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سوريا
على الغالف

سوريا

معركة إدلب:
أيلول موعد حاسم

ّ
ّ
«الجهادية» إلى استغالل الوقت الذي
املسلحة بما فيها
تأخر انطالق معركة إدلب زادت
تعقيداتها .التحشيدات في معسكر دمشق وحلفائها مستمرةّ ،فيما تسعى املجموعات ّ
ّكلما ّ
ُ
شكل بالضرورة تأثيرًا مباشرًا على
ت
ال
ها
فإن
العام،
السوري
املشهد
على
ة
األميركي
التهديدات
هيمنة
رغم
وعلى
معًا».
املعركة
لخوض
واالستعداد
الصفوف،
ـ«رص
ل
أنقرة
اشترته
ُ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
حد أوحى بأن انخراطهم في تلك املعركة بالذات هو مسألة وقت
إلى
الغوطة
معركة
خضم
في
مشابهة
بطريقة
دوا
صع
أن
لألميركيني
وسبق
املعركة.
انطلقت
ما
إذا
ات
العملي
سير
ّ
ّ
ّ
ّ
وصوال إلى سيطرة الجيش السوري على كامل الغوطة .التصريحات الرسمية التي خرجت من دمشق في شأن إدلب ومحيطها ،تقاطعت عند كلمة
فحسب ،لكن املعركة استمرت
ً
«تحرير» ،بالنار أو املصالحات .كذلك توحي البيانات الرسمية الروسية ،بجاهزية لخوض «اشتباك» جديد مع «الشركاء» الغربيني ،يزداد احتماله طردًا مع تأخر انطالق املعارك.
تركز على «استفزازات الجماعات اإلرهابية» ،وأحقية الحكومة السورية والقوات الجوية
وتتشابه لهجة الخطاب الروسي مع تلك التي خرجت قبل وخالل معارك الغوطة ،والتي ّ
لتحذر من «تحضيرات لفبركة
موسكو
خرجت
يحصل»،
«قد
كيميائي
لهجوم
«عقابًا»
الروسية ،بالرد على تلك التهديدات .ومع تلويح واشنطن وحلفائها باستهداف دمشق مجددًا،
ّ
هجوم» في منطقة إدلب ،التهام الحكومة السورية وتبرير توجيه ضربة عسكرية ملواقعها .وبالتوازي ،يبدو مسار التفاوض الروسي ـ التركي ،الخاص بتطورات منطقة «خفض
معزوال إلى حد بعيد عن أي تأثيرات خارجية .إذ تواصل موسكو استقطاب الزائرين بعد تقديم تصورها عن «تسوية» إلى الجانب التركي ،قبل أيام.
التصعيد» في إدلب ومحيطها،
ً
ّ
كال من وزير الخارجية السوري وليد املعلم ،ونظيره السعودي عادل الجبير ،في زيارتني منفصلتني .على ما يظهر ،فإن
الجاري،
آب
لشهر
األخيرة
األيام
وينتظر أن تستقبل خالل
ً
سيشكالن موعدًا مفصليًا لالتجاه نحو «اتفاق» أو شبه تسوية ما .لكن ذلك ال يخالف مسألة جوهرية تخص دمشق :حتمية تحرير الجيش السوري
أيلول
الشهر الجاري ومطلع
ّ
ملساحات واقعة تحت سيطرة املسلحني ،يختلف حجمها بحسب املواقيت اإلقليمية والدولية.

«الجهاديون» يحلمون بـ«أفغانستان» جــديدة
صهيب عنجريني
ُ
مـ ـع ــرك ــة إدلـ ـ ـ ــب امل ــرتـ ـقـ ـب ــة لـ ــن ت ـك ــون
ق ـص ـيــرة .ه ــذه أوض ـ ـ ُـح امل ــام ــح الـتــي
ُي ـم ـ ّكــن اإلجـ ـم ــاع عـلـيـهــا ح ـتــى اآلن.
ّ
ّ
املتكرر إلطالق شارة
وتكفل التأجيل
الـ ـب ــدء ب ـف ـتــح الـ ـب ــاب أم ـ ــام تـغـيـيــرات
ُمحتملة في طريقة تعاطي مختلف
األط ــراف مــع املـعــركــة حــال انــدالعـهــا.
وبقدر ما أتاحت التأجيالت الفرصة
أمــام الالعبني اإلقليميني والدوليني
أدق التفاصيل املرتبطة بملف
لبحث ّ
إدل ــب ،فإنها قــد أسهمت فــي إضفاء
تعقيدات جديدة على املشهد البالغ
ً
التعقيد أصال.
ُ
وال يـمـكــن فـصــل الـتـصـعـيــد الـغــربــي
ّ
األخير ضــد دمشق عن سيناريوات

