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العالم

العالم

على الغالف

سوريا

تحركات أميركية للسيطرة على الحدود العراقية ـ ـ السورية

«تحرير الشام» على قائمة «اإلرهاب» التركية

المواجهة مع «الحشد» تقترب
ُ ّ
تكثف الواليات
المتحدة تحركاتها
العسكرية عند المثلث
الحدودي بين سوريا
والعراق واألردن،
في سعي ُم ِّ
تجدد
من ِق َبلها لإلمساك
بالطرقات الدولية،
«المنطقة
وإغالق تلك
ّ
االستراتيجية» التي تمثل
صلة وصل حيوية
لـ«محور المقاومة».
هذه المساعي ،التي
تفيد معلومات «األخبار»
العبادي ّأمن
بأن
حيدر َ
َّ
ً
غطاء لها ،ظهرت،
بشكل واضح ،مناطق
االشتباك المحتملة مع
قوات «الحشد الشعبي»،
وضاعفت إمكانية
وقوع مواجهة بين
الطرفين

نور أيوب
م ـنــذ إع ـ ــان ح ـكــومــة ح ـي ــدر ال ـع ـبــادي
«االن ـ ـت ـ ـصـ ــار الـ ـعـ ـظـ ـي ــم» عـ ـل ــى تـنـظـيــم
«داعش» نهاية العام املاضي ،سارعت
واشـ ـنـ ـط ــن إلـ ـ ــى الـ ـح ــدي ــث عـ ــن إعـ ـ ــادة
تموضع قواتها في بالد الرافدين ،مع
ّ
ـدواع
تمسكها بضرورة البقاء هناك لـ ٍ
لــم تـكـشــف عــن حقيقتها .فــي املـقــابــل،

دفعت انتصارات إيران وحلفائها إلى
ـواز عــن أن «ال ـه ــال امل ـقــاوم»
حــديــث مـ ـ ٍ
املـمـتـ ّـد مــن طـهــران إلــى ب ـيــروت ،مــرورًا
ّ
ببغداد ودمشق ،بات من «املسلمات»،
وأن على واشنطن وحلفائها (وبعض
داع ـ ـمـ ــي ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــات اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة فــي
العراق وسوريا) ّ
تقبل الواقع املستجد،
والـتـسـلـيــم ب ــأن ال ـع ــراق أص ـبــح مكونًا
رئـيـســا مــن م ـكــونــات م ـحــور امل ـقــاومــة،

ن ـظ ـرًا إلن ـ ـجـ ــازات «ال ـح ـش ــد الـشـعـبــي»
وفـ ـص ــائ ــل املـ ـق ــاوم ــة ال ـع ــراق ـي ــة ط ــوال
َ
املعسكرين،
السنوات املاضية .وما بني

دفع األميركيون خالل
األيام األخيرة بتعزيزات
عسكرية إلى منطقة التنف

ات ـ ـخ ـ ــذت حـ ـك ــوم ــة ال ـ ـعـ ـ ـب ـ ــادي م ــوق ـف ــا
ضبابيًا في العلن ،وحتى في أحاديث
الغرف املقفلة.
ن ـهــايــة  ،2011ان ـس ـحــب األم ـيــرك ـيــون
ّ
م ــن الـ ـع ــراق ،لـكـنـهــم ظ ــل ــوا مــوجــوديــن
فــي بعض الـقــواعــد العسكرية (2012
ـ ـ ـ ـ  ،)2014األم ـ ــر ال ـ ــذي س ـ ّـه ــل «إع ـ ــادة
تموضع» قواتهم مع إعــان واشنطن
ت ــأسـ ـي ــس «الـ ـتـ ـح ــال ــف الـ ـ ــدولـ ـ ــي ضــد

شهدت مدينة
البصرة ،أمس،
احتجاجات غاضبة
على أزمة المياه
(أ ف ب)

«الكتلة األكبر» تنتظر «اإلخراج» :الفياض األوفر حظًا
اقتربت المفاوضات
التي تشهدها بغداد
لتشكيل «الكتلة األكبر»
من خواتيمها .مصادر
متابعة تؤكد أن الملف
دخل مرحلة جديدة
عنوانها البحث عن
«السيناريو اإلخراجي»
لإلعالن عن كتلة تحظى
ُبأكبر قدر من التأييد ،وال
تبنى على كسر ّ
أي من
األطراف .في هذا الوقت،
بات اسم فالح الفياض
األكثر تردادًا من بين
مرشحين ثالثة لمنصب
رئيس الوزراء

