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سوريا

مشهد ميداني
يمض
لم
والتحليالت،
التكهنات
لجميع
خالفًا
ِ
شهر واحد من بدء الغارات الروسية في سوريا ،حتى «فتحت»
الطائرات الروسية سماء الجنوب السوري ،مستهدفة نقاطًا
أساسية للمسلحين

موسكو تفتح سماء الجنوب
السوري أمام طائراتها
ح ـ ـض ـ ــور روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوي ف ـ ـ ــي ك ــل
االتصاالت املتعلقة باألزمة السورية،
ل ــم ي ـفــرض أي تـعــديــل عـلــى بــرنــامــج
عـمــل قــوات ـهــا امل ــوج ــودة فــي ســوريــا.
وأم ــس ،بــاشــر س ــاح الـجــو الــروســي
ض ــرب م ـقــار لـلـمـجـمــوعــات املسلحة
ف ــي ج ـنــوبــي ال ـب ــاد ،ألج ــل مـســاعــدة
ال ـج ـي ــش ع ـل ــى اسـ ـتـ ـع ــادة ال ـس ـي ـطــرة
ع ـلــى م ـنــاطــق ك ـث ـيــرة ف ــي مـحــافـظــات
درعـ ـ ـ ـ ــا والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوي ـ ـ ــداء والـ ـقـ ـنـ ـيـ ـط ــرة.
وج ـ ـ ــاءت ال ـخ ـط ــوة ال ــروسـ ـي ــة الغ ـيــة
ل ـكــل ال ـت ـح ـل ـيــات وال ـت ـك ـه ـنــات حــول

ق ـ ـ ــرار ب ـت ـح ـي ـيــد الـ ـجـ ـن ــوب الـ ـس ــوري
م ــن الـ ـ ـغ ـ ــارات ،ألنـ ــه م ـس ــرح أســاســي
ّ
ل ـج ـم ــاع ــات «ال ـج ـي ــش ال ـ ـحـ ــر» ،وألن
موسكو اتفقت مع إسرائيل على عدم
االقتراب من مجالها الجوي واألمني.
ال ـض ــرب ــات ال ــروس ـي ــة م ـس ــاء أول من
ّ
أم ـ ـ ــس ،وأم ـ ـ ــس األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء ،أكـ ـ ـ ــدت أن
ماض في تأكيد
«التحالف الرباعي»
ٍ
ّ
ـاح ه ــو ع ـ ّ
ـدو
أن ك ــل م ــن يـحـمــل ال ـس ـ
ّ
للدولة السورية ،وأن تعزيز قدرة هذا
الجيش ومساندته إلى أقصى حدود
ّ
يقتضيان ضرب كل من يواجهه.

يعلون:
ال تنسيق في سوريا مع موسكو
أعلن وزيــر الدفاع اإلسرائيلي ،موشيه
يعلونّ ،أن التعامل بني تل أبيب وموسكو
في ما يتعلق باألزمة السورية يقتصر
عـلــى مـنــع وق ــوع حـ ــوادث ف ــي األجـ ــواء،
نافيًا وجود التنسيق بينهما.
وقــال ،خالل مؤتمر صحافي مشترك

مع نظيره األميركي أشتون كارتر« :ال
ّ
ننسق مع روسيا ممارساتها ،والروس
ّ
ال ينسقون معنا أعمالنا».
وأشــار إلى ّأن الجانبني يتعامالن فقط
ف ــي م ـجــال تـنـظـيــم اإلج ـ ـ ــراءات األمـنـيــة
ّ
«ب ـه ــدف ت ـجــنــب حـ ــدوث أي إش ـك ــاالت
بينهم وبيننا».
وأعرب عن اعتقاده بعدم حدوث تسوية
فــي الـقــريــب الـعــاجــل لــأزمــة الـســوريــة:
«ال أستطيع ال ـقــول إن ذل ــك سيتم في
املستقبل القريب ...فإن ذلك يعد طريقًا
ً
طويال».
(األخبار)

