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سوريا

الحدث
الجيش السوري مساعيه
يواصل
ففيما
لالستغراب.
مثيرة
حلب
ريف
في
التطورات
تبدو
األولى
للوهلة
لفك حصار مطار كويرس العسكري في الريف الشرقي ،ويحقق في سبيل ذلك ّ
تقدمًا على حساب تنظيم
ّ
األخير في «التمدد» في الريف الشمالي على حساب المجموعات المسلحة ،بينما تلعب «جبهة
«داعش» ،نجح
ّ
النصرة» دور المتفرج في المرحلة الراهنة

من التعقيد:
مزيد
نحو
حلب
ريف
ً
ّ

«داعش» يوسع سيطرته شماال ...والجيش يواصل نحو «كويرس»
صهيب عنجريني
املشهد في ّ
الريف الحلبي هو األعقد
ّ
على امتداد الجغرافيا السورية على
اإلطـ ــاق .ت ـعـ ّـدد الـجـهــات املـسـيـطــرة،
وت ــداخ ــل م ـنــاطــق ن ـف ــوذه ــا يختلف
فـ ــي ع ــاص ـم ــة الـ ـشـ ـم ــال عـ ــن س ــواه ــا
مــن الـجـبـهــات .فـعــاوة على الجيش
ال ـ ـسـ ــوري وح ـل ـف ــائ ــه ،وامل ـج ـم ــوع ــات
ـرديــة ،واملـجـمــوعــات «الـقــاعـ ّ
ال ـكـ ّ
ـديــة»
وعـ ـل ــى رأس ـ ـهـ ــا «ج ـب ـه ــة الـ ـنـ ـص ــرة»،
وبـ ـ ـع ـ ــض املـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــات الـ ـ ـس ـ ـ ّ
ـوري ـ ــة
ّ
ّ
«التركمانية»،
املحلية ،واملجموعات
ّ
يحتفظ تنظيم «الــدولــة اإلسالمية»
بـسـيـطــرة هــي األك ـبــر لــه فــي مناطق
نفوذ متداخلة.
ت ـ ـ ـ ـ ـطـ َـ ـ ـ ـ ّـورات ال ـ ـ ـيـ ـ ــومـ ـ ــن األخـ ـ ـي ـ ــري ـ ــن
أض ـ ــف ـ ــت م ـ ــزي ـ ـدًا م ـ ــن الـ ـتـ ـعـ ـقـ ـي ــد مــع
مــواصـلــة الـجـيــش ال ـســوري مساعي
ف ـ ــك الـ ـحـ ـص ــار ع ـ ــن م ـ ـطـ ــار ك ــوي ــرس
ال ـع ـس ـك ــري ،وس ـي ـط ــرت ّــه ع ـل ــى ب ـلــدة
ّ
ّ
املهمة
الجبول (ريف حلب الشرقي)
ّ
ف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق .ف ــي م ـقــابــل تـمــكــن
تـنـظـيــم «داع ـ ــش» م ــن تــوسـيــع رقـعــة
سـيـطــرتــه فــي الــريــف الـشـمــالــي على
ّ
ح ـســاب املـجـمــوعــات املـســلـحــة (غير
مـشـمــولــة بــاملـجـمــوعــات «الـقــاعـ ّ
ـديــة»
َ
ال ـت ــي س ـب ــق ل ـه ــا أن أخ ـل ــت مـنــاطــق
ً
ـاك ن ـ ــزوال ع ـنــد رغـبــة
سـيـطــرتـهــا ه ـنـ ً
حلفائها ،وخــدمــة ملـشــروع «املنطقة
اآلمـ ـن ــة» الـ ـت ــرك ـ ّـي ــة)« .داع ـ ـ ــش» أف ـلــح
ف ـج ــر وصـ ـب ــاح أمـ ــس ف ــي ال ـس ـي ـطــرة
على مدرسة املشاة وسجن األحداث
وامل ـن ـط ـق ــة ال ـ ـحـ ــرة (وج ـم ـي ـع ـه ــا فــي
ّ
املسلمية) ،إضافة إلى قرى معراتة،
ت ــل ق ـ ــراح ،ف ــاف ــن ،ك ـفــر ق ـ ــارص ،وتــل
ســوســن ف ــي ال ــري ــف ال ـش ـمــالــي ،قبل
ّ
ً
أن ت ـبــدأ امل ـج ـمــوعــات املـســلـحــة لـيــا
شـ ّـن هـجــوم مـضـ ّ
ـاد بغية اسـتــرجــاع
مــا خسرته ب ــدءًا بتل ســوســن .وفي
حال استتباب سيطرة «داعش» على
مناطق «تـمـ ّـدده» الجديدة يكون قد
ضمن توسيع حضوره على التخوم
ّ
ّ
الشرقية لحلب .وخالفًا ملا
الشمالية
ّ
ـام ،فــإن
تداولته بعض وســائــل اإلع ـ ً
ه ــذه الـتـحـ ّـركــات ليست طــارئــة على
خطط التنظيم في حلب .وهي خطط
ُ
تطمح إلى تكرار سيناريو دير الزور،

