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واشنطن تأمر بإقفال الحدود التركية ـ الــ
ّ
أعلنت كل من واشنطن ولندن تعليق «املساعدات
العسكرية غير القاتلة» ملن تدعم في املعارضة السورية .الغرب
ّ
متخوف من «اإلسالميني» ،وأولويته اليوم «محاربة القاعدة» ،ولم يعد
يثق بقدرات «حلفائه» والتابعني له في «الجيش السوري الحر» .هذا في
األمن .أما في السياسة ،فالزمن للتسويات أو لإلعداد لها :أحمد الجربا
سيزور العاصمة الروسية خالل أيام
عبوة الجوالن ليست
«جهادية»!
ذكرت صحيفة «هآرتس»
ً
ن� �ق�ل�ا ع ��ن م� �ص ��در أم �ن��ي
إسرائيلي رفيع املستوى،
أن «ال �ت �ق��دي��رات ال �س��ائ��دة
ل� ��دى امل��ؤس �س��ة األم �ن �ي��ة،
ت� �ش� �ي ��ر إل � � ��ى أن ج� �ه ��ات
مقربة من نظام (الرئيس
ال �س��وري ب �ش��ار) األس ��د،
ال ج� � �ه � ��ات وت� �ن� �ظ� �ي� �م ��ات
تابعة للجهاد العاملي ،هي
ال �ت��ي زرع ��ت ال �ع �ب��وة ال�ت��ي
اس �ت �ه��دف��ت دوري � ��ة ت��اب�ع��ة
للجيش اإلسرائيلي ،قبل
أي��ام ،بالقرب م��ن الحدود
ف � � ��ي ال� � � � �ج � � � ��والن ،وال � �ت � ��ي
ان� �ف� �ج ��رت ع� �ل ��ى م �س��اف��ة
قصيرة من الوحدة».
وب � � �ح � � �س� � ��ب امل � � � �س� � � ��ؤول
اإلس��رائ�ي�ل��ي ،ف��إن منطقة
زرع ال � �ع � �ب� ��وة ال ت �ش �ه��د
وج��ودًا ألي من تنظيمات
ال �ج �ه ��اد ال� �ع ��امل ��ي ،ب ��ل إن
وح � � ��دات ت��اب �ع��ة ل�ل�ج�ي��ش
ال� �س ��وري ال �ن �ظ��ام��ي ،ه��ي
ال �ت��ي ت�س�ي�ط��ر ع �ل��ى ه��ذه
ال �ب �ق �ع��ة ال �ج �غ ��راف �ي ��ة م��ن
ال� �ح ��دود ،م �ش �ي �رًا إل ��ى أن
«ال � �ع � �ب ��وة ال� �ت ��ي ل� ��م ت��وق��ع
إص� � ��اب� � ��ات ،أث � � � ��ارت ق�ل�ق��ًا
كبيرًا في إسرائيل ،نظرًا
إل��ى أنها امل��رة األول��ى التي
ُي �س �ت �ه� َ�دف ف�ي�ه��ا الجيش
م � � ��ن ال � � �ج� � ��ان� � ��ب ال � �ث� ��ان� ��ي
م� ��ن ال � � �ح� � ��دود ،وب� �ن� �ي ��ران
م � �ق � �ص � ��ودة ،ول � �ي� ��س م��ن
خ� � � �ل � � ��ال رص � � � � � � � � ��اص أو
ق ��ذائ ��ف ط ��ائ �ش ��ة ،ن��ات �ج��ة
من العمليات القتالية من
الحرب األهلية السورية».
وش � ��دد امل� �ص ��در ع �ل��ى أن
«ت��ل أب�ي��ب ال تملك حاليًا
أي م � �ع � �ل ��وم ��ات خ ��اص ��ة
تشير إلى مستوى الجهة
التي أمرت بزرع العبوة».

