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العالم

ّ
سوريا
سياسي جديدةّ ،فيما يواصل الجيش السوري
تصعيد
جولة
ة
الشرقي
دمشق
غوطة
ملف
يختبر
هجماته عبر محاور ّ
عدة .وبالتزامن ،تشهد جبهات إدلب ّ
قتال «اإلخوة
سياق
في
ة
مهم
الت
تحو
ّ
األعداء» ،بعد أن استعادت «جبهة النصرة» توازنها في وجه «جبهة تحرير سوريا» ،بفضل تدخل «الحزب
اإلسالمي التركستاني» لمصلحتها

«قضم الغوطة» مستمر...
و«التركستاني» ينقذ «النصرة» في إدلب
صهيب عنجريني
يـ ــواصـ ــل ال ـج ـي ــش الـ ـ ـس ـ ــوري أع ـم ــال ــه
ّ
العسكرية على مـحــاور متباعدة في
ّ
غــوطــة دم ـشــق ال ـشــرقــيــة ،م ــن دون أن
ُتـ ـح ــدث «الـ ـه ــدنـ ـت ــان» ّ
أي ت ـغ ـي ـيــر فــي
مسار الحدث حتى اآلن .الهدنة التي
دعــا إليها مجلس األمــن الــدولــي على
كــامــل األراضـ ــي الـســوريــة بقيت حبرًا
ع ـل ــى ورق ول ـ ــم ت ـج ــد ط ــري ـق ـه ــا بـعــد
إل ــى ال ـت ـن ـف ـيــذ ،وحـ ــذت ح ــذوه ــا هــدنــة
«ال ـس ــاع ــات ال ـخ ـمــس» ال ـيــومـ ّـيــة الـتــي
ً
أعـلـنـتـهــا مــوس ـكــو «ت ـس ـه ـيــا ل ـخــروج
املـ ــدن ـ ـيـ ــن» .وت ـ ـكـ ـ ّـرر أم ـ ــس س ـي ـنــاريــو
ّ
«مخيم
اصطفاف الحافالت أمام معبر
الوافدين» لليوم الثالث على التوالي،
ف ــي مّـش ـهــد بـ ــدا روت ـي ـن ـ ّـي ــا وخــات ـم ـتــه
م ـت ــوق ـع ــة .وف ـ ــي ظـ ــل «االسـ ـتـ ـع ـص ــاء»
ال ـ ــذي ي ـش ـهــده امل ـس ــار الــدب ـلــومــاســي،
بــدا أمــس أن امللف على وشــك اختبار
جــولــة تصعيد سـيــاســي جــديــدة عبر
ـس ح ـ ـقـ ــوق االنـ ـ ـس ـ ــان»
ب ـ ــواب ـ ــة «مـ ـجـ ـل ـ ّ
األم ـم ــي الـ ــذي ت ـلــقــى طـلـبــا بــريـطــانـ ّـيــا
رسـمـ ّـيــا لــ«عـقــد اجـتـمــاع عــاجــل خــال
أي ـ ـ ــام ل ـب ـح ــث الـ ــوضـ ــع امل ـ ـتـ ــدهـ ــور فــي
ال ـ ـغـ ــوطـ ــة الـ ـ ـش ـ ــرقـ ـ ـي ـ ــة» .وفـ ـ ـ ــي خ ـضــم
الـسـجــال األمـيــركــي الــروســي املفتوح،
ّ
تطرقت املتحدثة باسم وزارة الدفاع
األم ـيــرك ـيــة« ،ال ـب ـًن ـت ــاغــون» ،إل ــى ملف
ّ
ال ـغــوطــة ،مــتـهـمــة مــوسـكــو ب ــ«إش ـعــال
ال ـنــار فــي س ــوري ــا» و«م ـســاعــدة نظام
(الــرئـيــس ال ـســوري) بشار األســد على
قتل مواطنيه» ،كما طالبت بـ«الضغط
لوقف الـغــارات على الغوطة» .بــدوره،
أدلـ ــى امل ـب ـع ــوث األم ـم ــي س ـت ـي ـفــان دي
ّ
صحافية ،عقب
ميستورا بتصريحات
اجتماع لفريق العمل الــدولــي املعني
بالوصول االنساني ،ناشد عبره «كال
الجانبني وقف إطــاق النار والسماح
لقوافل املساعدات بالوصول ،خاصة
في الغوطة الشرقية» .وقال «سنستمر
فــي مـطــالـبــة كــا الـجــانـبــن حـتــى آخــر
رمــق بــوقــف قـصــف مـنــاطــق بعضهما
البعض ،وتمكني القوافل من الوصول

