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تقرير

ّنبل والزهراء تستقبالن
ُمنقذيهما ...وماير نحو السقوط

إردوغان يالحق األسد
في أميركا الالتينية!
اسطنبول ــ حسني محلي
ّ
استغل الرئيس التركي رجــب طيب
إردوغ ـ ـ ــان زي ــارات ــه ل ـكــل م ــن تشيلي
ّ
ليسوق ألفكاره
والبيرو واإلكــوادور
ال ـخ ــاص ــة ب ـس ــوري ــا ،وب ـش ـكــل خــاص
م ـ ـعـ ــاداتـ ــه ل ـل ــرئ ـي ــس ب ـ ـشـ ــار األسـ ـ ــد.
وك ــان خـطــابــه ي ــوم أم ــس ف ــي إح ــدى
جامعات البيرو التي منحته شهادة
الــدكـتــوراهّ ،تلخيصًا لهذا التسويق
املـكـثــف وك ــأن ــه يـتـحــدث إل ــى الشعب
التركي ،إذ نقلت محطات التلفزيون
التركية خطابه على الهواء مباشرة.
فقد خصص إردوغان معظم خطابه
مل ــوض ــوع س ــوري ــا ،وقـ ــال «إن األس ــد
يقتل شعبه يوميًا وهو الــذي أسس
داع ــش ويتحالف مــع حــزب االتـحــاد
الديموقراطي الكردي السوري ،وجاء
بوتني الى سوريا ليدعم هذا القاتل
وهو أيضًا يقتل الشعب السوري وال
يـحــارب داع ــش» .وعكست خطابات
الرئيس التركي في أميركا الالتينية،
املـتـضــامـنــة مــع دم ـشــق ،امل ــأزق الــذي
وصل إليه في سياساته في سوريا،
وخاصة بعد التدخل الروسي حيث
لم يستطع أن يحرك ساكنًا مع تقدم
الجيش ال ـســوري فــي ريــف الالذقية
الشمالي.
وك ـ ـ ــان إردوغ ـ ـ ـ ـ ــان ورئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ــوزراء
أحمد داود أوغلو قد «أقاما القيامة
وأق ـعــدوهــا» مـنــذ ب ــدء العمليات في
تـلــك املـنـطـقــة ،وق ــاال للشعب التركي
إنهما لــن يسمحا بــاقـتــراب الجيش
ال ـس ــوري مــن ال ـح ــدود الـتــركـيــة ،كما
أنهما سيدافعان عن مئات اآلالف (!)
من التركمان املوجودين في املنطقة
(ت ـ ـبـ ـ ّـن أنـ ـه ــم حـ ــوالـ ــى  ٥آالف فـقــط
لـجــأوا الــى تركيا األسـبــوع املــاضــي،
كما تبني أن مجموع عــدد التركمان
ال ـســوريــن ال ــذي ــن ل ـج ــأوا ال ــى تركيا
خالل السنوات الخمس هو  ٢٠ألفًا،
ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي ك ــان ف ـيــه الـســاســة
األتـ ـ ـ ـ ــراك يـ ـتـ ـح ــدث ــون عـ ــن  ٣م ــاي ــن
تركماني) .كما أكد إردوغان ضرورة
م ـش ــارك ــة م ـم ـث ـل ـي ـهــم ف ــي م ـبــاح ـثــات
جـنـيــف .وه ــو املــوضــوع ال ــذي سافر
من أجله رئيس الــوزراء داود أوغلو
الـ ــى الـ ــريـ ــاض فـ ـج ــأة ،وم ـع ــه رئـيــس
األركـ ــان خـلــوصــي آك ــار وه ــو بــالــزي
القتالي .وهو ما فسره املحللون هنا
بــأنــه إش ــارة مــن أنـقــرة للملك محمد
ّ
بـ ــن س ـل ـم ــان ب ـ ـ ــأن ال ـج ـي ــش ال ـت ــرك ــي