إدل ــب واح ـت ـمــاالت ـهــا ،عـلــى رغ ــم ميل
ب ـعــض ال ـت ـح ـل ـيــات إلـ ــى قـ ـ ــراءة ذلــك
ال ـت ـص ـع ـي ــد م ـ ــن زاويـ ـ ـ ـ ــة أمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة/
ت ــرامـ ـب ـ ّـي ــة ،ع ـب ــر الـ ــربـ ــط ب ـي ـنــه وب ــن
ّ
الداخلية على
زيادة وتيرة الضغوط
الــرئ ـيــس األم ـيــركــي دون ــال ــد تــرامــب.
مــا يـبــدو ُمـسـتـغــربــا ّهــو االسـتـيـقــاظ
الغربي الذي بدا متأخرًا في توقيته،
ف ـن ــواق ـي ــس م ـع ــرك ــة إدلـ ـ ــب ك ــان ــت قــد
ب ـ ـ ــدأت ب ــالـ ـق ــرع م ـن ــذ م ـط ـل ــع ال ـش ـهــر
الجاري ،ما يقود تاليًا إلى التساؤل
ع ـ ّـم ــا أفـ ــرزتـ ــه املـ ـح ــادث ــات ال ــروس ـ ّـي ــة
ّ
ّ
ّ
األميركية ،وراء
والروسية
التركية،
األب ــواب املغلقة على ام ـتــداد الشهر
املاضي ،وعن عالقة ذلك بـ«الصحوة
ّ
الغربية» .وينبغي األخذ في االعتبار
ّ
أن «ال ـســاعــة الـصـفــر» ألول ــى مــراحــل

ُ
المحيسني« :جيش الفتح» ولد من جديد
يتأخر السعودي عبد الله املحيسني في
لم ّ
ّ
املعنوية»
الــدخــول على خــط «تــرمـيــم ال ــروح
ّ
عـلــى أع ـتــاب مـعــركــة إدلـ ــب .وك ـشــف عــن أن
«كل الفصائل قد توافقت على تشكيل غرفة

ّ
ّ
عمليات تحضيرًا ملعركة إدل ــب» ،وأن هذه
الغرفة هي صورة عن «جيش الفتح» لكن من
وذكر بـ«إنجازات
دون اعتماد التسمية ذاتهاّ .
جـيــش الـفـتــح» ال ــذي ك ــان أح ــد أب ــرز عـ ّـرابـيــه،
ّ
ق ـبــل أن ُ«ي ـب ـ ّـش ــر» بـ ــأن «ك ــل ف ـصــائــل إدل ــب
قــد اجتمعت قـبــل فـتــرة قـصـيــرة ،وتــوازعــت
ّ
ـاع
ا ُلـجـبـهــات وح ــول ــت ن ـقــاط ال ــرب ــاط إل ــى ق ـ ٍ
«تمنى على اإلخوة استخدام
دشمة» .كذلكّ ،
م ّ
ّ
مسجلة حملت
ألنه ماركة
الفتح
جيش
اسم
ّ
رصيدًا كبيرًا في قلوب املسلمني ،ودورًا في
دعــم ال ــروح املـعـنـ ّ
ـويــة» .وعـلــى رغــم مــا تـقـ ّـدم،
ّ
ف ـ ــإن ك ـل ـمــة املـحـيـسـنــي بـ ــدت «أص ـ ـ ــدق» من
ّ
ـؤكــد «طي
كــل األحــاديــث «الـجـهـ
ـاديــة» الـتــي تـ ّ
ّ
تتصاف
لم
«القلوب
أن
إلى
الخالفات» ،فأشار
َ
وتمنى أن
»
ـف
ـ
خ
ـد
ـ
ق
ـاف
ـ
خ
بعد ،وإن كــان الـ
ّ
ّ
«تصفو القلوب مع اشتعال املعارك ويــزول
ما بقي من ضغائن وأحقاد».