من تشييع لمقاتلين من «الوحدات» الكردية في عفرين أمس (أحمد بالل ــ أ ف ب)

إلــى الغوطة الشرقية بشكل خــاص»،
مشيرًا إلــى وجــود قصف متبادل «ال
تمكن املقارنة من حيث النسبة ،ولكن
هناك قصف ّ على كال الجانبني» .ومن
دون أي مــؤشــر على ف ــارق قــد ُيحدثه
ال ـك ـب ــاش ال ـس ـي ــاس ــي ،يـ ـب ــدو الـجـيــش
السوري عازمًا على استكمال أعماله
ّ
العسكرية التي زاوجت حتى اآلن بني
تكتيكي «القضم» و«اإلنهاك» .وعالوة
على تكثيف القصف الـجــوي ،يوضح
ّ
مـســار العمليات العسكرية أن خطط

األمم المتحدة :مبادرة روسيا إيجابية ...وغير كافية
ّثمن يان إيغالند ،مستشار املبعوث األممي إلى سوريا ،مبادرة موسكو
بتنظيم هدنة إنسانية يومية في الغوطة الشرقية ،لكنه أشار إلى أنها
«غير كافية» .وقال ،في مؤتمر صحافي عقده أمس في جنيف« :إعالن
روسيا هدنة إنسانية من جانب واحد ،وسعيها إلخراج املدنيني عبر ممر
إنساني آمن شيء إيجابي» .وأشار املسؤول
ً
األممي إلى أن هذه التدابير غير كافية ،معلال ذلك
بأن «املدة املحددة لوقف إطالق النار التي تمثلت
بخمس ساعات يوميًا ال تكفي لتقديم املساعدات
اإلنسانية» .ولفت إلى أن «العاملني في مجال اإلغاثة
اإلنسانية بحاجة إلى الحصول على إذن بالسفر
من السلطات السورية لتقديم املساعدات في الغوطة
الشرقية» ،واستطرد« :نحن بحاجة إلى التفاوض
مع روسيا واألطراف األخرى لنرى ما يمكننا القيام به» .وفي ما يتعلق
بالرقة ،قال« :نحن مستعدون ونريد الذهاب إلى الرقة .فقط نحن بحاجة إلى
الحصول على تصريح من السلطات السورية وتقييم للوضع األمني هناك،
وأعتقد أن الحكومة السورية ،بمساعدة روسيا ،ستمنحنا تلك التصاريح».
(أ ف ب)

