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سوريا

الحدث
في اليوم الذي
أعلنت فيه القوات
العراقية تحرير كامل
محافظة ديالى من
تنظيم «داعش»،
طرد مسحلي
ُأعلن ُ
التنظيم من مدينة
عين العرب السورية
(كوباني) المحاذية
للحدود التركية.
نتيجة القتال الطويل
كانت محسومة
سلفًا .فالمقاتلون
األكراد خاضوا معركة
وجود في تلك
البقعة السورية،
وكانوا ينسقون مع
أقوى أسلحة الجو
في العالم ،وأكثرها
قدرة على استخدام
النيران والتدمير .ورغم
ذلك ،خاض «داعش»
المعركة التي انتهت
إلى النتيجة ذاتها
التي تحققت عقب
عدد من المعارك في
العراق (من محيط
بغداد إلى جرف الصخر
وصوال إلى ديالى)،
ً
ومعارك الجيش
السوري في دير الزور
وحقل شاعر النفطي:
تنظيم «داعش»
ليس قوة ال تقهر،
وباإلمكان مواجهته
ووقف تمدده
وهزيمته .صحيح أن
التنظيم لم يفقد
زخمه بعد ،وال خسر
حاضنته الشعبية،
لكن أعداءه باتوا
قادرين على احتوائه،
رغم قدرته على
مفاجأتهم .بعد هذه
الخسائر واالنتكاسات،
بات من الممكن
القول إن زمن صعود
«داعش» قد انتهى،
لكن معركة تدميره
ال تبدو قصيرة ،وقد
بدأت للتو

ّ
«داعش يتبدد»
في عين العرب:

انتهى زمن
الصعود؟

ّ
ّ
ُفي تأكيد جديد ،أن «زمن انتصارات داعش» ولى،
مني التنظيم أمس بهزيمة متعددة الدالالت في عين العرب.
مواقف مصادر التنظيم من التطورات تضاربت ،فيما بدا أن
جهات عدة تسعى إلى اإلفادة «المعنوية» من االنتصار

صهيب عنجريني
وفــي اليوم الثالث والثالثني بعد املئة
عادت عني العرب (كوباني) إلى سيطرة
أبـنــائـهــا بــالـكــامــل .الـهــزيـمــة الـتــي ُمني
بها تنظيم «الــدولــة اإلسالمية» ليست
ّ
األول ــى على األراض ــي الـسـ ّ
ـوريــة ،لكنها
األبــرز في هذا السياق حتى اآلن .فرغم
أن فشل اقتحامات التنظيم قد ّ
تكرر في
اآلونة األخيرة (في دير الزور ،وشاعر)
ّ
التحوالت التي ّ
مرت بها معركة
غير أن

ّ
ع ــن الـ ـع ــرب تـجـعـلـهــا م ــرش ـح ــة ب ـقـ ّـوة
ّ
لتتحول إلى نقطة فاصلة بني حقبتني،
ّ
ّ
ّ
بفعل رمزية استحقتها ،وال سيما في
ُ
ظل تضافر العوامل التي قد تجعل «ما
بعد كوباني» مختلفًا تمامًا ّ
عما قبلها،
ّ
سيتحول على األرجــح إلى
األمــر الــذي
ح ــاف ــز لـسـعــي كـثـيــر م ــن ال ـج ـه ــات إلــى
مـصــادرة انتصار عــن الـعــربّ ،
وادع ــاء
الفضل األساسي فيه .من هذا املنطلق
ُيـمـكــن تفسير املــوقــف ال ــذي ص ــدر عن
وزارة الدفاع األميركية أمس ،حيث نقلت

محطات رئيسية في المعركة
 16أيلول« :داعش» ّ
يشن هجومًا في ضواحي مدينة عني العرب.
 19أيلول :املسلحون يحققون تقدمًا كبيرًا ،ويسيطرون خالل يومني على نحو 60
قرية في محيط املدينة.
 23أيلول :قوات «التحالف» تغير للمرة األولى على مواقع
«داعش» في سوريا.
 6تشرين األول :املسلحون يدخلون عني العرب من
الشرق.
 10تشرين األول :املسلحون يسيطرون على «املربع
األمني» في املدينة.
 20تشرين األول :الواليات املتحدة تلقي للمرة األولى
أسلحة وذخائر للمقاتلني األكراد.
 31تشرين األول :نحو  150من عناصر البشمركة
القادمني من كردستان العراق يدخلون عني العرب.
 19كانون الثاني :املقاتلون األكراد يستعيدون السيطرة
على هضبة مشتة نور عند طرف املدينة ،التي صار
بإمكانهم من خاللها السيطرة على املدينة بالنار.
ً
 26كانون الثاني :إعالن السيطرة على املدينة سيطرة شبه كاملة ،واستمرار
«تنظيف بعض الجيوب».

