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العالم

سوريا تطورات الشمال السوري بأكملها ّ
تصب في مصلحة
أنقرة (حتى اآلن) .نجاح العدوان التركي في وصل مناطق
«درع الفرات» في ريف حلب الشمالي ،بمناطق االنتشار ّ
التركية
في إدلــب ال يعني فقط تطويق عفرين ،بل يحمل معه
ّ
استراتيجية» بالغة التعقيد
«مخاطر

ّ
من جرابلس إلى معرة النعمان:

االحتالل التركي
ّ
يتمدد
صهيب عنجريني
ق ـ ـبـ ــل ع ـ ـ ـ ــام ون ـ ـص ـ ــف الـ ـ ـع ـ ــام ك ــان ــت
م ـط ــال ـب ــات أن ـ ـقـ ــرة ال ــدائـ ـم ــة ب ــإق ــام ــة
«منطقة آمـنــة» فــي الشمال السوري
ّ
تبدو أشبه بصراخ في الـهــواء ،لكن
ال ـص ــورة ال ـيــوم ت ـقـ ّـدم واق ـعــا مغايرًا
ّ
كليًا مــع نـجــاح الجيش الـتــركــي في
ضــم كــامــل الـشــريــط ال ـح ــدودي (بــن
منطقتي عـفــريــن ول ــواء إسـكـنــدرون
الـ ـس ــوريـ ـت ــن) إل ـ ــى ق ــائ ـم ــة امل ـن ــاط ــق
ّ
ّ
السورية املحتلة .ومــع إحكام قوات
«غصن الزيتون» أمس قبضتها على
بلدة قرمنلق (ناحية شيخ الحديد)
تبدو العملية مؤهلة لالنعطاف نحو
ّ
الــتــوغــل فــي عـمــق الـنــواحــي التابعة
ملنطقة عفرين ،ما يعني ضرب طوق
يحيط باملنطقة بأكملها .ويحظى
ّ
ّ
ّ
خاصة ،ليشكل
بأهمية
هذا التطور
مع سائر تطورات اليومني األخيرين
فـ ــي ريـ ـف ــي ح ـل ــب وإدلـ ـ ـ ــب «تـ ـ ـم ـ ـ ّـددًا»
ت ــرك ـ ّـي ــا ذا ت ـب ـع ــات اس ـت ــرات ـي ـج ـ ّـي ــة ال
ُيستهان بها .وبــات الجيش التركي
ّ
تمتد
حاضرًا على مساحات واسعة
مــن جــرابـلــس (ري ــف حـلــب الشمالي
ال ـشــرقــي) إل ــى مـحـيــط مــديـنــة مـعــرة
ال ـن ـع ـم ــان (ري ـ ـ ــف إدل ـ ـ ــب ال ـج ـن ــوب ــي)
ّ
تركية حوالى
حيث تقع أقرب نقطة
 15ك ـي ـلــوم ـت ـرًا شـ ــرق امل ــدي ـن ــة (قــريــة
صرمان ،التي تبعد بدورها حوالى
 5كيلومترات عن أقرب نقطة سيطرة
للجيش ال ـســوري وحـلـفــائــه) .وعلى
أهمية ّ
ّ
تطورات العدوان على عفرين،
ّ
ّ
غير أن هذه التطورات ال تشكل سوى