اخ �ت �ل �ف��ت أول � ��وي � ��ات ال� �غ ��رب ف ��ي س ��وري ��ا.
محاربة «القاعدة» أصبحت الهدف الرقم
واحد .كذلك لم تعد القوى الدولية الراعية
للمعارضة السورية تثق بقدرات «الجيش
ال�س��وري ال�ح��ر» ال��ذي ي��رأس أرك��ان��ه سليم
ادريس ،بالحفاظ على ّ
معداته ومساعداته
املرسلة ،وعدم وصولها «لأليدي الخطأ».
وعود «الجيش الحر» ،وخلفه «االئتالف»
املعارض بتأمني وصول مساعدات الغرب
ال�ع�س�ك��ري��ة للفصائل «امل�ع�ت��دل��ة» ل��م تعد
ذات قيمة .فصدر ال�ق��رار األميركي أم��س:
وقف واشنطن ولندن الدعم «اللوجستي
وغير العسكري» للمعارضة السورية عبر
تركيا ،وإقفال تركيا معبرًا رئيسيًا كانت
تمر عبره هذه املساعدات.
ت � ��ذرع � ��ت ال � � ��والي � � ��ات امل � �ت � �ح� ��دة ل �ت �ع �ل �ي��ق
م �س��اع��دات �ه��ا ال �ع �س �ك��ري��ة «غ �ي��ر ال �ق��ات �ل��ة»
للمعارضة السورية ،باستيالء مجموعات
إسالمية على املعبر الذي تدخل منه هذه
املساعدات من تركيا.
وق � ��ال امل �ت �ح��دث ب ��اس ��م ال �ب �ي��ت األب �ي ��ض،
ّ
ج ��وش ارن �س��ت ،إن إدارة ال��رئ�ي��س ب��اراك
أوباما قلقة من تقارير عن استيالء قوات
�ان تابعة
«ال�ج�ب�ه��ة اإلس�ل�ام �ي��ة» ع�ل��ى م �ب� ٍ
لـ«الجيش الحر» .وأض��اف« :نتيجة لذلك
ال��وض��ع ...علقت ال��والي��ات املتحدة تسليم
كل املساعدات غير املميتة لشمال سوريا».
وك��ان��ت ال�س�ف��ارة األميركية ف��ي أن�ق��رة ،قد
أع �ل �ن��ت ذل ��ك ق �ب��ل ال �ب �ي��ت األب� �ي ��ض ،وق ��ال
ناطق باسم السفارة ،تي جي غروبيشا،
ّ
إن القرار ال يشمل املساعدات اإلنسانية،
ألن �ه��ا ت� ��وزع م��ن ط��ري��ق م�ن�ظ�م��ات دول�ي��ة
وغير حكومية.
وك��ان��ت واش �ن �ط��ن ق��د أع�ل�ن��ت ب ��دء ت�ق��دي��م
م � � �س � ��اع � ��دات ع � �س � �ك ��ري ��ة «غ� � �ي � ��ر ق ��ات� �ل ��ة»
ل�ل�م�ع��ارض��ة ال �س��وري��ة ف��ي ن �ه��اي��ة ش�ب��اط
املاضي ،وهي عبارة عن حصص غذائية
وأدوي � � � ��ة ل �ل �م �ق��ات �ل�ي�ن وأل� �ب� �س ��ة وأج� �ه ��زة
ات�ص��االت ومناظير ليلية ...وأعلنت بعد
الضعف.
بضعة أشهر زيادتها بنسبة ّ
ب ��دوره ��ا ،أع �ل �ن��ت ب��ري�ط��ان�ي��ا أن �ه��ا علقت
امل � �س� ��اع� ��دات غ� �ي ��ر ال� �ف� �ت ��اك ��ة ل �ل �م �ع��ارض��ة
متحدث
ال�س��وري��ة ،للسبب ذات ��ه .وص��رح
ّ
باسم السفارة البريطانية في أنقرة بأنه
«ليست لدينا ّأية خطط لتسليم أية معدات
ّ
م��ا دام ال��وض��ع غير واض ��ح» .وأض��اف أن
«ب��ري�ط��ان�ي��ا ع�ل��ى ات �ص��ال ب�ه�ي�ئ��ة األرك ��ان
العليا (ف��ي الجيش ال �ح��ر)» للتحقق من
وضع املعدات البريطانية.
من جهته ،قال ممثل «االئتالف» في تركيا،
خالد خوجا ،إن الواليات املتحدة تسعى
إلى قطع السالح عن املعارضة السورية،
ّ
بعد قرارها األخير .وأوض��ح أن واشنطن
ب ��األس ��اس «ل� ��م ت �ك��ن ت �س �ه��م ب �م �س��اع��دات
عسكرية للجيش الحر ،بل كانت مهمتها
مراقبة األسلحة التي تصل إليها» .ولفت
إل��ى أن�ه��ا «منعت م��ن قبل دخ��ول أسلحة
نوعية إلى املعارضة املسلحة ،من بينها
صواريخ مضادة للدبابات والطائرات».
وع � � ��زا خ ��وج ��ا س� �ب ��ب ال� � �ق � ��رار األم� �ي ��رك ��ي
إل ��ى ال�ت�غ�ي��رات ال �ت��ي ح�ص�ل��ت ف��ي منطقة
معبر ب��اب ال�ه��وى ال �ح��دودي ،لكن «واق��ع
م� ��ا ح� �ص ��ل ،ه� ��و ه� �ج ��وم م �ق��ات �ل��ي ج�ب�ه��ة
النصرة على ه��ذه امل �ق� ّ�ار ،ول�ي��س الجبهة
االسالمية».
في م��وازاة ذل��ك ،أغلقت السلطات التركية
معبر «جيلوه غ ��وزو» املقابل ملعبر باب
الهوى ،على الجانب السوري من الحدود،
أم� ��ام ح��رك��ة امل �س��اف��ري��ن ون �ق��ل ال�ب�ض��ائ��ع.
وأف � ��اد ب �ي��ان ص � ��ادر ع ��ن وزارة ال �ت �ج��ارة
ّ
وال� �ج� �م ��ارك ال �ت��رك �ي��ة «ب � ��أن االش �ت �ب��اك��ات
اس �ت �م��رت ع �ل��ى امل �ع �ب��ر ط � ��وال ل �ي��ل أم ��س،
وأص� �ب ��ح ال ��وض ��ع ه� �ن ��اك ،ص� �ب ��اح ال �ي��وم
(أمس) ،تحت سيطرة الجبهة اإلسالمية».
م��ا ت�ق� ّ�دم ت��راه م�ص��ادر قريبة م��ن القيادة

