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العالم

الحدث

مسار طويل
في
خطوات
إدلب:
في
السوري
الجيش
ٌ
ٍ
فيما يواصل الجيش
تقدمه داخل
السوري ّ
الجنوبية
اإلدارية
ّ
الحدود ّ
لمحافظة إدلب ،ينهمك
الجيش التركي في زيادة
حشوده في محيط
عفرين ويدفع بأرتال
جديدة نحو كفر لوسين
(ريف إدلب الشمالي).
يقدم التفصيالن
ّ
السابقان «إيجازًا» لجانب
من تعقيدات معركة
الشمالية التي
المدينة
ّ
يمكن القول إننا نشهد
مقدماتها فحسب
ّ
صهيب عنجريني
«معركة إدل ــب» مــا زالــت فــي أطــوارهــا
ّ
الـتـمـهـيـ ّ
ـديــة .ويـمـكــن ال ـق ــول إن حجم
التداخالت والتعقيدات التي ينطوي
ّ
الشمالية
عليها املـشـهــد فــي املــديـنــة
استثنائي إل ــى درج ــة غـيــر مسبوقة.
ف ـع ــاوة ع ـلــى انـ ـع ــدام االن ـس ـج ــام بني
ّ
امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات املـ ـس ــلـ ـح ــة امل ـس ـي ـط ــرة
واستفحال الخالفات ،ال في ما بينها
ف ـح ـســب ،ب ــل داخـ ــل «ال ـب ـيــت ال ــواح ــد»
لـبـعــض امل ـج ـمــوعــات ،ي ـبــرز الـحـضــور
ّ
ال ـتــركــي امل ـبــاشــر وم ــا خــلـفــه م ــن آث ــار
ملحوظة وغير ملحوظة على مشهد
ال ـس ـي ـط ــرة وع ـل ــى ط ـب ـي ـعــة ال ـع ــاق ــات
ّ
بشقيها
ب ــن ال ـك ـيــانــات «امل ـع ــارض ــة»
ّ
ال ـس ـي ــاس ــي واملـ ـس ــل ــح .ويـ ـض ــاف إل ــى
ذل ــك مــا تـخـتـ ّـص بــه إدل ــب مــن كونها
املحافظة الــوحـيــدة الـتــي بقيت حتى
األم ــس ال ـقــريــب خــالـيــة م ــن الـحـضــور
العسكري السوري (باستثناء بلدتي
كفريا والفوعة املحاصرتني) .ويلقي
التفصيل األخير بظالله على حسابات
«املـ ـ ـع ـ ــرك ـ ــة الـ ـ ـكـ ـ ـ ّب ـ ــرى» وت ـع ـق ـي ــدات ـه ــا
ّ
تكرار ملشهد
السياسية املتوقعة .وفي
ٍ
ّ
ديــر ال ــزور ،يفرض البحث عــن «محل

