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العالم

سوريا

اعتراض تركي ...وتحشيد معارض ضد «سوتشي»
الجيش على مشارف «أبو الضهور»
وصل الجيش السوري وحلفاؤه إلى محيط
مطار أبو الضهور ،في ريف محافظة
إدلب الشرقي ،في خطوة مهمة ضمن
مسار العمليات الهادفة إلى السيطرة على
شرقي المحافظة .ومن جانبها ،انتقدت
تركيا العمليات التي تستهدف المعارضة
مساع
بحجة ضرب «جبهة النصرة» ،وسط ٍ
للمعارضة السياسية ،لحشد دعم دولي
في وجه مسار «سوتشي» الروسي
اق ـت ــرب ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري أم ــس من
ت ـح ـق ـيــق ال ـ ـهـ ــدف األولـ ـ ـ ــي امل ـف ـت ــرض
لـلـعـمـلـيــات الـعـسـكــريــة ال ـجــاريــة في
ريــف إدل ــب الـشــرقــي ،وهــو استعادة
الـسـيـطــرة عـلــى م ـطــار أب ــو الـضـهــور
العسكري ،وحصار جيب واسع يمتد
نحو ريـفــي حلب وح ـمــاه ،وتسيطر
عليه عــدة فصائل مسلحة ،أبــرزهــا
«هيئة تحرير الشام» .التقدم األخير

جدد أردوغان التلويح
بإطالق عمل عسكري ضد
عفرين ومنبج
ج ــاء ســري ـعــا ،ب ـعــدمــا ثـ ّـبــت الـجـيــش
نقاطه خــال الـيــومــن املــاضـيــن في
ب ـل ــدة س ـن ـجــار وم ـح ـي ـط ـهــا ،ووص ــل
خالله الجيش إلــى بعد كيلومترات
قـلـيـلــة ع ــن املـ ـط ــار ،إل ــى جــانــب قطع
الطريق الرئيس الواصل بينه وبني
معرة النعمان ،ليبقى طريق اتصاله
الوحيد نحو قلب إدلب ،هو الطريق
الــواصــل إلــى ســراقــبّ .
وأم ــن الجيش
ع ـبــر ت ـحــركــه أمـ ــس ،ال ـس ـي ـطــرة على
ق ــرى ال ـعــوجــة وال ـح ــردان ــة وحــرمـلــة

وك ــرات ــن ص ـغ ـيــرة وك ــرات ــن كـبـيــرة،
إلـ ـ ــى ج ــان ــب أم مـ ــويـ ــات ش ـم ــال ـي ــة،
ّ
وغ ـي ــره ــا .وبـ ـه ــذا ال ـت ـق ــدم ،تـقــلـصــت
امل ـســافــة ال ـتــي تـفـصــل ه ــذه الـجـبـهــة
عن القوات املتمركزة في ريف حلب
الجنوبي في محيط بلدة الحاضر،
إلى نحو  25كيلومترًا ،وهي مسافة
ب ــات ــت امل ـع ـب ــر ال ــوح ـي ــد لـلـمـسـلـحــن
املتمركزين في جيب واسع يمتد من
شمال الرهجان (ريــف حـمــاه) حتى
مـحـيــط أب ــو ال ـض ـهــور ،م ــرورًا بغرب
خـنــاصــر (ري ــف ح ـلــب) ،نـحــو بـلــدات
وســط إدل ــب .وتمكن الجيش أيضًا،
م ــن ال ـت ـقــدم عـلــى جـبـهــة ري ــف حـمــاه
الشمالي الشرقي ،وفــرض سيطرته
على بلدتي الرهجان والشاكوسية،
اللتني تـ َـعـ ّـدان أبــرز معاقل املسلحني
فــي تـلــك املـنـطـقــة ،وسـبــق أن شهدتا
معارك عنيفة بني «داعش» و«تحرير
الشام».
وفـ ـ ــي أول تـ ـص ــري ــح ت ــرك ــي رس ـم ــي
ب ـش ــأن ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـع ـس ـكــريــة الـتــي
تـجــري فــي ري ــف إدل ــب ،اعـتـبــر وزيــر
الخارجية التركية ،مولود جاويش
أوغ ـلــو ،أن هـجــوم الـجـيــش الـســوري
املعارضة بحجة
يستهدف فصائل
ّ
قتال «جبهة النصرة» .وحــذر خالل
تصريحات للصحافيني في البرملان
ال ـ ـتـ ــركـ ــي ،م ـ ــن أن ه ـ ـ ــذه ال ـه ـج ـم ــات
تـ ـ ـه ـ ــدد مـ ـ ـس ـ ــار الـ ـ ـح ـ ــل الـ ـسـ ـي ــاس ــي،
واالس ـت ـع ــدادات ال ـجــاريــة لعقد لقاء
سوتشي (مــؤتـمــر ال ـحــوار الوطني)
في روسيا .وقال إنه «جرى االتفاق
ع ـل ــى أن ت ـق ــع إدلـ ـ ــب ض ـم ــن مـنــاطــق
تـخـفـيــف الـتـصـعـيــد ،لـكــن الـهـجـمــات
األخـ ـي ــرة م ــن ق ـبــل ال ـن ـظــام وروس ـي ــا
تـ ـعـ ـتـ ـب ــر ان ـ ـت ـ ـهـ ــاكـ ــا واض ـ ـ ـحـ ـ ــا لـ ـه ــذا
االتـفــاق» .وضمن رد الفعل التركي،
اس ـتــدعــت وزارة ال ـخــارج ـيــة ،مـســاء
أمـ ـ ـ ــس ،سـ ـفـ ـي ــري روسـ ـ ـي ـ ــا وإيـ ـ ـ ـ ــران،
لـ ـنـ ـق ــاش «االن ـ ـت ـ ـهـ ــاكـ ــات امل ـس ـت ـم ــرة
التي يرتكبها النظام الـســوري» في

