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سوريا

في دوائــر صنع القرار في سوريا ،هناك تقدير ّ
الحدث
حسي أن
العدوان المستمر ،منذ  ،2011قد ُهزم .وترسم دمشق خطوطها
السياسية الحمر من موقع المنتصر .ووسط الثرثرات عن ً انهيار
النظام ورحيل األسد الخ ،تحدث المفاجآت التي تبرهن ،فعال ،على
صحة التقدير السوري للجانب الذي ربح هذه الحرب

سوريا والمبادرات...
شروط المنتصر
ناهض حتر
م ــا ي ـح ــدث ،ف ــي ال ـن ـهــايــة ،أن ينحسر
غـ ـب ــار الـ ـقـ ـت ــال والـ ـ ـج ـ ــدال والـ ـضـ ـب ــاب،
عــن واق ــع دول ــي وإقليمي ي ــدور حول

الثوابت السورية؛ وسقفها اآلتي:
( )1شــرع ـيــة ال ــرئ ـي ــس ب ـش ــار األسـ ــد،
حتى نهاية واليته ،وحقه في الترشح
لوالية ثانية )2( ،عدم املساس بالنظام
ال ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــي وص ـ ــاح ـ ـي ـ ــات ال ــرئـ ـي ــس

تقرير

ّ
مجلس األمن تبنى باإلجماع خطة للسالم في سوريا

ّ
ت ـبــنــى مـجـلــس األمـ ــن ال ــدول ــي ب ــاإلج ـم ــاع ،لـلـمــرة
األولـ ــى ،خـطــة س ــام بـشــأن ســوريــا تستند إلــى
مــرح ـلــة ان ـت ـق ــال س ـي ــاس ــي .وي ـ ــرى م ـح ـل ـلــون أن
تجاوز الواليات املتحدة وروسيا لخالفاتهما من
خالل التوافق على البيان مؤشر على بدء انفراج
بعد فشل العديد مــن امل ـبــادرات ،لكنه ال يعكس
بالضرورة تقاربًا في وجهات النظر حول أساس
االزم ــةّ .
وأي ــد مجلس االمــن أمــس «إط ــاق عملية

سياسية بقيادة سورية تقود الى انتقال سياسي
ّ
يلبي التطلعات املشروعة للشعب السوري».
وبحسب القرار ،تتمتع «هيئة الحكم االنتقالي»
ب ـكــافــة ال ـصــاح ـيــات ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ،ع ـلــى أن «يـتــم
تشكيلها على قاعدة التوافق املشترك مع ضمان
استمرارية املؤسسات الحكومية».
وتـتـضـمــن خـطــة ال ـســام املـقـتــرحــة مــن مبعوث
االمم املتحدة الى سوريا ستيفان دي ميستورا،
والتي من املفترض أن يبدأ تطبيقها في أيلول،
تشكيل أربعة فرق عمل تبحث عناوين «السالمة
والـ ـحـ ـم ــاي ــة ،وم ـك ــاف ـح ــة االره ـ ـ ـ ـ ــاب ،وال ـق ـض ــاي ــا
السياسية والقانونية ،وإعادة االعمار».
ويرى املحلل اندري باكليتسكي ،من مركز «بي
آي ار» املستقل للبحوث في موسكو ،أن «البيان
ال يـحـمــل تـغـيـيـرًا ج ــذري ــا ،ل ـكــن مـجـلــس االم ــن،
ولـلـمــرة االول ــى منذ عــامــن ،يتوصل الــى إجماع
حول سوريا» ،مضيفًا «إنه نص مبهم وليس من
السهل تطبيقه».
في املقابل ،قال القيادي في «االئتالف» املعارض
سمير نشار ّإن ثمة «شكوكًا» تحيط بخطة دي
ميستورا.

