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أنقرة و«إخوانها» لجني «الثمار» :بدء العد التنازلي في إدلب

13

على الغالف

بين حقبة صعود «جبهة النصرة»
وهيمنتها شبه المطلقة على محافظة
إدلب ،ومرحلة االنحدار التي توشك أن
ّ
تتحول أمرًا واقعًاّ ،
ثمة قاسم مشترك
أساسي ،هو الالعب التركي .كانت أنقرة
ً
عامال شديد التأثير في مسار «الجبهة»
لمسارات
مماثل
نحو
ٍ
المتطرفة ،وعلى ٍ
ّ
صعود «داعش» وانحدارها .وكما حقق
األتراك مكاسب من استثمار «داعش»
في المرحلتينّ ،
يتهيأون اليوم لتكرار
السيناريو وجني مكتسبات أفول «النصرة»
َ
كما جنوا ثمار صعودها .وبينما تتسارع
األحداث في إدلب تمهيدًا لبدء تنفيذ ما
توافق عليه الالعبون في أستاناّ ،
تتهيأ
جماعة «اإلخوان المسلمين» لتجني
حرب خيضت
نصيبها من الثمار ...ثمار ٍ
»بـ«دماء اآلخرين
صهيب عنجريني
ّ
ســاعــة إدل ــب دق ــت .تنفيذ التوافقات
ال ـت ــي ُب ـن ـيــت قـطـعــة قـطـعــة ف ــي شــأن
ّ
الشمالية استوفى معظم
املحافظة
ش ــروط ــه ،وبـ ــات ف ــي ان ـت ـظــار «ش ــارة
االنطالق» التي ال يمكن إال أن تكون
ت ــرك ـ ّـي ــة .وع ـل ــى ن ـح ــو م ـم ــاث ــل مل ـســار
تفكيك معادلة «داعــش» في الشمال
ال ـ ـسـ ــوري ،أف ـل ـحــت أنـ ـق ــرة ف ــي فــرض
ّ
نفسها ّ
إجباريًا ألي «مشروع»
ممرًا
ينجح فــي تفكيك «إم ــارة الـنـصــرة».
وعلى الـ ّـرغــم مــن أن تقويض هيمنة
ال ـف ــرع ال ـس ــوري لتنظيم «ال ـقــاعــدة»
فــي إدل ــب الـخـضــراء ك ــان حـتــى وقــت
قــريــب ي ـبــدو ف ــي ظــاهــر األمـ ــر مهمة
ّ
محفوفة باملخاطر ،غير أن مجريات
األسبوعني األخيرين جــاءت لتقلب
ُ
الـ ـتـ ـص ـ ّـورات وت ـث ـبــت أن كـلـمــة الـســر
ّ
التركية شــديــدة الفعالية .وإذا كان
ضـ ــم إدل ـ ـ ــب إلـ ـ ــى ات ـ ـفـ ــاقـ ــات «خ ـف ــض
ّ
التصعيد» قد كشف بوضوح عن أن
ّ
«ال ـبــازار» أفضى إلــى صفقةٍ مــا ،فإن
تصريحات وزير الخارجية التركية

مشهد ميداني

معاقل «داعش» األخيرة
في ريف دير الزور تتساقط

الجيش يدخل
«الميادين»

بعد أيام قليلة على تحركهم
باتجاه ريف دير الزور الشرقي ،دخل
الجيش أطراف مدينة الميادين ،في
وقت تواصل فيه القوات محاصرة أحياء
مدينة دير الزور تمهيدًا القتحامها