ً
ُ
يطمح التنظيم إلى رسم «نصف قوس داعشي» يحيط بحلب شرقًا وشماال (األناضول)

ع ـبــر رس ــم «ن ـص ــف ق ــوس داع ـش ــي»
ً
يـ ـحـ ـي ــط بـ ـحـ ـل ــب ش ـ ــرق ـ ــا وشـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاال.
التنظيم ك ــان قــد ب ــدأ التمهيد لهذا
املخطط منذ أيار املاضي مع اقترابه
من الشيخ ّ
نجار («األخ ـبــار» ،العدد
 ،)2593ق ـبــل أن ي ــواص ــل ت ـحـ ّـركــاتــه
تـ ـح ــت أنـ ـ ـظ ـ ــار طـ ـ ـي ـ ــران «الـ ـتـ ـح ــال ــف

واشنطن تبدأ سحب منظومة «الباتريوت» من تركيا
«الباتريوت» التابعة لها من األراضي التركية.
بدأت واشنطن بسحب منظومات
ُ َ
وذكرت وكالة «األناضول» أن املنظومات أرسلت من والية «غازي عنتاب» الحدودية
مع سوريا إلى ميناء اسكندرون .وذكرت صحيفة «حرييت» التركية ّأن عملية
سحب الصواريخ جاءت في الوقت الذي طلبت فيه أنقرة من
حلف شمال األطلسي (ناتو) إبقاء وحدات الدفاع الجوي
والصاروخي «في هذا الوقت الحساس» على حدود سوريا
بعد انتهاك املقاتالت الروسية لألجواء التركية.
وكانت تركيا والواليات املتحدة قد أصدرتا إعالنًا مشتركًا
في  16آب املاضي يفيد بسحب الصواريخ التي نشرت
منذ عام  ،2013فيما أعلنت برلني في  15آب املاضي انتهاء
مشاركتها في مهمة الصواريخ املضادة في تركيا.
إلى ذلك ،نفت الحكومة التركية ،أمس ،ما أوردته وسائل
إعالمية عن طلب إرسال قوات عسكرية من «الناتو» إلى
تركيا على إثر اختراق طائرات روسية مجالها الجوي
األسبوع املاضي.
وقال املتحدث باسم وزارة الخارجية التركية ،تانجو بيلجيكّ ،إن أنقرة تواصل
محادثاتها مع حلف شمال االطلسي وشركائها لتعزيز قدراتها الدفاعية ،بما في
ذلك أنظمة صواريخ باتريوت« ،لكنها لم تقدم أي طلب للحلف إلرسال قوات إليها».

