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سوريا

الحدث

ّ
ُ
رحبوا بمنتج واشنطن «العربي»

ّ
«جيش سوريا الجديد» :طبخة أميركية بمكونات إخوانية
قبل أكثر من عام ،زرعت
أنقرة بذور سيطرتها على
ّ
«الجيش الحر الجديد» ،حيث سهلت
حينها لـ«جبهة النصرة» القضاء
على «جبهة ثوار سوريا» ،ما أتاح
الحقًا لـ«جبهة األصالة والتنمية»
ّ
اإلخوانية أن َ
تخرج أمس ببيان
تشكيل «جيش سوريا الجديد» ،ذي
الصبغة األميركية الطاغية
إيلي حنا
خــافــا لغيره مــن الـبـيــانــات املشابهة،
يصلح بـيــان تشكيل «جـيــش ســوريــا
ال ـجــديــد» الع ـت ـبــاره إي ــذان ــا بـتـحـ ّـوالت
«ن ــوعـ ـي ــة» فـ ــي خ ــري ـط ــة امل ـج ـم ــوع ــات
املـسـلـحــة ف ــي س ــوري ــا .وال تـنـبــع هــذه
ال ـخ ـصــوص ـيــة م ــن امل ـل ـم ــح األم ـي ــرك ــي
ال ــواض ــح (ت ـج ـه ـي ـزًا وتـسـلـيـحــا) ال ــذي

قال ضابط سوري في مطار حماة ّإن
في حوزة املسلحني صواريخ أرض
ـ جو قادرة على إصابة األهداف على
ارتفاع  4.5كيلومترات.
وفي حديث إلى صحافيني روس زاروا
املطار ،أمس ،أضاف الضابط ّأن لدى
املسلحني صواريخ «ستينغر» وغيرها
مماثلة من أنواع أخرى ،بما فيها صينية
الصنع.
وأشار إلى ّأن إسقاط طائرة «ميغ ،»21
الذي وقع في  4تشرين الثاني في
محافظة حماة ،حصل حني انخفضت
الطائرة إلى ارتفاع خطير ،فأصيبت
بقذيفة مطلقة من منظومة للدفاع
الجوي التابعة للمسلحني.