مــولــود جــاويــش أوغ ـلــو ج ــاءت قبل
ّ
ّ
الشك باليقني وتؤكد
يومني لتقطع
ّ
أن «ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة» ه ــي ال ـقــربــان
امل ــوع ــود .وك ــان امل ـســؤول الـتــركــي قد
ّ
ق ــال إن ال ـع ـمــل ب ــدأ بــالـفـعــل لتنفيذ
اتفاق «خفض التصعيد» في إدلــب،
مــؤك ـدًا أن «املــرحـلــة األول ــى الـجــاريــة
بـ ــال ـ ـف ـ ـعـ ــل ه ـ ـ ــي ف ـ ـصـ ــل امل ـ ـعـ ــارضـ ــن
املعتدلني عــن املنظمات اإلرهــابـيــة».
وال تـعــدو هــذه التصريحات كونها
«إعـ ــانـ ــا رسـ ـم ـ ّـي ــا» ل ــوج ــود مـخـطــط
لـ«عزل النصرة» ُي َ
عمل على تنفيذه
ّ
ّ
فعليًا منذ شـهــور ع ــدة ،وعـلــى وجه
التحديد منذ أواخ ــر كــانــون الثاني
امل ــاض ــي (راج ـ ـ ــع «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ال ـع ــدد
 .)3089ورغ ــم أن م ـســار ال ـح ــدث في
إدلــب قد ذهــب منذ ذلــك الوقت نحو
أكثر فأكثر
تشديد قبضة «النصرة» ّ
(تـ ـح ــت ب ـص ــر أن ـ ـقـ ــرة وب ـ ـغـ ــض نـظــر
ّ
حتمي مـنـهــا) ،غـيـ َـر أن امل ــآالت التي
أفـضــى إلـيـهــا ه ــذا امل ـســار قــد أثـمــرت
ً
«ع ــزال» على مـقــاس الــاعــب التركي.
ف ــات ـس ــاع رق ـع ــة س ـي ـطــرة «ال ـن ـص ــرة»
فـ ــي إدل ـ ـ ــب وإلـ ـح ــاقـ ـه ــا ه ــزي ـم ــة تـلــو
األخــرى باملجموعات غير املتحالفة
معها ،وهيمنتها شبه املطلقة على
املـحــافـظــة ف ــي ت ـمــوز امل ــاض ــي ،كــانــت
ّ
إضافية
في جوهر األمــر أوراق قـ ّـوة
يـجــري تجميعها فــي قبضة أنـقــرة.
وم ـ ـ ــن ب ـ ــن الـ ـ ـف ـ ــوائ ـ ــد ال ـ ـتـ ــي ج ـن ــاه ــا
األت ـ ـ ــراك م ــن هـ ــذا «ال ـت ـم ــدد امل ــؤق ــت»
يبرز تعاظم القلق الشعبي في إدلب
م ــن ان ـع ـكــاســات هـيـمـنــة «اإلره ـ ـ ــاب»
ّ
الشعبية
وتـعــزيــز رف ــض الـحــواضــن
ألبـ ــو مـحـمــد ال ـج ــوالن ــي وج ـمــاع ـتــه،
ف ـ ــي مـ ـق ــاب ــل زيـ ـ ـ ـ ــادة رص ـ ـيـ ــد ب ـعــض
امل ـج ـم ــوع ــات امل ـت ـق ـه ـقــرة م ــن الـقـبــول
امل ـج ـت ـم ـعــي .وت ــأت ــي ع ـلــى رأس تلك
امل ـج ـم ــوع ــات «ح ــرك ــة أح ـ ـ ــرار ال ـش ــام
ّ
اإلسالمية» و«ألــويــة صقور الشام».
ورغ ـ ـ ــم أن «ال ـ ـص ـ ـقـ ــور» لـ ــم ت ـن ـخــرط
ف ـع ـل ـ ّـي ــا فـ ــي املـ ـ ـع ـ ــارك األخـ ـ ـي ـ ــرة ضــد
ُ َ
«الـنـصــرة» ولــم تـمــن بهزائم أمامها
(خ ــاف ــا ل ـ ــ«أحـ ــرار ال ـ ـشـ ــام») غ ـيــر أن
ّ
ض ـ ــن إل ـي ـه ــا
ت ـ ـطـ ــلـ ــع ب ـ ـعـ ــض ًال ـ ـح ـ ــوا ً
بــوصـفـهــا ع ـق ـبــة مـحـتـمـلــة ف ــي وجــه
سيطرة «الـنـصــرة» املطلقة ّأدى إلى
ّ
ارتـ ـف ــاع أس ـه ـم ـهــا م ــن ج ــدي ــد ،ي ـعــزز
ذلــك انتماء عــدد كبير مــن مقاتليها
إلى الريف اإلدلبي .في الوقت نفسه
ّأدى «التمدد» إلى تجذير الفصل بني

دير الزور ــ أيهم مرعي
ّ
ح ــق ــق ال ـج ـي ــش الـ ـ ـس ـ ــوري وح ـل ـف ــاؤه
خ ـط ــوة م ـيــدان ـيــة م ـه ـمــة ف ــي ال ـش ــرق،
بعدما دخلت طالئع قواتهم األطراف
الغربية ملدينة امليادين ،املعقل األمني
والـعـسـكــري األب ــرز لتنظيم «داع ــش»
فــي ســوريــا ،بـعــد أق ــل مــن عـشــرة أيــام
على بــدء حملة تـهــدف إلــى السيطرة
على الريف الشرقي لدير الزور .كذلك،
أن ـه ــى ال ـج ـيــش وج ـ ــود «داع ـ ـ ــش» في
ريف حمص الشرقي بشكل كامل ،بعد
أيام على إنجاز املهمة ذاتها في ريف
حماة املجاور.
ّ
ال ـت ـحــرك ن ـحــو امل ـي ــادي ــن ،وال ـ ــذي رك ــز
ع ـلــى امل ـن ــاط ــق ال ــواق ـع ــة ع ـلــى الـضـفــة
ال ـج ـنــوب ـيــة ل ـن ـهــر ال ـ ـفـ ــرات ،م ــن شــأنــه
إن اك ـت ـم ــل ،أن يـ ـك ــون ب ــداي ــة ان ـه ـيــار
«داع ـ ـ ــش» ف ــي ك ــام ــل حـ ــوض الـ ـف ــرات،
ً
وص ــوال إلــى الـبــوكـمــال .وب ــدأ الجيش
عملياته باتجاه امليادين ،انطالقًا من
تالل الثردة املحاذية ملطار دير الزور
الـعـسـكــري ،وعـبــر طــريــق دي ــر الـ ــزور ـ
املـيــاديــن الـقــديــم ،ليسيطر عـلــى أكثر
مــن  25كيلومترًا مــن محيط الطريق
الصحراوي .واستكمل الجيش أمس

