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«جبهة النصرة» والمخابرات التركية جيش واحد

األسد :أنقرة قادت معركة إدلب
واصل الرئيس السوري
بشار األسد مهاجمة
قطر وتركيا والسعودية
لدعمها المجموعات
المسلحة في بالده .األسد
ّ
كرر اتهام الوهابية بأنها
«أساس كل إرهاب في
العالم» ،محذرًا من هجمات
جديدة على أوروبا

رأى الرئيس السوري أنه من الطبيعي
أن العامل الرئيسي لسيطرة املسلحني
ع ـلــى إدل ـ ــب كـ ــان «ال ــدع ــم الـلــوجـسـتــي
والعسكري الهائل الذي قدمته تركيا،
وبالطبع الــدعــم املــالــي مــن السعودية
وق ـط ــر» ،مـعـتـبـرًا أن «جـبـهــة الـنـصــرة،
والحكومة أو املؤسسات أو املخابرات
التركية ،كانوا كلهم يتصرفون وكأنهم
جيش واحد في معركة إدلب».
وردًا عن سؤال حول وضع الجيش «إذ
ك ــان أضـعــف مــن ذي ق ـبــل» ،خصوصًا
ب ـع ــد م ـع ــرك ــة إدل ـ ـ ــب ،ل ـف ــت األسـ ـ ــد إل ــى
ّ
أن «ه ــذا ال عــاقــة لــه بـتـلــك الـقـضـيــة...
أعـنــي ك ــون الـجـيــش أق ــوى أو أضـعــف.
ّ
إن أي ح ــرب تـضـعــف أي ج ـيــش .هــذا
ه ــو امل ـس ــار الـطـبـيـعــي ل ــأح ــداث .لكن
فــي حالتنا ...عندما تنظر إلــى سياق
الحرب خالل السنوات األربــع املاضية
تجد أن هناك كرًا وفـرًا .أحيانًا تكسب
وأحيانًا تخسر .وذلك يعتمد على عدة

م ـعــاي ـيــر ...بـعـضـهــا يـتـعـلــق باملعايير
والعوامل الداخلية ،وهنا يكون األمر
أكـثــر دق ــة .لكن بعضها يتعلق بمدى
الدعم الذي يقدم إلى اإلرهابيني .على
سبيل املـثــال ،وفــي املـثــال األخـيــر الــذي
ذكرته حول إدلب ،فإن العامل الرئيسي
كان الدعم الهائل الذي قدمته تركيا...
الدعم اللوجستي ...والدعم العسكري...
وبالطبع الدعم املالي الــذي تلقوه من
السعودية وقطر».
ّ
وفي السياق ،قال الرئيس السوري إن
«املشكلة مع الواليات املتحدة وبعض
املسؤولني الغربيني هي أنهم يعتقدون
أن بوسعهم استخدام اإلرهــاب كورقة
ّ
سـيــاسـيــة» ،مــؤك ـدًا أن «اإلرهـ ــاب ليس
قضية محلية وال حتى إقليمية ...إنها
مـشـكـلــة ع ــامل ـي ــة» .وح ـ ــذر ،مـ ـج ــددًا ،من
عمليات «ارهابية» جديدة في أوروبا،
ّ
الفتًا إلى أن «أكثر قادة داعش خطورة
في منطقتنا إسكندنافيون».
وأض ــاف :مــا دامــت «الحديقة الخلفية
ألوروبــا ،وخصوصًا حوض املتوسط
وشمال أفريقيا في حالة من الفوضى
وتـعــج بــاإلرهــابـيــن ،ال يمكن ألوروب ــا
أن تـكــون آمـنــة» ،ومــا دام «املـســؤولــون
ً
األوروب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــون يـ ـبـ ـجـ ـل ــون دوال م ـثــل
الـ ـسـ ـع ــودي ــة وقـ ـط ــر ب ـس ـب ــب أم ــوالـ ـه ــا
وحسب» ،ويسمحون «لإليديولوجيا
الــوهــاب ـيــة ال ـظــام ـيــة بــال ـت ـغ ـل ـغــل ...في
بعض املجتمعات فــي أوروبـ ــا ،علينا
أن نتوقع املزيد من الهجمات» ،متهمًا
ال ــوه ــاب ـي ــة بــأن ـهــا «ت ـش ـكــل أس ـ ــاس كل
إرهاب في العالم».
ودع ــا إل ــى ال ـت ـعــاون مــن أج ــل مكافحة
اإلرهـ ـ ـ ــاب ،م ـض ـي ـفــا« :ن ـح ــن ك ـســوريــن
تعاونا مع العراقيني حتى قبل صعود
داعش في الصيف املاضي في املوصل،