واشنطن من اإلعــراب» نفسه على أي
قراءة للمشهد في إدلب .ويمكن الجزم
ّ
بأن الواليات املتحدة ليست في وارد
الــركــون إلــى ال ـخــروج «صـفــر اليدين»
وال ـع ــزوف عــن الـتــأثـيــر فــي املـجــريــات
ّ
املحاولة على أقل تقدير).
امليدانية (أو
ُ
ّ
وال ش ــك ف ــي أن امل ـع ـط ـيــات ف ــي إدل ــب
مختلفة عن سابقتها في ديــر الــزور،
وال ّ
سيما لجهة ان ـعــدام وج ــود ذراع
ّ
مـيــدانــيــة مــوثــوقــة مـشــابـهــة لــ«قـســد»
يعتمدها «تـحــالــف واش ـن ـطــن» حتى
ّ
ّ
مستقبلية للنفوذ
اآلن ،وتشكل رافعة
ّ
األميركي .لكن ذلــك ال يعني التسليم
بانعدام قــدرة الــاعــب األميركي على
تهيئة الثغر املناسبة الـتــي تتيح له
ّ
الدخول على خط إدلــب ،وال ّ
سيما أن
واش ـن ـطــن تمتلك ن ـفــوذًا كـبـيـرًا داخــل
ّ
كثير من املجموعات املسلحة (بما في
ّ
«الجهادية» منها) .ويضاف إلى
ذالك
ذلك ما تتيحه «الحرب على اإلرهاب»
ّ
مــن نــافــذة عريضة اتسعت منذ وقت
مبكر لـطـيــران «الـتـحــالــف» ،ويمكنها
ّ
أن ت ــتـ ـس ــع ل ـع ـم ـل ـ ّـي ــات ك ــوم ــان ــدوس
وإنــزاالت ّ
جوية «عند اللزوم» .وبرغم
التحوالت التي طــرأت على العالقات
األم ـي ــرك ـ ّـي ــة – ال ـتــركـ ّـيــة م ـنــذ مـحــاولــة
ّ
االن ـق ــاب ال ـتــركـ ّـيــة ال ـفــاش ـلــة ،غ ـيـ َـر أن
ال ـت ـن ـس ـي ــق بـ ــن الـ ـط ــرف ــن فـ ــي امل ـل ــف
َ
زال قائمًا على ُصعد ّ
عدة.
السوري ما
ويدعم الطرفان كثيرًا من املجموعات
ّ
امل ـس ــل ـح ــة ب ـش ـكــل م ـش ـت ــرك ،وتـ ـن ــدرج
ك ـث ـي ــر م ـ ــن فـ ـص ــائ ــل «درع الـ ـ ـف ـ ــرات»
املــرت ـب ـطــة ب ــأن ـق ــرة ف ــي ل ــوائ ــح بــرامــج
ّ
األميركية.
«دعــم املعارضة املعتدلة»
وسبق لبعض املجموعات املذكورة أن
ّ
«جاهزيتها لدخول إدلب» ّإبان
أعلنت
ّ
التحضيرات لدخول الـقــوات التركية
إليها ،ومن بني تلك املجموعات «لواء
املعتصم» .وبدا الفتًا في خالل ّ
األيام
ّ
األخيرة أن «رئيس املكتب السياسي»
ّ
َ
ل ــل ّــواء امل ــذك ــور ،مـصـطـفــى َس ـ ْـي ــج ــري،
كــثــف تـعـلـيـقــاتــه ع ـلــى ال ـت ـط ــورات في
ّ
ّ
إدلــب وركــز على اتهام «هيئة تحرير
الشام» وزعيمها أبو محمد الجوالني
ب ــ«ت ـس ـل ـيــم امل ـنــاطــق ل ـل ـن ـظــام» .ول ــدى
ً
س ـ ـ ــؤال «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» لـ ــه مـ ـب ــاش ــرة عــن
«املــوقــف مــن تـطــورات إدلــب والخطط
ّ
املستقبلية» ،اعتذر َس ْي َجري عن عدم
ّ
الخوض في الحديث في الوقت الراهن

ّ
ّ
حاليًا».
ألنه «على سفر في واشنطن
ـورات
و ّي ـش ـه ــد امل ـ ّـيـ ــدان ال ـ ـسـ ــوري تـًـط ـ ّ
مباشرة ،لكنها
عــدة ال تتعلق ّ بإدلب ً
ـري ــا مــرت ـب ـطــة ب ـه ــا .ومــن
ت ـب ــدو ج ــوه ـ
بــن تلك الـتـطــورات يبرز االستهداف
ّ
العسكرية،
املـتـكــرر لـقــاعــدة حميميم
ّ
بـمــا يـنـطــوي عليه مــن رســائــل نــاريــة

يشكل مطار أبو
ّ
الضهور العسكري بوصلة
للعمليات
أولى
ّ

إل ــى مــوس ـكــو ،وت ـبــدو أك ـبــر م ــن ق ــدرة
ّ
املجموعات املسلحة ٌ على توجيهها.
ّ
كــذلــك ي ـبــرز اس ـت ـهــداف نـ ــاري مباشر
تـ ـع ـ ّـرض ل ــه رتـ ــل ع ـس ـكــري ت ــرك ــي فــي
ري ــف حـلــب الـشـمــالــي ال ـغــربــي بينما
ك ـ ــان م ـن ـط ـل ـقــا ن ـح ــو ك ـف ــرل ــوس ــن فــي
ريــف إدلــب الشمالي الشرقي .وقالت
ُ
ّ ّ
ميدانية إن الرتل قد استهدف
مصادر
بقذائف «آر بي جي» مجهولة املصدر
ّأدت إلـ ــى إعـ ـط ــاب آل ـ ّـي ــة واحـ ـ ــدة على
ّ
األق ــل ،فيما أك ــدت م ـصــادر أخ ــرى أن
«تـ ـض ـ ّـرر اآلل ـي ــة ق ــد ن ـجــم ع ــن انـفـجــار
لـ ـغ ــم أرض ـ ـ ـ ـ ـ ــي» .وي ـ ــواص ـ ــل ال ـج ـي ــش