ّ
صنفني من املسلحني (على اختالف
ّ
ان ـت ـم ــاءات ـه ــم) .أول الـصـنـفــن يضم
املـسـلـحــن ال ـقــاب ـلــن ل ــان ـج ــذاب إلــى
«سحر الرايات السوداء» ،وقد سارع
معظمهم إل ــى «مـبــايـعــة» الـجــوالنــي
ع ـل ــى وق ـ ــع انـ ـتـ ـص ــارات ــه ب ــن ش ـبــاط
وت ـمــوز .أمــا الصنف الـثــانــي ،فيضم
ذوي امل ـيــل
خ ـل ـي ـطــا مـ ــن امل ـس ـل ـح ــن ّ
«اإلخ ــوان ــي» ،وبـقــايــا املـنـشــقــن غير
املــؤدل ـجــن دي ـنـ ّـيــا ،واملـتـ ّ
ـوجـســن من
«إمارة» يفرضها الجوالني ،مستندًا
ّ
وتجر على إدلب
إلــى «فقه التغلب»
ً
ُمصيرًا مماثال ملصير املناطق التي
نـكـبــت ب ــ«خــافــة داعـ ـ ــش» .ويـضــاف
إل ـ ــى امل ـك ـت ـس ـبــات ال ـت ــرك ـي ــة امل ـج ـبـ ّـيــة
مــن صعود «الـنـصــرة» ال ـطــارئ ،رفع
الـثـمــن ال ــذي يمكن أن تجنيه أنـقــرة

من «ذبح الثور بعد تسمينه» (راجع
«األخبار» العدد  .)3233وال يصعب
ت ـخ ـمــن األث ـ ـمـ ــان ال ـك ـف ـي ـلــة ب ــإرض ــاء
أنقرة في حاالت مماثلة ،ويأتي على
رأسها توسيع مساحات «االنتداب»
غـ ـي ــر املـ ـعـ ـل ــن ودخـ ــول ـ ـهـ ــا عـ ـل ــى خــط
محافظة جديدة .ومن شأن الدخول
ال ـع ـس ـكــري إلـ ــى إدل ـ ــب أي ـض ــا زيـ ــادة
مـ ـخ ــاوف األكـ ـ ـ ــراد ف ــي شـ ــأن مـنـطـقــة
عـفــريــن الـخــاضـعــة لـسـيـطــرة «ق ــوات
س ــوري ــا الــدي ـم ـقــراطـ ّـيــة» ال ـت ــي بــاتــت
أشبه بـ«جيب» مـطـ ّـوق .وكتحصيل
العسكري
حــاصــل لتثبيت الــوجــود ٌ
التركي فــي إدل ــب ،يأتي هــدف تركي
ّ
ب ـع ـيـ ٌـد يـتـعــلــق ب ــ«ال ـص ـف ـقــة» ال ـت ــي ال
بـ ّـد مــن تــوافــق الــاعـبــن حولها آخر
األم ــر إلقـفــال ملف الـحــرب الـســوريــة.

وث ـمــة تفصيل بــالــغ األه ـم ـيــة تجدر
اإلشــارة إليه ويتعلق بمناطق «درع
الـفــرات» في ريــف حلب ،حيث تشير
املـعـلــومــات امل ـتــوافــرة مــن ه ـنــاك إلــى
ّ
بتركيا،
زي ــادة «اإلع ـجــاب الشعبي»