ُ
ُ
املعركة املرتقبة كانت لتعلن في أي
لحظة على ام ـتــداد الشهر الـجــاري،
ّ
وعـ ـل ــى رغ ـ ــم ذل ـ ــك ظ ـ ــل األم ـي ــرك ـي ــون
ّ
ملتزمني بــالـصـمــت ،قـبــل أن ي ـقــرروا
أخـيـرًا الــدخــول على الخط بـقـ ّـوة من
ّ
ّ
الكيماوية» .وليس
بوابة ُ «األسلحة
مـ ــن ّامل ـس ـت ـب ـع ــد ارت ـ ـبـ ــاط الـتـصـعـيــد
ّ
بتغير محتمل طاول الخطط
املتأخر
ّ
ّ
دمشق
محور
ها
أعد
التي
ة
العسكري
ُ
وحـلـفـ ّـائـهــا إلدل ـ ــب ،لـيـصـبــح ال ـهــدف
امل ـ ـتـ ــوخـ ــى إق ـ ـفـ ــال م ـل ـف ـه ــا فـ ــي شـكــل
ً
نـ ـه ــائ ـ ّـي ب ـ ـ ــدال مـ ــن ت ـق ـس ـيــم امل ـع ــرك ــة
ّ
لها ف ـتــرات تبريد
إل ــى مــراحــل
تتخل ّ
ّ
ـؤك ــد أن ــه مــع انتصاف
ـ
مل
ا
لـلـجـبـهــاتُ .
الشهر الجاري أتيح رصد الكثير من
ّ
دمشق
التغيرات ،ســواء في معسكر
ً
ّ
وحلفائها ال ــذي ســجــل زي ــادة الفتة
فــي التحشيد حــول إدلــب وتوسيعًا
لرقعته ،أو في معسكر «الجهاديني»
ّ
ميدانيًا متسارع
الذين باشروا حراكًا
ال ــوت ـي ــرة ف ــي ري ـفــي ح ـلــب الـجـنــوبــي
حراك أميركي
والغربي ،بالتزامن مع
ٍ
ـواز بــدأ بــوتـيــرة منخفضة قبل أن
مـ ٍ
صاعد
ينعطف قبل يومني في مسار
ٍ
سريع (راجع «األخبار»  17آب .)2018
ـوح الصورة
وحتى نهار أمــس ،لـ ّـم تـ ُ ِ
ّ
الغربية ستفضي إلى
بأن التهديدات
إخ ــراج معركة إدلــب مــن رأس قائمة
ّ
املرحلية،
أولويات دمشق وحلفائها
ال ّ
سيما في ضوء زيارة وزير الدفاع
اإلي ــران ــي أم ـيــر حــاتـمــي إل ــى دمـشــق،
وال ـت ـصــري ـحــات ال ـتــي أطـلـقـهــا وزي ــر
الـ ــدفـ ــاع ال ـ ـسـ ــوري ع ـل ــي أي ـ ــوب ح ــول
ّ
إدلــب .وكــان أيــوب قد أكــد في مؤتمر
صحافي مشترك مع نظيره اإليراني
أن «إدلــب ستعود إلى حضن الوطن
وسيتم تطهير كامل التراب السوري
مــن اإلره ــاب إمــا باملصالحات وإمــا
بالعمليات امليدانية .مــا مــن معركة
إال وانتهت وفق ما تم التخطيط لها
بالنصر على اإلره ــاب» .وال يجافي
ّ
كــام الــوزيــر ال ـســوري الــواقــع فــي أن
ّ
جميع
املجموعات املسلحة خسرت
ً
امل ـ ـعـ ــارك الـ ـت ــي خ ــاض ـت ـه ــا ُم ــدافـ ـع ــة،
ب ـخ ــاف م ــا كـ ــان ع ـل ـيــه امل ـش ـهــد قبل