17

خليل كوثراني
يـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــراك ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي
«املحموم» في املنطقة الخضراء ّفي
قلب العاصمة العراقية ،حيث تتكثف
اللقاءات والــوســاطــات واملفاوضات،
وتتقاطع الرسائل من أربيل والنجف
وغـ ـي ــرهـ ـم ــا م ـ ــن «ع ـ ــواص ـ ــم» الـ ـق ــوى
العراقية ،وبعضها أحيانًا من خارج
الحدود .لكن مرحلة جديدة دخلتها
االتصاالت بني األطراف ،تختلف عن
األجواء التي سادت عقب انتهاء الفرز
الـيــدوي لالنتخابات ،وتحديدًا منذ
اجـتـمــاع فـنــدق بــابــل األخ ـيــر .وقتها،
حضر زعيم التيار الصدري ،مقتدى
الـ ـص ــدر ،االج ـت ـم ــاع ،لـيـكـتـشــف ،كما
حــال رئيس ال ــوزراء حيدر العبادي،
حقيقة كــانــا يــراهـنــان عـلــى خالفها،
َ
وهو أن الئحتي «سائرون» (الصدر)
و«الـنـصــر» (ال ـع ـبــادي) تملكان نــواة
ّ
«الـكـتـلــة األك ـب ــر» ال ـتــي سـتـتـمــكــن من
تسمية رئيس الوزراء الجديد.
دخ ــل ال ـص ــدر االج ـ ّت ـم ــاع لـيـلـحــظ أن
مقعد املـكـ ّـون «السني» فــارغ ،وكذلك
حــال املـقـعــد ال ـ ّكــردي .غـيــاب التمثيل
الذي كان
الكردي و«السني» بالشكل ّ
ُوعد به الصدر بدا أشبه بـ«فخ» أدى
إل ــى ت ــاش ــي إم ـكــان ـيــة إس ـه ــام زعـيــم
«التيار الصدري» في تشكيل الكتلة
األك ـب ــر وف ــق املـنـطــق ال ــذي ن ــادى بــه،

أي على قاعدة ائتالف وطني ّ
موسع
ب ـع ـيــد م ــن ال ـط ــائ ـف ـي ــة .وهـ ــو م ــا دف ــع
ال ـصــدر إل ــى ات ـخــاذ ق ــرار االنـسـحــاب
مـ ــن امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات واالن ـ ـك ـ ـفـ ــاء مــؤق ـتــا
وإبالغ املعنيني أنه سيقبل بأي واقع
ّ
سياسي «جــامــع وتــوافـقــي» يتشكل،
ّ
وفــق مــا تشير إلـيــه مـصــادر مطلعة.
وإن ك ــان غ ـيــاب ال ـص ــدر ع ــن املـشـهــد
وانـ ـسـ ـح ــاب ــه ب ـ ـهـ ــدوء ّ
رد فـ ـع ــل عـلــى
اجتماع فندق بــابــل ،إال أنــه ال يمكن
اعـتـبــار ال ـقــرار «ال ـص ــدري» انسحابًا
م ــن «ال ـل ـع ـبــة» بــال ـكــامــل ،بـحـســب ما
ت ــؤك ــد املـ ـ ـص ـ ــادر ،الـ ـت ــي ال تـسـتـبـعــد
مشاركة «التيار الـصــدري» ،صاحب
التمثيل الــوازن ،في الحكومة املقبلة
بصورة أو بأخرى.
عـلــى خ ــاف أجـ ــواء ال ـص ــدر ،ك ــان ّ
رد
الفعل «عنيفًا» من ِق َبل رئيس الوزراء
ورئ ـيــس ائ ـتــاف «ال ـن ـصــر» ،بإقالته
مستشار األمن الوطني ورئيس هيئة
«الحشد الشعبي» ،فالح الفياض ،من
جميع مناصبه .قــرار العبادي يؤكد
ّ
محصلة اجتماع فندق بابل ،وهي أن
ً
القوى الكردية و«السنية» ،فضال عن
أكثرية «شيعية» ،باتت «على الضفة
األخ ـ ــرى» ،وتـقـتــرب ـ ـ ـ عـبــر تفاهمات
بينها ـ ـ مــن تشكيل «الكتلة األكـبــر».
وفــق مصادر «األخـبــار» ،فــإن غالبية
«سنية» ،على رأسها النائب خميس
ال ـخ ـن ـجــر ،وأك ـث ــري ــة ك ــردي ــة يمثلها