ّ
الكلية التي تشتمل
جزء من الصورة
ٍ
أيضًا على تـطــورات املـعــارك الــدائــرة
ف ــي ري ـفــي حـلــب وإدلـ ــب ب ــن «جبهة
تحرير ســوريــا» و«جبهة النصرة».
مـعــارك «اإلخ ــوة األعـ ــداء» الـتــي بدت
مـ ــع ان ـط ــاق ـت ـه ــا م ـ ـجـ ـ ّـرد ح ـل ـق ــة مــن
ّ
سلسلة اقتتال املجموعات املسلحة
بـ ــدأت أخ ـي ـرًا ف ـ ُـي تـظـهـيــر واحـ ــد من
أهـ ـ ّـم أه ــداف ـه ــا امل ـخ ـف ــاة ،وه ــو تــأمــن
ّ
التركية» ودفع
محيط «نقاط املراقبة
«النصرة» بعيدًا عنها .ويبدو الفتًا
ّ
أن تـحــالــف «جـبـهــة تـحــريــر ســوريــا»
(املـ ـك ـ ّـون م ــن «ح ــرك ــة أح ـ ــرار ال ـش ــام»
و«ح ــرك ــة ن ــور الــديــن زن ـك ــي») يظهر
اه ـت ـمــامــا خ ـ ّ
ـاص ــا ب ـط ــرد «ال ـن ـص ــرة»
ّ
بـعـيـدًا عــن الـنـقــاط الـتــركــيــة .فـعــاوة
على ّ
معرة النعمانُ ،س ّجل في خالل
ُ
األيـ ــام األخ ـي ــرة ط ــرد «ال ـن ـصــرة» من
ّ
مدينة دارة عزة وجبل الشيخ بركات
(ريــف حلب الشمالي الغربي) حيث
ّ
تركية قرابة أربعة
تبعد أقرب نقطة
كيلومترات فقط (جبل سمعان) .كما
ُ
طردت «النصرة» من بلدة كفرناصح
ّ
(ريــف حلب الغربي) التي تبعد أقل
م ــن ع ـشــرة ك ـي ـلــوم ـتــرات ع ــن النقطة
ّ
نحو
التركية في جبل عقيل .وعلى
ٍ
م ـمــاثــل ان ـت ــزع ــت «ت ـح ــري ــر س ــوري ــا»
ب ـل ــدت ــي ق ـ ــاح وسـ ـل ــوى (ريـ ـ ــف إدل ــب
الشمالي) على مسافة أقل من أربعة
كـيـلــومـتــرات عــن النقطة الـتــركـ ّـيــة (2
ك ـي ـلــو م ـت ــر ش ـم ــال سـ ـلـ ــوى) .وي ــأت ــي
خ ـ ــروج «الـ ـنـ ـص ــرة» م ــن ب ـل ــدة أط ـمــة
(م ــع مـعـبــرهــا الـ ـح ــدودي) ض ـ ّ
ـروري ــا
الستكمال طــردهــا مــن كــامــل منطقة

يظهر تحالف «جبهة تحرير سوريا» اهتمامًا ّ
ّ
التركية (أ ف ب)
خاصًا بطرد «النصرة» بعيدًا عن النقاط

«طــوق عفرين» املمتد من إعــزاز إلى
ج ـب ــل ع ـق ـي ــل ع ـ ـبـ ــورًا ب ــأط ـم ــة بـشـكــل
ّ
أســاســي .ويمكن الـقــول إن املـشــروع
الـ ـت ــرك ــي فـ ــي م ــرح ـل ـت ــه ال ــراهـ ـن ــة قــد
ّ
فعليًا فــي ضــرب ثــاثــة أطــواق
نجح
ّ
استراتيجية ،أوضحها هو املحيط
بـعـفــريــن ،أم ــا ال ـثــانــي فــال ـهــادف إلــى
دفـ ـ ــع «ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» نـ ـح ــو االنـ ـكـ ـم ــاش
ف ــي م ـنــاطــق وسـ ــط م ـحــاف ـظــة إدلـ ــب.
ّ
جزئي يحيط بمناطق
الطوق الثالث
ال ـج ـي ــش وح ـل ـف ــائ ــه ع ـب ــر م ـح ــوري ــن:
املحور ّ
ّ
غربي يمتد من جنوب
األول
ً
ال ـ ــزه ـ ــراء وصـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى جـ ـن ــوب أب ــو
ّ
فشمالي
الضهور ،أما املحور الثاني
عبر مناطق «درع الفرات».
وتبعد النقطة التركية في جبل عقيل
ح ــوال ــى  10ك ـي ـل ــوم ـت ــرات ع ــن أق ــرب

تحضيرات لـ«مرحلة ثانية» من العمليات في عفرين

روسيا تعيد إحياء
«الهدن المؤقتة» في الغوطة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن «هدنة
إنسانية» محدودة الوقت ،في غوطة
دمشق الشرقية ،من شأنها إتاحة فرصة
لخروج الراغبين من المدنيين .المبادرة
الروسية تأتي في ضوء مطالبات بإنفاذ
الهدنة المقرة في مجلس األمن ،في
تحضر فيه أنقرة لمرحلة ثانية من
وقت ّ
العمليات في منطقة عفرين