تنفيذ التوافقات
ُ
التي بنيت في شأن
المحافظة استوفى
معظم شروطه

وال ّ
سيما أن تلك املناطق قــد عرفت
مرحلة من «األمان» في ظل االحتالل
ّ
التركي .ويبدو الفتًا أن عددًا كبيرًا من
الالجئني العائدين مــن دول الجوار
قــد ع ــادوا إلــى تلك املناطق تحديدًا،
وف ـق ــا لــإح ـصــائ ـيــات ال ـت ــي تــوفــرهــا
املنظمات الدولية املعنية بالالجئني.
وي ـ ـبـ ــدو هـ ـ ــذا ال ـس ـي ـن ــاري ــو مــرش ـحــا
للتكرار فــي مستقبل إدل ــب القريب،
وعـ ـل ــى وجـ ـ ــه ال ـت ـح ــدي ــد فـ ــي ال ـق ـســم
ال ــذي ستضطلع أنـقــرة بمسؤوليته
فــي ظــل ات ـفــاق «خ ـفــض الـتـصـعـيــد»،
وهـ ــو الـ ـج ــزء ال ـق ــري ــب م ــن ح ــدوده ــا
ب ـط ـب ـي ـعــة الـ ـ ـح ـ ــال .ورغ ـ ـ ــم اس ـت ـي ـف ــاء
العملية العسكرية التركية املرتقبة
ع ـنــاصــرهــا ،م ــا زالـ ــت أن ـق ــرة تسعى
فــي رب ــع الـســاعــة األخ ـيــر إل ــى انـتــزاع

موافقة مــن «الـنـصّــرة» على تكريس
«حـ ــل س ـل ـمــي» ي ــوف ــر ع ـلــى ال ـطــرفــن
أك ـ ــاف الـ ـح ــرب .وك ــان ــت «األخـ ـب ــار»
ق ــد أش ـ ــارت قـبــل ثــاثــة أســاب ـيــع إلــى
«عرض تركي» على طاولة الجوالني
يمنحه «خروجًا ُم ّ
شرفًا» من املشهد
الـ ـس ــوري .وت ــراف ــق ال ـع ــرض املــذكــور
مع رسائل تركية «شــديــدة اللهجة»
ّ
تـحـمــل ف ــي طـ ّـيــاتـهــا ت ـهــدي ـدًا مبطنًا
بتسهيل استهدافه وتصفيته (راجع
«األخـ ـ ـب ـ ــار» ،الـ ـع ــدد  .)3276غ ـي ـ َـر أن
ال ـجــوالنــي اخ ـتــار «ال ـحــل األص ـعــب»
عبر إعــان نفسه «قائدًا عامًا لهيئة
تـحــريــر ال ـش ــام» .ورغ ــم أن ــه ك ــان منذ
ّ
فعليًا لها ،غير
إنشاء «الهيئة» قائدًا
َ
ّ
ّ
أن الـخـطــوة ج ــاءت بمثابة رد على
ت ـه ــدي ــدات أنـ ـق ــرة .وي ــؤك ــد «م ـس ــؤول

ّ
جـ ـه ــادي» ســابــق ف ــي «ال ـن ـص ــرة» أن
«خ ـ ـطـ ــوة الـ ـج ــوالن ــي ك ــان ــت رعـ ـن ــاء،
ّ
التحدي» .ويقول
وذهبت بعيدًا في ّ
امل ـ ـصـ ــدر ال ـ ـ ــذي ان ـ ـشـ ــق قـ ـب ــل ع ــام ــن
ّ
ل ــ«األخ ـب ــار» إن «ج ـنــون الـعـظـمــة قد
ت ـفــاقــم ل ــدى ال ـج ــوالن ــي ف ــي الـشـهــور
أبلغنا كثير من اإلخوة
األخيرة ،وقد
ّ
عــن وقــائــع تــؤكــد أن ــه فـقــد السيطرة
ّ
على نفسه» .ورغم أن «هيئة تحرير
الشام» قد أصدرت أخيرًا تكذيبًا لنبأ
ّ
إصــابــة الـجــوالنــي ،غير أن التكذيب
(ف ــي ح ــال صــدقــه) ال يـنـفــي احـتـمــال
ضلوع أنقرة بتسريب معلومات عن
مكان وجود الزعيم املتطرف .ويورد
م ـصــدر إعــامــي مــرتـبــط بــ«الـهـيـئــة»
ّ
رواي ــة مـفــادهــا أن «الـشـيــخ ع ــدل عن
ُ
حضور االجتماع الذي استهدف قبل

ســاع ـتــن ف ـح ـســب» .وي ــؤك ــد امل ـصــدر
ّ
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن «ال ـش ـي ــخ سـيـخــرج
ّ
قــري ـبــا ف ــي ش ــري ــط مـ ـص ــور ليفضح
ك ـ ــذب الـ ـ ـ ـ ــروس» .وأص ـ ـ ـ ـ ّـرت مــوس ـكــو
أم ــس عـلــى رواي ــة إصــابــة الـجــوالنــي
ووضعه الحرج .ونقلت وسائل إعالم
روسية ،عن املتحدث الرسمي باسم
وزارة الدفاع ،إيغور كوناشينكوف،
تأكيده أن «سالح الجو الروسي نفذ
غ ــارة دق ـي ـقــة ،بـعــد تلقيه معلومات
استخبارية ،أدت إلى مقتل عدد من
ق ـي ــادات ال ـن ـصــرة ،وإص ــاب ــة زعيمها
ودخــولــه فــي غيبوبة» .ويـبــدو ّ
جليًا
ّ
أن وق ــوع ال ـغــارة فــي حــد ذات ــه يأتي
ب ـم ـث ــاب ــة ورق ـ ـ ــة ضـ ـغ ــط ق ــاتـ ـل ــة عـلــى
«ال ـن ـصــرة» وز ًعـيـمـهــا ،س ــواء أكــانــت
إصابته حقيقة أم ال.

