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مشهد ميداني

تحليل اخباري

الجيش في طريقه إلى مطار كويرس:
فك الحصار أمر حتمي!
ل ــن ي ـس ـت ـمــر حـ ـص ــار مـ ـط ــار ك ــوي ــرس
العسكري ،شرقي حلب« .فــك حصار
امل ـ ـطـ ــار أم ـ ــر حـ ـتـ ـم ــي» ،وفـ ـق ــا مل ـصــدر
عـ ـسـ ـك ــري فـ ــي حـ ـل ــب .وأكـ ـ ـ ــد املـ ـص ــدر
ّ
لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن ف ــك ال ـح ـصــار «لـيــس
هــدفــا وح ـي ـدًا ،و ّل ـيــس بــال ـضــرورة أن
يحصل غ ـدًا ،لكنه وشـيــك» .وأضــاف:
«نحن في بداية مرحلة جديدة حتمًا.
وخريطة السيطرة في محافظة حلب
ُ
ستشهد ّ
تحوالت كبيرة».
وتزامن كالم املصدر مع تواتر األنباء
ع ــن ب ــدء ال ـج ـيــش ال ـس ــوري تـحــركــات
ّ
محكم
عسكرية على طريق فك حصار
ٍ
يخضع لــه املـطــار منذ مــا يــزيــد على
ّ
ُ
عن
عامني .وتحدثت مصادر معارضة ً
«اسـتـخــدام الجيش الـســوري أسلحة
جديدة ،من بينها دبابات انطلقت من
معامل الــدفــاع فــي الــريــف الجنوبي،
ً
ّ
روسية
إضــافــة إلــى مشاركة طــائــرات
وصلت حديثًا» لقصف محيط املطار.
ودارت اش ـ ـت ـ ـبـ ــاكـ ــات بـ ـ ــن ال ـج ـي ــش
ال ـســوري وال ـقــوات الــرديـفــة مــن جهة،
وعناصر «داعش» من جهة أخرى في
محيط تل ريمان والصالحية ومحيط
تل بــاط وتــل نعام والصبيحية ،في
ظــل غ ــارات لـســاح الـجــو على مواقع
ّ
امل ـس ـل ـحــن .وأك ـ ـ ــدت م ـص ــادر مـحـلـ ّـيــة
ّ
لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن ال ـي ــوم ــن األخ ـيــريــن
شـ ـه ــدا «وصـ ـ ـ ــول تـ ـع ــزي ــزات ضـخـمــة
للجيش إل ــى مـعــامــل الــدفــاع (مدينة
الـ ـسـ ـفـ ـي ــرة ـ ـ ـ ـ ري ـ ــف حـ ـل ــب ال ـج ـن ــوب ــي
الشرقي)».
وي ـب ــدو أن ف ــك ح ـصــار ك ــوي ــرس بــات
ه ــدف ــا م ـع ـنــويــا ف ــي ال ــدرج ــة األول ـ ــى،
ويـمـكــن أن يـتـحـ ّـول فــي ح ــال نجاحه
إل ــى ب ــاك ــور ٍة ملــرحـلــة جــديــدة .وي ــزداد
«ي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــن» املـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول ـ ـ ــن الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــن
ّ
واألوسـ ـ ــاط املــوال ـيــة مــن أن «املــرحـلــة
الجديدة» باتت وشيكة ،إستنادًا إلى
الدعم الروسي العسكري املتزايد.
كـ ــذلـ ــك ،اسـ ـتـ ـه ــدف ــت ح ــامـ ـي ــة ال ـك ـل ـيــة
الجوية ،في الريف الشرقي ،تجمعات
ملسلحي «داعـ ــش» عـلــى طــريــق حلب
ـ ـ ـ ال ــرق ــة ال ــدول ــي .وف ــي مــدي ـنــة حـلــب،
دارت اشـتـبــاكــات عنيفة بــن وحــدات
ال ـج ـيــش وامل ـج ـم ــوع ــات املـسـلـحــة في
م ـن ـط ـقــة ج ـم ـع ـيــة ال ـص ـح ـف ـيــن غــربــي
امل ــديـ ـن ــة ،وس ـ ــط غ ـ ـ ــارات ج ــوي ــة عـلــى
مواقع املسلحني .وفي السياق ،ذكرت
«م ــواق ــع» م ـعــارضــة أن ان ـف ـجــارًا وقــع
في مقر «لواء حلب املدينة» ،واقتصر
ع ـل ــى املـ ــاديـ ــات ب ـع ــد أن ّ
أجـ ـ ــل مــوعــد
اجتماع قادة «اللواء».

