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سوريا

مشهد ميداني

دمشق تخلط معادالت الشمال :طوق حلب يعود
رضـ ــت دمـ ـش ــق وح ـل ـف ــاؤه ــا م ـعــادلــة
واضحة في معارك الشمال السوري
أم ـ ــس ،ع ـقــب إحـ ـك ــام الـ ـط ــوق م ـجــددًا
عـلــى املـجـمــوعــات املسلحة املنتشرة
داخــل األحـيــاء الشرقية ملدينة حلب.
ّ
وب ــدا واض ـحــا أن املـعــادلــة املـيــدانـيــة،
التي تكرست عقب اشتباكات عنيفة
ك ــان ــت تـ ـ ــزداد حــدت ـهــا ف ــي ال ـســاعــات
املاضية ،قد عكست قرارًا سياسيًا من
العاصمة السورية وحلفائها يشدد
على ضــرورة إحكام الطوق ألهميته
فــي أي م ـفــاوضــات ،ول ـعــدم السقوط
في أشراك اإلدارة األميركية.
وجدير بالذكر أنــه قبل أقــل من أربع
وعشرين ساعة من إحكام طوق حلب،
ك ــان مـبـعــوث واشـنـطــن إل ــى ســوريــا،
مايكل راتني ،يراسل ،وفق «رويترز»،
أطرافًا معارضة مسلحة ،لينقل إليها
ّ
االتفاق مع موسكو حول
ما مفاده أن
ّ
حلب يقترب ،وأنــه يشمل خصوصًا
انسحاب الجيش السوري من طريق
الكاستيلو التي كان مسلحو األحياء
الشرقية يستعملونها كطريق إمداد
قبل إغالقها.
وال ــاف ــت أن ــه ب ـخــاف «ه ــدن ــة» شهر
ش ـ ـبـ ــاط امل ـ ــاض ـ ــي بـ ـخـ ـص ــوص حـلــب

أرسلت تركيا أمس تعزيزات
للمسلحين لمحاولة عرقلة هجوم
الجيش السوري
التي عرقلت العمل امليداني الضخم
الـ ـ ــذي كـ ــان ي ـج ــري إت ـم ــام ــه م ــن قـبــل
ّ
الـقــوات الـســوريــة ،يبدو هــذه املــرة أن
امل ـي ــدان هــو ال ــذي عــرقــل امل ـفــاوضــات
السياسية.
وف ــي الـتـفــاصـيــل املـيــدانـيــة ملــا ُسـ ّـجــل
أم ـ ـ ـ ـ ــس ،أن ـ ـ ـ ــه ب ـ ـعـ ــد ه ـ ـج ـ ـمـ ــات ع ـ ـ ـ ـ ّـدة،
ومـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــات أخـ ـ ـ ـ ــذت ط ـ ــاب ـ ــع الـ ـك ــر
والـفــر بــن الـطــرفــن على مــدى األيــام
املــاضـيــة ،وبـعــد إع ــداد اسـتـمــر ألكثر
م ــن ثــاثــة أس ــاب ـي ــع ،سـيـطــر الـجـيــش
على كامل مجمع الكليات العسكرية،