فـ ــي م ـ ـجـ ــاالت ال ـس ـي ــاس ــة ال ـخ ــارج ـي ــة
واألمــن والــدفــاع )3( ،حكومة موسعة
تـشـمــل مـمـثـلــن ع ــن ق ــوى اجـتـمــاعـيــة
وسياسية جديدة ومعارضة وطنية،
( )4انتخابات برملانية وفــق معايير
املـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة الـ ـتـ ـع ــددي ــة،
وب ــرق ــاب ــة دولـ ـ ـي ـ ــة )5( ،امل ـص ــال ـح ــات
املحلية والعفو واملـشــاركــة فــي إعــادة
اإلعمار.

السعودية تعتذر
ه ــذا ه ــو ال ـس ـقــف ،وال س ـ ــواه .تتبناه
موسكو وطهران ،وتقبل به الواليات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،وال أحـ ـ ــد يـ ـعـ ـت ــرض عـلـيــه
ج ــدي ــا .ف ــاملـ ـب ــادرة ال ـس ـع ــودي ــة ،ال ـتــي
ت ـحـ ّـمــل «ال ـع ـهــد ال ـس ــاب ــق» مـســؤولـيــة
الـتــدخــل فــي س ــوري ــا ،تتعلق بسحب
الـقــوات اإليــرانـيــة ومقاتلي حــزب الله
م ــن س ــوري ــا .وق ــد ّ
رد الــرئ ـيــس األس ــد
ع ـل ــى ه ــذي ــن امل ـط ـل ـب ــن ع ـل ـن ــا :إيـ ـ ــران
دول ــة شـقـيـقــة ،ول ـكــن لـيــس لـهــا قــوات
فــي ســوريــا ،أمــا حــزب الـلــه ،فهو شأن
داخلي.
س ـ ــوف ي ـن ـت ـظــر امل ـ ـسـ ــار الـ ـسـ ـع ــودي ـ ـ
امل ـف ـت ــوح ،رغ ــم الـتـصـعـيــد الـسـيــاســي
واألم ـنــي ـ حـصــول ت ـطــورات خارجية
وداخـلـيــة ،أهمها الـتــوافــق على مظلة
ث ـن ــائ ـي ــة أم ـي ــرك ـي ــة ـ ـ ـ روس ـ ـيـ ــة ت ـهــدئ
اإليـ ــران ـ ـيـ ــو ـ ـ ـ ف ــوب ـي ــا ل ـ ــدى الـ ــريـ ــاض،
وم ـخــرج «م ـت ــوازن» مــن ح ــرب اليمن،
وحسم الصراع الخفي املكشوف بني
ول ــي ول ــي الـعـهــد ،محمد بــن سلمان،
وولـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـهـ ــد مـ ـحـ ـم ــد بـ ـ ــن نـ ــايـ ــف،
ع ـلــى وراث ـ ــة ال ـع ــرش ال ـس ـع ــودي .لكن
الـتـفــاعــات قــد يـتـســارع إيقاعها عبر
القناة ُ
العمانية؛ فمسقط تكرر ،اآلن،
الـ ــدور االي ـجــابــي فــي تــدويــر ال ــزواي ــا،

ال تخرج المبادرة الروسية ،في المضمون ،عن الثوابت السورية (أ ف ب)

