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التنازلي في إدلب
الع ّد
ّ
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
َ
ّ
ـوة ج ــاءت بمثابة ّ
رد على
أن الـخـطـ
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.

«داعش» في كنف «درع الفرات»

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.

سوريا
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«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...