ال ــدول ــي» ف ــي ح ــزي ــران («األخ ـ ـبـ ــار»،
ومجددًا يكتسب ّ
ّ
تقدم
العدد .)2610
ّ
ّ
أهمية متعددة املناحي ،إذ
«داعش»
تتيح لــه تاليًا التحرك فــي مـســارات
عـ ـ ّـدة ض ـ ّـد ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري ،س ــواء
عـ ـل ــى م ـ ـحـ ــور س ـ ـي ـ ـفـ ــات ،أو م ـح ــور
بــاشـكــوي ،أو مـحــور الشيخ نـ ّـجــار -
املــدي ـنــة الـصـنــاعـيــة (أخ ـطــر امل ـحــاور
عـ ـل ــى م ــديـ ـن ــة ح ـ ـلـ ــب) .ك ــذل ــك يـمـكــن
التنظيم مواصلة العمل ضـ ّـد باقي
امل ـج ـم ــوع ــات ،ب ــاإلف ــادة م ــن مــدرســة
املشاة منطلقًا نحو مارع وتل رفعت
ّ
«التمدد»
من جهة الجنوب .ويطرح
الجديد لـ«داعش» مجموعة إشارات
استفهام ،بــدءًا مــن توقيته املتزامن
م ــع ح ـض ــور ال ـط ـي ــران الـ ـ ّـروسـ ــي في
األج ـ ـ ـ ــواء ،ولـ ـي ــس انـ ـتـ ـه ـ ً
ـاء بـسـهــولــة
سيطرته على املناطق الجديدة ،رغم
ّ
ّ
أن املجموعات املسلحة ذاتها سبق
ّ
لها أن أفلحت م ــرات ع ــدة فــي منعه
مــن تحقيق ه ــذه ال ـهــدف .وي ـبــدو أن
الجيش السوري وحلفاءه ال يجدون
ضيرًا من توسيع «داعش» سيطرته
ع ـ ـلـ ــى حـ ـ ـس ـ ــاب بـ ـقـ ـي ــة املـ ـجـ ـم ــوع ــات
ف ــي املــرح ـلــة ال ـ ّـراهـ ـن ــة ،ف ــي مــواصـلــة
لــأس ـلــوب ال ـقــديــم ذاتـ ــه ق ـبــل دخ ــول
الـ ـ ـ ـ ـ ّـروس ع ـل ــى الـ ـخ ــط («األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار»،
الـ ـ ـع ـ ــدد ّ .)2604أم ـ ـ ـ ــا املـ ـجـ ـم ــوع ــات
املـ ـن ــاوئ ــة ل ـ ـ ــ«داعـ ـ ــش» ،ف ـق ــد طــرحــت
ت ـبــريــرات عـ ـ ّـدة لـهــزيـمـتـهــا األخ ـي ــرة،
ب ـ ــدءًا م ــن تـ ـك ــرار امل ـع ــزوف ــة ال ـقــديـمــة
عــن «تــواطــؤ الـنـظــام مــع داع ــش (مــع
إضـ ــافـ ــة ال ـ ـ ـ ــروس إلـ ـ ــى امل ـ ـعـ ــزوفـ ــة)».

بينما حــاولــت «إي ـضــاحــات» أخــرى
ّ
منطقية ،على رأسها
تقديم أسباب
أن هــذه الـتـطـ ّـورات جــاءت في خضم
انـ ـهـ ـم ــاك مـ ـجـ ـم ــوع ــات «غـ ــرفـ ــة فـتــح
حلب» في بحث «اإلجراءات الواجب
ّ
ّاتخاذها ّ
ضد مسلحي الـ  pkkاألكراد
(حـ ــزب ال ـع ـ ّـم ــال ال ـكــردس ـتــانــي) بعد
سيطرتهم على حي الشيخ مقصود،
وقطعهم طريق اإلمداد الوحيد عبر
ّ
ّ
مـنـطـقــة الـكــاسـتـيــلــو» وف ـقــا مل ــا أك ــده
م ـص ــدر م ــن «ال ـغ ــرف ــة» لـ ــ«األخـ ـب ــار».
وبــالـتــوازي ،كانت «جبهة النصرة»
ُت ّ
صعد ّ
ّ
«العمال الكردستاني»،
ضد
أي «الوحدات الكردية» ،عبر اتهامه
ب ـم ـحــاولــة اس ـت ـه ــداف أحـ ــد م ـقـ ّ
ـارهــا
بـ ـس ـ ّـي ــارة م ـف ـخ ـخــة ،ونـ ـص ــب حــاجــز
أس ــاس ــي ع ـل ــى ط ــري ــق ال ـكــاس ـت ـي ـلــو.
وبـ ــدا الف ـتــا أن «ن ـظ ـ ّ
ـري ــات امل ــؤام ــرة»
امل ـت ــداول ــة ل ــم تـقـتـصــر عـلــى «تــواطــؤ
الـ ـجـ ـي ــش مـ ــع داعـ ـ ـ ـ ــش» ،بـ ــل ت ـ ّـع ــدت ــه
ّ
إل ـ ــى ات ـ ـهـ ــام «الـ ـن ـ ـصـ ــرة» ب ــال ـت ــواط ــؤ
م ــع «داعـ ـ ــش» .فـيـمــا ت ــداول ــت بعض
امل ـ ـصـ ــادر «الـ ـجـ ـه ـ ّ
ـادي ــة» امل ـح ـســوبــة
ّ ّ
ّ
نظرية مضادة تتهم
على «النصرة»
املجموعات بالتهاون فــي التصدي
لـلـتـنـظـيــم ب ـغ ـيــة «وض ـ ــع داع ـ ــش فى
م ــواج ـه ــة م ـب ــاش ــرة م ــع ال ـ ـ ــروس فــى
ً
م ـحــاف ـظــة ح ـلــب ب ـ ــدال م ــن ص ـحــوات
ّ
األم ـيــركــان» .واس ـتــدل أصـحــاب هذه
ال ـن ـظـ ّ
ـريــة عـلــى صـ ّـحـتـهــا بــ«سـهــولــة
ّ
املعارك ،وقلة عدد القتلى قياسًا إلى
اتساع رقعة املواجهات ،والحصانة
املفترضة ملدرسة املشاة».