أم ــا ف ــي ال ــري ــف ال ـش ـمــالــي ،ف ـقــد أعـلــن
ّ
«تجمع ثوار األتارب وريفها» خروجه
مــن «الفرقة  30مـشــاة» ،التي دربتها
أمـيــركــا فــي تــركـيــا ،مــؤك ـدًا أن ــه يعمل
بـمـعــزل عــن التنسيق مــع «الـتـحــالــف
الدولي» في مدينة حلب وريفها ،وأنه
مستمر في قاتل «داعش» والجيش.
إلــى ذلــكّ ،
ضجت «املــواقــع» املعارضة
ب ــاألخ ـب ــار ال ـ ـ ــواردة م ــن ري ــف حمص
الـشــرقــي ،وتـحــديـدًا مــن مدينة تدمر.
ورغ ــم مـحــاربـتـهــا لتنظيم «داع ــش»،
إال أن مـ ـعـ ـظ ــم ه ـ ـ ــذه املـ ـ ــواقـ ـ ــع آث ـ ــرت
الدفاع عن املسلحني حني أغار سالح
ال ـط ـيــران عـلــى مــواقـعـهــم ف ــي املــديـنــة
ومـحـيـطـهــا .وأشـ ــارت املــواقــع إل ــى أن
األح ـي ــاء ال ـتــدمــريــة تـتـعــرض لقصف
جوي عنيف جدًا من الطيران الحربي
واملروحي ،وأدى إلى سقوط عدد من
مسلحي «داعش» ،بني قتيل وجريح.
وب ــال ـت ــوازي ،شـهــد مـحـيــط م ـطــار «T
 »4ال ـع ـس ـكــري ،ف ــي ال ــري ــف ال ـشــرقــي،
اش ـ ـت ـ ـبـ ــاكـ ــات عـ ـنـ ـيـ ـف ــة بـ ـ ــن ال ـج ـي ــش

سيطر الجيش على
كتل أبنية عدة في
حي المنشية في درعا

وم ـس ـل ـحــي «داعـ ـ ـ ــش» ،وسـ ــط تــرويــج
«امل ــواق ــع» الدعـ ـ ــاءات قـطــع املسلحني
ل ـ ـ ـطـ ـ ــرق اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد ال ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـطـ ـ ــار ب ـع ــد
س ـي ـط ــرت ـه ــم عـ ـل ــى ج ـ ـ ــزء م ـ ــن ط ــري ــق
«ح ـ ـمـ ــص ـ ت ـ ــدم ـ ــر» .أمـ ـ ــا فـ ــي مــدي ـنــة
حـمــص ،فـقــد سـقــط شـخـصــان وجــرح
آخ ــرون بانفجار عبوة ناسفة داخــل
أحد الباصات في شارع الحضارة.
وف ـ ــي امل ـن ـط ـق ــة الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة ،س ـي ـطــر
ال ـج ـي ــش ع ـل ــى عـ ــدة ك ـت ــل أب ـن ـي ــة ،فــي
مدينة درعا ،وتضم املدرسة الفندقية
واملعهد الفني ،جنوبي حي املنشية،
بعد اشتباكات مــع مسلحي «جبهة
الـنـصــرة» وآخــريــن .وأدت املواجهات
إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى
ف ـ ــي ص ـ ـفـ ــوف املـ ـسـ ـلـ ـح ــن ،وت ــدمـ ـي ــر
آلية «بــي أم بــي» ورش ــاش ثقيل ،إثر
استهدافهما بصاروخ موجه وقذائف
مدفعية.