م ـع ــارك ش ــرق ح ـلــب ( .)2016وعـلــى
ّ
رغم ذلــك ،فــإن كواليس إدلــب عكست
في األسبوع األخير سعيًا محمومًا
إلــى تحصني املــواقــع الــدفــاعـ ّـيــة على
ً
مختلف املـحــاور ،عــاوة على نشاط
«إعــامــي» يسعى إلــى ترميم الــروح
امل ـع ـن ـ ّ
ـوي ــة ف ــي مـعـسـكــر امل ـج ـمــوعــات
ّ
املـســلـحــة .وانـخــرطــت «هيئة تحرير
ال ـش ــام /جـبـهــة ال ـن ـصــرة» فــي نشاط
الفــت لـ«ترطيب األج ــواء» مــع معظم
امل ـج ـمــو ّعــات غ ـيــر امل ـت ـحــال ـفــة مـعـهــا،
ف ــي م ــؤش ــر واضـ ـ ــح ع ـل ــى املـ ـخ ــاوف
ال ـتــي تـعـصــف بـمـعـسـكــر «ال ـن ـصــرة»
من تركها وحيدة في عني العاصفة.
ُ
وي ـب ــدي املـعـسـكــر «ال ـج ـه ــادي» على
وج ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـصـ ـ ــوص حـ ـ ــرصـ ـ ــا ع ـل ــى
ّ
ـاء ب ــأن ال ـخــافــات قــد ُوضـعــت
اإلي ـح ـ ّ
على الرف في املرحلة الراهنة .وبدأت
أول ــى مــامــح ه ــذا الـسـلــوك مــع كلمة
مـ ـص ـ ّـورة لــزع ـيــم تـنـظـّيــم «ال ـق ــاع ــدة»
أيـ ـم ــن ال ـ ـظـ ــواهـ ــري ُبـ ــثـ ــت ق ـب ــل أي ـ ــام.
ّ
وعـلــى رغ ــم أن ال ـظــواهــري لــم يدخل
فـ ــي ت ـف ــاص ـي ــل ُ«الـ ـجـ ـه ــاد ال ـش ــام ــي»
ف ـ ـ ـ ــإن ال ـ ـك ـ ـل ـ ـمـ ــة خ ـ ـ ّـصـ ـ ـص ـ ــت لـ ــدعـ ــوة
«املجاهدين» إلــى ّ
«رص الصفوف».
ّ
وتفيد معلومات «األخبار» بأن قادة
ّ
معظم املجموعات املسلحة الناشطة
ف ــي إدلـ ــب ت ـحــت م ـس ـمـ ّـيــات مختلفة
ّ
ك ــان ــوا ق ــد ت ـب ــل ـغ ـ ّـوا م ـض ـم ــون كـلـمــة
ُ
الظواهري قبل بثها .وعنيت الكلمة
ّ
املـقـتـضـبــة ( 5دق ــائ ــق) بــال ـحــث على

نشاط «إعالمي
إلى
جهادي» يسعى
ّ
المعنوية
ترميم الروح
ّ
في معسكر المسلحين

ً
ّ
خسرت المجموعات المسلحة جميع المعارك التي خاضتها ُمدافعة (أ ف ب)