من التعزيزات التركية التي وصلت منطقة الريحانية قرب حدود محافظة إدلب األسبوع الماضي (األناضول)

«داعش» في كنف «درع الفرات»

ت ـح ــرك ــه ووصـ ـ ــل إلـ ــى ق ـل ـعــة ال ــرح ـب ــة،
ليفرض بحلول مساء أمس سيطرته
أيضًا على ســوق الغنم وســوق الهال
وصوامع املدينة.
ولم يكن اإلنجاز الوحيد لهذا التقدم
هو دخول أطراف مدينة امليادين فقط،
بل تمكن الجيش من عزل مواقع مهمة
لـلـتـنـظـيــم ف ــي ج ـيــب ي ـم ـتــد ق ــراب ــة 40
كيلومترًا على سرير الفرات ومحيطه،
أهمها فــي بـلــدات موحسن والبوليل
وال ــزب ــاري .وتـشـيــر املـعـطـيــات إل ــى أن
الجيش يخطط لفرض سيطرته على
كامل املدينة خالل فترة قصيرة ،إلى
جــانــب تـمـشـيــط جـمـيــع ق ــرى وب ـلــدات
الريف الشرقي الواقعة على الطريق
الرئيسي والقديم بني امليادين ودير
الزور.
وأوض ــح مـصــدر عـسـكــري فــي حديثه
إلــى «األخ ـبــار» أن «الجيش عمد إلى
تــوجـيــه عملياته الـعـسـكــريــة بــاتـجــاه
مـنــاطــق سـيـطــرة التنظيم فــي الــريــف
ال ـش ــرق ــي ل ــدي ــر الـ ـ ـ ــزور ،ف ــي امل ـي ــادي ــن
والبوكمال ،إلسقاطها وإنهاء وجوده
في أهم وآخر معاقله» .واعتبر املصدر
أن «س ـي ـطــرة ال ـج ـيــش ع ـلــى امل ـيــاديــن
ومن بعدها البوكمال حتمًا ،ستمثل

نهاية التنظيم الحقيقية في سوريا،
ّ
وخاصة أن هذه املدن كانت العواصم
ّ
الحقيقية للتنظيم في البالد» .وتشكل
مدينة امليادين مركز الثقل العسكري
واالقـ ـتـ ـص ــادي لـلـتـنـظـيــم ،ف ـقــد كــانــت
م ــركـ ـزًا ل ـصــك ال ـع ـم ـلــة ال ـت ــي فــرض ـهــا،
إلى جانب احتوائها على أهم معامل
ال ـت ـف ـخ ـيــخ ومـ ـسـ ـت ــودع ــات األس ـل ـح ــة
االستراتيجية ،باإلضافة إلــى وجود
عدد كبير من مراكز االعتقال ضمنها،
وهـ ـ ـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــة لـ ــوجـ ــود
املقاتلني األجانب وعوائلهم.
وف ــي م ـ ــوازاة ال ـح ــراك ش ــرق ــا ،يــواصــل
الجيش عمليات تطويق مدينة دير
الـ ـ ـ ـ ــزور ،الس ـت ـك ـم ــال ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
بـقـيــة األح ـي ــاء الـشــرقـيــة فـيـهــا ،والـتــي
ال ت ــزال ف ــي ي ــد الـتـنـظـيــم .واسـتـهــدف
سالحا الجو السوري والروسي خالل
اليومني املاضيني عبر غــارات مكثفة،
م ــواق ــع ق ــري ـب ــة م ــن خ ـط ــوط ال ـت ـمــاس
ب ــن الـجـيــش و«داع ـ ـ ــش» ،بــاسـتـخــدام
صــواريــخ ذات ق ــدرة تدميرية عالية،
مــن شــأنـهــا تحييد املـفـخـخــات وهــدم
األنفاق ،تمهيدًا القتحام هذه األحياء.
ك ـ ــذل ـ ــك ،اس ـ ـت ـ ـهـ ــدف الـ ـجـ ـي ــش ق ــري ـت ــي
ج ـن ـي ـن ــة والـ ـحـ ـسـ ـيـ ـنـ ـي ــة ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام

استطاع الجيش
إنهاء العمليات
العسكرية في ريف
حمص الشرقي

الرشاشات الثقيلة ،تزامنًا مع تحرك
وحداته املوجودة في الضفة الشرقية
ل ـن ـه ــر ال ـ ـف ـ ــرات ،ن ـح ــو ب ـل ــدت ــي حـطـلــة
فوقاني وتحتاني ،وهــو ما قد ّ
يمهد
ً
لربط جبهة الجنينة بحطلة ،وصوال
إل ــى خ ـشــام ،وإن ـه ــاء وج ــود «داع ــش»
ع ـلــى ال ـض ـفــة امل ـقــاب ـلــة ل ـل ـمــدي ـنــة .كما
تعني السيطرة على حطلة السقوط
ال ـكــامــل ملـنـطـقــة حــويـجــة ص ـكــر ،الـتــي
س ـي ـطــر ال ـج ـي ــش ع ـل ــى أج ـ ـ ــزاء م ـنـهــا،
وه ــو مــا سيضع املسلحني بــن فكي
ك ـم ــاش ــة نـ ــاريـ ــة ،ب ــن ح ــوي ـج ــة صـكــر
وح ـط ـل ــة ونـ ـه ــر ال ـ ـف ـ ــرات ،وي ـج ـبــرهــم

على االنسحاب نحو جسر خسارات
واألح ـي ــاء الـشــرقـيــة لـلـمــديـنــة .ويـقــول
م ـص ــدر ع ـس ـك ــري ،إن «ت ــأخ ــر تـنـفـيــذ
عمليات باتجاه أحياء املدينة ،سببه
ال ـع ـم ــل ع ـل ــى إع ـ ـ ــادة ت ـح ـصــن طــريــق
ال ـس ـخ ـن ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى تـحـصــن
املواقع في حويجة صكر ذات الطبيعة
وذل ــك لوقوعها
الـجـغــرافـيــة الصعبة ّ
بــن فرعي النهر» .وتــوقــع املـصــدر أن
«تشهد أحياء املدينة زخمًا عسكريًا
خالل هذا األسبوع» .وهو أمر أصبح
ً
مـسـتـعـجــا م ــع كـثــافــة ال ـقــذائــف الـتــي
ت ـط ــال األحـ ـي ــاء ال ـت ــي يـسـيـطــر عليها
الـجـيــش ،وال ـتــي تسببت باستشهاد
خمسة عشر مدنيًا على مدار اليومني
املاضيني.
أما على طريق السخنة – دير الزور ،فقد
حصن الجيش مواقعه على الطريق
مــن دوار الـبــانــورامــا ،م ــرورًا باملالحة
ً
والـ ـش ــوال وك ـب ــاج ــب ،وص ـ ــوال إل ــى ما
بـعــد هــريـبـشــة بـخـمـســة كـيـلــومـتــرات.
ومــن طــرف السخنة ،يتمركز الجيش
على الطريق
على بعد  15كيلومترًا ّ
ش ــرق ال ـب ـلــدة ،بـيـنـمــا تـتـحــشــد قــواتــه
ف ــي داخ ـل ـه ــا ،ت ـم ـه ـي ـدًا ل ـشــن عـمـلـيــات
عـسـكــريــة الس ـت ـع ــادة ال ـس ـي ـطــرة على

َ
ّ
عملية «درع
حني أطلقت أنقرة
الفرات» قبل عام وشهرين ،كان
تنظيم «داعش» محافظًا على كونه
ّ
طرفًا ّ
السورية.
قويًا في املعادلة
ّ
الرقة «عاصمة التنظيم» كانت في
قبضته مع «هوامش أمان كبيرة».
دير الزور بمعظمها تحت سيطرته،
ٌ
ٌ
قابع تحت
صغير منها
وجزء
حصاره بمدنييه ومن فيه من
الجيش السوري .حتى في العراق
كان التنظيم حاضرًا بقوة في ذلك
الوقت ،ولم تكن معركة تحرير
املوصل قد انطلقت بعدّ .
لكن ّقوة
ُ ّ
التنظيم لم تشكل حاجزًا في وجه
الجيش التركي ،إذ نجح األخير من
دون عناء كبير في وضع قدمه
ّ
السورية وأخذ ّ في
داخل الجغرافيا
ّ
التقدم ترافقه مجموعات مسلحة
ّ
تركية الوالء والهوى (ستتحول هذه