من االحتفاالت في مدينة دياربكر التركية بتحرير مدينة عين العرب (أ ف ب)

تقارير إعالمية متطابقة عن املتحدث
باسم البنتاغون قوله« :لست مستعدًا
لـلـقــول إن الـنـصــر تحقق فــي املـعــركــة».
الـكــولــونـيــل سـتـيــف وارن ح ــرص على
تأكيد أن «املعركة مستمرة .لكن اعتبارًا
م ــن اآلن ،أع ـت ـقــد أن الـ ـق ــوات الـصــديـقــة
لديها قــوة الــدفــع» ،األم ــر ال ــذي يعكس
ح ــرص ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،وم ــا تمثله
بوصفها «رأس التحالف الدولي» على
ّ
إعالن االنتصار .وإذا كانت
«حقها» في
ّ
الغارات التي شنها «التحالف» قد ّأدت
دورًا ف ــي ال ـح ـ ّـد م ــن ت ـح ـ ّـرك ــات مقاتلي
«داع ــش» ،فالثابت أن هزيمة التنظيم
مــا كــانــت لتتحقق لــوال عـنــاد املقاتلني
قلب املــوازيــن
األك ــراد ،وإصــرارهــم على ّ ِ
تنضم إلى مناطق
بعد أن كادت املدينة
س ـل ـطــة «داع ـ ـ ــش» ف ــي أوج «ت ـ ـم ـ ـ ّـدده».
وف ــي تـصــريــح ملــراســل «األخ ـب ــار» أيهم
م ــرع ــي ،أكـ ــد ال ـن ــاط ــق ب ــاس ــم «وح ـ ــدات
ّ
حماية الشعب» بوالت جان أن «مدينة
كــوبــانــي بــاتــت م ـحــررة ،وه ــي بالكامل
تحت سيطرة وحدات حماية الشعب».
وأوضح أن «املعارك تتركز اآلن في قرى
حـلـنــج وت ــل حــاجــب وك ــازك ــا» .بـ ــدوره،
رئـ ـي ــس ه ـي ـئ ــة ال ـ ــدف ـ ــاع فـ ــي «امل ـج ـل ــس
الـتـنـفـيــذي ملقاطعة كــوبــانــي» عصمت

ّ
الشيخ حسن ،أكــد للمراسل ُأن «داعش
لم ينسحب من كوباني ،بل أجبر على
التراجع نتيجة الضربات القوية التي
ّ
تلقاها» .وبـ ّـن شيخ حسن «أن معارك
الــريــف ب ــدأت ،ال ـقــوات الـكــرديــة ستطرد
داعش من  360قرية يسيطر عليها اآلن
كما طردته من املدينة» .املصدر أوضح
أن «الـتـنـسـيــق ع ـلــى األرض م ــع ق ــوات
التحالف كان له دور كبير في ّ
الحد من
قوة داعش وتحقيق النصر ،على الرغم
من املنعكسات السلبية للقصف الذي
خلف دمارًا كبيرًا» .وفي تصريح مماثل
أشـ ـ ــاد ال ـن ــاط ــق ب ــاس ــم ح ـ ــزب االتـ ـح ــاد
الديمقراطي نــواف خليل ب ــ«دور قوات
البشمركة وطيران التحالف في تحرير
مــدي ـنــة ك ــوب ــان ــي» ،م ــؤكـ ـدًا ف ــي الــوقــت
ّ
نـفـســه أن «ال ـف ـضــل األك ـب ــر ه ــو للقوى
االستراتيجية املتمثلة بوحدات حماية
الشعب واملرأة في تحرير املدينة».
ع ـلــى امل ـق ـلــب ًاآلخـ ـ ــر ،عـكـســت كــوالـيــس
«داعش» حالة من الفوضى ،والتضارب.
وراوح ـ ـ ـ ـ ـ ــت املـ ـ ــواقـ ـ ــف م ـ ــا ب ـ ــن اإلق ـ ـ ـ ــرار
بــالـهــزيـمــة وال ـت ـ ّ
ـوع ــد بــال ـثــأر ،وم ــا بني
محاولة اإليـحــاء بــأن مقاتلي التنظيم
ّ
نـ ــفـ ــذوا «ان ـس ـح ــاب ــا م ـح ـس ــوب ــا» ،وب ــن
ـدر س ــوريٌّ
إن ـكــار وق ــوع الـهــزيـمــة .م ـصـ ٌ