يفرض البحث
«محل
عن
ّ
واشنطن
من اإلعراب»
نفسه على
أي قراءة
للمشهد في
إدلب (أ ف ب)

الـتــركــي حـشــد الـتـعــزيــزات فــي محيط
ع ـفــريــن ،م ــع اس ـت ـم ــرار وس ــائ ــل إع ــام
ّ
تركية في الترويج لـ«عملية عسكرية
كبيرة» هناك .ووسط هذه التعقيدات
ّ
التقدم
واصــل الجيش الـســوري أمــس
ف ــي ريـ ــف إدل ـ ــب ال ـج ـنــوبــي ال ـشــرقــي،
مستفيدًا مـ ّـن املـكـســب االسـتــراتـيـجــي
امل ـه ــم امل ـت ـم ــث ــل ب ـب ـل ــدة س ـن ـج ــار ال ـتــي
ّ
تحولت سريعًا إلى نقطة ارتكاز نحو
مكاسب أخرى .ويوحي مسار املعارك
ّ
ب ـ ــأن م ـط ــار أبـ ــو ال ـض ـه ــور الـعـسـكــري
ّ
ّ
للعمليات التي
يشكل بوصلة أول ــى
بــاتــت بـحـلــول م ـســاء أم ــس عـلــى بعد
قــرابــة ع ـ ٌشــرة كـيـلــومـتــرات م ـنــه .فيما
ـان محتمل
يبرز هــدف استراتيجي ّثـ ٍ
ع ـلــى ه ــذا املـ ـس ــار ،وي ـت ـمــثــل ب ــاإلف ــادة
م ــن املـ ـط ــار ل ــان ـط ــاق ن ـح ــو مـنــاطــق
سـيـطــرة الـجـيــش وحـلـفــائــه ف ــي ريــف
ح ـل ــب ال ـج ـن ــوب ــي الـ ـغ ــرب ــي (ع ــزي ـ ّ
ـزي ــة
والـ ـح ــاض ــر) م ــع م ــا ي ـع ـن ـيــه ذلـ ــك مــن
ضــرب ّأول األط ــواق فــي معركة إدلــب.
وس ـي ـكــون م ــن ش ــأن ال ـط ــوق امل ــذك ــور،
ُ
إذا مــا ف ــرض ،أن يـعــزل مناطق تحت
س ـي ـط ــرة امل ـج ـم ــوع ــات امل ـس ـل ـح ــة بــن
ريفي حلب الجنوبي الغربي وإدلــب
ال ـش ـمــالــي ال ـش ــرق ــي .وت ـب ــدو عـمـلـيــات
الجيش السوري وحلفائه راهنًا أشبه
ـوات أولـ ــى عـلــى طــريــق املـعــركــة
ب ـخ ـطـ ٍ
الـكـبــرى ،وم ــن املـ ّ
ـرجــح أن م ـســارًا آخــر
ّ
للمعارك مرشح للتدشني في مراحل
ق ــادم ــة وت ـش ـيــر بــوصـلـتــه إل ــى ات ـجــاه
مـعــاكــس فــي ري ــف إدل ــب ال ـغــربــي ،وال
سـ ّـي ـمــا مــدي ـنــة ج ـســر ال ـش ـغ ــور .ومــن
ش ــأن ه ــذا التقسيم أن يتيح اح ـتـ ً
ـواء
ألي ه ـج ـم ــات ارتـ ـ ـ ّ
م ـس ـب ـقــا ّ
ـداديـ ـ ــة ّ قــد
ّ
ّ
تفكر املجموعات املسلحة فــي شنها
ً
م ـس ـت ـق ـبــا انـ ـط ــاق ــا مـ ــن إدل ـ ـ ــب نـحــو
املحافظات املجاورة (حماه والالذقية
ب ـش ـك ــل خـ ـ ـ ـ ــاص) .وع ـ ـلـ ــى ال ـ ــرغ ـ ــم مــن
ّ
ع ــدم ت ــواف ــر م ـع ـلــومــات م ــؤك ــدة ،غير
ّ
أن ت ـط ــورات إدل ــب الــراه ـنــة قــد تكون
انعكاسًا ملــا جــرى الـتــوافــق عليه بني
العـ ـب ــي «أسـ ـت ــان ــا» اإلق ـل ـي ـم ـيــن وراء
ّ
الـ ـك ــوالـ ـي ــس .وي ـ ـعـ ــزز ه ـ ــذا االح ـت ـم ــال
ان ـ ـه ـ ـمـ ــاك أن ـ ـ ـقـ ـ ــرة ك ـ ـلـ ـ ّـيـ ــا فـ ـ ــي ت ـع ــزي ــز
حضورها في الريف الشمالي إلدلب،
ومـ ــراق ـ ـبـ ــة تـ ـق ــدم الـ ـجـ ـي ــش وح ـل ـف ــائ ــه
بصمت.

