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سوريا
«تسن
فرنسا
ّ
أسنانها»
ال ي ـب ــدو ّأن لـلـمـصــادفــات
دورًا فـ ــي تـ ــزامـ ــن إعـ ــان
ال ـق ـب ــض ع ـل ــى ال ـج ـه ــادي ــة
ّ
الفرنسية كونينغ ،وتأكيد
رئ ـ ـيـ ــس أرك ـ ـ ـ ـ ــان ال ـج ـي ــش
فـ ــران ـ ـسـ ــوا ل ـي ـك ــوان ـت ــر ّأن
«فــرن ـســا تـسـتـعـ ّـد ملــرحـلــة
م ــا ب ـع ــد داع ـ ــش ف ــي بــاد
الشام» .الجنرال الفرنسي
كان قد أوضح للعسكريني
الفرنسيني في قاعدة H5
ّ
الـفــرنـسـ ّـيــة فــي األردن أنــه
بـصــدد «وض ــع مقترحات
عـلــى طــاولــة الــرئ ـيــس» في
ه ـ ــذا الـ ـ ـش ـ ــأن .وي ـك ـت ـســب
إط ــاق ه ــذه التصريحات
م ــن ت ـلــك ال ـق ــاع ــدة ب ــال ــذات
خ ـصــوص ـيــة الف ـت ــة ،نـظـرًا
ل ـك ــون ـه ــا م ـن ـط ـل ـقــا ل ـقــرابــة
ّ
فرنسية
 4500طلعة ّجوية
ُ ِّ َ
نفذت فوق كل من سوريا
والعراق.

فـصــول «ال ـحــرب عـلــى اإلرهـ ــاب» التي
ّ
اشتدت حينها .ويقوم التكتيك املذكور
ُ
على قاعدة بسيطة مفادها االنخراط
ف ــي صـ ـف ــوف ا ّمل ــدنـ ـي ــن الـ ـه ــارب ــن مــن
املعارك ،والتخفي لسنوات في انتظار
الفرصة املناسبة التي تتيح ملن يرغب
الـعــودة لتلبية نــداء «الـجـهــاد» .وبــات
ّ
اإلسالمية»
معروفًا أن تنظيم «الدولة
لــم يولد بفضل الـحــرب الـسـ ّ
ـوريــة ،وال
ّ
ُ
ّ
خضمها.
سيموت في
يبدو أنه

رحلة «الصعود» و«الهبوط»

ّ
ع ـل ــى الـ ـ ّـرغـ ــم مـ ــن أن الـ ـف ــوض ــى ال ـتــي
تـصــاعــدت فــي ســوريــا بـشـكــل تـســارعَ
ك ـث ـي ـ ًرًا م ـنــذ ًأواخـ ـ ــر عـ ــام  2012كــانــت
ُ
استثمر فيها التنظيم
تــربــة ّخـصـبــة َ ّ
امل ـ ـت ـ ـطـ ــرف ،غـ ـي ــر أن ـ ـ ــه ي ــدي ــن ب ـن ـشــأتــه
لـ ـف ــوض ــى س ــابـ ـق ــة ع ــاشـ ـه ــا ال ـ ـعـ ــراق
بـفـضــل ال ـغــزو األم ـيــركــي («األخـ ـب ــار»،
ال ـ ـع ـ ــدد  .)2315ف ـ ــي نـ ـيـ ـس ــان 2013
انفجر الـخــاف الشهير بــن «داعــش»
وربيبته في سوريا «جبهة النصرة»
ّ
ألس ـب ــاب تـتـعــلــق ف ــي ال ــدرج ــة األول ــى
بــال ـس ـبــاق ع ـلــى ال ـس ـل ـطــة وامل ـك ــاس ــب،
ل ـي ـت ـحـ ّـول ال ـت ـن ـظ ـيــم ســري ـعــا إلـ ــى رقــم
صـعــب ف ــي «امل ـع ــادل ــة ال ـج ـهـ ّ
ـاديــة» في
ّ
وجــه «الـقــاعــدة» الــذي أعـلــن «رسميًا»
ّ
أن «النصرة» هي فرعه السوري .دخل
ّ
«داعـ ــش» فــي سـبــاق مــع ال ــزم ــن ،خــرج
منه منتصرًا ّأول األمر ،وتمكن بفضل