ّ
«تالحم املجاهدين واتحادهم» بدءًا
بعنوانها «مـعــركــة الــوعــي واإلرادة:
ال ـب ـن ـي ــان امل ـ ــرص ـ ــوص» .وبـ ـ ــدا الف ـتــا
تـطــابــق ه ــذا املـضـمــون مــع مضمون
كـلـمــة زع ـي ــم «ال ـن ـ ُص ــرة» أبـ ــو محمد
ال ـ ُج ــوالن ــي ال ـت ــي ن ـش ــرت بــال ـتــزامــن،
وخ ّصصت ّللحديث عن معركة إدلب
عـلــى رغ ــم أن ـهــا ج ــاءت فــي ظــاهــرهــا
لـ«التهنئة بعيد األضحى» .وحرص
«اجتماع
الجوالني على اإلشارة إلى ُ
ك ـ ـ ــل ال ـ ـف ـ ـص ـ ــائ ـ ــل» ووضـ ـ ـ ـ ـ ــع خـ ـط ــط
دفــاع ـيــة أم ـنـ ّـيــة وع ـس ـكـ ّ
ـريــة وإن ـش ــاء
ّ
غــرفــة عـمـلـ ّـيــات مـشـتــركــة ،كـمــا خــص
ّ
املـســلـحــن الــذيــن وف ــدوا مــن مناطق
ال ـت ـســويــات ب ــاإلش ــادة بــ«بـطــولـتـهــم
وعــزمـهــم عـلــى الـتـصــدي ألي ع ــدوان
يستهدف إدل ــب» .وإذا كــان التناغم
بني الجوالني والظواهري أمـرًا غير
ّ
مستغرب على رغم خالفاتهما ،فإن
الـ ـغ ــري ــب ه ــو ح ـ ــرص زعـ ـي ــم تـنـظـيــم
«داعـ ـ ــش» ب ـ ــدوره عـلــى اإلشـ ـ ــارة إلــى

وجــوب «اجتماع كلمة املجاهدين».
وك ـ ــان أبـ ــو ب ـكــر ال ـب ـغ ــدادي ق ــد ّ
وج ــه
ك ـل ـم ــة ص ــوت ـ ّـي ــة ط ــويـ ـل ــة قـ ـب ــل أيـ ـ ــام،
تناول فيها جوانب كثيرة من بينها
«أه ـ ـمـ ـ ّـيـ ــة وح ـ ـ ــدة الـ ـص ــف وم ـخ ــاط ــر
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ـ ّـرق» .وع ـ ـلـ ــى رغ ـ ـ ــم اس ـت ـح ــال ــة
«رأب ال ـصــدع» بــن «داعـ ــش» وبقية
ّ
ّ
«الجهادية» فإن التركيز
املجموعات
ع ـل ــى «ال ـ ــدع ـ ــوة إل ـ ــى الـ ـت ــاح ــم» فــي
الكلمات الثالث قد ّ
يقدم مؤشرًا إلى
ّ
ّ
األدبيات «الجهادية»
انعطافة ما في
ّ
ملـخـتـلــف الـتـنـظـيـمــات ظــاهــريــا على
األقل .وتزيد التفاصيل املذكورة من
ّ
ّ
االستثنائية ملستقبل
الخصوصية
إدل ـ ــب ،ب ـمــا ي ـت ـجــاوز م ـلــف «ال ـج ـهــاد
ُالشامي» إلى «الجهاد العاملي» .ومن
ّ
يتحول سلوك املجموعات
املنتظر أن
«ال ـج ـهـ ّ
ـاديــة» فــي مـعــركــة إدل ــب حــال
انــدالع ـهــا إل ــى اخـتـبــار حــاســم يضع
ّ
ّ
إمكانية تجاوز الخالفات
املحك
على
ّ
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــي ــة مل ـص ـل ـح ــة «الـ ـجـ ـه ــاد»

بـ ـعـ ـم ــوم ــه .ويـ ـمـ ـك ــن تـ ـل ـ ّـم ــس م ــام ــح
ال ـط ـمــوحــات «ال ـج ـه ـ ّ
ـادي ــة» ف ــي شــأن
ّ
مـسـتـقـبــل إدلـ ــب ف ــي رس ــال ــة وجـهـهــا
«الجهادي» األردني إياد الطوباسي
(أبـ ــو جـلـيـبـيــب األردن ـ ـ ــي) ق ـبــل فـتــرة
وجيزة إلى ّ
«األمة» .وحرص القيادي
ّ
ف ــي تـنـظـيــم «ح ـ ــراس ال ــدي ــن» (ذراع
جديد لتنظيم «القاعدة» في سوريا)
على مـقــارنــة املشهد ال ـســوري اليوم
بـنـظـيــره األف ـغــانــي ف ــي ال ـع ــام .2001
ّ
ورأى األردن ـ ـ ــي أن ال ـف ــرص ــة مـتــاحــة
ل ـت ـك ــرار س ـي ـنــاريــو أف ـغــان ـس ـتــان في
ســوريــا ،إذا «صمد املـجــاهــدون على
ّ
رغ ـ ــم سـ ـق ــوط املـ ـن ــاط ــق ،وت ـس ــل ـح ــوا
بــال ـص ـبــر إلـ ــى أن ت ـه ــدأ ال ـعــاص ـفــة».
الـ ـ ــافـ ـ ــت أن أبـ ـ ـ ــو جـ ـلـ ـيـ ـبـ ـي ــب أشـ ـ ــار
إلـ ــى «ع ـ ــدم أه ـم ـ ّـي ــة ح ـجــم الـسـيـطــرة
ال ـج ـغ ــراف ـ ّـي ــة» ف ــي مـ ــوازيـ ــن امل ـعــركــة
الكبرى ،وهو أحد املضامني البارزة
التي احتوتها كلمة زعيم «داعــش»
قبل ّأيام.