األسد :الوهابية
ّ
تمثل أساس كل إرهاب
في العالم

ق ـب ــل ذلـ ــك كـ ــان ب ـي ـن ـنــا تـ ـع ــاون ج ـي ــد...
تـعــاون استخباراتي وحتى عسكري،
ول ـس ـب ــب وحـ ـي ــد وه ـ ــو أن ال ـع ــراق ـي ــن
يـ ـع ــرف ــون أن اإلره ـ ـ ـ ــاب س ـي ـن ـت ـقــل إل ــى
العراق ...وهذا ما حدث في املوصل».
وعـ ـ ــن الـ ـنـ ـت ــائ ــج الـ ـت ــي ت ـم ـخ ـض ــت عــن
ل ـق ــاء مــوس ـكــو األخـ ـي ــر ،ق ــال األسـ ــد إن
«هــذا االجتماع كــان املــرة األول ــى التي
ي ـت ــم ف ـي ـهــا ال ـت ــوص ــل إلـ ــى ات ـ ـفـ ــاق ،ألن
ً
جـ ــدول أع ـم ــال االج ـت ـم ــاع ك ــان شــامــا
جـدًا ،وبالتالي فــإن أربعة أيــام لم تكن
ك ــاف ـي ــة» ،م ـع ـت ـب ـرًا أنـ ــه «ع ـن ــدم ــا يـكــون
هـنــاك اخ ـتــراق ،حتى ولــو كــان جزئيًا،
فإنه يعني أن االجتماع القادم سيكون
واعدًا من حيث التوصل إلى اتفاق تام
حول مبادئ الحوار الذي سينتهي إلى
حل للصراع في سوريا».

معقدة بسبب التدخل الخارجي ،وأي
خ ـط ــة ت ــري ــد أن ت ـن ـف ــذه ــا فـ ــي س ــوري ــا
الـيــوم مــن أجــل حــل املشكلة ...وهــذا ما
واجهته خطة دي ميستورا في حلب،
ستفشل بسبب التدخل الخارجي .هذا
ما حدث في حلب .عندما طلب األتراك
م ــن ال ـف ـص ــائ ــل أو اإلره ــابـ ـي ــن ال ــذي ــن
يــدعـمــونـهــم أو يــرعــونـهــم أن يــرفـضــوا
الـ ـتـ ـع ــاون م ــع دي م ـي ـس ـت ــورا .وه ـك ــذا
أعـتـقــد أن ــه يعلم أن ــه مــا لــم يتمكن من
إقـنــاع هــذه الـبـلــدان بالتوقف عــن دعم
اإلره ــاب ـي ــن وت ــرك ال ـســوريــن ليحلوا
مشكلتهم ...فإنه لن ينجح».
ّ
وتــابــع األســد أن خطة دي مستورا من
أجــل حلب «منسجمة مــع جهودنا في
إج ــراء مصالحات فــي مناطق مختلفة
من سوريا ،ولذلك دعمناها من البداية،

وما زلنا ندعم جهوده في هذا الصدد».
وأض ـ ــاف ،خ ــال ال ـل ـقــاء ،أن «م ــن حقنا
كحكومة أن نطلب الــدعــم مــن أي دولــة
أو منظمة أو كيان يمكن أن يساعدنا
ـاب» ،مشيرًاَ إلى
فــي حربنا ضــد اإلره ـ ّ
أنه «منذ بداية األزمــة تبنينا محاربة
اإلرهــاب ـيــن ،وف ــي الــوقــت نفسه إج ــراء
الحوار».
وعن االتهامات املوجهة إلى الحكومة
السورية حول «االنتهاكات» قال األسد:
«ل ــم تـكــن لــديـنــا سـيــاســة ممنهجة في
ذلك تحت أي ظرف كــان ،ســواء انتهاك
القانون ،مثل التعذيب ،أو االنتقام ،أو
ما إلــى ذلــك ،يمكن أن يكون ذلــك حدثًا
منفردًا يحاسب عليه مرتكبه .إذًا هذا
م ــا يـمـكــن أن ي ـحــدث ف ــي أي م ـكــان في
العالم ...كأي جريمة أخرى».

