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سوريا

ّ
الحدث بالرغم من تأكيد بعض األوس ــاط السياسية أن
تفاهمات كيري ـ الفــروف التي جــرى التوصل إليها
قبل أيــام في جنيف تضبط إيقاع التطورات الراهنة،
ّ
فإن رسالة دمشق الشديدة اللهجة إلى مجلس األمن
عادت لتطرح عددًا من التساؤالت عن الغزو األردوغاني
للشمال السوري الذي يبدو أنه دخل في مرحلة الصراع
الذي ال ّبد منه

الغزو األردوغاني يتمدد

معارك الشمال تختبر
تفاهمات جنيف
مـســودة االتـفـ ُـاق األمـيــركــي ـ ـ الــروســي
حول سوريا أنجزت خالل االجتماع
األخـ ـي ــر ب ــن جـ ــون ك ـي ــري وس ـيــرغــي
الفـ ــروف ،ولـكـنـهــا تنتظر التفاصيل
الـفـنـيــة إلق ــراره ــا م ــن ق ـبــل الـسـلـطــات
األع ـل ــى ف ــي ال ـب ـلــديــن .ه ــذا م ــا يــؤكــده
ّ
لـ ــ»األخـ ـب ــار» م ـصــدر سـيــاســي مطلع
عـلــى االتـ ـص ــاالت ال ـجــاريــة عـلــى خط
م ــوس ـك ــو ـ ـ ـ واشـ ـنـ ـط ــن ،وعـ ـل ــى دراي ـ ــة
بجديد املــواقــف الــروسـيــة مــن األزمــة
السورية.
م ـس ــودة االتـ ـف ــاق ،ال ـتــي تـطـلـبــت لـقـ ً
ـاء
اسـتـغــرق أكـثــر مــن عشر ســاعــات بني
ال ـ ــوزي ـ ــري ـ ــن ،ت ـت ـض ـمــن شـ ـق ــن :األول
عـ ـسـ ـك ــري ،وي ـت ـع ـل ــق ب ـت ـث ـب ـيــت وق ــف
إطـ ــاق ال ـن ــار بـشـكــل م ـل ــزم لـلـجـمـيــع،
وحشد القوى ،بشكل منسق ،ملحاربة
تنظيمي «داعش» و»جبهة النصرة».
ّ
وأما الثاني ،فسياسي ،تبقى إمكانية
ال ـش ــروع ف ــي تـنـفـيــذه ره ـنــا بتحقيق
الجانب العسكري ،وقاعدته وحدانية
ال ـح ــل ال ـس ـي ــاس ــي ف ــي سـ ــوريـ ــا ،عـلــى
أساس قرار مجلس األمن الدولي رقم
 ،)2015( 2254الــذي ّ
تحدث عن جسم
سياسي إلدارة «املرحلة االنتقالية».
ال ـت ـفــاه ـمــات األم ـي ــرك ـي ــة ـ ـ ـ ال ــروس ـي ــة،
الـ ـت ــي يـ ـب ــدو أن الـ ــوزيـ ــريـ ــن الف ـ ــروف
وك ـ ـيـ ــري قـ ــد ق ـط ـع ــا أش ـ ــواط ـ ــا ك ـب ـيــرة
فـ ــي بـ ـح ــث ت ـف ــاص ـي ـل ـه ــا ،كـ ـم ــا ي ـق ــول
امل ـص ــدر ال ـس ـيــاســي ،بـ ــدأت مالمحها