فـ ــي األسـ ـ ـب ـ ــوع امل ـ ــاض ـ ــي ،ت ــواص ـل ــت
«ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض» الـ ــروس ـ ـيـ ــة ل ـف ـص ــائ ــل
ّ
س ــوري ــة م ـســل ـحــة ل ـل ـت ـع ــاون ب ـهــدف
ض ـ ـ ـ ــرب «داع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ،إل ـ ـ ـ ــى ج ــان ـب ـه ــا
ص ـ ـ ـ ـ ّـرح س ــابـ ـق ــا وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
ّ
س ـيــرغــي الفـ ـ ــروف ب ـ ــأن مــوس ـكــو لــم
تـسـتـهــدف الـجـنــوب لـ ُكــون «الجيش
ال ـ ـحـ ــر» ي ـت ـم ــرك ــز فـ ــي قـ ـ ـ ــراه وم ــدن ــه.
لـكــن الـ ــروس الــذيــن اسـتـطـلــع بعض
خـبــرائـهــم الـعـسـكــريــن مـنــاطــق عــدة
في هذه البقعة الحيوية من األرض
ّ
ال ـس ــوري ــة ،يـعـلـمــون ج ـي ـدًا أن فيها
خليطًا كبيرًا من املسلحني ،يبدأ من
تنظيم «داعش» وال ينتهي بتنظيم
«الـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة» بـ ـف ــرع ــه ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ،أي
«جبهة النصرة» .وعلمت «األخبار»
ّ
أن الـ ـ ــروس أب ـل ـغ ــوا ،أول م ــن أم ــس،
ّ
حلفاءهم امليدانيني في الجنوب أن
صــواريـخـهــم الـجــويــة ستشمل هــذه
املنطقة أيضًا ،ليعلن أول من أمس،
ً
نقال عــن «ناشطني» معارضني ،عن
غارة روسية في ريف القنيطرة قرب
هضبة الجوالن املحتل .الغارة التي
بقيت «يتيمة» ،ولم تعلن نتيجتها
املستهدفة ،لحقتها
أو حقيقة الجهة
ِ
أمـ ـ ـ ــس األرب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاء سـ ـلـ ـسـ ـل ــة غـ ـ ـ ــارات
نــوعـيــة اسـتـهــدفــت مـقــار وتجمعات
للمسلحني في نقاط عدةّ ،
أهمها في
تــل الـحــارة وتــل عنتر وتــل العالقية
ف ــي ري ــف درع ـ ــا ،ب ـعــض ظ ـهــر أم ــس.
وأك ـ ـ ــد مـ ـص ــدر م ـع ـن ــي فـ ــي ال ـج ـب ـهــة
الجنوبية ،ل ــ«األخ ـبــار» ،أن الـغــارات
«أصــابــت أهدافها بدقة عالية» ،في
ّ
ظ ـ ــل وض ـ ــع ب ـع ــض قـ ـ ــادة املـسـلـحــن
م ـع ـظــم م ـنــاط ـق ـهــم خ ـ ــارج ح ـســابــات
«ال ـس ــوخ ــوي» ف ــي ال ـف ـتــرة الـحــالـيــة.
ّ
وي ـ ـبـ ــدو أن ه ـ ــذا الـ ـتـ ـط ـ ّـور ال ـن ــوع ــي
ّ
سيسعر الجبهة الجنوبية ،ويعيد
لـلـجـيــش الـ ـس ــوري ج ـ ــزءًا ك ـب ـي ـرًا من

سلسلة غارات نوعية روسية استهدفت مقار للمسلحين في ريف درعا (األناضول)