أنقرة أفشلت خطة حلب
وعـ ــن رأي ـ ــه ف ــي ن ـيــة امل ـب ـع ــوث االم ـمــي
سـتـيـفــان دي م ـي ـس ـتــورا ع ـقــد سلسلة
مشاورات لتقييم فرص إيجاد أرضية
مشتركة بني الــدول الرئيسية املهتمة
بــال ـصــراع ،ق ــال األسـ ــد« :ات ـفــق مــع دي
ميستورا في هذه الخطوة ،ألن املشكلة
لـيـســت م ـع ـقــدة ج ـ ـدًا ،لـكـنـهــا أصـبـحــت
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حمص تستشعر الخطر القادم من الشرق
مع حلول السنوية األولى
الستعادة حمص ،ال يزال
مشروع المصالحة يثبت
على أكثر من
فعاليته ّ
محور ،ويشكل ضامنًا نسبيًا
لعدم عودة المسلحين
إلى وسط ّ المدينة ،رغم
ّ
تربص مسلحي «داعش»
و«النصرة» بها
حمص ـ طارق علي
عام كامل مضى على تطبيق اتفاقية
األحياء القديمة في حمص ،وخروج
أكثر من ألفي مسلح منها ،متجهني
إلى ريف املدينة الشمالي ،حيث كانت
قــريــة الـ ــدار الـكـبـيــرة خ ـيــارهــم .خيار
بدا ،حينها ،طبيعيًا لقرب القرية من
ً
مدينة حمص ( 7كلم شماال) ،ليتضح
الح ـق ــا ،عـلــى عـ ــادة أص ـح ــاب الـســاح
في أن تكون خطواتهم مدروسة على
املــدى الطويل ،أن هذا الخيار لم يكن
ع ـب ـث ـيــا .ف ــوج ــوده ــم شـ ـم ــال ح ـمــص،
وعلى حافة حــي الــوعــر ،يحمل أكثر
ّ
مــن دالل ــة ،لـعــل أبــرزهــا جملة كتبها
أحــد مسلحي «جبهة النصرة» على
جدار منزل قديم في السوق «راجعني
يا حمص» .قد تبدو الجملة طبيعية،
غـيــر أنـهــا تـنـطــوي عـلــى آم ــال كـبــرى،

ف ــاملـ ـسـ ـلـ ـح ــون خـ ـ ــرجـ ـ ــوا م ـف ـج ــوع ــن
ّ
وقلة دعمّ ،
حملوه
بخسارات متتالية،
ألص ـحــاب جـبـهــات الـشـمــال (الــرســن
وتلبيسة) .قد ال يكون األمر أكثر من
حـلــم ،لـكـنــه ،بــالـتــأكـيــد ،غ ــرض يــريــده
مـسـلـحــو حـمــص ال ـي ــوم أك ـثــر م ــن أي
وقت مضى.
ع ــام م ـضــى ع ـلــى ان ـط ــاق امل ـفــاوضــات
إلعــان حمص مدينة آمنة ،في نيسان
مــن ال ـعــام املــاضــي .آن ــذاك ك ــان املخطط
أن ّ
تتم االتفاقية على مرحلتني؛ األولى:
إخـ ـ ـ ـ ــراج م ـس ـل ـح ــي حـ ـم ــص ال ـق ــدي ـم ّــة،
والثانية :إخراج مسلحي الوعر .وتوقع
القائمون على العملية أن يكون الجزء
األول هو األصعبّ ،أما تأمني حي الوعر
ف ـس ـي ـكــون تـحـصـيــل ح ــاص ــل ،بـمـجــرد
خــروج املسلحني مــن األحـيــاء القديمة.
ّ
إال أن األم ــور س ــارت عكس التوقعات،
ّ
إذ طبق اتفاق حمص القديمة سريعًا،
وبقي ملف الوعر عالقًا.
نـظــريــا ،وفــق الــوضــع املـيــدانــي ،فــإن أي
عمل ب ــري فــي الــوعــر لــن يـكــون صعبًا،
ال سيما أن للجيش فــي حمص خبرة
واسـ ـ ـع ـ ــة ،بـ ـن ــاه ــا خ ـ ــال مـ ـع ــارك ــه فــي
الخالدية وحمص القديمة .وبالتأكيد
لــن يـكــون الــوعــر عائقًا ،وهــو الـحــي ذو
الـبـنــاء الـعـمــرانــي ال ـحــديــث ،وال ـش ــوارع
ال ـعــري ـضــة ،غـيــر امل ـتــداخ ـلــة ،م ــا يجعل
أي عمل عسكري أم ـرًا يسيرًا .لكن ّ
ثمة
مــا هــو أكثر تعقيدًا وحساسية هناك؛
ف ــال ــوع ــر بـقـسـمـيــه ،ال ـق ــدي ــم وال ـج ــدي ــد،
يقطنه قرابة ثالثمئة ألف مواطن مدني،
وق ــراب ــة أل ـفــي مـسـلــح ،بـحـســب مـصــادر