ت ـ ـت ـ ـضـ ــح ،س ـ ـ ـ ـ ــواء ف ـ ـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات
امل ـســؤولــن األمـيــركـيــن وال ـ ــروس ،أو
ف ــي ال ـت ـســري ـبــات ال ــروس ـي ــة ،وآخــرهــا
ما نشرته وكالة «إنترفاكس» من أن
مسودة االتفاق تتضمن فترة زمنية
م ـح ــددة بــال ـخــامــس ع ـشــر م ــن أي ـلــول
لتسليم مقاتلي حلب أسلحتهم ،على
أن تـلــي ذل ــك ضــربــات جــويــة ّ
منسقة
بني الواليات املتحدة وروسيا ملواقع
املجموعات اإلرهابية ،مثل «داعــش»
و»النصرة».
ّ
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،ل ـع ــل ّ أهـ ــم م ــا طــرأ
عـلــى املـشـهــد أم ــس ،تـمــثــل بــالــرســالــة
الـتــي تــوجـهــت بـهــا وزارة الخارجية
السورية إلى كل من األمني العام لألمم
املتحدة ورئيس مجلس األمن الدولي
م ــن جـ ـه ــة ،وبـ ـتـ ـق ـ ّـدم م ـج ـم ــوع ــات مــن
املسلحني (املرتبطني باالستخبارات
التركية) فــي ريــف حـمــاه الغربي من
جهة أخرى (وهو حدث قد يشير إلى
ّ
توسع في الدور التركي بدأ يظهر).
وحـمـلــت الــرســالــة ال ـســوريــة املوجهة
إلى مجلس األمــن لهجة شديدة ّ
ضد
«غ ــزو الـنـظــام الـتــركــي األردوغ ــان ــي»،
ّ
مـشـيــرة إل ــى أن «املـســرحـيــة الـتــي قــام
بـهــا الـنـظــام الـتــركــي بــدخــولــه مدينة
جرابلس والـتــي تمثلت بعدم إطــاق
رصاصة واحدة ضد داعش ،ال بل في
انضمام داع ــش إلــى الجيش التركي
وحـلـفــائــه مــن التنظيمات اإلرهــابـيــة

الحديث عن تفاهمات سورية ــ تركية هو تضخيم إعالمي مبالغ فيه (األناضول)

في الدخول إلى املدينة ،هو خير دليل
عـلــى ت ـع ــاون ه ــذا ال ـن ـظــام م ــع داع ــش
ومع الجماعات اإلرهابية األخرى».
وفي وقت كان من املنتظر فيه أن يصدر
ع ــن دم ـشــق امل ــوق ــف ال ــراف ــض لـلـغــزو،
ف ـمــن ج ـهــة أخـ ــرى م ــا زالـ ــت أح ــادي ــث
ّ
ت ــدور وتفيد ب ــأن ال ــدور الـتــركــي غير
بعيد عن دائــرة التفاهمات الروسية
األمـيــركـيــة .وعـلــى ه ــذا األسـ ــاس ،فــإن
ال ـح ــدي ــث ع ــن ف ــرض تــرك ـيــا «مـنـطـقــة
آمـ ـن ــة» ف ــي ج ــراب ـل ــس وم ـح ـي ـط ـهــا قد
يبقى ضـمــن ه ــذا الـسـيـنــاريــو خطوة
محدودة ،الهدف منها لجم االندفاعة
الـكــرديــة (بـعــد تحرير منبج مــن قبل
قــوات ســوريــا الديموقراطية) ،ومنع
األكراد من فرض أمر واقع في الشمال
السوري ،يعزز طموحاتهم الفدرالية.
وكـ ــانـ ــت ص ـح ـي ـفــة «يـ ـن ــي شـ ـف ــق» قــد
نشرت ،أول من أمس ،خريطة ميدانية
ح ــول «املـنـطـقــة اآلم ـن ــة» ال ـتــي تسعى
تــركـيــا إل ــى فــرض ـهــا ،وه ــي تـمـتــد من
جــرابـلــس عـنــد الـضـفــة الـغــربـيــة لنهر
الـفــرات شرقًا إلــى مدينة أعــزاز غربًا،
على مقربة من عفرين ،املعقل األكبر
لألكراد في شمال غرب سوريا.

وإذا كــان الـهــدف التركي فــي الظاهر
يـ ـنـ ـط ــوي عـ ـل ــى م ـ ـحـ ــاولـ ــة م ـ ــن رج ــب
طيب أردوغ ــان لتغيير قواعد اللعبة
ف ــي ال ـش ـمــال الـ ـس ــوري ،وال سـيـمــا أن
ال ـت ـحــرك الـعـسـكــري فــي جــراب ـلــس قد
تــرافــق مــع تصعيد خـطــابــي مــن قبل
الرئيس التركي ،تــوازيــه رسائل غير
مباشرة على غرار طلبه من جمعيات
أه ـل ـي ــة ت ـق ــدي ــم أضـ ــاحـ ــي ال ـع ـي ــد فــي
جرابلس وجبل التركمان وحلب ،فإن
عملية «درع ال ـفــرات» تبقى مرهونة
بــال ـخ ـطــوط ال ـح ـم ــراء ال ـتــي تفرضها