جـ ـن ــوب ــي املـ ــدي ـ ـنـ ــة ،إثـ ـ ــر اش ـت ـب ــاك ــات
ُ
ع ـن ـي ـفــة ،ل ــت ـس ـ ّـد ب ــذل ــك ال ـث ـغ ــرة ال ـتــي
خ ــرق ـه ــا م ـس ـل ـحــو «جـ ـي ــش ال ـف ـت ــح»،
فـ ـ ــي األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع االول مـ ـ ــن ال ـش ـه ــر
املـ ــاضـ ــي ،ول ـي ـع ــود م ـس ـل ـحــو أح ـي ــاء
حلب الشرقية إلى الحصار .وبذلك،
وضـ ــع ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري وح ـل ـفــاؤه
ح ـدًا ل ــ»امل ـغــامــرة» الـتــي أطـلــق عليها
امل ـس ـل ـح ــون ت ـس ـم ـيــة «م ـل ـح ـمــة حـلــب
ال ـك ـبــرى» ،وال ـتــي أرادوا مــن خاللها
السيطرة على مدينة حلب بالكامل،
مـسـتـفـيــديــن م ــن ال ـش ـح ـنــة املـعـنــويــة
الـ ـت ــي ح ـ ّـص ـل ــوه ــا إثـ ـ ــر ف ـت ــح «ث ـغ ــرة
الــرامــوســة» .وانتهت هــذه «امللحمة»
إل ــى فـشــل كـبـيــر ،وخــاصــة أن ـهــا ادت
ّ
إلـ ــى م ـق ـتــل أك ـث ــر م ــن  1300م ـســلــح،
ج ــزء كـبـيــر مـنـهــم م ــن قـ ــوات النخبة
الهجومية .والالفت في املعارك التي
جـ ــرت ف ــي األي ـ ـ ــام األخ ـ ـيـ ــرة ،بـحـســب
مصادر ميدانية ،أن تركيا لم تتوقف
عن إمــداد املسلحني بما يحتاجونه
م ــن دع ـ ــم بـ ـش ــري وت ـس ـل ـي ـح ــي .وف ــي
الـســاعــات األخـيــرة مــن معركة أمــس،
وصل إلى محور الكليات ُالعسكرية
ّ
حضروا
أكثر من  100مسلح أجنبي ،أ ِ
مـبــاشــرة مــن ال ـحــدود الـتــركـيــة .وبــدا
جليًا أن الجيش الـســوري وحلفاءه
وضـ ـع ــوا ث ـق ـل ـهــم ال ـع ـس ـك ــري إلعـ ــادة
س ــد ال ـث ـغ ــرة ،وت ـم ـك ـنــوا م ــن تحقيق
ذل ــك ع ـبــر تــوح ـيــد ق ـي ــادة الـعـمـلـيــات
بــن مختلف القطعات ،ثــم االعتماد
فــي الـتـقـ ّـدم على ق ــوات الجيش التي
يقودها العقيد سهيل الحسن .ومن
املتوقع أن تستفيد هــذه الـقــوات من
الجرعة املعنوية ،ومــن نجاح خطط
العمليات ،لتوسيع الطوق واستعادة
مع خسره الجيش مطلع آب املاضي،
فـ ــي الـ ــرامـ ــوسـ ــة وم ـ ــدرس ـ ــة ال ـح ـك ـمــة
وامل ـ ــرش ـ ــرف ـ ــة واملـ ـ ـن ـ ــاط ـ ــق امل ـح ـي ـط ــة،
وإعادة فتح طريق الراموسة املؤدي
إلى األحياء الغربية في حلب.
وش ـ ـهـ ــد مـ ـ ـح ـ ــورا «ال ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــات» وت ـل ــة
ال ـ ـع ـ ـمـ ــارة مـ ــواج ـ ـهـ ــات أم ـ ـ ــس وس ــط
غارات لسالح الجو ،وقصف مدفعي
وصـ ـ ــاروخـ ـ ــي اسـ ـتـ ـه ــدف ت ـج ـم ـعــات

تصميم سنان عيسى

املسلحني فــي املنطقة .وتــزامــن ّ
تقدم
الـجـيــش ف ــي م ـح ــاور «ال ـك ـل ـيــات» مع
تسجيل اتهامات متبادلة بالخيانة،
وخـ ــافـ ــات ب ــن ال ـف ـص ــائ ــل املـسـلـحــة
جـنــوبــي حـلــب ،سـ ّـيـمــا بــن الفصائل
التابعة لـ«الفتح» ،واألخــرى التابعة
ل ــ«ج ـي ــش املـ ـج ــاه ــدي ــن» ،و«ال ـج ـيــش
الـحــر» ،بسبب فــرار بعض الفصائل
الـتــابـعــة لــأخـيــر مــن م ـيــدان املـعــركــة،