عسكرية ،ما يجعل أي عملية محفوفة
باملخاطر؛ فتوجيه ضــربــات انتقائية
مدني ّ
ّ
مهمة شبه مستحيلة،
في عمق
ك ـم ــا أن أي اق ـت ـح ــام بـ ــري سـيـصـطــدم
بكثافة بشرية ،ما يجعل املعركة خطرة،
فليس تهجير املدنيني ممكنًا ،لصعوبة
إيجاد البدائل ،وال انتقاء أماكن محايدة
ً
لشن معركة أمرًا سهال ،إذا ما استثنينا
ً
خ ـطــوط ال ـت ـمــاس ،الـقــائـمــة أص ــا على
حـ ــدود ال ـج ــزي ــرة ال ـســاب ـعــة ف ــي الــوعــر.
وبالتالي ،يغدو الحديث عن املصالحة
هو األكثر مالمسة لواقع املتغيرات على
األرض ،ال سيما بعدما تمكن التلفزيون

في الوعر أكثر
مدني
من  300ألف ّ
ونحو ألفي مسلح
السوري الرسمي من الدخول إلى عمق
ال ــوع ــر ،وت ـحــدي ـدًا مـحـكـمـتــه ،وإج ــرائ ــه
لقاءات مع مسلحيه .اللقاءات التي أتت،
فــي حينه ،مطمئنة على أن املصالحة
ت ـس ـيــر فـ ــي مـ ـس ــاره ــا ال ـص ـح ـي ــح ،وإن
تــأخــرت .فالبيئة الشعبية ،فــي الــوعــر،
ً
بـســوادهــا األع ـظــم ،بــاتــت مـتـضــررة من
وجـ ــود امل ـس ـل ـحــن ،وت ـه ـجــس ،خــائـفــة،
ب ــاقـ ـت ــراب ع ـم ـل ـيــة ع ـس ـك ــري ــة .وال ــدول ــة