مسلحون مع القوات
التركية في إحدى قرى
ناحية راجو في عفرين
(األناضول)

نقطة للجيش السوري في ريف حلب
الـغــربــي ،فيما تبعد النقطة التركية
في العيس حوالى  4كيلومترات عن
نـقــاط الـجـيــش فــي محيط الـحــاضــر،
وتـ ـبـ ـع ــد الـ ـنـ ـقـ ـط ــة ال ـ ـتـ ــركـ ـ ّـيـ ــة ف ـ ــي تــل
طوقان حوالى  6كيلومترات عن أبو
الضهور .وعالوة على وصل مناطق
«درع ال ـ ـفـ ــرات» ب ــإدل ــب وري ـ ــف حلب
الغربيّ ،
تمهد تطورات عفرين وإدلب
إلقصاء «حكومة اإلنقاذ» املحسوبة
على «الـنـصــرة» مــن املشهد ،وإحــال
ّ
«ح ـك ــوم ــة اإلن ـ ـقـ ــاذ» م ـحــل ـهــا لـتـكــون
ّ
ّ
التركية
إداريًا للهيمنة
األخيرة غطاء
ّ
م ــن ج ــرابـ ـل ــس إل ـ ــى مـ ـع ــرة ال ـن ـع ـمــان
(راج ـ ـ ـ ــع «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار ،ال ـ ـعـ ــدد .)3402
وام ـت ـن ـع ــت ث ــاث ــة م ـ ـصـ ــادر س ـ ّ
ـوري ــة
ّ
تحدثت إليها «األخبار» عن التعليق

ّ
على ّ
«التمدد التركي» ،فيما
تطورات
ّ
إن «تركياّ
اكتفى أحد املصادر بالقول
ّ
ّ
دولة محتلة ،لكن هذا الواقع لن يدوم.
ال ـع ـبــرة دائ ـم ــا ف ــي ال ـخــوات ـيــم ،وعـلــى
أنقرة أن تعي هذا ّ
جيدًا» .في الوقت
ّ
نفسه اعترفت مصادر كردية سورية
ّ
مشددة
بـ«خطورة الوضع الــراهــن»،
ّ
في الوقت نفسه على أن «هذا ال يعني
أن التركي سينتصر» .وقالت مصادر
ّ
عـسـكـ ّ
ـريــة فــي عـفــريــن ل ــ«األخ ـبــار» إن
«ه ــدف ال ـع ــدوان الـتــركــي هــو احـتــال
ّ
التركي ًة
عفرين ،وكانت التصريحات
ّ
ـوحــي ب ــأن ال ـع ــدوان سـيـكــون نــزهــة
تـ ّ
وأن ـ ـ ــه سـ ُـي ـن ـجــز أهـ ــدافـ ــه ف ــي غ ـضــون
ّ
ّأي ـ ــام ،ل ـك ــن م ــا يـحـصــل ع ـلــى األرض
ّ
ه ــو فـضـيـحــة ع ـس ـكــريــة ل ـثــانــي قــوة
عـسـكــريــة فــي حـلــف ال ـنــاتــو» .وقــالــت