ك ــرك ــوك ،إل ــى جــانــب ظ ـهــور جـمــاعــة
«أص ـح ــاب ال ــراي ــات ال ـب ـي ـضــاء» ،إلــى
جانب العمليات األخــرى في «حزام
ب ـ ـ ـغـ ـ ــداد» ،أو فـ ــي م ـح ـي ــط عــاص ـمــة
«الخالفة» السابقة ،املوصل.
ومـ ــا ي ـث ـيــر ال ـق ـل ــق ،ه ــو «ال ـ ـغـ ــزوات»
التي يقودها «داعــش» على خطوط
ص ـ ـ ّـد «الـ ـحـ ـش ــد» وال ـ ـقـ ــوى األم ـن ـي ــة،
انـطــاقــا ّإم ــا مــن شــرقــي مــديـنــة ديــر
الــزور السورية ،باتجاه الـحــدود أو
مــن بـعــض الـبــؤر واملـنــاطــق الـتــي لم
ّ
تتمكن القوات األمنية من تطهيرها
بـشـكـ ٍـل كــامــل ،لـيــس فــي غــرب الـبــاد
ف ـح ـســب ،ب ــل ف ــي م ـحــاف ـظــات صــاح
الـ ــديـ ــن ،ن ـي ـن ــوى ،األن ـ ـب ـ ــار ،ك ــرك ــوك،
ديــالــى (ذات الـتـنـ ّـوع الـطــائـفــي)؛ أما
أب ــرزه ــا ،فمنطقة الـجــزيــرة الــواقـعــة
على ضفاف نهر الفرات ،في املثلث

«ال ـع ـم ــق ال ـع ــراق ــي» م ــن ب ـســط ن ـفــوذه
ت ــدري ـج ــا ف ــي الـ ـش ــرق الـ ـس ــوري حـيــث
الـنـفــط بـمـثــابــة «ج ــائ ــزة ك ـب ــرى» .ثـ ّـمــة
حـقـيـقــة ي ـح ــاول كـثـيــر م ــن املنغمسني
فـ ــي ال ـ ـشـ ــأن ال ـ ـسـ ــوري ال ـق ـف ــز ف ــوق ـه ــا،
ّ
وتتعلق بتسليم «الفصائل املعارضة»
وع ـل ــى رأسـ ـه ــا «ح ــرك ــة أ ّحـ ـ ــرار ال ـشــام
اإلس ــام ـ ّـي ــة» مــدي ـنــة ال ــرق ــة للتنظيم
ّ
املتطرف (كانون الثاني  .)2014أجاد
ّ
«داعش» استثمار التناقضات املحلية
ّ
ّ
وتقدم سريعًا ليمأل الفراغ
واإلقليمية
ّ
في كل من العراق وسوريا .املفارقة أن
كــل الــاعـبــن املــؤثــريــن فـ ًـي ال ـصــراع لم
ي ـجــدوا وقـتـهــا غـضــاضــة فــي «ت ـمـ ّـدد»
الـتـنـظـيــم ألس ـب ــاب مـتـبـ ُـايـنــة ،م ــا منح
«ال ـ ــوح ـ ــش» الـ ـف ــرص ــة املـ ـثـ ـل ــى لـلـنـمــو
ت ـح ــت س ـم ــع ال ـع ــال ــم وب ـ ـصـ ــره .رح ـلــة