ال ـســوريــة ال تـ ّـدخــر جـهـدًا فــي التعويل
على صحوة كبرى داخــل الحي ،مرفقة
بـطــوق عـسـكــري ،مــوجــود أســاســا ّ
لسد
ثـغــر الــوعــر ،ومـنــع اتـصــالـهــا باملناطق
املـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاورة ،ل ـح ـم ــاي ــة ط ــري ــق حـ ـم ــص ـ
ط ــرط ــوس ،ال ـع ـصــب ال ـح ـي ــوي وال ـخــط
األحمر الــذي تتغير عنده كل حسابات
املنطقة الوسطى.
أكـثــر مــن م ـ ّـرة اقـتــرب الــوعــر مــن تسليم
س ـ ــاح م ـس ـل ـح ـيــه ،م ـق ــاب ــل ن ـق ـل ـهــم إل ــى
شمال حمص ،ودائمًا كانت االتفاقيات
تـفـشــل ف ــي لـحـظــاتـهــا األخـ ـي ــرة ،بسبب
التعويل املستمر لــدى املسلحني على
م ـعــركــة ك ـب ــرى ف ــي ح ـم ــص ،ي ـك ــون لهم
فيها اليد الطولى ،أو على الوقت الذي
سيتيح لهم انـتــزاع أكبر كـ ّـم ممكن من
الضمانات ،قبل خروجهم.
بمعزل عن ملف الــوعــر ،ومــا تحقق في
ح ـم ــص م ــن أمـ ـ ــان ن ـس ـب ــي ،خـ ــال ع ــام،
ّ
فــإن ما يــؤرق السكان هو استشعارهم
لخطر أكبر ،إذ يخشون تكرار سيناريو
إدلـ ـ ـ ـ ــب فـ ـ ــي حـ ـ ـم ـ ــص ،غـ ــاف ـ ـلـ ــن عـ ـ ــن أن
الــوضــع فــي حمص مختلف تمامًا عن
إدل ــب ،لـعــدم وج ــود بيئة حــاضـنــة ،في
وس ــط ح ـمــص ،يـمـكــن أن ي ـعـ ّـول عليها
«داع ــش» و«ال ـن ـصــرة» امل ــوج ــودان على
بعد كيلومترات قليلة ،شـمــال حمص
وشرقها ،فــي بناء قــاعــدة شعبية ،قبل
ّ
دخــول ـهــم إل ــى املــدي ـنــة ،إض ــاف ــة إل ــى أن
املدينة تجاوزت أصعب مراحل الحرب،
وانتقلت من بضعة أحياء ،كان الجيش
يـسـيـطــر ع ـل ـي ـهــا ،إلـ ــى اس ـت ـع ــادة كــامــل
املدينة ،بعدما حوصرت طوال الحرب،

من جهاتها األربع ،ما يجعل األمر اليوم
أكثر صعوبة بالنسبة إلى املسلحني.
ي ـ ـ ـتـ ـ ــداول الـ ـبـ ـع ــض سـ ـيـ ـن ــاري ــو يـجـمــع
ّ
مسلحي الـشــرق مــع مسلحي الشمال،
إلحـ ــداث ثـغــرة ش ــرق حـمــص ،يدخلون
عـبــرهــا .غير أن مـصــادر عسكرية نفت
األم ــر ،مــؤكــدة جاهزية مقاتليها ،على
مختلف الجبهات ،وأن الخطط البديلة
حــاضــرة دوم ــا ،على قــاعــدة أن املعركة
مــا دامــت فــي أرض الخصم ،فحكمًا لن
تنتقل إلــى ال ـجــوار ،فالتقدم العسكري
يمنع أي احتمال بــارتــداد املعركة إلى
الـ ـ ــداخـ ـ ــل .وفـ ـ ــي حـ ــن ي ــوج ــد «ت ـن ـظ ـيــم
داعـ ــش» عـلــى بـعــد نـحــو  30كـلــم شــرق
ح ـم ــص ع ـل ــى ج ـب ـه ــات جـ ــب ال ـ ـجـ ــراح،
ً
وص ــوال إلــى عقيربات فــي ريــف حماه،
ح ـي ــث ث ـق ـل ـهــم ال ــرئـ ـي ــس ،وف ـ ــي مـحـيــط
السلمية ،التي تشكل معبرًا ّ
مهمًا على
بعد  45كلم شـمــال شــرق حـمــص ،على
طــريــق حلب بــاتـجــاه الــرقــة ،فــإن خبراء
عسكريني يـجــزمــون بصعوبة توحيد
الجبهات على تقاطع واح ــد ،وانـعــدام
إمكانية اقتحام حمص شرقًا ،من قبل
ّ
ّ
مسلحي التنظيم ،حتى وإن بذلوا كل
جهدهم لذلك ،فالجيش السوري يملك
ترابطًا ناريًا قويًا وكثيفًا على أطــراف
حمص ،ما يجعل أي عملية دخول إلى
حـمــص أش ـبــه بــاالن ـت ـحــار ،إض ــاف ــة إلــى
تأمينه الكامل لجنوب املدينة وغربها،
وبالتالي إمكانية فتح طريق آمن لعبور
قــوات الدعم وامل ــؤازرة ،إن احتاج األمــر،
علمًا بــأنــه ،حتى اللحظة ،ال ي ــزال هذا
الخيار مستبعدًا جدًا.

ال يمكن أوروبا
أن تكون آمنة
(سانا)