تحت إمرته في أي مهمة قتالية في
اليمن أو ســوريــا أو الـعــراق .وجلس
الجنرال آكــار على يسار امللك ،وكان
على يمينه داود أوغلو الــذي التقى
أي ـضــا م ــع وف ــد امل ـع ــارض ــة ال ـســوريــة
قبل مـغــادرتــه الــى جنيف ،وتباحث
م ـع ــه «ت ـك ـت ـي ـك ــات امل ــرحـ ـل ــة ال ـق ــادم ــة
فــي امل ـف ــاوض ــات» ،وذل ــك بالتنسيق
والتعاون مع املسؤولني السعوديني،
ومن قبلهم القطريني الذين ال تنقطع
االتصاالت معهم أبدًا.
وجــاء هجوم إردوغ ــان العنيف على
األمـ ــم امل ـت ـحــدة م ــن ال ـب ـيــرو ليعكس
مدى فشل السياسة التركية حتى في
موضوع جنيف ،حيث استنكر قرار
املوفد األممي ستيفان دي ميستورا
تــأج ـيــل امل ـبــاح ـثــات الـ ــى  ٢٥ش ـبــاط.
وه ـ ــو مـ ــا اعـ ـتـ ـب ــره إردوغ ـ ـ ـ ـ ــان «م ـنــح
امل ــزي ــد م ــن ال ــوق ــت لـلـنـظــام ال ـســوري
لقتل شعبه» .وقصد بذلك العمليات
الـعـسـكــريــة ال ـتــي ي ـقــوم بـهــا الجيش
الـ ـس ــوري لـلـسـيـطــرة ع ـلــى م ــا تبقى

استنكر إردوغان
تأجيل المباحثات إلى
 ٢٥شباط

سوريا

مــن ق ــرى صـغـيــرة فــي ري ــف الــاذقـيــة
الـ ـشـ ـم ــال ــي ،وإحـ ـ ـكـ ـ ــام الـ ـ ـط ـ ــوق عـلــى
حلب وقطع خطوط اإلمــداد التركية
الـ ــى ال ـج ـم ــاع ــات اإلره ــابـ ـي ــة .وفـشــل
إردوغ ـ ـ ــان وداود أوغـ ـل ــو ،ق ـبــل ذل ــك،
فــي إق ـنــاع نــائــب الــرئـيــس األمـيــركــي
ج ـ ــو ب ـ ــاي ـ ــدن خـ ـ ــال زيـ ـ ــارتـ ـ ــه تــرك ـيــا
بضرورة التنسيق في موضوع منع
«وحدات حماية الشعب» الكردية من
ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ال ـشــريــط ال ـح ــدودي
من جرابلس حتى القامشلي ،حيث
ه ــدد امل ـس ــؤول ــون األتـ ـ ــراك بــالـتــدخــل
ال ـع ـس ـكــري امل ـب ــاش ــر ف ــي حـ ــال عـبــور
األك ـ ــراد نـهــر ال ـف ــرات بــاتـجــاه منبج،
ومنها الى جرابلس.
ودون أن يـمـنــع هـ ــذا ال ـف ـشــل بعض
املـ ـحـ ـلـ ـل ــن لـ ـلـ ـح ــدي ــث عـ ـ ــن مـ ـغ ــام ــرة
إردوغ ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة م ـح ـت ـم ـلــة فـ ــي س ــوري ــا
إلنقاذ ما تبقى من مواقع املعارضة
قبل  ٢٥الشهر الجاري ،حتى يتسنى
لـ ــوفـ ــد امل ـ ـعـ ــارضـ ــة أن ي ـج ـل ــس عـلــى
ط ــاول ــة املـ ـف ــاوض ــات وبـ ـي ــده أوراق
الـسـيـطــرة عـلــى أكـبــر ع ــدد ممكن من
املدن والقرى واملواقع االستراتيجية.
كذلك يشير املحللون إلــى الضغوط
ال ـت ــي ي ـت ـع ــرض ل ـه ــا ح ـل ـي ـفــا تــرك ـيــا،
الرياض والدوحة من قبل واشنطن
الـتــي يـبــدو أنـهــا اتفقت مــع موسكو
حـ ـ ـ ـ ــول م ـ ـج ـ ـمـ ــل األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ال ـ ـخـ ــاصـ ــة
بـمـسـتـقـبــل األزم ـ ـ ــة الـ ـس ــوري ــة ،ال ـتــي
ي ـ ــراه ـ ــن إردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ــان عـ ـل ــى م ـس ـت ـق ـبــل
تطوراتها بعدما خسر كــل أوراقـهــا
وبشكل خــاص بعد االتـفــاق الغربي
مع طهران وانفتاح الرئيس روحاني
على العواصم الغربية.
ك ــذل ــك ،ي ـع ــرف ال ـج ـم ـيــع أن الــرئـيــس
فــادي ـم ـيــر ب ــوت ــن ي ـت ـصـ ّـيــد ال ـفــرص
لــانـتـقــام مــن إردوغ ـ ــان ال ــذي أسقط
"طــائــرتــه" دون أي مـبــرر ،كما يعرف
هــؤالء أن واشنطن غير مرتاحة من
سياسات إردوغان على صعيد امللف
الـكــردي ،حيث االشتباكات العنيفة
في املدن الكردية جنوب شرق البالد.
وجـ ـ ــاءت زيـ ـ ــارة مـ ــاك جـ ـ ــورك ،ممثل
الرئيس باراك أوباما الى منطقة عني
الـعــرب ،ولـقــاؤه مع قـيــادات «وحــدات
ح ـمــايــة ال ـش ـع ــب» ال ـك ــردي ــة «حـلـيـفــة
أمـ ـي ــرك ــا فـ ــي ح ــرب ـه ــا ضـ ــد داعـ ـ ــش»،
إشارة جديدة من واشنطن للرئيس
إردوغان الذي يصف هذه «الوحدات»
بــأنـهــا إرهــاب ـيــة بــاعـتـبــارهــا ام ـتــدادًا
لحزب العمال الكردستاني.