املجموعات الحقًا إلى نواة لـ«جيش
وطني ُمعارض» وإلى «جهاز شرطة»
ّ
يتوليان مسؤولياتهما في مناطق
االحتالل التركي) .وباستثناء معركة
البابً ،لم يخض األتراك ومجموعاتهم
معركة ضارية بمعنى َالكلمة في
إطار «درع الفرات» .تساقطت معاقل
«داعش» واحدة تلو ّاألخرى ،بما
ّ
رمزية
فيها قرية دابق بما تمثله من
لطاملا سعى «داعش» إلى تكريس
حضورها في وجدان «مجاهديه»،
وبشكل كاريكاتوري جاءت معركة
دابق أشبه بنزهة ال ّ
تمت بصلة إلى
«معركة آخر الزمان» املوعودة .وال
هزلية املشهد على ما ّ
تقتصر ّ
تقدم،
بل ّ
ّ
األهمية
تتعداها إلى تفصيل بالغ
ُ
ّ
مفاده أن عددًا من «قياديي داعش»
ّ
املنسحبني أمام تقدم «درع الفرات»
يقيمون اليوم في كنف «الدرع»

ك ــام ــل نـ ـق ــاط الـ ـط ــري ــق الـ ــواصـ ــل بــن
ال ـس ـخ ـن ــة وه ــريـ ـبـ ـش ــة ،وإع ـ ـ ـ ــادة فـتــح
الطريق نحو ديــر الــزور أمــام القوافل
التجارية واإلنسانية ،بعدما ّ
حولت
طريقها مــؤقـتــا بــاتـجــاه طــريــق أثــريــا
ـ ـ ـ ال ــرص ــاف ــة .وعـ ـل ــى ج ـب ـهــة حـمـيـمــة،
يواصل الجيش والحلفاء عملياتهم
ال ـع ـس ـك ــري ــة ،الـ ـه ــادف ــة إلـ ــى ال ــوص ــول
إل ـ ــى م ـح ـي ــط م ـح ـط ــة « .»T2وت ـش ـيــر
املعطيات إلــى أن الجيش يسعى إلى
ت ــوزي ــع الـعـمــل عـلــى م ـحــوريــن ،األول
باتجاه حقل التيم لتأمني الطريق مع
السخنة بشكل كامل ،والثاني باتجاه
ّ
املتقدمة
البوكمال لاللتقاء مع القوات
من امليادين.
واس ـ ـت ـ ـط ـ ــاع ال ـ ـج ـ ـيـ ــش أمـ ـ ـ ــس إن ـ ـهـ ــاء
ال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة ف ـ ــي ريـ ــف
حمص الشرقي (شــرق جب الـجــراح)،
واس ـ ـت ـ ـعـ ــادة ك ــام ــل ال ـ ـقـ ــرى واملـ ــواقـ ــع
املمتدة على مساحة تصل إلــى 1800
ك ـي ـل ــوم ـت ــر م ــرب ــع مـ ــن يـ ــد «داع ـ ـ ـ ــش».
وي ـن ـت ـظــر أن ي ـن ـع ـكــس ت ـف ــرغ ال ـق ــوات
العاملة هـنــاك ،كــزخــم مـيــدانــي أوســع
عـ ـل ــى الـ ـجـ ـبـ ـه ــات الـ ـق ــريـ ـب ــة فـ ــي ري ــف
حـمــص ال ـشــرقــي ،وع ـلــى ط ــول طــريــق
تدمر ـ دير الزور.

عزل الجيش «داعش» ضمن جيب يمتد قرابة  40كيلومترًا
على سرير الفرات الجنوبي (أرشيف ــ ف ب)

وعلى وجه التحديد في مدينة
جرابلس (ريف حلب الشمالي) وفقًا
ّ
تؤكده مصادر ّ
عدة (بعضها
ملا
«جهادي» وبعضها من السكان)
ـ«األخبار» .نجاح أنقرة في الحلول
ل ّ
محل «داعش» في املناطق التي
تحولت «منطقة آمنة» غير معلنة لم
يكن املسمار األول في نعش التنظيم
ّ
بطبيعة الحال ،غير أنه كان مسمارًا
ّ ّ
الفعالية ألنه جاء في مرحلة
شديد
ّ
التقطت بوضوح
مفصلية .لكن أنقرة ّ
أن زمن الصعود قد ولى ،فأجادت
ّ
املتشعبة لتنفيذ
استثمار عالقاتها
دخول آمن إلى مسرح الحدث،
ٍ
وبطريقة تضمن لها تحقيق أهداف
ّ
عدة على رأسها تقويض أي فرصة

أمام األكراد لوصل «األقاليم» ،إضافة
إلى خلق منطقة تبدو أشبه بمنطقة
«انتداب» غير معلن.