الـتـحــالــف الـ ـك ــردي ،إل ــى جــانــب قــوى
منضوية فــي ائ ـتــاف «ال ـن ـصــر» ،مع
َ
ائـتــافــي «الـفـتــح» و«دول ــة الـقــانــون»،
ب ــات ــوا ي ـم ـل ـكــون أك ـث ــري ــة مـطـلـقــة في
ا ُل ـب ــرمل ــان ،أي إن الـكـتـلــة ال ـبــرملــان ـيــة،
امل َّ
رجح إعالنها في وقت قريب ،تشير
ً
أرقامها إلى أكثرية «شيعية» ،فضال
عن أكثرية من باقي املكونات .وتؤكد
امل ـصــادر ل ــ«األخ ـب ــار» أن االت ـصــاالت
بـ ـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوى اقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرب ـ ـ ــت م ــن
خواتيمها ،فيما بقي بعض العوائق.
وي ـب ــدو أن م ــا يـعـيــق إعـ ــان «الـكـتـلــة

ّ
قرر الصدر االنكفاء
وعدم متابعة
االتصاالت السياسية
األكـ ـ ـب ـ ــر» ح ـت ــى اآلن هـ ــو س ـي ـنــاريــو
«إخ ـ ـ ــراج» ه ــذا اإلع ـ ــان أك ـث ــر م ــن أي
شــيء آخــر ،بما يماثل الطريقة التي
أع ـل ــن ب ـهــا رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـســابــق،
ن ــوري املــالـكــي ،ترشيح الـعـبــادي في
 ،2014وإن ك ــان ــت خـ ـط ــوات رئ ـيــس
الـ ـ ــوزراء األخ ـي ــرة أوص ـل ــت مــؤشــرات
سلبية حول إمكانية اقتناعه بخيار
ال يلحظ الـتــوافــق على اسمه لوالية
ثــانـيــة .مــع ذل ــك ،يبحث األطـ ــراف في

طريقة تسمية رئيس «الكتلة األكبر»،
والجهة التي بإمكانها أن تبادر إلى
ذلك ،بما ّ
يؤمن مناخًا مساعدًا لنجاح
هذه الكتلة ورئيسها .بعبارة أخرى،
ثمة إصــرار في كواليس املفاوضات
عـلــى إرض ــاء جميع األط ـ ــراف ،وعــدم
الذهاب إلى مشهد «غالب ومغلوب»
ّ
أو كـســر أي ط ــرف ،وه ــو م ــا يتطلب
االستحصال على تسوية تؤمن أكبر
قدر من التفاهمات ،التي قد يستغرق
الوصول إليها وقتًا إضافيًا.
أما على صعيد الترشيحات لرئاسة
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ،ف ـت ـن ـح ـص ــر فـ ـ ــي ث ــاث ــة
أسماء :رئيس الــوزراء الحالي حيدر
الـ ـعـ ـب ــادي ،رئ ـي ــس ت ـحــالــف «ال ـف ـتــح»
ه ـ ــادي الـ ـع ــام ــري ،وم ـس ـت ـشــار األم ــن
الوطني املقال فالح الفياض .األخير،
الذي تتوجه إليه األنظار اآلن ،يبدو
األوف ــر حـظــا بــن املــرشـحــن الـثــاثــة،
ّ
في ظل حصوله على تأييد كاف غير
معلن من الكتل «السنية» والكردية،
ً
ف ـضــا ع ــن تــأيـيــد أك ـثــريــة «شـيـعـيــة»
بــاتــت شبه محسومة بعد اشتباكه
ً
ال ـس ـيــاســي م ــع ال ـع ـب ــادي .ف ـضــا عن
ّ
ذل ـ ــك ،ي ـت ـمــتــع ال ـف ـي ــاض ب ـمــواص ـفــات
ُ ّ
سـيــاسـيــة تــؤه ـلــه لـلـعــب دور رئـيــس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ف ـ ــي املـ ــرح ـ ـلـ ــة ال ـح ـس ــاس ــة،
وف ــي مـقــدمـهــا قــدرتــه عـلــى الـتــواصــل
مـ ــع م ـخ ـت ـلــف األط ـ ـ ـ ــراف اإلق ـل ـي ـم ـيــن
والدوليني.