نددت دمشق
بغزو النظام األردوغاني
وبمسرحية الدخول
إلى جرابلس

ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة عـلــى حليفها في
«الناتو» ،والتي لم تتأخر في الظهور،
بعيد التصعيد األردوغــانــي املباشر
ضد «قوات سوريا الديموقراطية».
ومن بني الرسائل األميركية ألردوغان
ف ــي ه ــذا ال ـخ ـصــوص ،تـحــذيــر مبطن
وج ـه ــه امل ـب ـع ــوث األم ـي ــرك ــي ال ـخــاص
إألى الـتـحــالــف ال ــدول ــي ال ــذي تـقــوده
الواليات املتحدة ضد «داعش» بريت
مكغورك ،بقوله إن االشتباكات التي
تقع في املناطق التي ال وجــود فيها
لتنظيم «داعـ ــش» هــي «غـيــر مقبولة
ً
وم ـب ـعــث ق ـل ــق» ،ن ــاق ــا ،ع ـبــر حـســابــه
الــرسـمــي على مــوقــع «تــويـتــر» ،بيانًا
صـ ــادرًا عــن وزارة ال ــدف ــاع األمـيــركـيــة
يتضمن دعــوة لكل األطــراف املسلحة
إلى التوقف عن تلك االشتباكات.
ّ
ل ـ ـعـ ــل ذلـ ـ ــك هـ ــو مـ ــا يـ ــدفـ ــع امل ـ ـصـ ــدر،
ّ
ال ــذي تـحــدثــت إلـيــه «األخ ـب ــار» ،إلــى
الـقــول إن «العامل التركي قــد يكون
مشجعًا لالتفاق الروسي ـ األميركي
ِّ ً
امل ــرت ـق ــب» ،م ـقــلــا م ــن املـصـطـلـحــات
ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــة املـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداول ـ ـ ــة ،وال س ـي ـم ــا
ً
«املـنـطـقــة اآلم ـن ــة» ،قــائــا إن منطقة
ك ـه ــذه س ـت ـك ــون آم ـن ــة م ــن «داع ـ ــش»

مشهد ميداني

المسلحون يتقدمون في ريف حماة :عنصر جديد في معادلة حلب
على وقع معارك ريف
حلب الجنوبي ،عادت جبهات
ريف حماه الشمالي الغربي
ّ
وتقدمت
إلى االشتعالّ ،
الفصائل المسلحة نحو
مدينة محردة ،في محاولة
الستنزاف قوات الجيش
مكاسب
السوري وتحقيق
في المحافظة التي ُت َعدّ
بوابة الشمال

مرح ماشي
بعد ساعات من املعارك العنيفة على
محاور ريــف حماة الغربي ،سيطرت
الـفـصــائــل املـسـلـحــة عـلــى ع ــدة بـلــدات
أهـ ـمـ ـه ــا حـ ـلـ ـف ــاي ــا ،امل ـ ـ ـجـ ـ ــاورة ملــدي ـنــة
مـ ـح ــردة ال ـت ــي ان ـت ـق ـلــت االش ـت ـب ــاك ــات
إلى محيطها الشمالي ،بالتوازي مع
تعزيز الجيش ملــواقـعــه الدفاعية في
املدينة.
س ـقــوط حـلـفــايــا ف ــي أيـ ــدي املسلحني
ج ــاء بـعــد هـجـمــات مـتـكــررةّ ،أدت إلــى
ان ـس ـحــاب قـ ــوات الـجـيــش م ــن حــوالــى
 10حــواجــز ،وسيطرة املسلحني على
ّ
ق ــرى ال ـبــوي ـضــة وامل ـصــاص ـنــة وزل ــن
ً
والـ ــزالق ـ ـيـ ــات ،وص ـ ـ ــوال إلـ ــى ح ـل ـفــايــا،
شمال شرق محردة .الفصائل املسلحة
أعـ ـلـ ـن ــت ع ـ ــن هـ ـج ــومـ ـه ــا الـ ـ ـ ــذي ح ـمــل
ع ــدة تـسـمـيــات ،بينها مـعــركــة «حمم
الغضب لنصرة حلب» و«غزوة مروان
ح ــدي ــد (م ــؤس ــس الـطـلـيـعــة امل ـقــات ـلــة ـ
ال ــذراع العسكرية لــإخــوان املسلمني