وف ــي قــريــة ال ـش ـج ــرة ،ف ــي ري ــف درع ــا
الغربي ،خرج أهالي القرية بتظاهرة
نددوا بأعمال «لواء شهداء اليرموك»،
املبايع لــ«داعــش» ،بعد جلد الفصيل
امل ـس ـل ــح ألح ـ ــد األش ـ ـخـ ــاص وال ـح ـك ــم
عـلـيــه بــالـسـجــن داخ ــل ق ـفــص ،بتهمة
«سب الذات اإللهية» .وأطلق مسلحو
«ال ـي ــرم ــوك» ال ـن ــار ع ـلــى املـتـظــاهــريــن
مـ ـب ــاش ــرة ،وأدى إلـ ــى م ـق ـتــل أح ــده ــم
وإصابة آخرين.
إل ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،اسـ ـتـ ـه ــدف ــت م ـج ـم ــوع ــات
الجيش تحركًا ملسلحي «جماعة بيت
املـقــدس» ،أدى إلــى تدمير  4سيارات
وجرافة من نوع «تريكس» .واعترفت
«صفحات» املسلحني بمقتل  5منهم،
إثـ ــر اسـ ـتـ ـه ــداف سـ ــاح امل ــدف ـع ـي ــة فــي
ال ـج ـيــش ال ـ ـسـ ــوري لـتـجـمـعــاتـهــم فــي
بلدة السحيلية ،في الريف الشمالي.
أما في السويداء ،فقد عثر على جثة
أمــن فــرع حــزب البعث فــي السويداء
واللجنة األمـنـيــة فيها شبلي جنود
بــال ـقــرب مــن مــديـنــة صـلـخــد ،دون أن
يتبنى أي تنظيم ذلك.
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،دارت اش ـت ـبــاكــات
عـ ـنـ ـيـ ـف ــة ب ـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ومـ ـسـ ـلـ ـح ــي
«االت ـح ــاد اإلس ــام ــي ألج ـنــاد ال ـشــام»
ف ــي ح ـ ـ ّـي ال ـت ـض ــام ــن ال ــدم ـش ـق ــي ،فــي
ـت تـتــواصــل فـيــه االشـتـبــاكــات بني
وق ـ ٍ
الجيش ومسلحي «جـيــش اإلس ــام»
على الجبال املطلة في محيط مدينة
دوما وضاحية األسد ،في ظل قصف
الطيران ملواقع املسلحني في الغوطة
الشرقية.
(األخبار)

تقرير

ّ
«القاعدة» يرص صفوفه:
«جيش المهاجرين واألنصار يبايع النصرة»
أعـلــن «جـيــش املهاجرين واألنـصــار»
أم ــس «م ـبــاي ـع ـتــه» رس ـمـ ّـيــا لــ«جـبـهــة
الـ ـنـ ـص ــرة» الـ ـف ــرع ال ـ ـسـ ــوري لـتـنـظـيــم
ّ
«ال ـق ــاع ــدة» .وق ــال بـيــان «الـبـيـعــة» إن
ال ـخ ـط ــوة جـ ـ ــاءت «ت ــوحـ ـيـ ـدًا لـلـكـلـمــة
ّ
ورص ـ ـ ــا ل ـل ـص ـفــوف وت ـق ــوي ــة لـشــوكــة
املـجــاهــديــن وإغ ــاظ ــة ألعـ ــداء الــديــن».
وربط «املهاجرون واألنصار» الخطوة
بضرورة «الوحدة واالعتصام ورص
ال ـ ـص ـ ـفـ ــوف» مل ــواجـ ـه ــة «ال ـن ـص ـي ــري ــة
وال ــرواف ــض وال ــروس والصليبيني».
وتشير معطيات ّ
عدة إلى أن الخطوة
ـاع
املـ ـ ــذكـ ـ ــورة ت ــأت ــي فـ ــي سـ ـي ــاق م ـس ـ ٍ
يقوم بها «تنظيم القاعدة» لتوحيد
«ال ـج ـمــاعــات ال ـج ـهـ ّ
ـاديــة» املــوال ـيــة له
تحت رايــة «جبهة النصرة» ،تمهيدًا
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ملرحلة جديدة من العمل «الجهادي».