مناورة لتفادي معركة إدلب؟
داعش» (أيلول /سبتمبر  .)2014طوال
ال ـس ـن ــوات املــاض ـيــة ( 2014ـ ـ ـ ـ ـ ،)2017
وم ـ ــع ب ـ ــدء انـ ـكـ ـس ــار ش ــوك ــة «داعـ ـ ــش»
نـهــايــة  ،2014س ــاد «ق ـيــادة العمليات
املـشـتــركــة» نـقــاش ج ـ ّـدي ح ــول جــدوى
م ـش ــارك ــة «ال ـت ـح ــال ــف» ف ــي الـعـمـلـيــات
ال ـع ـس ـك ــري ــة ،خ ـص ــوص ــا أن اإلنـ ـج ــاز
(ت ـخ ـط ـي ـط ــا وتـ ـنـ ـفـ ـيـ ـذًا) كـ ـ ــان ع ــراق ـي ــا
ب ُــام ـت ـي ــاز (إلـ ـ ــى ج ــان ــب االسـ ـتـ ـش ــارات
امل َّ
قدمة من الحرس الـثــوري اإليــرانــي،
ِّ
ُ
وحزب الله اللبناني) ،في وقت سجل
فيه ارتكاب طيران «التحالف» مجازر
عـ ــدة (أبـ ــرزهـ ــا ف ــي م ــدي ـن ــة امل ــوص ــل)،
أسفرت عن سقوط مئات املدنيني .أمام
هذا املشهد ،وطــوال تلك املـ ّـدة ( 2014ـ ـ
 ،)2017رفــض العبادي ـ ـ ـ وحكومته ـ ـ ـ
تسمية القوات األجنبية بـ«االحتالل»،
لـكـنــه ف ــي ال ــوق ــت عـيـنــه أك ــد أن ــه ع ــازم
على «إخراجها» ،توازيًا مع استعادة
ال ـق ــوات األم ـن ـيــة ال ـعــراق ـيــة سيطرتها
على املناطق املتنازع عليها مع إقليم
كردستان في تشرين األول /نوفمبر
املــاضــي ،ومــن ثــم زي ــارة الـعـبــادي إلى
ط ـ ـهـ ــران ،وس ـم ــاع ــه هـ ـن ــاك ت ـح ــذي ــرات
املرشد اإليراني ،السيد علي خامنئي،
م ـ ــن اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار الـ ـ ــوجـ ـ ــود ال ـع ـس ـك ــري
األميركي في العراق.
استشعر العبادي ،منذ ذلك الوقت ،أنه
ـاق فــي موقعه لــواليــة ثانية مــا بقي
بـ
عـلـ ٍـى مــواقـفــه املنسجمة مــع تـ ّ
ـوجـهــات
ُ
ـاف ـظــا ع ـلــى ال ـح ــد األدن ــى
طـ ـه ــران ،م ـحـ ِ
مــن الـتـفــاهــم مــع حلفائها فــي الـعــراق.
ل ـك ــن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـت ـشــري ـع ـيــة ال ـتــي
أج ــري ــت ف ــي  12أي ـ ــار /مــايــو املــاضــي،
ونـتــائـجـهــا ،ب ـ ّـدل ــت ق ـنــاعــات الـطــرفــن.
انحياز العبادي إلى املعسكر األميركي
ب ــدا شـبــه مـحـســوم ،مــع ت ـضــاؤل آمــالــه
بنيل الــواليــة الثانيةُ .يقال إن املشهد
امل ـ ـيـ ــدانـ ــي ف ـ ــي ب ـ ــاد ال ـ ــراف ـ ــدي ـ ــن م ـ ــرآة
لـلـمـشـهــد ال ـس ـيــاســي .م ــا ج ــرى أخ ـي ـرًا
يحسم النقاش حول املقولة تلك ،بعد
مــوافـقــة ال ـع ـبــادي عـلــى مـنــح الــواليــات
املتحدة الحرية في إعادة نشر قواتها
فـ ــي ال ـ ـص ـ ـحـ ــراء الـ ـغ ــربـ ـي ــة ،وال ـس ـم ــاح
ب ـت ـك ـث ـي ــف وج ـ ــوده ـ ــا عـ ـن ــد ال ـ ـحـ ــدود
العراقية ـ ـ السورية ،في املنطقة املمتدة
م ــن مـعـبــر الــول ـيــد (ال ـع ــراق ــي) /التنف
ً
(ال ـس ــوري) ،وص ــوال إل ــى معبر القائم
(العراقي) /البوكمال (السوري) ،وهي
ٌ
ّ
تمتد على طول  224كيلومترًا
منطقة
تقريبًا.
م ـصــادر رفـيـعــة امل ـس ـتــوى فــي «مـحــور
امل ـقــاومــة» ت ــرى أن ال ـع ـبــادي ،وب ـقــراره
ذاك ،سـعــى إل ــى قـطــع أوصـ ــال املـحــور
امل ـم ـت ـ ّـد م ــن طـ ـه ــران إلـ ــى ب ـ ـيـ ــروت ،فــي
خـ ـط ــوة أراد ب ـه ــا ال ـ ـ ـ ـ ّ
ـرد ع ـل ــى سـحــب
إي ــران دعمها لــه .الـحــديــث ،هـنــا ،ليس
محصورًا في إطار التجاذب السياسي
بني العبادي والجمهورية اإلسالمية،
بـ ــل إن امل ـ ـصـ ــادر ت ـظ ـه ــر ح ــاس ـم ــة فــي
الـقــول إن رئيس ال ــوزراء العراقي بات
جزءًا من املشروع األميركي ،في لحظة
«مـنــاسـبــة» انتهزتها واشـنـطــن ،التي
ُ
تـحــاول االستثمار في سعي العبادي
ٍّ
إل ـ ـ ــى الـ ـبـ ـح ــث ع ـ ــن «مـ ـ ـت ـ ــن خـ ــارجـ ــي»
مل ـشــروعــه ف ــي ال ــوالي ــة ال ـثــان ـيــة .تــؤكــد
امل ـصــادر ،فــي حديثها إلــى «األخ ـبــار»،
أنه في األيام األخيرة دفع األميركيون
ب ـت ـعــزيــزات إل ــى مـنـطـقــة ال ـت ـنــف (عـنــد
املثلث الـحــدودي بني الـعــراق وسوريا
واألردن) ،ب ـهــدف إغ ــاق تـلــك املنطقة
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ح ـت ــى م ـع ـبــر ال ـقــائــم
ً
شماال .األميركيون أقاموا منذ مطلع
الـ ـع ــام  2017ق ــاع ــدة ع ـس ـكــريــة كـبـيــرة
لهم قرب معبر التنف ،داخل األراضي
ال ـس ــوري ــة .وتـ ـم ـ ّـددت املـنـطـقــة املحتلة
املحيطة بهذه القاعدة لتبلغ مساحة
شبيهة بنصف دائ ــرة ط ــول شعاعها
نـحــو  60كـيـلــومـتـرًا ،ومــركــزهــا املعبر.