انـحــدار التنظيم لم تبدأ بشكل فعلي
ّ
جميع الالعبني
إال مــع تــوافــق
مجددًا
ّ
ّ
على أن «الساعة دق ــت» .بني الصعود
ّ
واالن ـ ـحـ ــدار ت ـب ــدل ــت م ـع ـط ـيــات كـثـيــرة
فــي املشهد ،دخــل «التحالف الــدولــي»
األج ــواء الـسـ ّ
ـوريــة مــن بــوابــة «محاربة
اإلرهاب» في أيلول  .2014زادت طهران
م ــن عــديــد «امل ـت ـطـ ّـوعــن» عـلــى األرض
بتنسيق مع دمشق ،وبتنسيق مماثل
دخـلــت موسكو الـحــرب «رسـمـ ّـيــا» في
أيلول ( 2015بعد عام كامل من دخول
«ال ـت ـحــالــف») .بـعــد ال ــدخ ــول الــروســي
بشهر واحــد ،خطا «التحالف» خطوة
إلــى األم ــام مــع تشكيل «ق ــوات سوريا
ّ
الديمقراطية» التي باتت بمثابة ذراع
ب ــري ــة ل ــه ت ـس ـي ـطــر ع ـل ــى ن ـحــو 15000
كيلومتر مربع من األراضــي السورية
(لـ ــم ت ـكــن م ـســاحــة س ـي ـطــرة «وح ـ ــدات
ّ
الكردية بعد دحرها
حماية الشعب»
«داعـ ـ ـ ـ ـ ــش» ف ـ ــي مـ ـع ــرك ــة ع ـ ــن الـ ـع ــرب
(كانون الثاني  )2015تتجاوز 12000
كيلومتر مربع) .تدريجًا تنامى حجم
«ال ـت ـعــاون» بــن «ق ـســد» و«الـتـحــالــف»
واس ـت ـق ـب ـلــت األراض ـ ـ ــي ال ـت ــي تسيطر
ّ
عسكرية وقـ ّـوات
عليها األولــى قواعد
ّ
خـ ــاصـ ــة و«مـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ـ ّـوع ـ ــن» ،وتـ ـ ـم ـ ــددت
مـ ـس ــاحـ ـتـ ـه ــا الحـ ـ ـق ـ ــا لـ ـتـ ـبـ ـل ــغ 38500
كيلومتر مــربــع فــي مطلع آذار ،2017
بينما قــاربــت أخـيـرًا  60000كيلومتر
مربع.

الواقع بني محافظات صــاح الدين
ونينوى واألنبار ،وهي منطقة ذات
طبيعة جـغــرافـيــة صـعـبــة ،معظمها
مساحات شاسعة.
صحارى ذات
ٍ
ـض الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق ع ـلــى
عـ ـمـ ـلـ ـي ــا ،لـ ـ ــم يـ ـ ـق ـ ـ ِ
«داعش» نهائيًا .يصف مصدر أمني
عراقي في حديثه إلى «األخبار» ،أن
ّ
بغداد تمكنت من استعادة املناطق
الخاضعة لسيطرة التنظيم ،لكنها
ـض عـلـيــه نـهــائـيــا ،بــل قضت
«ل ــم ت ـقـ ِ
عـلـيــه ظــاهــريــا» .ف ـ «املـشـكـلـ ّـة تتفاقم
في مسارين :في ّ
األول تجذر أفكار

«الـ ـث ــان ــي ،ف ـح ــاج ــة بـ ـغ ــداد ال ـك ـب ـيــرة
ل ـج ـهـ ٍـد اس ـت ـخ ـبـ ّ
ـاري ض ـخــم ملــاحـقــة
ال ـخ ــاي ــا ال ـن ــائ ـم ــة ،الـ ـت ــي ي ـم ـكــن أن
تـسـتـعـيــد عــافـيـتـهــا وت ـت ـحــد ف ــي أي
ظ ــرف ت ــراه م ـنــاس ـبــا» ،وه ــو أم ــر قد
ُّ
عـ ّـبــر عـنــه ف ــي أك ـثــر م ــن م ـعــرض ك ــل
مــن رئـيــس ال ــوزراء حـيــدر الـعـبــادي،
ووزيـ ـ ــر داخ ـل ـي ـتــه ق ــاس ــم األع ــرج ــي.
ه ـ ــذه الـ ـخ ــاي ــا ال ـن ــائ ـم ــة ع ـل ــى ط ــول
مـســاحــة الـ ـع ــراق ،ال يـمـكــن معالجة
ّ
عملها املــتـســم بطابع أمـنــي ،إال من
خــال «الجهود األمنية وبالتعاون
م ـ ـ ــع امل ـ ـ ــواطـ ـ ـ ـن ـ ـ ــن» ،وف ـ ـ ـ ــق م ـ ـصـ ــادر
الداخلية ،التي تشير في حديثها لـ
«األخ ـبــار» ،إلــى أن «عمليات داعــش
ّ
مستمرة ما لم توضع خطة واضحة
املعالم ملواجهة تلك الخاليا».
(األخبار)