الجيش تلحظ ّ
أهمية فتح جبهات على
م ـح ــاور مـخـتـلـفــة ،إض ــاف ــة إل ــى تنفيذ
ّ
هجمات متتابعة على كل من املحاور
وانتهاز فرصة أي انهيار في صفوف
ّ
املجموعات املسلحة لبسط السيطرة
ومــن ثــم االلتفات إلــى تثبيتها .ورغــم
تــأك ـيــدات دم ـشّــق ومــوس ـكــو املتتالية
ّ
أن الغوطة مرشحة لتكرار سيناريو
ّ
أحـيــاء شــرق حـلــب ،ف ــإن ف ــوارق كثيرة
تحضر بني الحالتني ،على رأسها واقع
ّ
ّ
املـجـمــوعــات املـســلـحــة فــي ك ــل منهما،
ّ
س ــواء مــن حـيــث التنظيم أو التسلح
ّ
أو ع ــدي ــد امل ـس ــل ـح ــن .ويـ ـع ـ ّـد «ج ـيــش
اإلسـ ـ ــام» أك ـب ــر م ـج ـمــوعــات ال ـغــوطــة،
ويـلـيــه «فـيـلــق الــرح ـمــن» ،ع ــاوة على
ّ
حضور مؤثر لكل من «جبهة النصرة»
ّ
و«ح ــرك ــة أح ـ ــرار ال ـش ــام اإلس ــام ــي ــة».
وخ ــاف ــا مل ــا كــانــت عـلـيــه الـ ـص ــورة في
حلب مــن غـيــاب للسيطرة «املــركـ ّ
ـزيــة»
ف ــي ص ـف ــوف امل ـج ـم ــوع ــات ف ــي مـعـظــم
األح ـي ــاء ،ت ـتــوزع مـجـمــوعــات الـغــوطــة
ّ
املسؤولية عــن الجبهات ،فيما أكــدت
ّ
مساع لتشكيل
محلية وجود
مصادر
ٍ
«ق ـي ــادة م ـ ّ
ـوح ــدة» فــي األيـ ــام الـقــادمــة.
ّ
وب ــدا الف ـتــا أن الـتـشـكـيــل «ال ـج ـهــادي»
الجديد الذي كشف عن نفسه قبل أيام
تحت اســم «ح ــراس الــديــن» ،قــد ّ
خص
الغوطة بأول بيان «رسمي» صدر عنه.
ُ
ويـعـ ّـد التشكيل املــذكــور ذراعــا جديدة
ّ
لـ«تنظيم القاعدة» ،يضم في صفوفه
عـ ـ ــددًا م ــن «الـ ـق ــاع ــدي ــن» امل ـح ـســوبــن
ع ـل ــى ال ـج ـن ــاح األردن ـ ـ ـ ــي ،ع ـ ــاوة عـلــى
مـعـظــم املـجـمــوعــات «ال ـقــاعــديــة» التي
قاطعت «جبهة النصرة» .ورغم غياب
ّ
«حراس الدين» عن الحضور امليداني
في الغوطة ،أكــدت مصادر «األخـبــار»
وج ـ ـ ــود اتـ ـ ـص ـ ــاالت ن ـش ـط ــة بـ ــن قــائــد