ّ
مـ ـص ــدر «ج ـ ـ ـهـ ـ ــادي» ش ـي ـش ــان ــي أكـ ــد
ّ
ل ــ«األخ ـبــار» أن «املـبــايـعــة ج ــرت بعد
ال ـح ـصــول ع ـلــى مــواث ـيــق ت ــؤك ــد عــدم
وجــود نيات لدى إخواننا في جبهة
النصرة لخوض معارك جديدة ضد
تنظيم الــدولــة اإلســامـيــة» .وأوضــح
ّ
أن «الهدف األوحــد اآلن هو التصدي
لـ ـلـ ـتـ ـح ــال ــف الـ ـصـ ـلـ ـيـ ـب ــي ول ـل ـه ـج ـم ــة
الروسية الـجــديــدة ،كما ملواصلة دك
م ـعــاقــل ال ـن ـص ـيــريــن وح ـل ـفــائ ـهــم من
الروافض واملجوس ،وفقًا لتوجيهات
الـ ـشـ ـي ــخ أي ـ ـمـ ــن الـ ـ ـظ ـ ــواه ـ ــري (زعـ ـي ــم
ت ـن ـظ ـيــم الـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة)» .وك ـ ـ ــان «ج ـيــش
املـهــاجــريــن واألنـ ـص ــار» قــد أع ـلــن في
حــزيــران املــاضــي «ع ــزل األم ـيــر الـعــام

صـ ــاح ال ــدي ــن ال ـش ـي ـش ــان ــي ،ونــائ ـبــه
ً
عـبــد الـكــريــم األوك ــران ــي» ،وع ـ ّـن بــدال
مـنـهـمــا «أب ـ ــو اب ــراه ـي ــم ال ـخــراســانــي
أم ـ ـي ـ ـرًا ع ـ ـ ّ
ـام ـ ــا ،وعـ ـم ــر ال ــداغ ـس ـت ــان ــي
ّ
أمـيـرًا عـ ّسـكــريــا» .ويرتبط «الجيش»
ال ــذي ُيـمــثــل الـشـيـشــانـ ّـيــون واألوزب ــك
عـ ـم ــاده ال ــرئـ ـي ــس ،ب ــات ـف ــاق «أخ ـ ـ ـ ّـوة»
م ــع «ال ـج ـهــاديــن الـشـيـشــانـيــن» في
صفوف تنظيم «داع ــش» ّ
ينص على
ّ
أن «امل ـج ــاه ــد ال ـش ـي ـشــانــي ال يـقــاتــل
ّ
مجاهدًا شيشانيًا مهما كان السبب.
وبرغم تفرقهم بني مجموعات عـ ّـدة،
إال أن ـهــم سـيـلـتـحـمــون م ـج ــددًا تحت
راي ـ ـ ــة واح ـ ـ ـ ــدة» («األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ،ال ـع ــدد
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رسائل موسكو
وتلميحاتها لدمشق
محمد صالح الفتيح
ً
كانت الفتة التصريحات التي تبادلها الرئيس الروسي ورئيس الوزراء اإلسرائيلي ،أمام وسائل
اإلعالم ،عند لقائهما األخير في موسكو .ليس فقط بسبب النبرة املتعجرفة التي تحدث بها
نتنياهو حول أنه يخشى أن تحصل اصطدامات بني القوات اإلسرائيلية والروسية في سورية،
ولكن أيضًا بسبب الرد الروسي الذي بدأ بإدانة «عمليات القصف على األراضي اإلسرائيلية».