«الجماعة»
تستعد
لـ«القطاف»
في البدء كان «اإلخوان املسلمون».
ّ
في مطلع عام  2011اتخذ التنظيم
السوري لـ«الجماعة» قرارًا بإنهاء
العمل بتعليق النشاط السياسي.
ف ــي ن ـهــايــة ك ــان ــون ال ـثــانــي 2011
أصـ ـ ــدر «إخـ ـ ـ ــوان سـ ــوريـ ــا» بـيــانــا
بعنوان «الشام على خطى الحرية»،
وك ــان بمثابة تنفيذ لــ«تـهــديــدات»
ّ
إعالمية على لسان محمد رياض
الشقفة قبل شهر قــال فيها« :إذا
استمر النظام في تجاهله إلرادة
ّ
فسنحرض الشعب على
الشعب،
املطالبة بحقوقه حتى يصل إلى
مــرح ـلــة ال ـع ـص ـيــان امل ــدن ــي» .حني
ّ
ّ
دقت نواقيس التسلح من درعا إلى
حمص وإدلب ،سارعت «الجماعة»
إلـ ـ ــى دعـ ـ ــم ت ـش ـك ـي ــل «الـ ـكـ ـت ــائ ــب»
و«األلوية» و«السرايا» .لم يستسغ
املـ ــال الـخـلـيـجــي الـلـعـبــة وف ــق تلك
الـ ـق ــواع ــد ،صـ ـع ـ َـد ال ـس ـل ـف ـ ّـي ــون ثــم
دخلوا مرحلة االنحدار ،وما زالت
«الجماعة» حاضرة .دخــل تنظيم
«القاعدة» املشهد السوري وهيمن
عـلـيــه ،ثــم هــا هــو يـبـحــث عــن بــاب
خلفي ينسحب عـبــره ،وم ــا زالــت
«الجماعة» حاضرةّ .بدلت «جبهة
الـ ـنـ ـص ــرة» ج ـل ــده ــا وم ـسـ َّـم ـيــات ـهــا
مرات عدة ،قبل أن يتنادى الجميع
إلـ ــى إع ــان ـه ــا إره ــاب ـ ّـي ــة ّأيـ ـ ــا ك ــان
الـ ــرداء ال ــذي تــرتــديــه ،و«اإلخ ـ ــوان»
يـبـتـسـمــون .مــأ تنظيم «داع ــش»
الدنيا وشغل الناس ،رفرفت راياته
السوداء في طول البالد وعرضها
ّ
وجـ ـ ـ ـ ّـرب ب ــالـ ـس ــوري ــن ك ـ ــل ف ـنــون
القتل ،ثــم آذنــت «شمس الخالفة»
بــال ـغ ـيــاب ،ول ــم ت ـغــب «ال ـج ـمــاعــة».
َ ّ
عند كــل منعطف ومفصل كانت
ً
ج ــاه ــزة الس ـت ـش ـعــار االت ـجــاهــات
الجديدة وتوجيه البوصلة ،قعقعة
السالح لم ُتلهها عن ّ
«فن املمكن».
ُ ّ
ش ــك ـل ــت ه ـي ـئ ــات وت ـج ـ ّـم ـع ــات ،ثــم
ٌ
«مجلس وطـنـ ّـي» فـ«ائتالف»
كــان
ّ
و«حكومة مؤقتة» ،ودائمًا برضى
«ال ـج ـمــاعــة» وبــركــات ـهــا .ف ــي امل ــال
القطري كان لـ«الجماعة» نصيب،
حــن ّ
تحركت السعودية متأخرة
ّ
لم يكن أمامها ُبد من الدخول عبر
البوابة التركية ،ونالت «الجماعة»
ّ
«الحب جانبًا» .في الجوهر ،ما
من
َ
ألحد في «الخندق املعارض»
كان
ٍّ
أن يتخطى أنقرة ،وهذا من حسن
ح ــظ «ال ـج ـم ــاع ــة» .ال ـي ــوم ،تنشغل
ال ــري ــاض والـ ــدوحـ ــة ب ــ«أزم ـت ـه ـمــا»
ُ
وتصول أنقرة وتجول .تبرم اتفاقًا
ّ
ه ـنــا ،وت ـفــتــش ع ــن صـفـقــة هـنــاك.
ّ
ي ـح ـت ــل ج ـي ـش ـهــا م ــدن ــا وم ـنــاطــق
ُ
وتـ ــرفـ ــرف أع ـ ُ
ـام ـه ــا فــوق
بـ ُـي ـســر
ـاف وم ــدارس و«مـ ّ
ـؤسـســات»،
مـشـ ٍ
ف ـي ـمــا ت ـ ــدرس «أفـ ـض ــل ال ـع ــروض
والـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــارات» ل ـل ـه ـي ـم ـنــة ع ـل ــى مــا
أم ـك ـن ـهــا م ــن إدلـ ـ ــب ،و«ال ـج ـم ــاع ــة»
ّ
تتهيأ لقطف ما ّ
«تيسر».
صهيب...

