التوقيت الذي
ً
جاء فيه الهجوم ،فقد أطلق سيال من
االتهامات املتبادلة حــول مسؤولية
وص ــول مسلحي «داعـ ــش» إل ــى تلك
ً
املنطقة ،إذ اتهمت «الهيئة» كــا من
«النظام وروسـيــا» بالسماح بعبور
مقاتلي التنظيم عبر منطقة الشيخ
ً
هــال ،وصــوال إلــى محيط الرهجان.
غـ ـي ــر أن تـ ـس ــريـ ـب ــا ص ــوتـ ـي ــا ل ـق ــائ ــد
«الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـش ــرق ــي» ف ــي «ال ـه ـي ـئ ــة»،
ّ
نشره عــدد من املطلعني على نشاط
األخيرة ،كشف أنه تم استقبال أعداد
مــن املــدنـيــن واملسلحني مــن مناطق
التنظيم ،وتقديم املساعدة للجرحى
منهم ،على أساس أن يقوم املسلحون
ب ـت ـس ـل ـيــم س ــاح ـه ــم إل ـ ــى «ال ـه ـي ـئ ــة».
وهــو ما لم يلتزم به «داع ــش» ،وقام
ب ــاس ـت ـخ ــدام أس ـل ـح ـتــه ل ـخ ـلــق جـيــب
جــديــد ل ــه ف ــي ري ــف ح ـمــاة الـشـمــالــي
الشرقي .ومــن غير املـ ّ
ـرجــح أن يتخذ
ً
تحرك «داعش» هناك منحى خطيرًا،
ي ـه ــدد ب ـع ــودت ــه الحـ ـت ــال م ـســاحــات
واس ـعــة مــن األراض ـ ــي وال ـب ـل ــدات ،إال

ّ
وسعت «قوات سوريا الديموقراطية» سيطرتها جنوب شرق حقل الجفرة في ريف دير الزور الشرقي (أ ف ب)

فــي حــال رهــانــه على مبايعة بعض
الفصائل املسلحة ّ
املقربة من نهجه
لــه .غير أنــه يفرض تحديات جديدة
لـفــرض وق ــف إط ــاق ال ـنــار فــي كامل
منطقة إدلــب ومحيطها ،ويــزيــد من
ت ـش ـتــت قـ ــوة «ال ـه ـي ـئ ــة» ال ـع ـس ـكــريــة،
التي أبدت اهتمامًا ملحوظًا بتعزيز
ق ــواتـ ـه ــا ع ـل ــى ال ـج ـب ـه ــات امل ـش ـتــركــة
مــع الـجـيــش ال ـس ــوري وحـلـفــائــه ،في
ظــل أنـبــاء تـتـحــدث عــن تفاهمها مع
الطرف التركي على «عدم االشتباك»،
خ ــال تـثـبـيــت األخ ـي ــر ن ـقــاط مــراقـبــة
ورصد في إدلب وريف حلب الغربي.
وض ـم ــن ال ـت ـح ــوالت ال ــداخ ـل ـي ــة الـتــي

تـ ـط ــال إدل ـ ــب وجـ ـ ــوارهـ ـ ــا ،ب ـ ــدا الف ـتــا
أم ــس ف ــرض «هـيـئــة تـحــريــر ال ـشــام»
س ـي ـطــرت ـهــا ع ـل ــى بـ ـل ــدة أرم ـ ـنـ ــاز فــي
ري ـ ــف إدل ـ ـ ــب ،الـ ـت ــي تـ ـع ـ ّـد ق ــري ـب ــة مــن
الـ ـح ــدود م ــع إق ـل ـيــم ه ــات ــاي الـتــركــي
(لواء اسكندرون) ،بعد اشتباكها مع
«حركة أحــرار الـشــام» ،عقب اشتباك
األخ ـ ـيـ ــرة م ــع ع ـن ــاص ــر م ــن «ال ـح ــزب
ال ـتــرك ـس ـتــانــي» ف ــي ال ـب ـل ــدة ،وقـتـلـهــا
اثـنــن منهم .كــذلــك ،بــرز أمــس إعــان
ت ـش ـك ـيــل ف ـص ـي ــل ج ــدي ــد ت ـح ــت اس ــم
«أن ـص ــار ال ـف ــرق ــان ف ــي ب ــاد ال ـش ــام».
وع ـ ّـرف التشكيل الجديد نفسه ،في
أول ب ـي ــان ل ــه ،ب ــأن ــه «ك ـي ــان ج ـهــادي