زمــام املـبــادرة بعد إفشاله «غــزوات»
مـ ــدي ـ ـنـ ــة درع ـ ـ ـ ــا ال ـ ـخ ـ ـمـ ــس ،وإع ـ ـ ـ ــادة
سيطرته على كــل النقاط واملناطق
التي سيطر عليها املسلحون أخيرًا
فـ ــي ري ـ ــف ال ـق ـن ـي ـط ــرة ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
ت ـقـ ّـدمــه الـطـفـيــف ف ــي مــديـنــة الـشـيــخ
االستراتيجية.
مسكني ّ
ومن املتوقع ،حسب مصدر ميداني
س ــوري ،أن يـعـيــد الـجـيــش الـســوري
فــي «الـقــريــب الـعــاجــل» تـحــريــك عــدة
ج ـب ـهــات ف ــي ال ـج ـن ــوب .وي ــأت ــي ذلــك
مـ ـن ــذ آخـ ـ ــر مـ ـع ــرك ــة ك ـ ـبـ ــرى أط ـل ـق ـهــا
الـ ـجـ ـي ــش ،ب ـم ـس ــان ــدة ح ـل ـف ــائ ــه ،فــي
ش ـب ــاط امل ــاض ــي ،ف ــي م ـث ـلــث درع ـ ــا ـ ـ
القنيطرة ـ ريف دمشق ،بهدف قطع
ال ـ ـطـ ــرق بـ ــن ري ـ ــف درعـ ـ ــا ال ـش ـمــالــي
الـغــربــي وري ــف دم ـشــق ،وب ــن االول
ّ
ومـحــافـظــة الـقـنـيـطــرة ،لـيـشــكــل ذلــك
ح ــزام ــا آم ـن ــا ل ـل ـعــاص ـمــة ووق ـ ــف أي
ّ
تمدد للمسلحني.

تقدم على طريق أثريا ــ خناصر

ّ
ف ــي سـ ـي ــاق آخـ ـ ــر ،ل ــم ت ــؤث ــر الـ ـظ ــروف
الجوية في عمليات الجيش السوري
إلع ـ ـ ـ ــادة ف ـت ــح ط ــري ــق ح ـل ــب (أث ـ ــري ـ ــا ـ ـ
خ ـنــاصــر) ،حـيــث تـمـكــن مــن اسـتـعــادة
ّ
نقاط مهمة من تنظيم «داعش» ،إذ شن
هجومًا واسعًا على طول طريق أثريا،
حـيــث نـجــح فــي الـسـيـطــرة عـلــى كامل
نقاطه املتوزعة على طول طريق أثريا
ً
ـ السعن وصوال إلى بلدة الشيخ هالل
ومحيط مركز الدفاع الوطني ،لتصبح
االشتباكات متركزة على الطريق بني
وخناصر .وقــال مصدر ميداني
أثريا
ّ
لـ«األخبار» إنه «رغم الظروف الجوية
امل ــاط ــرة ،ل ــم ت ـتــوقــف عـمـلـيــات الـتـقــدم
للجيش مصحوبة بتغطية مدفعية
مكثفة وبغارات لسالح الجو الروسي
ّ
والـ ـ ـس ـ ــوري» .وأشـ ـ ــار امل ـص ــدر إلـ ــى أن
«عمليات التمشيط للجيش مستمرة

مشهد سياسي

ّ
تسليم أميركي سعودي بالحاجة إلى إيران« :جدول زمني لألسد» إلثبات النيات
استطاعت موسكو ،ومعها إي ــران ،أن
تكسب نقطة في حلبة الصراع الدولي
حول األزمة السورية .فرضتا حضور
ً
الجمهورية اإلسالمية عضوًا أصيال
فـ ــي امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات بـ ـع ــد رفـ ـ ــض غ ــرب ــي
وع ـ ــرب ـ ــي ،ظـ ـه ــرت ذروتـ ـ ـ ــه فـ ــي سـحــب
االمني العام لالمم املتحدة بان كي مون
دعوة طهران إلى املشاركة في مؤتمر
«جـنـيــف  »2ع ــام  ،2014إث ــر اع ـتــراض
واشنطن والــريــاض .لــم تـشــارك إيــران
مطلقًا فــي ّ
أي مـحــادثــات دولـيــة حول
تسوية االزمة السورية« ،كونها جزءًا
مــن املـشـكـلــة» ،لـكــن ي ــوم غــد ستشارك
للمرة االولى في محادثات فيينا حول
النزاع السوري ،بعدما نجحت في أن
تفرض نفسها رقمًا صعبًا في معادلة
الـصــراع فــي ســوريــا ال يمكن تـجــاوزه
بــأي شكل مــن األشـكــال .أدرك الجميع
أنها القاعدة امليدانية التي استندت
ال ـي ـهــا روسـ ـي ــا لـتـتـخــذ ق ـ ــرار ال ـتــدخــل
«الجوي» في هذا البلد ،وأن في يدها
كثيرًا من املفاتيح التي ال يمكن إحراز
أي تقدم في أي من ملفات املنطقة من
دونها.
العداء الذي يزداد استعارًا بينها وبني