وتركهم ملسلحي «الفتح».
وب ـ ـ ـ ــدأ ت ـ ـق ـ ـ ّـدم الـ ـجـ ـي ــش ف ـ ــي م ـن ـط ـقــة
«الـ ـكـ ـلـ ـي ــات» ب ــال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى كـلـيــة
ال ـت ـس ـل ـي ــح ،إذ ات ـ ـخـ ــذت ال ـ ـقـ ــوات مــن
تـلــة أم ال ـق ــرع ،جـنــوبــي «الـتـسـلـيــح»،
م ـحــور ت ـق ـ ّـدم ل ـهــا ،واش ـت ـب ـكــت هـنــاك
م ــع امل ـج ـمــوعــات امل ـس ـل ـحــة .وتــابـعــت
القوات ّ
تقدمها باتجاه كلية املدفعية،
ّ
مواز ،قامت به
بالتوازي مع تقدم آخر
ٍ

وحدات أخرى للجيش والحلفاء ،من
محور مشروع « 3000شقة» باتجاه
ال ـك ـل ـي ــة ال ـ ـجـ ـ ّ
ـويـ ــة .وأطـ ـبـ ـق ــت ال ـق ــوى
ّ
املتقدمة من الجهتني على املسلحني
ال ـ ــذي ـ ــن انـ ـسـ ـحـ ـب ــوا ب ــاتـ ـج ــاه أحـ ـي ــاء
ح ـل ــب ال ـش ــرق ـي ــة ومـ ــدرسـ ــة ال ـح ـك ـمــة
وق ــري ــة امل ـشــرفــة .وأق ـ ـ ّـرت تنسيقيات
املسلحني بسيطرة الجيش وحلفائه
ع ـلــى «ال ـك ـل ـي ــات» ،وق ـط ـع ـهــم لـطــريــق

ُ
في انتظار الصفقة« :كانتونات» األمر الواقع ترسم في
تقرير

مستمر عن
في خضم حديث علني ّ
المسار الروسي األميركي :تطوراته،
حول المسار
وعراقيله ،وآخر هامس ّ
ّ
تحت المظلة الروسية،
السوري
التركي ّ
ُ
يبدو من المستبعد أنهما يشكالن
مسارين متباينين .وتثبت التطورات
األميركي التركي
الميدانية أن التحالف
ُ
ما زال متينًا ،وقد بدأت مفاعيله في
ُالتمظهر بوضوح في شكل «كانتونات»
ت ّ
قسم الشمال السوري
صهيب عنجريني
الـ ـك ــل فـ ــي انـ ـتـ ـظ ــار «الـ ـصـ ـفـ ـق ــة» ح ــول
ســوريــاّ ،أم ــا امل ـيــدان فــا ينتظر أح ـدًا.
وبينما يحظى الضجيج السياسي
ب ـ ــالـ ـ ـص ـ ــدارة ،تـ ــرت ـ ـسـ ــم فـ ـ ــي الـ ـشـ ـم ــال
السوري ّ
مربعات سيطرة تأخذ شكل
ّ
«ك ــانـ ـت ــون ــات» مـ ـتـ ـج ــاورة ب ـت ـب ـعــيــات
م ـخ ـت ـل ـف ــة .وي ـ ـبـ ــدو امل ـش ـه ــد امل ـي ــدان ــي
ف ــي ال ـش ـم ــال ف ــري ـدًا وغ ــري ـب ــا .فبينما
ً
عداء
تتبادل «الكانتونات» املتجاورة
ُ
ش ــرس ــا ،يـعـكــف «رع ــات ـه ــا» الــدولـ ّـيــون