الجيش يواصل نحو «كويرس»
ف ــي األثـ ـن ــاء ،ب ــدا ال ـج ـيــش ال ـس ــوري
َ
وح ـل ـف ــاؤه م ـن ـشـ ِـغــلــن ع ــن ت ـط ــورات
ال ــري ــف ال ـش ـمــالــي ب ـمــواص ـلــة الـعـمــل
عـ ـل ــى ف ـ ــك ح ـ ـصـ ــار م ـ ـطـ ــار ك ــوي ــرس
ال ـع ـ ّس ـك ــري (ري ـ ــف ح ـل ــب ال ـش ــرق ــي).
وك ـ ــث ـ ــف الـ ـجـ ـي ــش أمـ ـ ــس تـ ـح ـ ّـرك ــات ــه
ً
ال ـبـ ّ
ـريــة عـلــى طــريــق امل ـط ــار ،وص ــوال
ّ
إلـ ـ ــى قـ ــريـ ــة ال ـ ـجـ ــبـ ــول ال ـ ـتـ ــي س ـي ـطــر
عـلـيـهــا ب ـعــد اش ـت ـبــاكــات عـنـيـفــة مع
ّ
مسلحي «داع ــش» .ويعمل الجيش
ّ
والـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات ال ـ ــرديـ ـ ـف ـ ــة عـ ـل ــى ت ـث ـب ـيــت
الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ،وت ـك ـث ـي ــف االسـ ـتـ ـه ــداف
املدفعي لتمركزات التنظيم فــي كل
م ــن تـلـسـبـعــن ،ال ـج ــدي ــدة ،الـبـقـيـجــة
(وج ـ ـم ـ ـي ـ ـع ـ ـهـ ــا جـ ـ ـن ـ ــوب ك ـ ـ ــوي ـ ـ ــرس).
وعـ ـ ـ ــاوة ع ـل ــى األه ـ ـ ـ ــداف امل ـع ـن ـ ّ
ـوي ــة
الكبيرة املتوخاة ،يتيح فك الحصار
فـ ــي حـ ـ ــال نـ ـج ــاح ــه َو ْص ـ ـ ـ ــل م ـنــاطــق
س ـ ـي ـ ـطـ ــرة ال ـ ـج ـ ـيـ ــش فـ ـ ــي الـ ـسـ ـفـ ـي ــرة
(جـ ـن ــوب شـ ــرق ح ـل ــب) ب ــاملـ ـط ــار ،مــا
َ
ُ
وحلفاء ه الحقًا خيار
يمنح الجيش
استخدام املطار منطلقًا نحو مزيد
ً
ّ
العسكرية شماال نحو
من العمليات
الـ ـب ــاب (أبـ ـ ــرز م ـعــاقــل «داع ـ ـ ــش» فــي
ري ــف حـلــب ال ـشــرقــي) .وكــانــت مـقـ ّ
ـار
ت ـن ـظ ـيــم ف ــي األخ ـ ـيـ ــرة ق ــد ت ـعـ ّـرضــت
ص ـ ـ ّبـ ــاح أم ـ ـ ــس السـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــداف ج ـ ـ ّـوي
مـكــثــف ،تـضــاربــت األن ـبــاء فــي ّ
هوية
ُ ّ
الـطــائــرات املـنــفــذة لــه مــا بــن كونها
روسـ ـ ّـيـ ــة ،وت ـب ـعـ ّـي ـت ـهــا لـ ـ «ال ـت ـح ــال ــف
الدولي».