استقبل أهالي ّنبل والزهراء عناصر الجيش والمقاومة بالورد
والزغاريد ،في حين تتوقع المصادر الميدانية سقوط بلدة ماير
المجاورة خالل الساعات القادمة
حلب ـ مرح ماشي
ال تهدأ الهواتف أثناء االستعداد لدخول القوات البرية إلى بلدتي ّنبل
والــزهــراء ،شمال غرب حلب ،ضمن مواكب ّ
سيارة استقبلها أهالي
املنطقة بـحـفــاوة .الـطــريــق إلــى املنطقة ليس نــزهــة أبـ ـدًا ،إذ يتعرض
املارة عبر الطريق الزراعي الفاصل بني البساتني لقذائف املسلحني.
إصابات طفيفة بني إعالميني يتبعون لوسائل إعــام محلية جراء
سقوط قذائف متفرقة ،على الطريق املؤدي إلى البلدتني.
ال يصدق األهالي عيونهم ،حيث تدخل القوات من املدخل الرئيسي
إلى نطاق البلدتني.
العلم ال ـســوري وص ــور الــرئـيــس بـشــار األس ــد وأم ــن عــام حــزب الله
السيد حسن نصرالله تغطي كل شيء .زغاريد نساء ّنبل والزهراء
تكاد تعلو على أصوات الرصاص.
يدخل أول عناصر الجيش السوري وقــوات الحلفاء دخــول األبطال
املنقذين الــذيــن يستقبلهم املدنيون بــرش األرز وال ــورود .هــي ثالث
سـنــوات ونصف سنة مــن األســر خــارج حــدود الــدولــة .املــوت يحيط
باملنطقة من كل حدب وصــوب ،لكن الزهراء وجارتها ّنبل صمدتا.
تمضي السيارات داخل شوارع البلدتني حاملة العلم السوري ،فيما
يحتل الـعـنــاق جميع املـشــاهــد بــن األهــالــي املستقبلني أقــاربـهــم مع
عناصر الجيش ورفاقهم.
ّ
 70ألفًا من املدنيني ،بينهم املئات ِممن حملوا لواء الدفاع عن البلدتني،
ضمن محيط مشتعل .إصــابــات عــدة وقـعــت بــن صـفــوف املدنيني
املحتفلني بالنصر األخـيــر ،جــراء سقوط قــذائــف مصدرها بيانون
القريبة ،الواقعة تحت سيطرة املسلحني.
 13غارة جوية على مواقعهم في بيانون ورتيان وحيان وماير كانت
كفيلة بإكمال عرس األهالي .ترد األنباء من الجيش السوري مساء
أمــس بسقوط ماير نــاريــا ،مــا يعني إعــان سقوطها الفعلي خالل
الساعات القادمة .أخبار ميدانية جديدة أيضًا عن انسحاب أغلب
مسلحي كفرنايا ،الواقعة شمال ّنبل والزهراء .وألقت اللجان الشعبية
القبض على  3مسلحني ،أمــس ،في محيط البلدتني الخارجتني من
الحصار ،في حني ّدمــر الجيش دبابة للمسلحني في ماير ،ما أدى
إلــى مقتل وجــرح طاقمها« .سقوط ماير يعني رفــع عــبء ثقيل عن
ّنبل والزهراء» ،تقول مصادر ميدانية .وتشير إلى أن سيطرة األكراد
على قريتي الزيارة والخريبة الواقعتني على تماس مباشر مع ّنبل
والزهراء من الجهة الجنوبية الشرقية تريح الجبهة املفتوحة.
وتؤكد املـصــادر أن فك الحصار ال يعدو كونه طريقًا عسكريًا ،إذ
لم يتم تأمني طريق للمدنيني بعد .ومساء أمــس ،وصلت أول قافلة
مساعدات من الحكومة السورية عبر الهالل األحمرّ ،
محملة بمواد
طبية إلى البلدتني.