التشكيل الجديد أبو الهمام السوري
وبـعــض ق ــادة «الـنـصــرة» فــي الغوطة،
في مسعى الستقطاب «بيعة» منهم،
ً
األم ـ ــر ال ـ ــذي ال ي ـب ــدو ح ـصــولــه سـهــا
ب ـس ـبــب م ــا ي ـم ـكــن أن ي ـس ـت ـج ـل ـبــه مــن
تعقيدات ملجموعات الـغــوطــة .وحتى
اآلن ،لــم ُيـسـ ّـجــل للتشكيل الــولـيــد أي
ن ـش ــاط م ـي ــدان ــي ف ــي إدلـ ــب ال ـت ــي تـعـ ّـد
م ـع ـق ـلــه ال ــوحـ ـي ــد .وم ـ ــن امل ـ ـ ّ
ـرج ـ ــح أنـ ـ ّـه
سينتظر انـجــاء صــورة االقتتال بني
ّ
كـ ــل م ــن «ج ـب ـه ــة الـ ـنـ ـص ــرة» و«ج ـب ـهــة
تـحــريــر ســوريــا» قـبــل اإلق ــدام عـلــى أي
خـطــوة .وشـهــدت مـعـ ّـارك «الجبهتني»
ً
أمــس تحوال بــارزًا تمثل في استعادة
«الـنـصــرة» تــوازنـهــا على غير محور.
ّ
وأفلح مسلحو الجوالني في السيطرة
عـلــى مــديـنــة م ـعــرة مـصــريــن ف ــي ريــف
إدل ــب الـشـمــالــي ،إضــافــة إل ــى ع ــدد من
القرى والبلدات مثل رام حمدان وكفر
ي ـح ـمــول ،وت ــرم ــان ــن ،وت ـل ـع ــادة ،ودي ــر
حسان ،وقاح ،وأطمة (االستراتيجية).
وج ــاء تـقـ ّـدم «الـنـصــرة» بفضل دخــول
«ال ـ ـحـ ــزب اإلسـ ــامـ ــي ال ـت ــرك ـس ـت ــان ــي»
املـ ـع ــرك ــة إل ـ ــى ج ــان ـب ـه ــا ،ع ـ ـ ــاوة عـلــى
«تــواطــؤ فيلق الـشــام معها» ،وفـقــا ملا
أك ــدت ــه مـ ـص ــادر «جـ ـه ـ ّ
ـادي ــة» .وعـلـمــت
ّ
«األخ ـب ــار» أن دخ ــول «الـتــركـسـتــانــي»
امل ـع ــرك ــة ج ــاء م ــن دون صـ ــدور «ق ــرار
ش ــرع ــي» حــاســم (ح ـتــى اآلن) .ووف ـقــا
ملـ ـص ــادر «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،ت ـش ـهــد صـفــوف
«التركستاني» انقسامًا (هو ّ
األول من
نــوعــه مـنــذ دخــولــه املـشـهــد ال ـســوري)
ب ـ ـ ــن مـ ـ ــؤيـ ـ ــد مل ـ ـس ـ ــان ـ ــدة «ال ـ ـن ـ ـص ـ ــرة»
ومعارض ألي تدخل في «الفتنة» .وإذا
ّ
استمر االنقسام على هذه الصورة،
ما
ً
ّ
يـبــدو محتمال أن تمهد أح ــداث إدلــب
لـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ـ ّـوالت ت ـ ـط ـ ــاول بـ ـنـ ـي ــة «ال ـ ـحـ ــزب

تشهد صفوف
«التركستاني»
ّ
انقسامًا بين مؤيد
لمساندة «النصرة»
ومعارض لذلك

ّ
ّ
مرشحة للتفكك.
اإلسالمي» وتجعلها
فــي الــوقــت نفسه ،يأتي وقــوف «فيلق
الـ ـش ــام» إلـ ــى ج ــان ــب «الـ ـنـ ـص ــرة» (مــن
ّ
ـرز في
دون إع ــان رس ـمــي) لـيـمــهــد ل ـفـ ٍ
اصطفافات بعض القوى وتبعياتها
اإلقـلـيـمـ ّـيــة .ويــرتـبــط «ا ّلـفـيـلــق» بشكل
وثـ ـي ــق بـ ــالـ ــدوحـ ــة ،ل ـك ــن ــه فـ ــي ال ــوق ــت
نفسه يحظى بــدعــم تــركــي كبير على
ّ
خلفية انتمائه «اإلخواني» .رغم ذلك،
ي ــأت ــي وقـ ـ ــوف «ال ـف ـي ـل ــق» إل ـ ــى جــانــب
ّ
التركية
«النصرة» مخالفًا للمصالح
ال ـتــي صـ ّـبــت أيـ ــام امل ـع ــارك األولـ ــى في
خانتها وأسهمت في طرد «النصرة»
ّ
التركية.
من محيط كل «نقاط املراقبة»
وبدا الفتًا ما أكدته مصادر «جهادية»
(معادية لـ«النصرة») عن وجود «دعم
ّ
خفي للنصرة» .وتجلى الدعم
أميركي
ع ـبــر «ت ــواط ــؤ م ـج ـمــوعــات مـحـســوبــة
على األميركان ،وخاصة جيش إدلب
الحر ،مع النصرة ً ،وإمدادها بالسالح
وال ــذخ ــائ ــر خ ـف ـي ــة» ،وف ـق ــا لـلـمـصــادر
نفسها.