كسر حصار إدارة المركبات في حرستا
 ...وإشغال فاشل من المسلحين في جوبر
كسر الجيش السوري
الطوق حول إدارة المركبات
في حرستا ،شمال شرق
مكن
دمشق ،أمس ،وهو ما ّ
إمداد عناصر الحامية داخلها،
بما يحتاجون إليه لمتابعة
عملياتهم ،إلى جانب إخالء
الجرحى للعالج
دمشق ــ مرح ماشي
يـتــوقــف ضـجـيــج ازدح ـ ــام الـعــاصـمــة
السورية في حضرة ُسيارات إسعاف
ت ـمـ ّـر ب ــن الـفـيـنــة واألخـ ـ ـ ــرى .يـتـبــادل
س ـك ــان دم ـش ــق خــال ـهــا ن ـظ ــرات قلق
ت ـش ـيــر إلـ ــى ع ـن ــف امل ـ ـعـ ــارك ال ـقــري ـبــة،
الدائرة على جبهة إدارة املركبات في
حــرس ـتــا ،ش ـمــال ش ــرق دم ـش ــق .خبر
إن ـقــاذ حـيــاة  30مـصــابــا مــن عناصر
الجيش داخل مبنى اإلدارة ،ليل أول
من أمس ،جلب الراحة إلى يوم دمشق

املشمس .فمع ساعات الصباح األولى
كان الجيش قد فتح طريقًا إلى مباني
اإلدارة ،وتمكن مــن إخ ــاء املصابني
وإم ـ ــداد عـنــاصــر الـحــامـيــة بـمــا يـلــزم
لـ ــاس ـ ـت ـ ـمـ ــرار .ه ـ ـجـ ــومـ ــات م ـت ـتــال ـيــة
ملسلحي «جـبـهــة ال ـن ـصــرة» و«فـيـلــق
ال ــرحـ ـم ــن» وح ـل ـف ــائ ـه ـم ــا ،اس ـت ـم ــرت
أمس ،على خطوط الجيش الدفاعية
ف ــي حــرس ـتــا ،م ــن دون أن تـحـقــق أي
اختراق حتى اللحظة .الجيش الذي
ّ
حصن دفاعاته في وجــه املهاجمني،
ب ـم ــا ف ـي ـه ــا م ـب ـن ــى إدارة امل ــركـ ـب ــات،
جـعــل م ــن املـعـهــد الـفـنــي رأس حــربــة
اس ـت ـعــدادًا لـهـجــومــات م ـضــادة ،نحو
مديرا وأطــراف حرستا ،مع استمرار
تحصني محيطه .وعلى الرغم من نفي
املسلحني ،عبر وسائل إعالمهم ،فإن
األوضاع امليدانية انقلبت ضدهم ،إذ
ُ
كشف عن مصير  100من مقاتليهم،
وق ـع ــوا م ــا ب ــن أس ـيــر وق ـت ـيــل ،س ــواء
خ ــال الـضــربــات الـجــويــة املتواصلة
أو معارك االقتحام منذ بــدء املعركة
املـشـتـعـلــة ،م ــع نـهــايــة ال ـع ــام الـفــائــت.
وفــي املقابل نشرت صفحات موالية
ل ـل ـج ـيــش ،قــائ ـمــة ب ــأس ـم ــاء ال ـش ـهــداء

الــذيــن قـضــوا خــال امل ـعــارك ،مــن غير
تــوافــر إحـصــائـيــة دقـيـقــة عــن عــددهــم
ال ـف ـع ـل ــي .ووفـ ـ ــق مـ ـص ــادر م ـيــدان ـيــة،
ّ
يصر
ف ــإن م ـحــاوالت الـتـطــويــق الـتــي
املسلحون على تنفيذها ،لم تمنحهم
أي ت ـق ــدم ج ــدي ــد ع ـلــى جـبـهــة املـعـهــد
الفني ،إذ لم يتراجع عناصر الجيش
تـ ـح ــت وط ـ ـ ـ ــأة املـ ـ ـ ــدرعـ ـ ـ ــات امل ـف ـخ ـخ ــة