أدخلت أنقرة أخيرًا «هيئة تحرير الشام» إلى قائمتها للتنظيمات اإلرهابية ،بما يتيح فرض
ضغوطات هامة عليها ،قد تنتهي بتسويات على مقاس التفاهمات التركية  -الروسية،
أو دخول األتراك في مسار «تصفية اإلرهاب» في إدلب ،بشقه العسكري أيضًا

«باليستي» إيراني
إلى العراق؟
نقلت «رويترز» ،أمس عن مصادر
إيرانية وعراقية وغربية أن طهران
ّ
سلمت حلفاء لها في العراق
صواريخ باليستية قصيرة املدى،
وأنها تساعدهم على البدء في صنع
صواريخ .وقال مسؤول إيراني
«بارز» إن «املنطق هو أن تكون إليران
خطة بديلة إن هي هوجمت» ،مضيفًا
أن «عدد الصواريخ ليس كبيرًا...
عشرات ،لكن باإلمكان
مجرد بضع ّ
زيادته إن تطلب األمر» .واعتبر
مصدر استخباري غربي ،من جهته،
أن الغرض من عمليات النقل إرسال
إشارة إلى الواليات املتحدة وإسرائيل،
ً
قائال« :يبدو أن إيران ُت ِّ
حول العراق
إلى قاعدة صواريخ أمامية» .وتحدث
مصدر في االستخبارات العراقية،
ُ
بدوره ،عن أن قرارًا اتخذ قبل نحو
 18شهرًا باالستعانة بفصائل
مسلحة إلنتاج صواريخ في العراق،
لكن النشاط زاد في األشهر القليلة
املاضية .وأوضحت املصادر أن
مصانع تطوير الصواريخ قائمة في
الزعفرانية ،وجرف الصخر ،وكذلك
كردستان!
(رويترز)