مشهد ميداني

ّ
إزالة حواجز داخل الالذقية على وقع التقدم في الريف
سائر اسليم
مـ ـع ــارك ض ــاري ــة ي ـخــوض ـه ــا ال ـج ـيــش
ال ـســوري لـلـتـقــدم بــاتـجــاه آخ ــر معاقل
الـفـصــائــل املسلحة فــي ري ــف الــاذقـيــة
الشمالي ،وذلــك مــع استمرار العملية
العسكرية شمالي درعا للسيطرة على
بلدة عتمان.
ّ
وي ـت ـغ ـي ــر الـ ـخ ــط ال ـب ـي ــان ــي لـلـخــريـطــة
ال ـع ـس ـكــريــة ب ــن ال ـح ــن واآلخ ـ ـ ــر عـلــى
امل ـح ــور امل ـ ــؤدي إل ــى ب ـلــدة كـنـسـبــا في
ريف الالذقية الشمالي ،نتيجة معارك
الـ ـك ــر وال ـ ـفـ ــر الـ ـت ــي ت ـش ـه ــده ــا مـنـطـقــة
االش ـت ـب ــاك ــات .وق ـ ــال م ـص ــدر م ـيــدانــي
ّ
لـ«األخبار» إن «املسلحني لم يتوقفوا
عـ ــن اسـ ـتـ ـق ــدام الـ ـتـ ـع ــزي ــزات مـ ــن ري ــف
إدلــب الغربي عبر الـطــرق الـقــادمــة من
اليونيسية وبــدامــا لتثبيت مواقعهم