وال ـتــوصــل إل ــى تـفــاهـمــات أمـيــركـيــة ـ
إيرانية حول امللف النووي.
تـ ـتـ ـع ــام ــل الـ ـسـ ـي ــاس ــة الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة مــع
امل ـ ـبـ ــادرات امل ـط ــروح ــة بـعـقـلـيــة إدارة
املـ ــوارد والـعـمـلـيــات؛ أي إن ـهــا ،بينما
ت ـ ـت ـ ـشـ ــدد فـ ـ ــي تـ ــأك ـ ـيـ ــد ثـ ــواب ـ ـت ـ ـهـ ــا مــع
األعــداء واألصدقاء معًا ،فهي تتفاعل
م ــع ك ــل م ـ ـبـ ــادرة أو اقـ ـ ـت ـ ــراح ،وتـلـبــي
طلبات الـجـلــوس على مــائــدة الـحــوار
والـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاوض ،وتـ ـ ـغ ـ ــض ال ـ ـن ـ ـظـ ــر عــن
م ـن ــاورات حلفائها ،السياسية التي
ّ
تعبر عن جهود دبلوماسية متنوعة،
ودبلوماسيني قد يعطون انطباعات
ال تتقيد بــالـثــوابــت ال ـســوريــة ،لكنها
تدرك ،في النهاية ،أن موقعها املركزي
فــي الـعــالــم الـجــديــد ال ــذي تسعى اليه
روسـ ـي ــا والـ ـص ــن وإي ـ ـ ـ ــران ،وص ــاب ــة
ح ـضــورهــا ع ـلــى األرض ،يمنحانها
القدرة على قول الكلمة األخيرة.

المبادرة الروسية
ال ت ـ ـخـ ــرج املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة ال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة ،فــي

املضمون ،عن الثوابت السورية .لكن
حــركــة الــدبـلــومــاسـيــة الــروس ـيــة تركز
على األولوية املطلقة ملكافحة اإلرهاب
وال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى الـ ـ ــدولـ ـ ــة الـ ـس ــوري ــة
ومــؤسـســاتـهــا وجـيـشـهــا .وق ــد حققت
مــوسـكــو ،فــي هــذا الـسـيــاق ،تفاهمات
جدية مع واشنطن والسعودية وقوى
املعارضة السورية .في األثناء ،يصغي
الدبلوماسي الروسي لـ«أفكار» ،هنا
وه ـ ـنـ ــاك ،حـ ــول ص ــاح ـي ــات الــرئ ـيــس
أو ت ـق ـص ـي ــر والي ـ ـتـ ــه الـ ـ ـ ــخ .وع ـن ــده ــا
تـبــدأ األوه ــام والـتّـســريـبــات ،وتنتفخ
أوداج بعض ال ـســذج فــي تصريحات
تلفزيونية مضحكة أو حتى وقحة،
ثم تصدم موسكو ،الجميع ،بالتزامها
الحرفي بالثوابت السورية ،وتسليح
الجيش السوري.
العالقات الروسية ـ ـ السورية تحدث
ع ـل ــى م ـس ـت ــوي ــن؛ أح ــدهـ ـم ــا إج ــرائ ــي
يومي دبلوماسي يجري بني وزارتي
ال ـخــارج ـيــة ،وثــانـيـهـمــا اسـتــراتـيـجــي،
يجري ،حصريًا ،بني الرئيسني بشار

مشهد ميداني

الجيش «يعود» إلى «الغاب» 5 :قرى ونقاط استراتيجية خالل  10ساعات
سائر اسليم
يـ ــوم أم ـ ــس ،ف ــاج ــأ ال ـج ـي ــش ال ـس ــوري
أع ــداءه ومــؤيــديــه بحملته العسكرية
الواسعة في سهل الغاب.
الحملة ليست جديدة ،بعد محاوالت
ع ـ ـ ــدة الس ـ ـتـ ــرجـ ــاع الـ ـ ـق ـ ــرى والـ ـنـ ـق ــاط
مـنــذ سـيـطــرة «جـيــش الـفـتــح» بقيادة
«ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» وأخ ــواتـ ـه ــا ع ـل ــى مـعـظــم
محافظة إدلب منذ حوالى  5شهور.
ّ
حـتــى إن الـجـيــش ك ــان قــد تــراجــع إلــى
حدود بلدة جورين التي تفصل سهل
الغاب عن ريف الالذقية ،بعد خسارته
ن ـ ـقـ ــاطـ ــا اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة فـ ـ ــي ال ـس ـه ــل
الحموي ،بعد محاولة فاشلة خاضها
منذ حوالى أسبوعني للتقدم مجددًا.
أمس ،بدا مختلفًا ،إذ استطاع الجيش
وال ـق ــوى الــردي ـفــة اس ـت ـعــادة مـعـظــم ما
خسره في سهل الغاب ،في ريف حماة
الغربي ،بعد سلسلة انتكاسات ،مطلقًا
عملية واس ـعــة سـيـطــر عـبــرهــا عـلــى 5
قرى وعدة نقاط خالل  10ساعات.
وفـجـرًا ،وبتمهيد نــاري كثيف ،بــدأت
الـعـمـلـيــة ب ـت ـقـ ّـدم بـ ـ ّـري م ــن م ـحــوريــن:

«األول باتجاه بلدة الــزيــارة والثاني
ب ــات ـج ــاه بـ ـل ــدة امل ـ ـن ـ ـصـ ــورة» ،بـحـســب
مصدر ميداني.
وانـ ـطـ ـلـ ـق ــت ق ـ ـ ــوات امل ـ ـشـ ــاة مـ ــن جـســر
الـ ـ ـح ـ ــاك ـ ــورة ،وتـ ـق ــدم ــت تـ ـح ــت غ ـط ــاء
ً
نــاري مسيطرة على خــربــة الناقوس
وامل ـن ـص ــورة .واس ـت ـمــر ال ـت ـقـ ّـدم ال ـبـ ّـري
بالتزامن مع تثبيت النقاط التي تمت
السيطرة عليها ،فيما دارت مواجهات
عـنـيـفــة فــي مـحـيــط صــوامــع الـحـبــوب
ب ــال ـق ــرب م ــن ب ـل ــدة املـ ـنـ ـص ــورة ،ال ـتــي
اس ـت ـعــادهــا ال ـج ـيــش ،لـيـتــابــع تـقــدمــه
نحو تلة خزرم التي تفصله عن بلدة
القاهرة.
أم ـ ــا ع ـل ــى امل ـ ـحـ ــور الـ ـث ــان ــي ،فـسـيـطــر
الجيش على بلدة تل واســط وتلتها،
ل ـي ـبــدأ م ـن ـهــا اق ـت ـح ــام ب ـل ــدة ال ــزي ــارة،
إذ اس ـت ـم ــرت ُاالش ـت ـب ــاك ــات ســاعـتــن
م ـتــواص ـل ـتــن ،أع ـل ـنــت ب ـعــدهــا الـبـلــدة
«خ ــالـ ـي ــة مـ ــن املـ ـسـ ـلـ ـح ــن» .واس ـت ـغ ــل
الجيش االنـهـيــار الكبير فــي صفوف
«ج ـيــش ال ـف ـتــح» ،ليسيطر عـلــى بلدة
امل ـش ـي ــك ،وي ـت ـق ــدم مـنـهــا ب ــات ـج ــاه تلة
قـ ــرقـ ــور االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ،وي ـس ـي ـطــر

عليها ،ليسقط البلدة ناريًا.
وعلمت «األخـبــار» أن «جيش الفتح»
استقدم تعزيزات من الريف الشمالي،
معلنًا االستنفار الـعــام لكامل قواته
مل ـنــع ت ـقــدم ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري .ث ـ ّـم مع
ح ـلــول امل ـس ــاء ،حـ ــاول امل ـس ـل ـحــون في
هـجــوم مـضــاد اسـتـعــادة املــواقــع التي
خ ـســروهــا م ــن دون أن يـنـجـحــوا في
ذلك.
ـواز ،واص ـ ـ ــل ال ـج ـيــش
وعـ ـل ــى خ ـ ـ ٍ
ـط م ـ ـ ـ ـ ٍ
وامل ـق ــاوم ــة «ق ـض ـم ـه ـمــا» لـلـمـســاحــات
األخيرة التي تسيطر عليها املعارضة
في مدينة الزبداني ،على محور ّ
حي