في حي الصالحية في
دمشق أول من أمس
(لؤي بشارة ـ أ ف ب)

ً
ال �س��وري��ة ن�ت�ي�ج��ة ل �ق��رار أم �ي��رك��ي ب��إق�ف��ال
ال �ح��دود التركية ـ ال�س��وري��ة ،ول��و جزئيًا،
أم ��ام ال �ق��وى ال�ت��اب�ع��ة لتنظيم «ال �ق��اع��دة»
أو امل�ت�ح��ال�ف��ة م �ع��ه .وت�ش�ي��ر امل �ص��ادر إل��ى
أن ق� ��رارًا ك �ه��ذا ل�ي��س أم �ن �ي��ًا ،ب��ل سياسي
مرتبط بتهيئة مناخ مفاوضات «جنيف
 »2وم ��ا ب �ع��ده .وت �س �ت��دل ع �ل��ى م��ا ت�ق��ول��ه
ب� ��أن «ل� � ��واء ال �ت��وح �ي��د» س �ب��ق أن س�ي�ط��ر
على معابر رسمية وأخ��رى غير شرعية
على الحدود السورية ــ التركية ،من دون

رئيس «االئتالف»
المعارض أحمد الجربا
سيزور روسيا خالل األيام
العشرة المقبلة

أن ت �ت �خ��ذ س �ل �ط��ات أن� �ق ��رة ق� � ��رارًا ب��إق �ف��ال
ه��ذه املعابر ،رغ��م أن «ل��واء التوحيد» هو
ج ��زء م ��ن «ال �ج �ب �ه��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة» .وت�ل�ف��ت
املصادر إلى ان هذه الجبهة تشكلت على
األراض � ��ي ال �ت��رك �ي��ة ،وق��ائ��ده��ا ال�ع�س�ك��ري،
ق��ائ��د ل� ��واء اإلس �ل��ام زه � ��ران ع �ل ��وش ،ك��ان
ي�ت�ب��اه��ى ب�ت�م�ض�ي�ت��ه أس��اب �ي��ع ف ��ي ت��رك�ي��ا
خ �ل ��ال ال� �ش� �ه ��ري ��ن امل� ��اض � �ي�ي��ن ،م � ��ن دون
اع�ت��راض السلطات التركية .وب��رأي�ه��ا ،إن
ما ّ
تغير اليوم هو صدور القرار األميركي
ال��ذي قضى بالتضييق على كافة القوى