واإلق ـل ـي ـم ـيــون عـلــى تــرمـيــم عــاقــاتـهــم
وت ـحــال ـفــات ـهــم ب ـه ــدوء م ــن دون الـكــف
ّ
عن ّ
مد الكيانات املتناحرة بكل ما من
شأنه تأجيج الصراع وإطالة أمده.
فـ ـ ـ ــي املـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــد الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــي ت ـح ـض ــر
االج ـت ـم ــاع ــات
األن ـ ـبـ ــاء امل ـت ـت ــال ـي ــة ع ــن ّ
ُ ّ
األمـيــركـ ّـيــة الــروسـ ّـيــة املـكــثـفــة ،وتشكل
قمة مجموعة العشرين املنعقدة في
ّ
الصينية مسرحًا
مدينة هانغشتون
ّ
ّ
ثنائية عدة بني
مناسبًا لعقد لقاءات
الزعماء ،يحجز فيها الشأن السوري
ُ
مـقـعـدًا مـتـقـ ّـدمــا ،فيما تـسـ ّـجــل طـهــران
غـيــابــا الف ـتــا ع ــن أح ــادي ــث الـتـســويــات
وال ـص ـف ـق ــات ال ـط ــاف ـي ــة ع ـل ــى ال ـس ـطــح،
م ـقــابــل ح ـض ــور ف ــاع ــل ف ــي املـ ـي ــدان ،ال
ّ
سيما على جبهات حلب ّ التي شهدت
ّ
ّ
أم ــس تـ ـط ــورًا م ـهــمــا ت ـمــثــل ف ــي ع ــودة
ّ
تصور
«الطوق» إلى الخدمة .ويصعب
اكتمال أي اتفاق حول سوريا من دون
رضى إيراني ،حتى ولو كانت موسكو
ّ
أساسيًا في إنجازه .وعلى نحو
العبًا
م ـمــاثــل ،ي ـب ــدو مـسـتـبـعـدًا أن تـنـخــرط
أنقرة في أي صفقة من دون ُ
«مباركة»
ّ
أميركية (ولو كانت غير ُمعلنة).
ّ
ورغــم كــل مــا أثـيـ َـر عــن خــافــات تركية
ّ
ّ
ببديهيات
أميركية ،ينبغي التسليم
ّ
تفرض نفسها ،على رأسها أن الغزو
ّ
السورية
العسكري التركي لألراضي

م ــا كـ ــان لـيـسـتـمـ ّـر ف ــي غ ـي ــاب مــوافـقــة
ّ
ّ
املرجح أن االختالفات
أميركية .ومــن
ٌ
فــي الـ ــرؤى بــن الـحـلـيـفــن مـحـصـ ّـورة
ّ
جانبية (بعضها مؤثر)
في ّتفاصيل
ولكنها ال ترقى إلى درجة الخالفات
ّ
الـ ـكـ ـب ــرى فـ ــي مـ ــا ي ـت ـع ــل ــق بـ ــاألهـ ــداف
ال ـع ـ ّ
ـام ــة .وث ـ ّـم ــة تـفـصـيــل ب ــارز يـفــرض
نفسه فــي هــذا الـسـيــاق ،حيث أعلنت
ّ
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة أخ ـي ـرًا أن قــواتـهــا
«ق ـص ـف ــت أه ـ ــداف ـ ــا ل ـت ـن ـظ ـيــم "داع ـ ـ ــش"
بــواسـطــة راج ـم ــات ص ــواري ــخ متنقلة
(ه ـ ـي ـ ـمـ ــارس) ن ـش ــرت ـه ــا ح ــدي ـث ــا عـلــى
األراضـ ــي الـتــركـيــة» .وي ـجــدر التذكير
ـي ،مولود
بــأن وزي ــر الخارجية الـتــركـ ّ
جــاويــش أوغ ـلــو ،كــان قــد «بــشــر» عبر
ح ـ ـ ــوار ت ـل ـف ــزي ــون ــي أج ـ ـ ـ ــراه مـ ــع ق ـن ــاة
«هــاب ـيــر ت ـ ــورك» ف ــي ن ـي ـســان املــاضــي
ّ
بأن «نشر منظومة هيمارس سيكون
(حــن حــدوثــه) خطوة لفرض منطقة
آمـ ـن ــة ف ــي س ـ ــوري ـ ــا» .وم ـ ــن ش ـ ــأن ه ــذا
ال ـت ـف ـص ـي ــل أن ي ـغ ـن ــي عـ ــن ك ـث ـي ــر مــن
التحليالت والتكهنات بشأن مصير
وتـطــورات «التحالف االستراتيجي»
ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن .وحـ ـت ــى اآلن« ،أثـ ـم ــر»
هــذا التحالف تكريس تقسيمات في
الشمال السوري تبدو كفيلة بوضعه
غامض مفتوح على كل
أمام مستقبل
ٍ
االحـتـمــاالت .فبعد «الـتـمــدد الـكــردي»