سيطر الجيش
السوري على بلدة
التبة شمالي درعا

امل ـح ـطــة وال ـك ـب ــري .ك ــذل ــك ،اسـتـهــدفــت
مدفعية الجيش تجمعات للمسلحني
فــي ب ـلــدة مـضــايــا جـنــوبــي الــزبــدانــي،
بينما تستمر املواجهات العنيفة بني
الـجـيــش ومسلحي «جـيــش اإلس ــام»
في إدارة املركبات ،في حرستا شمال
شرقي دمشق.
وع ـلــى صـعـيــد آخ ــر ،شـهــد أم ــس عــدة
املسلحني،
عمليات اغـتـيــال لـقـيــادات
ّ
وقــع أكثرها فــي مدينة درع ــا .وتبنى
«داعـ ـ ـ ــش» اغ ـت ـي ــال امل ـ ـسـ ــؤول األم ـن ــي
ف ــي «ج ـبـهــة ال ـن ـص ــرة» ،أح ـمــد محمد
الفالوجي ،أثناء تلقيه العالج في أحد
مشافي درعــا امليدانية ،وليث وحيد
بـحـبــوح املـلـقــب ب ــ«ق ـنــاص الـجـبـهــة».
وت ــداول ــت ص ـف ـحــات م ـعــارضــة مقتل
املـســؤول امليداني فــي «ل ــواء املدينة»،
أح ـمــد ال ـش ـح ــادة ،وم ـس ــؤول آخ ــر في
«ل ــواء السبطني» ،إسماعيل حليحل،
ف ــي عمليتني منفصلتني ف ــي مدينة
درع ـ ـ ـ ــا .وس ـ ـبـ ــق اغـ ـتـ ـي ــال ال ـف ــال ــوج ــي
بساعات ،محاولة اغتيال قائد «لواء
أس ـ ــود ال ـ ـشـ ــام» ،م ـف ـلــح ال ـك ـن ــان ــي ،في
املــدي ـنــة ،مــن دون أن تتبنى أي جهة

ذل ـ ــك ،ف ـي ـم ــا أصـ ـي ــب ق ــائ ــد «االت ـ ـحـ ــاد
اإلســامــي ألج ـنــاد ال ـش ــام» ،أب ــو مالك
الشامي ،باستهدافه بعبوة ناسفة في
حي القدم الدمشقي.
إلــى ذل ــك ،فشلت عملية اغـتـيــال قائد
«ل ـ ــواء أه ــل ال ـس ـنــة» ال ـتــابــع ل ــ«حــركــة
أح ـ ــرار الـ ـش ــام» ،ح ـســام أب ــو ب ـكــر ،في
جرجناز في ريف إدلب ،فيما قتل أحد
مسؤولي «جبهة النصرة» ،السعودي
«أبـ ــو أنـ ــس» ،بــانـفـجــار ع ـبــوة ناسفة
بالقرب من مدينة حارم في ريف إدلب
الشمالي .وفي سياق متصل ،أعدمت
«الجبهة الشامية» فــي مدينة مــارع،
ف ــي ري ـ ــف ح ـل ــب ال ـش ـم ــال ــي ،م ـس ــؤول
الـتـفـخـيــخ فــي تنظيم «داع ـ ــش» ،عمر
حاج عمر ،بعد أن ألقي القبض عليه،
إثر تسلل فاشل.
وف ـ ـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة ،س ـي ـطــر
الـجـيــش عـلــى بـلــدة الـتـبــة ،فــي منطقة
ال ـل ـجــاة 75( ،كـلــم شـمــالــي درع ـ ــا) ،في
ح ــن أوقـ ـع ــت م ـج ـمــوعــة م ــن وح ــدات ــه
عناصر من «داعــش» في كمني محكم،
في تل الصحن ( 40كلم جنوبي شرق
السويداء).