ف ــي س ــوري ــا)» ب ـم ـشــاركــة مـجـمــوعــات
«جيش العزة وجند األقصى وجيش
ال ـت ـحــريــر وج ـي ــش ال ـ ـفـ ــاروق وجـيــش
ال ـ ـن ـ ـصـ ــر» .الـ ـهـ ـج ــوم تـ ــواصـ ــل أي ـض ــا
على بلدة طيبة اإلم ــام ،إلــى الجنوب
الشرقي من حلفايا ،إثر فشل محاولة
ت ـف ـج ـي ــر سـ ـ ـي ـ ــارة م ـف ـخ ـخ ــة ي ـق ــوده ــا
ان ـت ـح ــاري ف ــي أح ــد ح ــواج ــز الـجـيــش
شمال البلدة ،بعد استهدافها من قبل
عناصر الحاجز قبل وصولها.
مـ ـ ـص ـ ــادر مـ ـي ــدانـ ـي ــة أك ـ ـ ـ ــدت وص ـ ــول
ت ـعــزيــزات إل ــى م ــواق ــع الـجـيــش على
أطـ ـ ـ ـ ـ ــراف مـ ــدي ـ ـنـ ــة مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــردة ،بـ ـه ــدف
استيعاب الهجوم وتحصني دفاعات
امل ــديـ ـن ــة ،م ـش ـي ــرة إل ـ ــى أن «الـ ـخ ــرق
الـعـسـكــري حـصــل إث ــر إرسـ ــال 2000
م ـق ــات ــل مـ ــن ج ـب ـه ــات س ـه ــل الـ ـغ ــاب،
بـ ــات ـ ـجـ ــاه ري ـ ـ ــف حـ ـل ــب الـ ـجـ ـن ــوب ــي».
ورأت املـصــادر أن الـهــدف مــن إطــاق
معركة ريــف حماة هــو التأثير على
جبهات الجيش في حلب واستنزاف
ق ــوات ــه ،م ــؤك ــدة أن «م ــواق ــع الـجـيــش

ّ
أكدت مصادر ميدانية
وصول تعزيزات إلى
محردة بهدف
استيعاب الهجوم

ولجان الــدفــاع في محردة أقــوى من
أن يتمكن املسلحون مــن إسقاطها،
على اعتبار أن إرادة األهالي بالدفاع
ع ــن مــدي ـن ـت ـهــم ث ــاب ـت ــة وم ـت ـم ـس ـكــون
بالبقاء فيها» .يأتي ذلك مع استمرار
الـتـصـعـيــد عـلــى الـجـبـهــات املحيطة
ببلدة سلحب ،امل ـجــاورة ملـحــردة ،إذ
ش ـه ــدت م ـح ــاور قــري ـبــة م ــن الـجـبــن
وال ـتــري ـم ـســة م ـع ــارك غ ـيــر مـسـبــوقــة،

إث ــر مـحــاولــة املسلحني الـتـمــركــز في
بلدة العشارنة ،املشرفة على سلحب
واملحطة الحرارية.
وب ــال ـت ــوازي ،اس ـت ـهــدف س ــاح الجو
ال ـس ــوري ع ــددًا مــن آل ـيــات املسلحني
ف ــي مـ ــورك والـلـطــامـنــة واملـصــاصـنــة
وحلفايا ومعركبة وشمال الزالقيات
ومـ ـحـ ـي ــط ك ـ ـفـ ــرزي ـ ـتـ ــا ،ف ـ ــي م ـح ــاول ــة
لـلـتـخـفـيــف ع ــن ال ـخ ـط ــوط الــدفــاع ـيــة
للجيش ،في ريف حماة الغربي.
أم ــا ف ــي ري ــف ح ـلــب ،فـقــد اسـتـهــدفــت
مدفعية الجيش وسالح الجو مواقع
امل ـس ـل ـح ــن فـ ــي م ـن ـط ـق ــة ال ــرام ــوس ــة
ً
وال ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــات ،وص ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى م ــدرس ــة
الـ ـحـ ـكـ ـم ــة ومـ ـحـ ـي ــط ت ـ ـ ــال الـ ـعـ ـم ــارة
والجمعيات وأم القرع .وأكــد مصدر
م ـ ـيـ ــدانـ ــي أن «خ ـ ـ ــارط ـ ـ ــة ال ـس ـي ـط ــرة
العسكرية لم تتغير حتى اللحظة»،
فـ ــي ظـ ــل تـ ـع ــزي ــز دف ـ ــاع ـ ــات ال ـج ـيــش
واشـ ـتـ ـب ــاك ــات مـتـق ـطـعــة ف ــي مـنـطـقــة
الكليات.
وفــي سياق منفصل ،أعلن التوصل