معلومات
تؤكد ّ
«األخبار» أن «قسد»
تستعد لخطوة ستؤثر
في الموازين

غــرب الـفــرات فــي مرحلة ســابـقــة ،جاء
ال ـغ ــزو ال ـتــركــي لـيـعـيــد رس ــم املـنـطـقــة
ّ
التركية من
بما يتناسب وامل ـخــاوف
«الخطر الكردي».
ُ
وخــافــا ملــا أش ـيــع مــع ب ــداي ــات الـغــزو
ّ
ّ
ّ
من أنه «عملية سريعة» ،بدأت القوات
ّ
ال ـت ــرك ــي ــة أمـ ــس «م ــرح ـل ــة ج ــدي ــدة من
ّ
عملية درع الفرات» ،عبر إرسال مزيد
من التعزيزات التي سيطرت بسهولة
عـلــى قــريــة الــراعــي ال ـحـ ّ
ـدوديــة .وأت ــاح
دخ ـ ــول «ال ـ ـقـ ــوات ال ـتــرك ـيــة ال ـخــاصــة»
ط ــرد تـنـظـيــم «داع ـ ـ ــش» ج ـنــوبــا نحو
الباب (ريف حلب الشرقي) ،كذلك منح
أن ـقــرة تـجـسـيـدًا واق ـعـ ّـيــا لـحـلــم الـ ــ«90
ك ـي ـل ــوم ـت ـرًا» بـ ــن ج ــرابـ ـل ــس وأعـ ـ ـ ــزاز.
ّ
وأيـ ــا كــانــت الـتـسـمـيــة ال ـتــي ستحظى

ب ـهــا هـ ــذه امل ـس ــاح ــة («م ـن ـط ـقــة آم ـنــة»
ّ
أو س ــواه ــا) فــال ـثــابــت أن األتـ ـ ــراك قد
نجحوا في فرض أمر واقع عبر خلق
ً
«ك ــان ـت ــون» ُيـنـتـظــر أن يـشـهــد إح ــاال
س ــري ـع ــا مل ـج ـم ــوع ــات ه ــي عـ ـب ــارة عــن
أدوات تــركـ ّـيــة «مـفـحــوصــة أمـيــركـ ّـيــا».
وي ـ ـت ـ ـ ّ
ـوس ـ ــط «ال ـ ـك ـ ــان ـ ـت ـ ــون» الـ ـت ــرك ــي
ّ
ّ
«كانتونان» كرديان ،يمتد أولهما من
عــن دي ــوار (ري ــف الـحـسـكــة الشمالي
الشرقي) حتى عــن الـعــرب (كوباني،
ريـ ــف ح ـل ــب ال ـش ـم ــال ــي) ،وي ـت ـمــوضــع
ثانيهما في منطقة عفرين (ريف حلب
الشمالي).
وال يبدو األكراد في وارد «االستكانة»
ّ
ّ
املستجدات ،رغم أن أي محاولة
لهذه
ـارب الـ ـس ــاع ــة إل ــى
ـ
ق
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ـ
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ـ
ـ
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ع
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ـ
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ً
الوراء ستكون محكومة بالفشل ما لم
َ
ّ
تحظ بضوء أميركي أخـضــر .وتؤكد
ّ
معلومات حصلت عليها «األخبار» أن
ّ
الديموقراطية تستعد
«قــوات سوريا
ـدة خ ــال
ـ
ـ
ي
ـد
ـ
ـ
ج
ـوة
ـ
ط
ـ
ـ
خ
لـ ــإعـ ــان عـ ــن
ّ ً
اليومني املقبلني ،ستكون مــؤثــرة في
م ــوازي ــن ال ـق ــوى ف ــي ال ـش ـم ــال» .وب ــدت
الف ـ ـتـ ــة تـ ــأك ـ ـيـ ــدات م ـ ـصـ ــادر «م ـج ـلــس
ّ
جرابلس العسكري» أمس أن «املجلس
ّ
ّ
تـلــقــى دعـمــا فــرنـسـ ّـيــا جــدي ـدًا» تضمن
ّ
ّ
« 134س ـ ــي ـ ــارة م ـ ـ ـ ـ ــزودة ب ــرش ــاش ــات
دوشكا».