يواصل الجيش ّ
تقدمه
في بلدة عتمان،
شمالي مدينة درعا

امل ـت ـب ـق ـي ــة فـ ــي الـ ـجـ ـب ــال ال ـس ــاح ـل ـي ــة»،
ّ
مـشـيـرًا إلــى أن «جبهتي آرا وطعوما
فــي محيط كنسبا لــم يتمكن الجيش
الـ ـس ــوري م ــن ال ـت ـث ـب ـيــت فـيـهـمــا حـتــى
اآلن ،إذ ما زالتا نقطة اشتباك مستمر،
ويسعى منهما الجيش للسيطرة على
تــال جبل ال ــروس املـشــرفــة على بلدة
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كنسبا» .وأضــاف املصدر أن «عناصر
الجيش والفصائل املؤازرة له تخوض
اشتباكات عنيفة على أكثر من محور
فــي جبهتي جبل األك ــراد والـتــركـمــان،
بـ ـه ــدف اسـ ـتـ ـن ــزاف امل ـس ـل ـح ــن وق ـطــع
خطوط إمدادهم».
م ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،أصـ ـ ـ ــدرت «ال ـل ـج ـنــة
األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة» فـ ـ ــي مـ ـح ــافـ ـظ ــة الـ ــاذق ـ ـيـ ــة
ق ــرارًا يـقـضــي بـفـتــح ع ــدة ط ــرق مغلقة
بالحواجز االسمنتية وتسهيل حركة
السيارات لتخفيف عمليات االزدحام.
وقـ ــال م ـص ــدر م ـس ــؤول ف ــي املـحــافـظــة
ّ
لـ«األخبار» إن القرار جاء بعد اجتماع
أم ـ ـنـ ــي وت ـل ـب ـي ــة ل ـط ـل ـب ــات امل ــواطـ ـن ــن
ال ــذي ــن رأوا ف ــي انـ ـتـ ـص ــارات الـجـيــش
ف ــي ريـ ــف ال ــاذق ـي ــة س ـب ـبــا للتخفيف
مــن الـحــواجــز .وأش ــار املـصــدر إلــى انه
تـمــت عملية إزالـ ــة ع ــدد مــن الـحــواجــز

االسمنتية واإلبـقــاء على بعضها في
محيط املؤسسات األمنية والعسكرية
والدوائر الرسمية ،بينما الطرق باتت
مفتوحة على جهتي اإلياب والذهاب.
وأما في درعا ،فال يزال الجيش السوري
يتقدم في بلدة عتمان ،شمالي مدينة
درعا ،مسيطرًا على عدة كتل إضافية
بــات ـجــاه مـبـنــى املـجـلــس امل ـح ـلــي ،كما
سيطر عـلــى ع ــدة نـقــاط عـلــى الطريق
الـ ــواصـ ــل ب ــن ع ـت ـم ــان وداع ـ ـ ـ ــل .وق ــال
ّ
مصدر ميداني لـ«األخبار» إن العملية
الـعـسـكــريــة مـسـتـمــرة لـلـسـيـطــرة على
البلدة بمساندة سالح الجو الروسي
ال ـ ــذي اس ـت ـه ــدف أك ـث ــر م ــن  20مــوقـعــا
للمسلحني ،باإلضافة إلى تدميره رتل
سيارات مــؤازرة قادمًا من بلدة طفس
عـبــر ال ـطــرق ال ــزراع ـي ــة .وك ــان الجيش
قــد ب ــدأ عمليته لـلـسـيـطــرة عـلــى بلدة

عتمان بالهجوم عليها من  3محاور.
ول ـب ـلــدة عـتـمــان أهـمـيــة اسـتــراتـيـجـيــة
كونها بــوابــة مدينة درع ــا الشمالية،
وتقع على أوتــوسـتــراد دمشق ـ ـ درعــا
القديم ال ــذي يـهــدف الجيش الـســوري
إلى إعادة فتحه واستخدامه.
وف ـ ـ ــي حـ ـ ـم ـ ــاة ،ق ـ ـ ــال م ـ ـصـ ــدر م ـي ــدان ــي
ّ
ل ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» إن الـ ـجـ ـي ــش اس ـت ـق ــدم
ت ـع ــزي ــزات ج ــدي ــدة إل ــى جـبـهــة الــريــف
ال ـج ـنــوبــي ل ـل ـس ـي ـطــرة ع ـلــى م ــا تـبـقــى
مــن بلدة حربنفسة ،وذلــك الستكمال
ال ـع ـم ـل ـيــة الـ ـه ــادف ــة إلـ ــى ح ـص ــار ري ــف
حمص الشمالي وقطع خطوط إمداد
املسلحني .وأشار املصدر إلى أن جبهة
ريف حماة الشمالي ستعود قريبًا إلى
واجـهــة العمليات ،حيث بــدأ التمهيد
ال ـ ـجـ ــوي ع ـل ــى مـ ــواقـ ــع امل ـس ـل ـح ــن فــي
القرى الواقعة تحت سيطرتهم.