تصميم
سنان عيسى

تحضيرات «الشمال» تطغى على العيد« :هذه المرة غير!»
كثافة التعزيزات العسكرية
الخاصة بـ«معركة الشمال» تشي
باستعداد لفتح جميع الجبهات في
آن واحد .تحركات الجيش وحشوده
متواصلة شمال شرقي الالذقية،
على وقع انتهاء احتفاالت المدنيين
بالعيد وعودة السياحة إلى مدينة
افتقدتها

الالذقية ــ مرح ماشي
وسـ ــط ان ـش ـغ ــال أه ــال ــي ال ــاذق ـي ــة في
إقـفــال نفقات العيد والتحضير لبدء
ال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى املـ ـ ـ ــدارس وإعـ ـ ـ ــداد م ــؤن
الشتاء ،بما يثقل كاهلهم باملصاريف،
لــم يـنـصــرفــوا عــن مـتــابـعــة تجهيزات
ال ـج ـيــش ،الـ ــذي يـسـتـعــد مل ــا ه ــو أكـثــر
خطورة من الشؤون اليومية .سيارات
متالحقة تعبر شوارع املدينة مع آخر
أيام عطلة العيد ،باتجاه ريف املدينة.
أع ـ ــداد هــائ ـلــة م ــن اآللـ ـي ــات ت ـصــل إلــى
املنطقة ،بما يوحي أن جميع الجبهات
قد تفتح دفعة واحــدة على جحيم ما
ّ
يسمى «معركة الشمال» .حنني خفي
لدى األهالي والعسكريني في آن ،إلى
عبور حدود الجارة إدلب ،واستعادة

ّ
ع ــاق ــات ل ـط ــامل ــا ت ـك ــث ـف ــت ف ــي مــوســم
الخريف ،مع مواسم الزيت والزيتون
وبقية منتجات أرضها ّ
الخيرة .يتابع
ال ـن ــاس بـعـيــونـهــم ت ـحــركــات الـجـيــش
وحشوده العسكرية ،التي وعلى رغم
كثافتها ،لم تزعج جموع املصطافني
الهاربني إلى برودة الجبال ،هربًا من
رطوبة املدينة .كثرة تحليالت األهالي
وهواجسهم حيال فرضيات متعلقة
بــأي خطر قد يتهدد مدينة الالذقية،
بالتزامن مع ضربات الجيش شرقًا،
يلقى اهتمامًا في أوساط العسكريني.
فاألخطار التي قد تهدد املدنيني تترك
أث ـ ـرًا شـعـبـيــا أش ــد وق ـعــا م ــن ضــربــات
ّ
ت ـهــدد ال ــوح ــدات الـعـسـكــريــة املـتــأهـبــة
على خطوط التماس .مع تقابل عيون
امل ـق ــات ـل ــن واملـ ـصـ ـط ــاف ــن فـ ــي مـشـهــد

ال يضع العسكريون
في حساباتهم
«التفاهمات السياسية»

جــدلـ ّـي ،يستحيل األم ــان املطبق على
املكان إلى مسؤولية إضافية وضرورة
م ـلـ ّـحــة لـلـقـيــام ب ـح ـســابــات مـضــاعـفــة،
لــدى العسكريني .ويتناقل املقاتلون
أخـ ـب ــار ال ـت ـح ـض ـيــرات ،بـ ــأن ك ــل شــيء
مختلف هذه املرة ،من إدارة العمليات