ّ
السعودية التي تواصل التصعيد في
الخطاب وفي امليدان ،لن يمنع الوزير
محمد جــواد ظريف مــن الجلوس في
مـقــابــل نـظـيــره ع ــادل الـجـبـيــر ليسمع
أح ــدهـ ـم ــا مـ ــن اآلخ ـ ـ ــر مـ ــا ك ـ ــان يـصـلــه
بالرسائل عبر موسكو وواشنطن.
كانت الناطقة باسم وزارة الخارجية
اإليــرانـيــة ،مرضية أفخم ،واضحة في
إع ــان ـه ــا« :ت ـس ـل ـم ـنــا الـ ــدعـ ــوة ،وت ـقــرر
أن وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة سـ ـيـ ـش ــارك فــي
املحادثات».
«م ـ ـحـ ــادثـ ــات مـ ــوس ـ ـعـ ــة» ،سـيـسـبـقـهــا
مساء اليوم اجتماع رباعي بني وزير
الـخــارجـيــة الــروســي سيرغي الفــروف
ونـ ـ ـظ ـ ــرائ ـ ــه االمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي جـ ـ ـ ــون ك ـي ــري
وال ـس ـع ــودي عـ ــادل الـجـبـيــر وال ـتــركــي
فريدون سينيرلي اوغلو.
هذه املرة ستنضم إيــران «املدعوة من
الــواليــات املتحدة» فــي فيينا غـدًا الى
وزراء الخارجية الــروســي واالميركي
والسعودي والتركي ،وأيضًا اللبناني
جبران باسيل واملصري سامح شكري
ووزي ــر الـخــارجـيــة البريطاني فيليب
هــامــونــد والـفــرنـســي لـ ــوران فــابـيــوس
ووزيـ ــرة خــارجـيــة االت ـح ــاد االوروبـ ــي

فــديــري ـكــا مــوغ ـيــري ـنــي ووك ـي ــل وزارة
الخارجية العراقية لشؤون العالقات
الثنائية نزار الخيرالله.
ت ــري ــد فــرن ـســا وح ـل ـف ــاؤه ــا ال ـغــرب ـيــون
وال ـعــرب أن يبحثوا ،خــال مباحثات
ً
اليوم« ،جــدوال زمنيًا محددًا» لرحيل
الــرئ ـيــس ب ـشــار االس ـ ــد .الـجـبـيــر جــدد
مستقبل» للرئيس
تأكيده على أنه «ال
ّ
ال ـ ـس ـ ــوري ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن ـ ـ ــه «س ـي ـتــم
إبعاده ،إما عن طريق عملية سياسية،
أو عبر عملية عسكرية».
وفـ ــي م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي ع ـق ــده م ـســاء
أم ــس م ــع ن ـظ ـيــره ال ـبــري ـطــانــي فيليب
هاموند في الرياض ،رأى أن اجتماع
فـيـيـنــا الـ ـي ــوم وغـ ـ ـدًا «الخ ـت ـب ــار نــوايــا
إي ــران وروسـيــا بـشــأن جــديــة التوصل
إلى حل سياسي».
وفـ ــي ّ
رده ع ـل ــى دعـ ـ ــوة ه ــام ــون ــد إل ــى
الـ ـح ــوار ب ــن ال ــري ــاض وط ـ ـهـ ــران ،قــال
ال ـج ـب ـيــر« :سـع ـيـنــا ألف ـض ــل ال ـعــاقــات
مع إيــران في كل املـجــاالت ،ولكنها لم
ت ـت ـجــاوب ،واس ـت ـمــرت فــي الـسـيــاســات
ال ـ ـعـ ــدوان ـ ـيـ ــة ،وتـ ــدخ ـ ـلـ ــت ف ـ ــي ش ـ ــؤون
ً
املـنـطـقــة ،وأرس ـلــت ق ــوات لتحتل دوال
عربية».