ّ
ســنــي مـسـلــم ي ـت ـكــون م ــن مـهــاجــريــن
وأنصار» .كذلك نشرت عدة حسابات
ملـ ـع ــارض ــن ع ـل ــى «ت ــويـ ـت ــر» صـ ــورة
ّ
تتوعد
منسوبة لـ«أنصار الفرقان»،
فـيـهــا بـقـتــال «الـجـيــش الـتــركــي ومــن
دخل معه من املرتدين».
وب ـي ـن ـم ــا ي ـن ـت ـظــر أن ت ـت ـض ــح خ ــال
األيــام القليلة املقبلة املالمح األولــى
الن ـت ـشــار ن ـق ــاط امل ــراق ـب ــة الـعـسـكــريــة
ال ـت ــرك ـي ــة داخـ ـ ــل إدلـ ـ ــب وريـ ـ ــف حـلــب
الـ ـغ ــرب ــي ،أوضـ ـ ــح ال ـج ـي ــش ال ـتــركــي
فــي بـيــان رسـمــي أمــس أن «األنشطة
االسـتـطــاعـيــة (ال ـتــي بــدأهــا) تـنــدرج
ف ــي إط ـ ــار ال ـت ـح ــرك ال ـع ـس ـكــري ال ــذي

ّ
رفض شعبي وبرلماني لعمير بيريتس  ...لكن الدولة
المغرب

اح ـت ـمــى وزيـ ــر ال ـح ــرب اإلســرائ ـي ـلــي
األسبق عمير بيريتس ،بـ«العالقات
املتميزة» مع املغرب وبـ«االعتذارات»
الـتــي وصـلـتــه عـقــب رف ــض حـضــوره
ف ـ ــي ف ـع ــال ـي ــة دولـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ــي الـ ـب ــرمل ــان
امل ـ ـغـ ــربـ ــي ،أول مـ ــن أم ـ ـ ــس ،لـيـصــف
مناهضي حـضــوره بــ«املـتـطــرفــن»،
ولـ ـي ــواص ــل م ـش ــارك ـت ــه فـ ــي مــؤت ـمــر
دولي انتهت أعماله أمس.
واحتج ،أول من أمس ،نواب مغاربة،
داخـ ــل ال ـب ــرمل ــان ،ع ـلــى ح ـض ــور وفــد
إسرائيلي ملؤتمر تنظمه «الجمعية
البرملانية للبحر األبيض املتوسط»
وامل ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــة ال ـ ـعـ ــامل ـ ـيـ ــة ل ـ ـل ـ ـت ـ ـجـ ــارة.
وتظاهر البرملانيون ،داخــل القاعة
امل ـخ ـص ـصــة ل ـل ـمــؤت ـمــر ،ب ـعــد ظـهــور
الوفد اإلسرائيلي ،ما جعل املؤتمر
ي ـتــوقــف مل ــدة طــوي ـلــة .وت ـ ّ
ـوج ــه عبد
ال ـح ــق ح ـي ـس ــان ،وهـ ــو ب ــرمل ــان ــي عن
نقابة «الكونفدرالية الديموقراطية
ً
ل ـل ـش ـغــل» ،إل ــى ب ـيــري ـتــس ،ق ــائ ــا لــه:
«أنــت مجرم حــرب ،ويجب أن تغادر
امل ـغــرب» ،مضيفًا« :أن ــت مـجــرم ضد
اإلنسانية قتلت األطـفــال واألبــريــاء،
وي ـج ــب أن ت ـغ ــادر ال ـب ــرمل ــان ،ونـحــن
ن ــرف ــض حـ ـض ــورك وحـ ـض ــور الــوفــد
املرافق لك».
وبـيـنـمــا ك ــان ال ـبــرملــان ـيــون املـغــاربــة
يرفعون العلم الفلسطيني والفتات