سيعمل الجيش على
تأمين محيط الطريق
المفتوح نحو «اإلدارة»
واالنـتـحــاريــن ،حيث جــرى التعامل
مـعـهــم ق ـبــل ال ــوص ــول إل ــى أهــداف ـهــم.
وفـ ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ت ـش ـيــر امل ـص ــادر
ذاتها إلى عدم تمكن أية آلية عسكرية
للجيش ال ـســوري مــن الــوصــول إليه
بعد ،بسبب كثافة النار من الخطوط
املعادية ،التي يجري استهدافها عبر
ضــربــات مكثفة مــن س ــاح املدفعية.
وتلفت املصادر إلى تقدم املشاة على
محاور مــوازيــة ،بهدف تأمني املعهد

الفني وإدارة املركبات.
ول ـ ـ ــم يـ ـغ ــب الـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــران ال ـ ـحـ ــربـ ــي عــن
سـ ـم ــاء الـ ـع ــاصـ ـم ــة ،ح ـي ــث اس ـت ـه ــدف
مراكز انطالق الهجمات املقابلة ،في
محاولة لتخفيف الضغط من مراكز
ّ
تجمع املسلحني في حرستا وعربني.
ّ
وم ــع مــواص ـلــة ال ـج ـيــش ص ــد هـجــوم
املسلحني وتأمني نقاط تمركزه تباعًا،
تمكن مــن تــدمـيــر آلـيـتــن عسكريتني
عــائــدتــن إلــى املسلحني فــي حرستا،
قــرب املــدخــل الـقــديــم إلدارة املــركـبــات،
ح ـيــث ق ـتــل أف ـ ــراد طــاق ـم ـه ـمــا .ويــؤكــد
مصدر ميداني أن العملية متواصلة
مبنى َّاألمــن الجنائي
لتأمني محيط
ُ
وال ـ ـطـ ــريـ ــق ال ـ ـ ــذي ش ـ ـ ــق ح ــديـ ـث ــا لـفــك
الـطــوق عــن إدارة املــركـبــات ،بما فيها
املعهد الفني .وشهدت شــوارع َّ
حيي
العجمي والحدائق اشتباكات عنيفة،
األمـ ــر الـ ــذي غ ـ ّـيــر م ــن م ـي ــزان املـعــركــة
ّ
إلـ ــى مـصـلـحــة ال ـج ـي ــش ،وولـ ـ ــد حــالــة
م ــن االط ـم ـئ ـنــان إل ــى خ ـطــوط تـمــاســه
ال ـحــال ـيــة .وأف ـض ــت االش ـت ـبــاكــات إلــى
توسع الجيش في محيط مبنى األمن
ال ـج ـنــائــي وال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ع ــدد من
كتل األبنية حوله .ووفق العسكريني

في املنطقة ،فــإن الجيش استفاد من
هدوء جبهات الغوطة الغربية أخيرًا،
حيث تفرغت قــواتــه لقتال «النصرة
وح ـل ـفــائ ـهــا» ف ــي ال ـغ ــوط ــة ال ـشــرق ـيــة.
ويشير األداء العسكري فــي حرستا
والكثافة النارية الهائلة ،إلى إصرار
ال ـج ـيــش ع ـلــى تــأمــن كــامــل حــرسـتــا،
الخاصرة الشمالية الشرقية للمدينة،
وم ـف ـتــاح مــدخ ـل ـهــا ،واالسـ ـتـ ـف ــادة من
تـمــركــز ال ـق ــوات عـلــى أع ـلــى مبانيها،
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـكـ ـش ــف ت ـ ـمـ ــوضـ ــع م ـس ـل ـحــي
املنطقة وتقطع خطوط إمدادهم بني
زملكا وعربني .ويتطلع العسكريون
ن ـحــو اس ـت ـم ــرار الـعـمـلـيــة الـعـسـكــريــة
حتى فتح الطريق الدولي ،الذي يربط
دم ـش ــق بــال ـش ـمــال ،ب ـعــد س ـن ــوات من
املعاناة بسبب القنص املستمر .يأتي
ذلك كله بالتزامن مع هجوم مسلحي
«فـيـلــق الــرح ـمــن» عـلــى ن ـقــاط تمركز
الـجـيــش فــي حــي جــوبــر امل ـج ــاور ،في
م ـحــاولــة لـتـشـتـيــت دف ــاع ــات الـجـيــش
وتخفيف الضغط عــن املسلحني في
حرستا .كذلك سقطت قذيفتا هــاون
على حي باب توما ،ما أدى إلى جرح
امرأة ،إضافة إلى أضرار مادية.