بدوره ،قال الوزير البريطاني هاموند:
«ي ــدا األس ــد مـلـطـخـتــان بــالــدمــاء ،ولــم
نـغـ ّـيــر مــواقـفـنــا ب ـشــأن م ـغــادرتــه ،ولــن
ن ـس ـم ــح لـ ــه ب ــاملـ ـش ــارك ــة فـ ــي ال ـع ـم ـل ـيــة
السياسية».
ب ــدوره ،قــال البيت األبـيــض ،أمــس ،إن
محادثات السالم املقبلة بشأن سوريا
لن تكون مجدية إال إذا شاركت فيها
ك ــل األطـ ـ ــراف امل ـع ـن ـيــة ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن
«دع ــوة إي ــران إلــى املـشــاركــة ال ّ
تبرئها
من أي دور لها في األزمــة» .وردًا على
سؤال بشأن دعوة إيران إلى املشاركة
ف ــي املـ ـح ــادث ــات ،قـ ــال امل ـت ـح ــدث إري ــك
شــولـتــز« :ال ــوالي ــات املـتـحــدة مستعدة
للعمل مع أي دولة ،بما في ذلك روسيا
الصراع في سوريا».
وإيران ،لحل ّ
إلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،تـ ــوقـ ــع وزيـ ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
األملــانــي ،فــرانــك فالتر شتاينماير ،أال
تحرز املحادثات ّ
«أي تقدم يذكر» .وعزا
موقفه الــى «أن الــوضــع فــي ســوريــا ال
ً
يــزال مشتعال واالخـتــاف في املواقف
كبير جدًا بني القوى االقليمية» .إال أن
الوزير االملاني اعتبر هــذه املحادثات
«خ ـطــوة أول ــى نـحــو الـحــل السياسي،
ويمكنها أن ّ
تعبد الـطــريــق نحو حل

سياسي لها».
وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران
فابيوس قد أفاد ،في بيان أمس ،بأنه
ت ـنــاول فــي ات ـصــال هــاتـفــي مــع نظيره
الـ ــروسـ ــي س ـي ــرغ ــي الف ـ ـ ــروف اإلعـ ـ ــداد
الجتماعات فيينا ،مشددًا على أهمية
أول ـ ــوي ـ ــات بـ ــاريـ ــس ال ـ ـثـ ــاث املـتـعـلـقــة
«بـ ـمـ ـك ــافـ ـح ــة «داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش» وغ ـ ـ ـيـ ـ ــره مــن
الجماعات اإلرهابية وليس املعارضة
املـ ـعـ ـت ــدل ــة ،وتـ ـس ــري ــع ع ـم ـل ـيــة ان ـت ـق ــال
تضمن رحيل الرئيس السوري بشار
األسد وحماية املدنيني».
وأش ـ ــار إل ــى أن امل ـبــاح ـثــات الـهــاتـفـيــة
عــرضــت نـتــائــج مـبــاحـثــات ع ـقــدت في
باريس بني فرنسا والواليات املتحدة
وبريطانيا وأملانيا وإيطاليا واململكة
العربية السعودية واإلمــارات العربية
املتحدة وقطر واألردن وتركيا بشأن
األزمة في سوريا وسبل إرساء عملية
سياسية في هذا البلد.
ّ
وأوضـ ــح أن االج ـت ـمــاع «ت ـن ــاول بحث
الـسـيـنــاريــوات املحتملة ووض ــع إطــار
زمني دقيق لرحيل األسد عن السلطة،
فــي إط ــار عملية انـتـقــال سـيــاســي في
سوريا».