زار بيريتس المغرب عام  2006واستقبله حينها الملك محمد السادس

داخ ــل ال ـقــاعــة املـخـصـصــة للمؤتمر
تطالب بـطــرد الــوفــد ،كــان مـئــات من
الناشطني املغاربة قد تجمعوا أمام
مبنى البرملان في العاصمة الرباط
تعبيرًا عــن رفـضـهــم حـضــور الــوفــد
اإلسرائيلي .وطالب املحتجون خالل
الوقفة االحتجاجية التي دعا إليها
«االئتالف املغربي من أجل فلسطني
وم ـن ــاه ـض ــة ال ـت ـط ـب ـي ــع» (يـ ـض ــم 14
ج ـم ـع ـيــة م ـغــرب ـيــة غ ـي ــر ح ـكــوم ـيــة)،

بـ ــ«ط ــرد ال ــوف ــد» م ــن امل ــؤت ـم ــر ال ــذي
ي ـس ـت ـض ـي ـفــه م ـج ـلــس امل ـس ـت ـشــاريــن
(الـغــرفــة الـثــانـيــة لـلـبــرملــان املـغــربــي)
و«وق ـ ـ ــف االس ـت ـي ـط ــان وكـ ــل أش ـك ــال
التطبيع مع الكيان الصهيوني».
وسـ ـ ـب ـ ــق ت ـ ـلـ ــك الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــرك ـ ــات إعـ ـ ــان
ث ـ ــاث كـ ـت ــل ب ــرمل ــانـ ـي ــة ف ـ ــي م ـج ـلــس
امل ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــاريـ ــن رف ـ ـض ـ ـهـ ــا مـ ـش ــارك ــة
ـذي يـ ـض ــم ب ـي ــري ـت ــس فــي
الـ ــوفـ ــد الـ ـ ـ ـ ّ
ص ـف ــوف ــه .ووق ـ ـ ــع ع ـل ــى ذلـ ــك ال ـب ـيــان

كتل «حزب العدالة والتنمية» الذي
ي ـقــود ال ـح ـكــومــة ،ون ـقــابــة «االت ـح ــاد
امل ـ ـغـ ــربـ ــي لـ ـلـ ـشـ ـغ ــل» (أك ـ ـب ـ ــر ن ـق ــاب ــة
ب ــالـ ـب ــاد) ،ون ـق ــاب ــة «ال ـكــون ـفــدرال ـيــة
ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة لـ ـلـ ـشـ ـغ ــل» .وج ـ ــاء
ّ
ف ــي ال ـب ـي ــان أن ت ـل ــك ال ـك ـت ــل «تـلـقــت
باستهجان كبير خبر حضور وزير
الدفاع الصهيوني السابق ،ومجرم
الحرب بيريتس إلى جانب صهاينة
أعضاء في الكنسيت ،للمشاركة في
أعمال املناظرة الدولية» التي تجري
تـ ـح ــت ع ـ ـنـ ــوان «ت ـس ـه ـي ــل الـ ـتـ ـج ــارة
واالستثمارات في منطقة املتوسط
وأفريقيا».
ّ
وبـيـنـمــا أك ـ ــدت ت ـلــك ال ـك ـتــل أن «ه ــذا
الـ ـحـ ـض ــور جـ ـ ــرى الـ ـت ــرتـ ـي ــب لـ ــه فــي
سـ ّ
ـري ــة تــامــة خـ ــارج أج ـه ــزة مجلس
املستشارين ومؤسساته التقريرية»،
أثــار هــذا األمــر مزيدًا من الجدال في
ال ـ ـبـ ــاد ،وه ـ ــو دف ـ ــع رئـ ـي ــس مـجـلــس
املـسـتـشــاريــن حـكـيــم بـنـشـمــاش ،إلــى
ال ـن ـفــي ع ـبــر ب ـيــان سـ ــارع إل ــى نـشــره
عـبــر صفحته عـلــى مــوقــع الـتــواصــل
االجتماعي «فايسبوك».
ّ
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،ب ــرغ ــم أن مـســألــة
«ا ّل ـع ــاق ــات ع ـبــر امل ـت ــوس ــط» لـطــاملــا
مثلت ثغرة تدخل عبرها إسرائيل
لـلـعـمــل عـلــى تــوسـيــع عــاقــاتـهــا في
ّ
م ـح ـي ـط ـه ــا ،فـ ـلـ ـع ــل تـ ـص ــري ــح عـمـيــر