بـ ـ ـ ــدأت الـ ـتـ ـب ــايـ ـن ــات ح ـ ـ ــول ال ـ ـجـ ــدول
الــزمـنــي واآللـيــة التنفيذية الخاصة
بقرار مجلس األمن الدولي املتضمن
إعـ ـ ـ ـ ــان ه ـ ــدن ـ ــة ع ـ ــام ـ ــة فـ ـ ــي سـ ــوريـ ــا
ت ـس ـت ـث ـنــي ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــات اإلره ــابـ ـي ــة
واملـجـمــوعــات املرتبطة بـهــا ،تتعمق
ب ــال ـت ــوازي م ــع اس ـت ـم ــرار الـتـصـعـيــد
الـعـسـكــري عـلــى ع ــدد مــن الـجـبـهــات،
أبـ ـ ــرزهـ ـ ــا غـ ــوطـ ــة دم ـ ـشـ ــق ال ـش ــرق ـي ــة
ومحاور منطقة عفرين .فالقرار الذي
اسـتـثـنــي م ـنــه مــوعــد إق ـ ــرار ال ـهــدنــة،
ّ
ب ـ ـ ــات يـ ـتـ ـط ــل ــب جـ ـ ـه ـ ــودًا م ـ ــن ال ـ ـ ــدول
املعنية بضمان األط ــراف املتحاربة
عـلــى األرض ،الج ـتــراح آلـيــة ومــوعــد
تـلــك الـتـهــدئــة املـفـتــرضــة ال ـتــي باتت
ح ـب ـي ـســة مـ ـف ــاوض ــات ج ــدي ــدة ق ــد ال
تنطلق ،وستكون أعقد من املشاورات
ال ـتــي سـبـقــت تـبـنــي ال ـق ــرار ،فــي حــال
تحققت .الجانب الروسي املتهم من
«الشركاء» الغربيني بالتصعيد ضد
املناطق املدنية في الغوطة ،استبق
مصير الـهــدنــة الشاملة وفــق الـقــرار
األم ـ ـمـ ــي ،وأعـ ـل ــن ع ــن إقـ ـ ـ ــرار «ه ــدن ــة
إنسانية» في الغوطة الشرقية ،وذلك
إلتاحة املجال أمام املدنيني الراغبني
بــالـخــروج .الـهــدنــة الــروسـيــة املعلنة
يفترض أن تدخل ّ
حيز التنفيذ اليوم،
عـلــى أن تـتــوقــف خــالـهــا العمليات
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ل ـخ ـم ــس س ـ ــاع ـ ــات بــن
الساعتني التاسعة صباحًا والثانية
عصرًا ،وفــق ما أفــاد به وزيــر الدفاع
الروسي سيرغي شويغو .ولم يحدد

الـ ــوزيـ ــر ف ــي ح ــدي ـث ــه أمـ ـ ــس ،امل ـعــابــر
ال ـتــي سـتـخـصــص ل ـخ ــروج املــدنـيــن
من داخل الغوطة ،لكنه أشار إلى أن
التفاصيل ستنشر فــي وقــت الحــق.
الطرح الــروســي للهدن «اإلنسانية»
املؤقتة ليس جديدًا ،فهو حصل في
مــدي ـنــة ح ـلــب ق ـبــل ت ـحــريــر أحـيــائـهــا
الـ ـش ــرقـ ـي ــة .ح ـي ـن ـه ــا ،أعـ ـل ــن عـ ــن ع ــدة
معابر إنسانية ،حيث انتشرت قوات
روس ـيــة لـتــأمــن وم ـســاعــدة املــدنـيــن
واملسلحني الخارجني .وبرغم أنها لم
تشهد تدفقًا كبيرًا للمدنيني عبرها،
فقد كانت ورقة مهمة لعبتها موسكو
في وجه الفصائل املسلحة بحكمها
«مسؤولة عن منع خروج املدنيني»،
ال س ـي ـمــا وأن ال ـع ــدي ــد م ــن املــدن ـيــن
ال ــذي ــن حـ ــاولـ ــوا ال ـ ـخـ ــروج ت ـعــرضــوا
ل ـق ــذائ ــف أو إط ـ ــاق نـ ــار حـيـنـهــا من
ق ـبــل مـسـلـحــي ت ـلــك ال ـف ـص ــائ ــل .وقــد
ّ
تـشــكــل ه ــذه امل ـب ــادرة مــرحـلــة أخـيــرة
ت ـع ـط ــي ال ـ ـفـ ــرصـ ــة لـ ـحـ ـل ــول ت ـس ــوي ــة
سلمية مع الفصائل من غير «جبهة
ال ـن ـص ــرة» ،ق ـبــل تـصـعـيــد أك ـبــر على
مـخـتـلــف جـبـهــات ال ـغــوطــة .الـتــركـيــز
على استثناء «النصرة» وشركائها
مــن أيــة هــدنــة ،حضر فــي كــام وزيــر
الخارجية الروسي سيرغي الفروف،
أمس ،الذي أكد أن وقف إطالق النار
وفق القرار األممي سوف يبدأ عندما
تـتـفــق جـمـيــع األطـ ـ ــراف ع ـلــى كيفية
تـنـفـيــذه وش ــروط ــه ،مضيفًا أن هــذه
الهدنة «ال تشمل في أي حال عمليات