سيطر الجيش على بلدتي الرهجان والشاكوسية في ريف حماه الشمالي الشرقي (أرشيف ــ أ ف ب)

مناطق تخفيف التصعيد في إدلب.
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــراك اإلع ـ ـ ــام ـ ـ ــي والـ ـسـ ـي ــاس ــي
ال ـ ـتـ ــركـ ــي ج ـ ـ ــاء م ـ ـتـ ــأخ ـ ـرًا فـ ـ ــي وجـ ــه
ال ـ ـت ـ ـحـ ــركـ ــات الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة األخ ـ ـيـ ــرة
لــدمـشــق وحـلـفــائـهــا ،وه ــو يتماشى
فــي صيغته ،التي أدان ــت استهداف
امل ـعــارضــة بـحـجــة قـتــال «ال ـن ـصــرة»،
مع مخرجات لقاء ات أستانا واتفاق
«تـخـفـيــف الـتـصـعـيــد» الـ ــذي ي ـشـ ّـرع
الحرب ضد «النصرة» .وكما انتقدت
دمـشــق ،تباين الـتـعــاون الـتــركــي مع
«تـ ـح ــري ــر ال ـ ـشـ ــام» فـ ــي ريـ ـف ــي حـلــب
الغربي ،وإدلب الشمالي الغربي ،مع
ّ
مـقــررات أسـتــانــا ،رك ــزت تصريحات

أن ـ ـقـ ــرة ع ـل ــى الـ ـفـ ـك ــرة ن ـف ـس ـه ــا .وإن
ّ
صحت التسريبات حول التفاصيل
التقنية لالتفاق ،التي تحدد مناطق
ن ـ ـف ـ ــوذ ض ـ ـمـ ــن «م ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة ت ـخ ـف ـي ــف
ال ـت ـص ـع ـيــد» ف ــي إدل ـ ــب ومـحـيـطـهــا،
ف ــإن الـجـيــش ال ـس ــوري ّ
وس ــع نـطــاق
عـمـلـيــاتــه لـيـشـمــل قــوســا أوسـ ــع من
«م ـن ـط ـقــة نـ ـف ــوذه» امل ـف ـت ــرض ــة .وب ــدا
الفـ ـت ــا م ــا ن ـق ـل ـتــه وك ــال ــة «روي ـ ـتـ ــرز»
عــن مـصــدر أمـنــي تــركــي ،ومـفــاده أن
امل ـنــاطــق ال ـت ــي اس ـت ـعــادهــا الـجـيــش
السوري تقع «أغلبها خارج مناطق
عدم التصعيد» .ومن غير املرجح أن
يــؤثــر الـحــراك الـتــركــي فــي املجريات

ـدانـ ـي ــة فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة امل ـش ـت ـع ـلــة،
املـ ـي ـ ّ
ولـ ـك ــن ــه ق ــاب ــل ل ـل ـص ــرف الح ـ ـقـ ــا ،فــي
سياق التحضيرات ملؤتمر سوتشي
املنتظر ،وهو ما أشار إليه جاويش
أوغـ ـل ــو ،ب ــوض ــوح ف ــي تـصــريـحــاتــه.
ال ـت ـل ـم ـي ــح الـ ـت ــرك ــي إلـ ـ ــى ت ــأثـ ـي ــر مــا
ي ـج ــري بـمـصـيــر س ــوت ـش ــي ،يـعـكــس
ّ
توجس أنقرة من أي مشاركة للقوى
الكردية التي تعاديها ،فيه ،خاصة
أن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة تـسـتـثـمــر في
تـلــك ال ـقــوى عـلــى طــاولــة املـحــادثــات
السياسية.
ّ
ويـ ــت ـ ـسـ ــق امل ـ ــوق ـ ــف ال ـ ـتـ ــركـ ــي الـ ـح ــذر
ت ـج ــاه س ــوت ـش ــي ،م ــع ن ـش ــاط «هـيـئــة