وإشــراف على القوى البرية املشاركة،
ووصول نخب قوات االقتحام ،إضافة
إل ــى كـثــافــة أعـ ــداد اآلل ـي ــات املتناسبة
مــع طبيعة األرض الجبلية الــوعــرة.
يـسـتــذكــر ال ـع ـس ـكــريــون م ـع ــارك كسب
أق ـصــى الــريــف الـشـمــالــي ،قـبــل أع ــوام.
خسائر بشرية كبيرة دفعها الجيش
ال ـســوري وحـلـفــاؤه على م ــدار معارك
السنوات املاضية .انسحاب من تالل
م ـتــرامـيــة عـلــى م ــد ال ـن ـظــر ،وعـمـلـيــات
قنص خطرة ،وكمائن محكمة ،وغير
ذلــك من الذكريات املؤملة عن صعوبة
تمركز القوات في نقاط محررة حديثًا.
مـصــدر مـيــدانــي يلفت إل ــى ض ــرورات
االس ـت ـف ــادة م ــن أخ ـط ــاء امل ــاض ــي هــذه
املرة ،وسط ما يشي بمعرفة املسلحني
خصوصية هذه املعركة .وليس األمر

مـجــرد تحليل حـيــال معركة الــوجــود
األخ ـيــر ،بالنسبة ملسلحي إدل ــب ،بل
إن س ـع ـي ـهــم إلـ ــى ت ــرك ـي ــز ضــربــات ـهــم،
وقــدرتـهــا فــي إصــابــة بـعــض األه ــداف
في محيط الجبهات الحالية ،يوحي
ب ــاهـ ـتـ ـم ــامـ ـه ــم إرس ـ ـ ـ ـ ــال رسـ ـ ــائـ ـ ــل عــن
معرفتهم كــل شــيء مــن حــولـهــم .وفي
ش ـكــل م ـك ـش ــوف ،ي ــواص ــل املـسـلـحــون
ح ـشــودهــم ف ــي ك ـبــانــي ،آخ ــر نقاطهم
فـ ــي جـ ـب ــال الـ ــاذق ـ ـيـ ــة ،ك ـم ــن يـسـتـعــد
ل ـك ـثــافــة الـ ـنـ ـي ــران ال ـه ــائ ـل ــة امل ـتــوق ـعــة،
ويتحضر للرد عليها .حالة من الثقة
تسود أوســاط املقاتلني بــأن النتيجة
محسومة ،على رغم الخسائر املتوقعة
وصـعــوبــة االق ـت ـحــام وال ـتـحــرك ضمن
الطبيعة الجبلية ،وعلى رغم التلويح
بـضــربــة عـسـكــريــة أمـيــركـيــة محتملة،

ً
ال يعطي العسكريون بــاال لــأمــر ،بل
إنهم ال يضعون في حسبانهم إمكان
ح ـصــول تـفــاهـمــات سـيــاسـيــة تخفف
وق ــع امل ـعــركــة املـقـبـلــة أو تــؤجـلـهــا أو
ّ
حتى تلغيها .يعلق أحــد العسكريني
عـلــى األمـ ــر« :ف ــي امل ـي ــدان ال حـســابــات
ألي ت ـفــاه ـمــات م ـتــوق ـعــة .االس ـت ـعــداد
ألصعب الظروف هو ما يسود الواقع
العسكري الحالي» .قوات متنوعة من
السوريني وحلفائهم ،وسط تخطيط
«غـيــر مـسـبــوق» للمعركة الـتــي يأمل
الـ ــاذق ـ ـيـ ــون ب ــأن ـه ــا «األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة» ،مــع
صلوات أن تمر بأقل الخسائر املمكنة
في بالد أنهكتها املعارك.