وأضــاف بــأن «الجيش الـســوري وســوريــة عمومًا في حالة ال تسمح لهما بفتح جبهة ثانية،
إنهما يسعيان للحفاظ على الدولة» .يمكن فهم كالم الرئيس الروسي على أنه رسالة مزدوجة،
إلــى إسرائيل بالدرجة األولــى وإلــى سورية بالدرجة الثانية .فإسرائيل كانت قد أجــرت عدة
مناورات عسكرية في الجوالن السوري املحتل ،كانت آخرها مناورة لقوات املدفعية يوم 19
أيلول الجاري .وقبل شهر بالتمام من زيارة نتنياهو ،كانت إسرائيل قد قصفت أربعة عشر
موقعًا عسكريًا سوريًا ردًا على إطالق أربعة صواريخ على إسرائيل .وباملقابل دار الحديث
في سورية عن أن ما حصل في الجوالن هو من فعل «املقاومة» ،وأن التوجه هو لفتح الجوالن
أمام املقاومة ،ربما ضمن استراتيجية جديدة لردع إسرائيل.
كــام نتنياهو حــول خشيته مــن حصول اصـطــدامــات أو تقاطعات بــن الـقــوات اإلسرائيلية
والروسية في سورية يوحي بأن العمل العسكري اإلسرائيلي ضد سورية آت قريبًا ،وتحديدًا
تحت ذريـعــة الــرد على إطــاق الـصــواريــخ على الـجــوالن مــن قبل املـقــاومــة ،ســواء السورية أو
اللبنانية .باملقابل جاء تصريح الرئيس الروسي ليطمئن نتنياهو بأنه ال يوجد ٌ
ٌ
منطقي
مبرر
لرد عسكري ،فسورية ليست في وارد فتح جبهة ثانية .والتصريح الروسي كان أيضًا موجهًا
ٍ
لدمشق ،وللجمهور السوري عمومًا ،بأن األولوية اليوم هي للتركيز على معركة الحفاظ على
الدولة السورية ،فتلك هي املعركة األهــم .أمــا فتح جبهة للمقاومة في الـجــوالن ،فقد ال يكون
بالخيار الصائب ،في هذا التوقيت .إن مراجعة مسار األحداث في الجوالن خالل األشهر القليلة
املاضية تظهر أن ّأيًا من عمليات إطالق القذائف على األراضي السورية املحتلة لم تحقق نتائج
ذات قيمة عسكرية حقيقية ،ولكنها باملقابل استدرجت ردود فعل إسرائيلية كبيرة ،أوقعت
خسائر كبيرة ال تتناسب مع الخسائر املحتملة للقذائف القليلة التي أطلقت على إسرائيل.
تلميحات لدمشق عن
وقد ال تكون هذه هي املرة األولــى التي توجه فيها موسكو رسائل أو
ٍ
سياستها الخارجية .ولو اكتفينا بالبحث في أحداث هذا العام لوجدنا ،على األقل ،مناسبتني
اثنتني وجهت فيهما مثل هذه الرسائل والتلميحات .الرسالة األولى كانت ضمنية نوعًا ما ،وإن
كانت مفهومة .تلك الرسالة جــاءت عندما سمحت موسكو بمرور قــرار مجلس األمــن الرقم
 2216الذي ينص على دعم سلطة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ،ويطلب من الحوثيني
التخلي عن السالح وعدم االعتداء على السلطة الشرعية والكثير من التفاصيل األخرى ،التي
صدرت جميعها تحت الفصل السابع – أي إن قرار مجلس األمن سيطبق بواسطة القوة .كانت
ّ
الرسالة الروسية واضحة ومفادها أن ما قام به الحوثيون في اليمن مثل تجاوزًا للخطوط
الحمراء للقوى الكبرى ،وملا يمكن أن يقبل به العالم ،وبالتالي ال ينصح بالرهان أو التعويل على
مسار آخر لألحداث هناك ،فذلك الرهان خاسر على األغلب ،ولكن دمشق ،وإن لم تتخذ موقفًا
رسميًا مؤيدًا للحوثيني ،إال أن تصريحات بعض املسؤولني فيها واللغة املستخدمة في اإلعالم
الرسمي السوري ،تشير إلى تبني موقف مؤيد بالفعل للحوثيني.