المشهد السياسي

َ
«موسكو» دون أضواء ...واألسد يسأل «مع من نتفاوض؟»
بعيدًا عن وسائل اإلعالم ،انطلقت أعمال
«منتدى» موسكو التشاوري الذي دعت
إليه روسيا بني الشخصيات املعارضة
ّ
ينضم
املشاركة ،لتستكمل اليوم ،قبل أن
إليها الوفد السوري الرسمي يــوم غد.
إجـ ــراء املـ ـش ــاورات بـعـيـدًا عــن التغطية
اإلعالمية ُيضفي «أجـ ً
ـواء هادئة بعيدًا
عن أخطاء محادثات جنيف التي كانت
على شكل دعاية واستعراض إعالمي»،
وفق ما أكدت وزارة الخارجية الروسية.
ً
ووصـ ـ ــل  28م ـم ـث ــا عـ ــن املـ ـع ــارض ــات
الـســوريــة وبـ ــدؤوا مـشــاوراتـهــم املغلقة
في مكان محايد دون أي تمثيل لدول
أخرى ،بينما تنحصر مهمة املساعدين
الذين يعرفونهم منذ فترة طويلة في
مساعدتهم فقط على البدء في الحوار

دون أن يكون املطلوب إقــرار أي وثيقة،
على أن يتفهم املعارضون أنهم يجب أن
يعيشوا فى سوريا دولة ذات سيادة في
ظــل وحــدة األراض ــي السورية وحماية
كـ ــل املـ ـجـ ـم ــوع ــات ،ح ـس ــب ال ـخ ــارج ـي ــة
الروسية أيضًا.
في م ــوازاة ذلــك ،كــان للرئيس السوري
بشار األسد كالم واضح عن مشاورات
ّ
موسكو ومسألة الـحــوار عــامــة ،إذ أكــد
فــي مقابلته املـنـشــورة أمــس فــي مجلة
«فورين أفيرز» أنه «ذاهبون إلى روسيا
وس ـن ـت ـف ــاوض ،ل ـكــن ه ـن ــاك سـ ــؤال آخــر
هـ ـن ــا :م ــع م ــن تـ ـتـ ـف ــاوض؟ األشـ ـخ ــاص
الــذيــن ستتفاوض معهم مــن يمثلون؟
ه ــذا هــو ال ـس ــؤال» .بــاعـتـقــاد األس ــد ،إن
«مشكلتنا في األزمــة الراهنة أن علينا

أن نـســأل عــن نـفــوذ هــذه األط ــراف على
األرض .عليك أن تـعــود إلــى مــا أعلنته
الجماعات املسلحة عندما قالت مــرارًا
إن هذه املعارضة ال تمثلنا .وعليه ومن
الناحية العملية ف ــإذا أردت أن تجري
حـ ــوارًا مـثـمـرًا ينبغي ل ـهــذا ال ـح ــوار أن
الجماعات
يجري بني الحكومة وهــذه
ّ
املسلحة» .واعتبر الرئيس السوري أنه
«ال يمكن أن تكون معارضة إذا كانت
مجرد دمى في أيدي قطر أو السعودية
أو أي بلد غربي ،بما في ذلك الواليات
ً
املتحدة ...أو تتلقى أمواال من الخارج».
فـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،أكـ ـ ــد وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
الروسي ،سيرغي الفروف ،أن مشاورات
م ــوس ـك ــو تـ ـه ــدف إلـ ـ ــى ت ــوف ـي ــر ســاحــة
للنقاش بني جميع األط ــراف السورية،

مشيرًا إلى أن املشاركني في املشاورات
مـتـفـقــون عـلــى ض ـ ــرورة إحـ ــال الـســام
ومحاربة اإلرهاب في سوريا.
ّ
ورأى الفروف أن «لقاء األطراف السورية
في موسكو ليس محادثات ،فاللقاءات
ال ـتــي سـتـجــري بـمـشــاركــة مـمـثـلــن عن
الـفـئــات املختلفة مــن املـعــارضــة تهدف
إل ــى ت ـقــديــم م ـكــان وس ــاح ــة للمناقشة
لـلـتــوصــل إل ــى مـنــاهــج وط ــرق مختلفة
وواحــدة للحديث ومناقشة املسألة مع
ممثلي الحكومة» .وشدد الفروف على
أن روسيا ستتابع جهودها مع مصر
والـ ـ ـ ــدول امل ـه ـت ـمــة ب ـح ــل األزم ـ ـ ــة بشكل
س ـل ـمــي لـتـهـيـئــة ظ ـ ــروف ت ـس ـمــح بـبــدء
حوار شامل تحت رعاية األمم املتحدة.
(األخبار ،سانا)