فلسطين

منسق عالقة «حماس» بـ«محور المقاومة» ُيصاب برصاصة في الرأس
غزة ــ األخبار
أصيب القيادي في «حركة املقاومة
اإلســامـيــة» (حـمــاس) عماد العلمي
بطلق نــاري فــي رأســه أثـنــاء وجــوده
داخـ ــل مـنــزلــه ف ــي غ ــرب مــديـنــة غ ــزة،
وك ـ ــان ح ـت ــى م ـس ــاء أمـ ــس ف ــي حــالــة
خ ـط ـي ــرة جـ ـ ـ ـدًا .وق ـ ـ ــال ن ــائ ــب رئ ـيــس
«ح ـ ـمـ ــاس» فـ ــي غ ـ ــزة خ ـل ـي ــل ال ـح ـي ــة،

أعلنت «حماس» أن
العلمي أصيب برصاصة
في رأسه بالخطأ
خ ـ ــال م ــؤت ـم ــر ع ـق ــد ظ ـه ــر أم ـ ــس مــن
داخ ـ ــل مـسـتـشـفــى ال ـش ـف ــاء ف ــي غ ــزة،
حيث يعالج العلمي ،إن القيادي في
الـحــركــة «أص ـيــب بـطـلــق ن ــاري أثـنــاء
تـفـقــده ســاحــه الـشـخـصــي ،وحــالـتــه
مــا زال ــت حــرجــة وهــو يتلقى العالج
حاليًا».
ووفـ ــق الـتـحـقـيـقــات األولـ ـي ــة ُ وإفـ ــادة
م ـ ـ ـصـ ـ ــادر فـ ـ ــي «ح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاس» ،أص ـ ـيـ ــب
العلمي من طريق الخطأ أثناء تفقده
ســاحــه الشخصي (م ـســدس) ،فيما
ن ـف ــت املـ ـ ـص ـ ــادر أن تـ ـك ــون اإلص ــاب ــة
نـتـيـجــة م ـحــاولــة اغ ـت ـيــال أو إشـكــال

عائلي ،إذ كــان العلمي داخــل منزله
وم ـعــه عــائ ـل ـتــه ،مـضـيـفــة أن «جـمـيــع
الــدالئــل والـقــرائــن تــؤكــد هــذا األم ــر».
وتضيف املصادر نفسها أنه أجريت
عملية جراحية عاجلة استمرت أربع
ساعات ،لكن حالة العلمي «خطيرة
وهو يرقد اآلن في العناية املكثفة»،
فيما توجه عــدد مــن قــادة «حماس»
إل ــى مـسـتـشـفــى ال ـش ـفــاء لــاطـمـئـنــان
عـلـيــه ،وك ــان أب ــرزه ــم رئ ـيــس املكتب
الـسـيــاســي إسـمــاعـيــل هـنـيــة ،وقــائــد
الحركة في القطاع يحيى السنوار،
وعدد من أعضاء املكتب السياسي.
وكان العلمي قد أصيب خالل الحرب
ع ـل ــى غ ـ ــزة ع ـ ــام  2014ب ـع ــد س ـقــوط
م ـص ـعــد ي ـق ـلــه هـ ــو ورئ ـ ـيـ ــس امل ـك ـتــب
السياسي لحماس ،إسماعيل هنية
داخ ــل أح ــد األن ـف ــاق ،وأدى ذل ــك إلــى
ب ـت ــر سـ ــاق ال ـع ـل ـمــي ال ـي ـم ـن ــى .وب ـعــد
الحرب ،نقل لتلقي العالج في تركيا،
ِّ
حـيــث ُرك ـ َـب ــت ق ــدم صـنــاعـيــة ل ــه .لكن
الـ ـقـ ـي ــادي الـ ـع ــائ ــد مـ ــن سـ ــوريـ ــا قـبــل
عامني من الحرب ،رفض خالل السنة
املــاض ـيــة ال ـتــرشــح لـعـضــويــة املكتب
الـسـيــاســي ف ــي «ح ـم ــاس» ن ـظ ـرًا إلــى
ظروفه الصحية ،علمًا أنه كان يشغل
منصب نــائــب قــائــد الحركة فــي غزة
سابقًا.
تكمل املصادر أن العلمي كان يحمل
س ــاب ـق ــا م ـل ـف ــا م ـه ـم ــا فـ ــي «حـ ـم ــاس»