أما الرسالة الروسية الثانية ،فكانت عندما دعت موسكو دمشق للتصالح مع الرياض ،تحت
مظلة التحالف ملكافحة اإلرهاب .موسكو ،املدركة تمامًا لحجم الخالف بني الرياض ودمشق،
والدماء التي أهرقت حتى اآلن ،تــدرك جيدًا أن مقولة الحل السياسي لألزمة السورية تعني
ً
عمليًا وصراحة تصالحًا سياسيًا بني دمشق وخصومها ،وعلى رأسهم الرياض .وموسكو
تدرك أيضًا أن انتكاسات الجبهة الشمالية في النصف األول من هذا العام كانت بسبب تخطي
ً
الــريــاض وأنـقــرة لخالفاتهما السابقة ،وتــدفــق الـســاح النوعي ،ممثال بصواريخ «ت ــاو» ،من
املخازن السعودية عبر الحدود التركية .ومن وجهة نظر موسكو يبدو أن الحل املنطقي ملثل
هذا الوضع املعقد ال يكون من خالل الرهان على ما قد يجلبه امليدان ،سواء في اليمن أو في
سورية ،بل من خالل الرهان على اللقاء بني الرياض ودمشق والبحث عن أرضية للتصالح
والعمل املشتركة .وكلما كان ذلك اللقاء أسرع كان الحل أبكر.
روسـيــا ،الحليف األق ــدم واألكـبــر لـســوريــة ،لــم تتصرف فــي عالقتها مــع دمـشــق مــن منطلق
الوصاية أو الولي اآلمــر .بل تصرفت دائمًا من منطلق الحليف الدائم الحريص على مصالح
ومكانة حليفه .وللتوضيح أكـثــر ،وعلى سبيل املـثــال ،بالرغم مــن إدراك موسكو لضرورة
تصفية الخالفات السياسية بني دمشق وخصومها ،إال أن موسكو لم تسع لعقد اتفاق خاص
بها مع الرياض وفرضه على دمشق ،بل أرادت أن تحل دمشق والرياض خالفاتهما وحدهما
على نحو مباشر .وبالرغم من أن فكرة التصالح بني دمشق والرياض كانت من بنات أفكار
ً
الرئيس الروسي ،الذي أراد على ما يبدو اجتراح معجزة كبيرة تقدم حال لألزمة السورية ،إال
أن موسكو لم تغير موقفها من دمشق ،أو تمارس ضغوطًا عليها ،عندما لم يسر اللقاء مع
ُ
السعودية كما أريــد له ،بل ما حصل هو العكس تمامًا .فاألحداث األخيرة تظهر أن موسكو
انخرطت على نحو كبير في عملية نقل سالح وأفراد إلى سورية .والحديث يدور حتى اآلن عن
نحو عشرين إلى ثالثني طائرة مقاتلة وقاذفة من طراز سوخوي  24وسوخوي  25وسوخوي
ً
 ،30وصلت بالفعل إلى سورية ،إضافة إلى مروحيات وعربات مدرعة وطائرات من دون طيار
وســوى ذلــك ،كما أن السفن الروسية التي تنقل الذخيرة والعتاد واملحروقات لم تنقطع عن
ً
الرسو في املوانئ السورية آتية من املوانئ الروسية في البحر األسود.
موسكو ،وإن كانت ال تتبنى رؤية دمشق نفسها للعالقات في الشرق األوسط ،إال إنها ليست
في وارد تــرك حليفها األهــم يضعف بعد هــذه الحرب الطاحنة ،وهــي أيضًا ليست في وارد
ممارسة ضغوط عليه أو في وارد إحــراجــه عبر طــرح مـبــادرات جدلية عبر اإلع ــام ،قبل أن
ً
تطرحها عليه وتستمزج رأيه أوال .وموسكو بالطبع ليست في وارد فرض تغييرات في بنية
الدولة السورية ،أو دستورها ،أو التركيبة الديموغرافية لها بل حرصت موسكو على أن يمر
دعمها األخير عبر تدعيم مؤسسات الدولة السورية ،وعلى رأسها الجيش العربي السوري،
وليس عبر إنشاء املزيد من املجموعات املسلحة غير النظامية .فاملعركة هي معركة تفكيك
الدولة السورية واالنتصار فيها يتطلب تدعيم مؤسسات الدولة وليس دفعها للتشظي .وربما
هذه األخيرة قد تكون الرسالة الرابعة التي توجهها موسكو لدمشق.