«املتطرفة» ،وبينها «الجبهة اإلسالمية»
ال �ت��ي ت�ق��ات��ل ج�ن�ب��ًا إل��ى ج�ن��ب م��ع «جبهة
النصرة» و«ال��دول��ة اإلسالمية في العراق
والشام» .واالستخبارات الغربية تعرف،
بحسب امل �ص��ادر ،أن ال�خ�لاف��ات التي تقع
ب�ي�ن «ال �ج �ب �ه��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة» وامل �ن �ظ �م��ات
ال�ق��اع��دي��ة ال �ه��وى واالن �ت �م��اء ف��ي ال�ش�م��ال
ال �س��وري ل�ي�س��ت إال ص��راع��ًا ع�ل��ى ال�ن�ف��وذ
ال �ج �غ��راف��ي ،رغ ��م االت �ف��اق��ات ال �ت��ي تجمع
ال �ط��رف�ين ع �ل��ى امل �س �ت��وى امل ��رك ��زي .ورأت
املصادر أنه يجب انتظار خطوات إضافية
في تركيا تحديدًا ،للتثبت من مدى حزم

ال �ق��رار األم�ي��رك��ي بالتضييق على القوى
«القاعدية» في سوريا.

تأثير إيران اإليجابي

ف ��ي س �ي��اق آخ � ��ر ،ش � � ّ�دد وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
ال ��روس ��ي ،س�ي��رغ��ي الف � ��روف ،ع�ل��ى أهمية
م �ش��ارك��ة إي� � ��ران ف ��ي م��ؤت �م��ر «ج �ن �ي��ف »2
باعتبارها إح��دى أه��م ال��دول الفاعلة في
امل�ن�ط�ق��ة ال �ت��ي ل��دي �ه��ا ق� ��درة ع �ل��ى ال�ت��أث�ي��ر
اإليجابي على التطورات السورية ،مشيرًا
إلى أهمية دعوتها إيران لحضور املؤتمر.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال م��ؤت �م��ر ص �ح �ف��ي ،جمعه

«النصرة» تجتاح «عدرا العمالية»
ارتكبت املعارضة السورية املسلحة مجزرة
جديدة في منطقة عدرا العمالية ،وهي منطقة آمنة
ّ
تعج بالنازحني من كل املناطق ،في مشهد مشابه
تمامًا ملا حصل في بلدة دير عطية قبل أسابيع
ّ
شن املسلحون املعارضون التابعون
لجبهة النصرة فجر أم��س ،هجومًا
م�ب��اغ�ت��ًا ع �ل��ى ب �ل��دة ع� ��درا ال�ع�م��ال�ي��ة
ش�م��ال��ي ش��رق��ي ال�ع��اص�م��ة ال�س��وري��ة
دمشق ،مرتكبني مجزرة بحق أكثر
م� ��ن  50ش� �خ� �ص ��ًا ،ب �ح �س��ب م �ص��در
رس�م��ي .وش��رح امل�ص��در ل�ـ«األخ�ب��ار»
أن «ع� ��ددًا ك�ب�ي�رًا م��ن ال�ع�ن��اص��ر أت��وا
م��ن الضمير القريبة ،ووص�ل��وا إلى
ع��درا العمالية عند ال��راب�ع��ة ف�ج�رًا».
ً
وت��اب��ع امل�ص��در ق��ائ�لا إن «املسلحني
ح ��اص ��روا األه ��ال ��ي وط �ل �ب��وا م�ن�ه��م
النزول إلى املالجئ ،ومن ثم اقتادوا
ن �ح��و  200ش �خ��ص ان �ت �ق��وه��م وف�ق��ًا
الن �ت �م��اءات �ه��م ال �ط��ائ �ف �ي��ة ،وأع ��دم ��وا
ع��ددًا منهم» .وأف��ادت مواقع موالية
ل �ل �ن �ظ��ام ون� ��اش � �ط� ��ون ع� �ل ��ى م ��واق ��ع
التواصل االجتماعي ،بأن املسلحني
ارت � �ك � �ب� ��وا م � �ج� ��زرة ب� �ح ��ق األه� ��ال� ��ي،
إذ أع ��دم ��وا ع� ��ددًا م ��ن امل��وظ �ف�ي�ن في