فتحت «درع الفرات»
الباب أمام
سرية مع
اتفاقات ّ
قيادات التنظيم

داعـ ــش ف ــي امل ـنــاطــق ال ـت ــي س ـبــق أن
كان فيها» يضيف .وقد اتضح ذلك
م ــع بـ ـ ــروز اس ـ ــم ج ـم ــاع ــة «أصـ ـح ــاب
الرايات البيضاء» في محيط قضاء
طــوزخــورمــاتــو ،وتشكيلها تهديدًا
ح ـق ـي ـقـ ّـيــا ل ــأه ــال ــي ه ـ ـنـ ــاك .أم ـ ــا فــي

االشتباكات تتواصل
في ريفي حماه وإدلب...
وغوطة دمشق
استعاد الجيش السوري زمام المبادرة على جبهتي الغوطة في
منطقتي المرج وحرستا ،وتابع تقدمه في عمق ريف إدلب
الجنوبي الشرقي ،مسيطرًا على بلدات ومناطق جديدة
يــواصــل الجيش ال ـســوري عملياته ضد
«هيئة تحرير الشام» والفصائل العاملة
م ـع ـهــا ،ف ــي ري ـف ــي ح ـم ــاه وإدل ـ ـ ــب ،ضمن
م ـ ـعـ ــارك ت ـض ــع ه ــدف ـه ــا ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
كامل ريف إدلب الشرقي .وتعمل القوات
على التقدم نحو البلدات الرئيسة التي
تعد نقاط وصــل فــي تلك املنطقة ،لقطع
خ ـط ــوط ال ـت ـحــرك واإلم ـ ـ ــداد للمسلحني،
وإض ـعــاف تحركهم بــن وســط محافظة
إدلب وأطرافها الشرقية ،وامتدادها نحو
ري ـف ــي ح ـم ــاه ال ـش ـمــالــي ال ـش ــرق ــي وري ــف
حلب الجنوبي .وتمكن الجيش أمس من
الـسـيـطــرة عـلــى ع ــدة ق ــرى إضــافـيــة شــرق
قــريــة أب ــو دالـ ــي ،فــي طــريــق تـقــدمــه نحو
بلدة سنجار .وأب ــرز الـقــرى التي دخلها
الجيش أمس ،هي أم صهريج والدريبية،
إلى جانب محطة قطار أم صهريج شمال
ق ــري ــة رج ــم املـ ـش ــرف .ك ــذل ــك سـيـطــر على
ق ــرى الـطــويـبــة ورجـ ــم امل ـش ــرف ومـشــرفــة
الخنزير شمال تلتي الخنزير واملقطع.
وأت ــى ه ــذا الـتـقــدم بــال ـتــوازي مــع تغطية
جــويــة كثيفة استهدفت ع ــددًا كبيرًا من
بلدات ريفي حماه وإدلــب ،وتركزت على
محيط اللطامنة ومعرة النعمان وخان
ش ـي ـخــون ،ف ــي وق ــت بـ ــدأت فـيــه اتـهــامــات
ضمن أوســاط املعارضة لـ«هيئة تحرير
الـشــام» ،بانسحابها أمــام قــوات الجيش
السوري من مناطق جنوب شرق إدلب.
وف ــي غــوطــة دم ـشــق الـشــرقـيــة ،تــواصـلــت
امل ـع ــارك عـلــى جـبـهــات حــرسـتــا وعــربــن،
في محيط إدارة املركبات ،مع انخفاض
وت ـي ــرة ه ـجــوم ال ـف ـصــائــل املـسـلـحــة على
ن ـق ــاط ال ـج ـيــش داخـ ــل اإلدارة .وتـمـكـنــت
وح ــدات الجيش والـشــرطــة مــن التصدي
ل ـه ـج ـم ــات م ـت ـق ـط ـعــة ع ـل ــى مـ ـح ــور قـســم
ال ـش ــرط ــة ،الـ ــذي ي ـعــد نـقـطــة ال ــوص ــل بني
إدارة املركبات والطريق الدولي املوصل
إلــى دمشق .وحــاول املسلحون من خالل