والجديد ،بحسب املصادر ،أن القوات
األم ـي ــرك ـي ــة ن ـص ـبــت ن ـقــاطــا عـ ــدة عـلــى
امل ـق ـلــب ال ـع ــراق ــي م ــن الـ ـح ــدود ،إلع ــادة
اإلمـســاك بالطرقات الــدولـيــة مــن وإلــى
ال ـعــراق (ال ـع ــراق ـ ـ ســوريــا ،وال ـع ــراق ـ ـ
ّ
األردن) ،ف ــي ظ ــل عـ ــودة ال ـحــديــث عن
الـ ـش ــرك ــات األمـ ـنـ ـي ــة األمـ ـي ــرك ـي ــة ال ـتــي
ّ
سـ ـتـ ـت ــول ــى الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى ال ـط ــري ــق
ّ
ال ــدول ــي ب ــن ب ـغ ــداد وع ــم ــان ،بــذريـعــة
ح ـم ــاي ــة امل ـن ـش ــآت االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـتــي
ُ
ستبنى هناك.
املـ ـخـ ـط ــط األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي لـ ـي ــس جـ ــدي ـ ـدًا،
لـكــن الـلـحـظــة الــراه ـنــة ت ـبــدو بالنسبة
إل ـ ـ ـ ــى واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن األفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــل م ـ ـ ــن أجـ ــل
الـ ـ ـب ـ ــدء ف ـ ــي ت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذه ،م ـ ــع انـ ـشـ ـغ ــال
ال ـعــراق ـيــن بـتـشـكـيــل الـكـتـلــة الـنـيــابـيــة
األك ـب ــر ،والـ ـف ــراغ الـحـكــومــي م ــن جـهــة،
وان ـش ـغــال ال ـســوريــن بمستقبل إدلــب
واملجموعات املسلحة هناك مــن جهة
أخـ ـ ــرى .ال ـخ ـط ــة ،ال ـت ــي َم ـن ــح ال ـع ـبــادي
ً
غطاء لتنفيذها ،أوجدت مناطق
عمليًا
اشتباك محتمل بني األميركيني وقوات
«الحشد» ،وهو ما يمكن أن يدفع إلى
مواجهة بني الطرفني (من املرجح ،في
حال وقوعها ،أن تكون محدودة) ،تريد
منها طهران التأكيد أن األميركيني في
املنطقة الحدودية العراقية ـ ـ السورية
َّ
بني فكي كماشة («الحشد» من الجانب
العراقي ،والجيش الـســوري وحلفاؤه
م ــن جـهــة أخ ـ ــرى) .ف ــي ال ـس ـيــاق نفسه،
ال يمكن إغفال التحركات «الداعشية»
الـتـ ّـي ُسـ ّـجـلــت فــي الـيــومــن األخـيــريــن،
وتبني التنظيم استهداف حاجز أمني
ف ــي مـنـطـقــة ال ـق ــائ ــم ،أس ـف ــر ع ــن مـقـتــل
ثـمــانـيــة أش ـخ ــاص وج ــرح  15آخــريــن.
ت ـح ــرك ــات ت ــدف ــع إلـ ــى الـ ـتـ ـس ــاؤل ،وفـقــا
للمصادر التي تحدثت إلى «األخبار»،
عن «مسلك الحافلة املفخخة ،والتي لم
تكن بعيدة من نظر األميركيني».