يــرت ـبــط ب ــال ـع ــاق ــات ال ـخ ــارج ـي ــة مع
مـ ـح ــور امل ـ ـقـ ــاومـ ــة ،وخـ ــاصـ ــة إيـ ـ ــران
وحــزب اللهُ ،
وينسب إليه دور كبير
في الحفاظ على العالقة التي عادت
إل ــى طبيعتها بـعــد تـشـكـيــل املكتب
الـسـيــاســي الـجــديــد لـلـحــركــة .وخــال
مدة عالجه ،تسلم امللف بالنيابة عنه
القيادي في الحركة محمد نصر.
وال ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــي مـ ـ ــن م ـ ــوالـ ـ ـي ـ ــد غـ ـ ـ ــزة فــي
 16شـ ـب ــاط  ،1956وت ـل ـق ــى تـعـلـيـمــه
األساسي في مدارس القطاع ،وتربى
دعـ ــويـ ــا وديـ ـنـ ـي ــا عـ ـل ــى يـ ــد م ــؤس ــس
«ح ـ ـمـ ــاس» ال ـش ـه ـيــد أحـ ـم ــد ي ــاس ــن،

ومـنــذ ذاك الـتـحــق بـصـفــوف الحركة
في سن مبكرة ،وكــان من الناشطني
ف ـ ــي الـ ـعـ ـم ــل اإلع ـ ــام ـ ــي ف ـ ــي مــرح ـلــة
ال ـتــأس ـيــس .ث ــم حـصــل الـعـلـمــي (أب ــو
ه ـ ّـم ــام) عـلــى ش ـهــادة الـبـكــالــوريــوس
ف ــي ال ـه ـن ــدس ــة امل ــدنـ ـي ــة م ــن جــام ـعــة
اإلسكندرية في مصر ،وهــو متزوج
وله ستة من األبناء.
بني عامي  1988و 1990اعتقل الرجل
ب ـت ـه ـمــة ال ـت ـن ـظ ـيــم وال ـت ـح ــري ــض عـبــر
الـلـجـنــة اإلعــام ـيــة لـلـحــركــة ،وأبـعــدتــه
ق ـ ـ ـ ــوات االحـ ـ ـت ـ ــال م ـ ــن ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ع ــام
 ،1993لـكـنــه واص ــل نـشــاطــه فــي إطــار
(آي بي ايه)

«حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس» ،وتـ ـنـ ـق ــل ب ـ ــن ع ـ ـ ــدة دول
عربية ،وكــان لــه دور كبير وفـعــال في
دعــم القضية االنتفاضة في مراحلها
ك ــاف ــة .ث ــم ان ـت ـقــل لـلـعـيــش ف ــي دمـشــق
ً
ع ــام  2008حـيــث عـمــل م ـس ــؤوال مللف
العالقات الخارجية ،وبنى خالل ذلك
ع ــاق ــات قــويــة م ــع اإلي ــران ـي ــن وح ــزب
الله ودمشق مكنته من املحافظة على
خيط العالقة مع الحركة ،رغم ضعفها
بعد األزمة السورية وخروج «حماس»
من دمشق إلى كل من قطر وتركيا.
كــذلــكُ ،يـحـســب عـمــاد العلمي ضمن
ست شخصيات حمساوية صنفتها
اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة «إره ــابـ ـي ــة ع ــام
 ،2013ملا يمثله الرجل وفق التقييم
العام كوسيط رسمي بني «حماس»
وطـهــران ،لكنه عــاد عــام  2012ليقيم
ف ــي غـ ــزة بـ ـص ــورة دائـ ـم ــة ويـنـتـخــب
نــائـبــا لـقــائــد الـحــركــة فــي غ ــزة آن ــذاك
إسماعيل هنية .ووفق تقرير سابق
ملجلة «فورين بوليسي» األميركية،
زار ال ـع ـل ـمــي إي ـ ــران م ـ ــرات ال حـصــر
ل ـ ـهـ ــا ،وسـ ــاهـ ــم فـ ــي ت ـن ـس ـي ــق ال ــدع ــم
املالي والعسكري للحركة ،كما نقلت
أنـ ــه «ك ـ ــان ع ـل ــى ع ــاق ــة ع ـم ــل وثـيـقــة
ومـسـتـمــرة مــع (األم ــن ال ـعــام لحزب
الله السيد) حسن نصر الله ألكثر من
 20عــامــا» ،مشيرة إلــى أنــه كــان آخر
قيادي في «حـمــاس» غــادر األراضــي
السورية خالل األزمة الجارية.