أين ذهب الفقراء؟
على وقع التحضيرات للمعركة املقبلة

ّ
ودعــت الالذقية ضيوفها املصطافني
خالل عطلة العيد .ازدحام خانق أعاد
إلى الذاكرة ماضي املدينة السياحية
الـحــافـلــة بــالـغــربــاء صـيـفــا ،واملنكفئة
إل ــى أهـلـهــا ش ـت ـ ً
ـاء .وم ــع الـتـكـتــم على
استعدادات الجيش لخوض معركته
الجديدة ،لم تغب أحاديث السياسات
عن طــاوالت املطاعم واملنتزهات ،في
غمرة انشغال أهالي املدينة بشؤونهم
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة خـ ــال ال ـع ـي ــد .أف ــواج ــا
أفواجًا ،تقاطر الزوار إلى أحد املطاعم
املواجهة للبحر في منطقة الكورنيش
الـ ـجـ ـن ــوب ــي .ال ـج ـم ـي ــع ي ــري ــد مــوق ـعــا
ً
م ـطــا عـلــى الـبـحــر ،فـيـمــا لــم تستطع
مطاعم الواجهات البحرية استيعاب
األعـ ــداد الـكـبـيــرة مــن الــوافــديــن ،وهــو
ما يمكن التقاطه من أحاديث عابرة

بــن الـنــادل وال ــزوار الـقــادمــن .فرصة
ك ـب ـيــرة لـلـتـحـكــم بــال ـنــاس وم ـمــارســة
ال ـق ـل ـيــل م ــن ال ـس ـل ـط ــة ،ال ـت ــي يـهــابـهــا
أه ــال ــي ال ـ ـبـ ــاد ،وال يـ ــوفـ ــرون ج ـه ـدًا
لالستمتاع بـهــا ،كــل بحسب موقعه
ومهنته .وعلى رغــم إلـغــاء حجوزات
العديد من القادمني من دمشق ،وسط
هواجس بدء الساحل السوري العمل
بنظام «الـبـطــاقــة الــذكـيــة» ،مــا أفضى
إلـ ــى ح ــال ــة م ــن ال ـق ـلــق جـعـلــت أع ـ ــدادًا
م ــن ال ـع ــائ ــات امل ـي ـس ــورة تستعيض
ع ــن ق ـض ــاء اإلج ـ ـ ــازة مـحـلـيــا بــالـسـفــر
إلــى بـيــروت القريبة ،إال أن االزدح ــام
الهائل واملبالغ املدفوعة ،أوحــت بأن
ّ
فقراء البالد قلة .علب التبغ األجنبي
ت ـسـ ّـيــدت ال ـ ـطـ ــاوالت ،وس ــط ب ــذخ في
اللباس والطعام ،إضافة إلى بطاقات

م ــرتـ ـفـ ـع ــة الـ ـثـ ـم ــن لـ ـحـ ـض ــور ح ـف ــات
فنانني لبنانيني ومحليني.
يضاف إلى ذلــك ،تصريح رسمي عن
وص ــول قـيـمــة األض ــاح ــي فــي ســوريــا
ه ـ ــذا ال ـع ـي ــد إل ـ ــى  9مـ ـلـ ـي ــارات ل ـي ــرة.
رق ــم غــريــب دف ــع بــالـبـعــض أن يـتـنـ ّـدر
بــالـحــديــث عــن حــق الـحـكــومــة بفرض
ال ـض ــرائ ــب وإثـ ـق ــال ك ــاه ــل املــواط ـنــن
امل ـ ـق ـ ـتـ ــدريـ ــن م ـ ـ ــادي ـ ـ ــا .صـ ـ ـ ــور عـ ــامـ ــرة
ب ــالـ ـحـ ـي ــاة والـ ـسـ ـي ــاح ــة واحـ ـتـ ـف ــاالت
ّ
العيد ،لعل الغائبني عنها هم الفقراء
ال ــذي ــن ي ـت ـح ــدث ال ـج ـم ـيــع بــاس ـم ـهــم،
مــن غـيــر أن يــراهــم أح ــد ضـمــن أف ــراح
الـعـيــد وأنـشـطـتــه املـكـلـفــة ،فيما غص
ال ـك ــورن ـي ــش ال ـج ـن ــوب ــي وال ـش ــواط ــئ
الـعــامــة القليلة الـبــاقـيــة بـعــائــات لم
يهتم بنيل رضاهم أحد.
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