انقضى شهر آب على وقــع التكهنات
ح ــول مــوعــد وطـبـيـعــة املـعــركــة املقبلة
فـ ــي إدل ـ ـ ــب وم ـح ـي ـط ـه ــا ،مـ ــن دون أن
تنطلق بشكل رسمي .ولكن مؤشرات
وم ـع ـط ـي ــات ع ـ ــدة ت ـف ـيــد ب ـ ــأن ب ــداي ــات
أي ـلــول قــد تشهد ت ـط ــورات الفـتــة على
ه ــذا الـصـعـيــد ،بــال ـتــوازي مــع انـطــاق
تـ ـ ــدري ـ ـ ـبـ ـ ــات ع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ف ــي
امل ـتــوســط ،وتـحـضـيــرات جــاريــة لعقد
قمة رئاسية ثالثية ،تركية  -إيرانية
ً
 روسـيــة ،فــي طـهــران بــدال مــن تبريز،وف ــق مـخـطــط س ــاب ــق .وب ــن اس ـت ـمــرار
التعزيزات العسكرية للجيش السوري
إلى محيط منطقة «خفض التصعيد»
وت ـ ـح ـ ـض ـ ـيـ ــرات الـ ـفـ ـص ــائ ــل امل ـس ـل ـح ــة
الدفاعية ،برز إدراج أنقرة السم «هيئة
تحرير ال ـشــام» على قائمة املنظمات
اإلرهابية ،مؤشرًا هامًا ّ
يلوح باقتراب
م ــوع ــد املـ ـ ـع ـ ــارك .ال ـت ـص ـن ـيــف ال ـتــركــي
ال ـجــديــد اس ـت ـنــد إل ــى قـ ـ ــرارات مجلس
األم ــن ال ـتــي ت ـفــرض إج ـ ــراءات مـشــددة
ع ـلــى ال ـج ـمــاعــات واألف ـ ـ ــراد املــرتـبـطــن
بـتـنـظـيــم «الـ ـق ــاع ــدة» ،وت ـطــالــب ال ــدول
االلتزام بها .وكانت تركيا قد صنفت
«ج ـب ـه ــة الـ ـنـ ـص ــرة» س ــاب ـق ــا كـمـنـظـمــة
إرهابية ،ولكنها أبقت «تحرير الشام»
خــارج العقوبات  -حتى تاريخ القرار
املــوقــع فــي ُ الـتــاســع والـعـشــريــن مــن آب
 بـعــد أن أع ـلــن عــن تشكيلها كغطاءلـ«فك االرتـبــاط» مع «القاعدة» .القرار
الـ ـت ــرك ــي يـ ـم ـ ّـه ــد الـ ـط ــري ــق لـ ـتـ ـط ــورات
متوقعة ومنتظرة في إدلب ،بعد فشل
املبادرات التركية  -حتى اآلن  -في حل
«تحرير الشام» وإدماجها في مشروع
لتوحيد الفصائل وإشراكها في «الحل
السياسي» الذي يجري العمل عليه مع
روسـيــا وإي ــران ،فــي صيغة تشابه ما
ّ
وتكمل
جرى في ريف حلب الشمالي،
«الجبهة الوطنية للتحرير» في إدلب
ومـحـيـطـهــا .الـتـحـضـيــرات العسكرية

مــن جــانــب دمـشــق وحلفائها ،ومسار
ال ـت ـع ــاون ال ـت ــرك ــي  -الـ ــروسـ ــي ،وضــع
أنقرة أمام نقطة تلزمها املضي بتنفيذ
بـنــود «ات ـفــاق أسـتــانــا» ،وعـلــى رأسها
«مـ ـح ــارب ــة ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات اإلره ــابـ ـي ــة».
ون ـق ــل ال ـجــانــب ال ـتــركــي ه ــذا الـضـغــط
إل ـ ــى م ـل ـع ــب «تـ ـح ــري ــر الـ ـ ـش ـ ــام» ،ال ـتــي
شـهــدت انـقـســامــات راه ـن ــة ،بــن مؤيد
ّ
ل ـط ــرح الـ ـح ــل واالن ـ ــدم ـ ــاج ،وم ـع ــارض
ل ـ ــه .وم ـ ــن غ ـي ــر امل ـس ـت ـب ـعــد أن تـتــرجــم
تـلــك االن ـق ـســامــات بــانـشـقــاقــات وازن ــة
خـ ــال امل ــرح ـل ــة امل ـق ـب ـلــة ،ال س ـي ـمــا مــع
اق ـت ــراب مــوعــد الـعـمـلـيــات الـعـسـكــريــة،
الــذي ال يبدو بعيدًا .وفــي م ــوازاة هذا
امل ـســار ،ف ــإن جـهــود دمـشــق فــي إنـجــاز