الهجمات ،العمل على عزل قوات الجيش
املـتـمــركــزة داخ ــل مـبــانــي إدارة املــركـبــات
ع ــن مـنـطـقــة ق ـســم ال ـش ــرط ــة .واس ـت ـهــدف
سالحا الجو واملدفعية مناطق سيطرة
املسلحني في حرستا وعربني ،واملتاخمة
ّ
يصعد
لخطوط القتال .ومــن املتوقع أن
ال ـج ـيــش م ــن ت ـحــركــه ع ـلــى هـ ــذا امل ـح ــور،
إلنهاء الخرق األخير الذي أحدثه هجوم
امل ـس ـل ـحــن ،وإعـ ـ ــادة ت ـعــزيــز مــواق ـعــه في
إدارة املركبات.
وب ــال ـت ــوزاي ،تـقــدمــت قـ ــوات الـجـيــش في
بلدة الزريقية ،التابعة ملنطقة املــرج في
شـ ــرق ال ـغ ــوط ــة ال ـشــرق ـيــة ،ع ـلــى الـطــريــق
بني بلدات النشابية وبيت نايم .ونقلت
وس ــائ ــل إعـ ـ ــام م ـع ــارض ــة ع ــن امل ـت ـحــدث
الــرسـمــي بــاســم «جـيــش اإلسـ ــام» حمزة
بيرقدار ،نفيه لتقدم الجيش السوري في
املنطقة .واعتبر أن «األوضاع جيدة على
جبهة النشابية وحزرما» .وقالت مصادر
معارضة إن منطقة املــرج شهدت حركة
نــزوح للمدنيني القاطنني فيها ،باتجاه
م ـنــاطــق م ــا ي ـس ـمــى «ال ـق ـط ــاع األوس ـ ــط»
مــن ال ـغــوطــة ،بـعــد اش ـت ــداد امل ـع ــارك على
محاورها.
وعلى صعيد آخــر ،أعلنت وزارة الدفاع
الــروس ـيــة ،ام ــس ،أن إح ــدى مروحياتها
تـحـطـمــت لـيـلــة رأس الـسـنــة ف ــي ســوريــا،
جـ ـ ــراء ع ـط ــل ت ـق ـن ــي ،م ــا أدى إل ـ ــى مـقـتــل
طيارين كانا على متنها .ونقلت وكاالت
أنـ ـب ــاء روسـ ـي ــة ع ــن ال ـ ـ ـ ــوزارة ق ــول ـه ــا ،إن
املروحية العسكرية من طراز «ام آي ـ »24
كانت متجهة إلى حماه عندما تحطمت،
مؤكدة عدم تعرضها إلطالق نار .وذكرت
ال ــوزارة أن «الطيارين قتال أثـنــاء هبوط
م ـفــاجــئ ع ـلــى ب ـعــد  15ك ـلــم م ــن ال ـقــاعــدة
الجوية» ،مضيفة أن خبيرًا تقنيًا أصيب
ُ
ونقل إلى قاعدة جوية أخرى ملعالجته.
(األخبار)
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