مخبز عدرا العمالية الكبير ،بعدما
اس�ت��ول��وا ع�ل��ى ع �ش��رات األط �ن��ان من
الدقيق والطحني املخصصة ألهالي
موالية،
املدينة .وناشدت مواقع عدة
ّ
وح� ��دات ال�ج�ي��ش ال �س��وري ل�ل�ت��دخ��ل
ومساعدة األهالي الذين اختبأوا في
امل�لاج��ئ ،متحدثة ع��ن س�ق��وط نحو
 50ش �ه �ي �دًا م��دن �ي��ًا .وق��ال��ت م �ص��ادر
ً
م�ي��دان�ي��ة ل�ي�لا إن املسلحني أح��رق��وا
م � �ن ��ازل امل ��وظ� �ف�ي�ن ال �ح �ك��وم �ي�ي�ن ف��ي
ال�ب�ل��دة ،وم�ث�ل��وا ف��ي ج�ث��ث بعضهم.
وأك� ��دت أن ال�ج�ي��ش ال �س��وري أرس��ل
ق��وة إل��ى املنطقة ب�ه��دف ب��دء عملية
الس� �ت� �ع ��ادة ال� �ب� �ل ��دة ،مل ��ا ت �ش �ك �ل��ه م��ن
تهديد على طريق دمشق ـ�ـ حمص،
وألن �ه��ا يمكن أن تفتح ب��اب��ًا ج��دي�دًا
لتسلل املسلحني إلى داخ��ل الغوطة
ال� �ش ��رق� �ي ��ة امل � �ح� ��اص� ��رة .وخ � � ��رج م��ن
البلدة عشرات اآلالف من أهلها ومن
ال �ن��ازح�ي�ن ال ��ذي ��ن ل� �ج ��أوا إل �ي �ه��ا من

دوم ��ا وح��رس�ت��ا وغ�ي��ره�م��ا م��ن م��دن
الريف الدمشقي.
ّ
وأكد املصدر الرسمي لـ«األخبار» أن
«عدرا العمالية» لم تكن ساحة قتال،
وأنها كانت منطقة إيحواء للنازحني
ال��ذي��ن ف ��اق ع��دده��م ف�ي�ه��ا  100أل��ف
نازح .ولفت إلى أن ما جرى في هذه
ال �ب �ل��دة ه ��و ن�س�خ��ة ع �م��ا ح ��دث قبل
نحو  3أسابيع ف��ي بلدة دي��ر عطية
في القلمون ،حيث هاجم املسلحون
ب �ل ��دة ىم �ن ��ة ال �ت ��ي ال وج � ��ود ج��دي��ًا
ل�ل�ج�ي��ش ف �ي �ه��ا ،وت �ع��ج ب��ال �ن��ازح�ين،
واستولوا عليها ليقولوا إن قواتهم
ت�ت�ق��دم ،ف��ي م�ح��اول��ة منهم لتحقيق
ن �ص��ر م �ع �ن��وي ال ط��ائ��ل م �ن��ه .وق ��ال
املصدر إن القوة العسكرية واألمنية
امل ��وج ��ودة ف��ي «ع � ��درا ال �ع �م��ال �ي��ة» ال
ت �ت �ج��اوز ع��دي��د ح��اج��زي��ن وم �خ �ف��ر.
وبحسب امل �ص��در ،إن  5م��ن عناصر
«جيش التحرير الفلسطيني» قضوا
نتيجة هجوم مقاتلي املعارضة.
ّ
ف ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،أك � ��د م� �ص ��در ع�س�ك��ري
م��ن أح ��د ال�ت�ن�ظ�ي�م��ات امل �ش��ارك��ة في
الهجوم ،لـ«األخبار» أن مقاتلني من
«الجبهة اإلس�لام�ي��ة» ،وتحديدًا من
«جيش اإلسالم» شاركوا في اقتحام
البلدة فجر أمس .وأض��اف« :اشتبك
ال� �ع� �ن ��اص ��ر م � ��ع ال � ��دف � ��اع ال ��وط� �ن ��ي،
وامل ��دي� �ن ��ة اآلن ت �ح ��ت س �ي �ط��رت �ن��ا».

