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على الغالف

أنقرة و«إخوان ُها» لجني «ال ّثمار» :بدء

بين حقبة صعود «جبهة النصرة»
وهيمنتها شبه المطلقة على محافظة
إدلب ،ومرحلة االنحدار التي توشك أن
ثمة قاسم مشترك
تتحول أمرًا واقعًاّ ،
ّ
أساسي ،هو الالعب التركي .كانت أنقرة
عامالً شديد التأثير في مسار «الجبهة»
مماثل لمسارات
نحو
المتطرفة ،وعلى ٍ
ٍ
صعود «داعش» وانحدارها .وكما حقّ ق
األتراك مكاسب من استثمار «داعش»
في المرحلتين ،يته ّيأون اليوم لتكرار
السيناريو وجني مكتسبات أفول «النصرة»
كما جن َوا ثمار صعودها .وبينما تتسارع
األحداث في إدلب تمهيدًا لبدء تنفيذ ما
توافق عليه الالعبون في أستانا ،تته ّيأ
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 بُنيت في شأن
المحافظة استوفى
معظم شروطه

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

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