التقى جاويش
أوغلو وفدًا من
«هيئة التفاوض»
السورية المعارضة

«مـ ـص ــالـ ـح ــات» م ــن جـ ـه ــة ،وال ـت ـع ــاون
ال ــروس ــي  -ال ـت ــرك ــي ،امل ــدع ــوم أم ـم ـيــا،
ال ـ ـهـ ــادف إل ـ ــى ف ـت ــح م ـع ــاب ــر إن ـســان ـيــة
تتيح خ ــروج مدنيني مــن داخ ــل إدلــب
ومـ ـحـ ـيـ ـطـ ـه ــا إلـ ـ ـ ــى م ـ ـنـ ــاطـ ــق س ـي ـط ــرة
الحكومة السورية ،قد تسهم في عزل
ال ـف ـصــائــل ال ــراف ـض ــة ل ـل ـت ـســويــة .ومــن
شــأن ذلــك ،أن يتيح تكثيف العمليات
العسكرية املرتقبة في مناطق محددة،
وربـمــا بمساعدة مــن الجانب التركي

من مظاهرات في معرة النعمان أمس ضد العملية العسكرية المرتقبة في إدلب (أ ف ب)

(امللتزم مكافحة اإلرهــاب في أستانا)
ق ــد تـنـحـصــر ف ــي ج ــوان ــب لــوجـسـتـيــة
واستخبارية.
وإلى حني بيان مفاعيل القرار التركي
وان ـع ـك ــاس ــات ــه ع ـلــى «ت ـح ــري ــر ال ـش ــام»
وبقية الفصائل في إدلب ،تراهن تركيا
على حضور فاعل في اجتماع طهران
املرتقب في السابع من أيلول الجاري.
إذ س ـ ـي ـ ـتـ ــاح لـ ـل ــرئـ ـي ــس رجـ ـ ـ ــب ط ـيــب
أردوغـ ـ ــان ،ن ـقــاش جـمـلــة مــن القضايا
الثنائية الهامة مــع نظيريه اإليــرانــي
والــروســي ،إلــى جانب امللف السوري،
ال سيما عقب فشل «القمة الرباعية»
الـ ـت ــي ك ـ ــان ي ــأم ــل فـ ــي اس ـت ـضــاف ـت ـهــا،
ب ـح ـضــور فــرن ـســي وروسـ ـ ــي وأمل ــان ــي.
ويـ ــؤكـ ــد اجـ ـتـ ـم ــاع وزيـ ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
م ـ ــول ـ ــود ج ـ ــاوي ـ ــش أوغ ـ ـ ـلـ ـ ــو ،م ـ ــع وف ــد
«هيئة التفاوض» السورية املعارضة،
أم ــس ،أن أنـقــرة تسعى لحفظ دورهــا
كــراعـيــة ملـســار «الـتـســويــة السياسية»
ع ـبــر مـ ـب ــادرة «ال ـل ـج ـنــة ال ــدس ـت ــوري ــة»
ف ــي جـنـيــف ،ف ــي ح ــن تـحـتـفــظ بنفوذ
كــامــل على طيف واس ــع مــن الفصائل
امل ـ ـس ـ ـل ـ ـحـ ــة ف ـ ـ ــي الـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــال الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري.
وف ــي مـقــابــل الـ ــدور ال ـتــركــي ال ـه ــام في
إطـ ــار «الـلـجـنــة الــدس ـتــوريــة» ورعــايــة
امل ـع ــارض ــن امل ــرش ـح ــن لـعـضــويـتـهــا،
ينتظر أن يتضح املوقف األميركي من
هذه املبادرة خالل اجتماعات جنيف،
منتصف الشهر الـجــاري ،ال سيما أن
واش ـن ـطــن ّ
زج ــت بــدبـلــومــاسـيــن جــدد
ضمن فريقها الخاص بامللف السوري،
ودخـ ـل ــت ع ـل ــى خ ــط م ـج ــري ــات إدل ـ ــب،
بلهجة تهديد .وانتقد وزير الخارجية
األم ـي ــرك ــي م ــاي ــك بــوم ـب ـيــو ،أم ـ ــس ،ما
اعـتـبــره «دف ــاع ــا» مــن نـظـيــره الــروســي
س ـ ـيـ ــرغـ ــي الفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروف ،عـ ـ ــن «ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم
الـســوري والــروســي» على إدلــب ،الــذي
وصفه بـ«التصعيد الخطير».
(األخبار)