عكسته «اإلط ــال ــة اإلعــامـيــة األول ــى»
ّ
ملـســلـحــي الـتـشـكـيــل ال ـجــديــد فـحـســب،
بقدر ما تنبع من الخلفيات السياسية
ل ـل ـت ـش ـك ـيــل .وق ـب ــل الـ ــدخـ ــول ف ــي بـنـيــة
«ال ـج ـي ــش» ال ــول ـي ــد ،يـنـبـغــي ال ــوق ــوف
عند تصريح مفتاحي ّ
مر مرور الكرام
قبل أيــام في زحمة األح ــدات امليدانية
املتسارعة والحراك السياسي الدولي
ّ
بـ ـحـ ـث ــا ع ـ ــن ح ـ ـ ــل ل ـ ــأزم ـ ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة.
التصريح الــذي يحظى بدرجة عالية
مــن األهمية جــاء على لسان املتحدث
ال ــرس ـم ــي ب ــاس ــم ع ـم ـل ـيــات «ال ـت ـحــالــف
ال ـ ــدول ـ ــي ضـ ــد داعـ ـ ـ ـ ــش» ،ال ـك ــول ــون ـي ــل
س ـت ـيــف وارن ،ال ـ ــذي أع ـل ــن ع ــن تـغـ ّـيــر
سـيــاســة ب ــاده تـجــاه ال ـقــوات الـكــرديــة
فـ ــي س ـ ــوري ـ ــا .وخ ـ ـ ــال م ـش ــارك ـت ــه فــي
مؤتمر صحافي عبر نظام «الفيديو
كــون ـفــرانــس» فــي الـبـنـتــاغــون ،خاطب
أح ــد ال ـص ـحــاف ـيــن ال ـكــولــون ـيــل« :ق ــال
لـنــا م ـســؤول كـبـيــر فــي الـبـنـتــاغــون إن
وح ـ ــدات ح ـمــايــة ال ـش ـعــب ال ـك ــردي ــة لن
تحصل من اآلن فصاعدًا على أسلحة
أو معدات عسكرية.
ما موقفكم في هذا املوضوع؟) .ستيف
وارن أجـ ـ ــاب بـ ــوضـ ــوح« :ل ـ ــن ن ـمــدهــم
بــأسـلـحــة ب ـعــد اآلن ...امل ـع ــون ــات الـتــي
س ـت ــأت ــي م ــن اآلن ف ـص ــاع ـدًا سـتــذهــب
إلــى األع ـضــاء الـبــارزيــن فــي املعارضة
العربية السورية .وهذه هي سياستنا
التي سنتبعها» .وأشار إلى «إدراكهم
قـلــق تــركـيــا بـشــأن املـســألــة امل ــذك ــورة»،
الفتًا إلــى أنها «دولــة عضو في حلف
ش ـم ــال ــي األط ـل ـس ــي (ن ـ ــات ـ ــو)» ،وأن ـه ــم
ت ـن ــاول ــوا ه ــذه «ال ـت ـخ ــوف ــات» وال ـت ـقــوا
إثـ ــرهـ ــا ب ــاملـ ـس ــؤول ــن األتـ ـ ـ ـ ــراك .أن ـق ــرة
ب ـ ـ ــدوره ـ ـ ــا ،س ـ ــارع ـ ــت إل ـ ـ ــى ال ـت ــرح ـي ــب
بالتصريحات األميركية حــول «عــدم
توجيه أي مساعدات عسكرية لحزب
االتحاد الديموقراطي».
وقال الناطق باسم الخارجية التركية،
تــان ـغــو ب ـي ـل ـف ـيــج« :ل ـق ــد أب ــدي ـن ــا قلقنا
سابقًا ،وسنقوم بمتابعة تطبيق هذه
الـتـصــريـحــات عــن ق ــرب عـلــى األرض».
ّ
ّ
التحول األميركي
ومــن املــؤكــد أن هــذا
ّ
ـأت مــن ف ــراغ ،أو يــولــد بــن عشية
لــم ي ـ ِ
وضحاها ،شأنه في ذلك شأن تشكيل
«جـيــش ســوريــا الـجــديــد» ،ال ــذي يبدو
أح ـ ــدث امل ـ ـحـ ــاوالت (وأكـ ـث ــره ــا ج ـ ّ
ـدي ــة)
إلعادة إنتاج «الجيش الحر» بمسمى
جديد.
ُ
«امل ـن ـتــج» الـجــديــد هــو فــي واق ــع األمــر
مشروع قديم حافظ عليه األميركيون
إل ـ ــى ج ــان ــب ب ــرن ــام ــج «ال ـب ـن ـت ــاغ ــون»
الفاشل لتدريب «املعارضة املعتدلة».
وي ـ ـبـ ــدو أن امل ـع ـط ــى ا ُل ـس ـي ــاس ــي ب ــات
م ــوات ـي ــا ل ـت ـصــديــر «املـ ـنـ ـت ــج» ف ــي ظــل
ت ـق ــارب ت ــركــي ـ ـ أم ـيــركــي ف ــي س ــوري ــا،
أوضـ ـ ـ ُـح ان ـع ـك ــاس ــات ــه أخ ـ ــذ واش ـن ـطــن
ف ــي االع ـت ـبــار ال ـهــواجــس الـتــركـيــة في
مــا يـخـ ّـص الـسـيـطــرة الــواسـعــة ألك ــراد

الملمح األميركي الواضح على «اإلطاللة اإلعالمية األولى» للتشكيل الجديد (أرشيف)

ســوريــا عـلــى ج ــزء كـبـيــر مــن الـشــريــط
ال ـحــدودي بــن ســوريــا وتــركـيــا .وكــان
أول َمالمح التقارب األميركي ـ التركي
قــد رش ــح إل ــى الـعـلــن مــع إع ــان أنـقــرة
مــواف ـق ـت ـهــا ع ـلــى اس ـت ـخ ــدام واشـنـطــن
لقاعدة أنجرليك مقابل دخول حكومة
رجب طيب أردوغان في «التحالف ضد
داعــش» ،ما يعني إطالق اليد التركية
أكثر في امليدان السوري .كذلك ،تشير
مـعـلــومــات «األخ ـب ــار» إل ــى أن تحالف
الـتـشـكـيــل ال ـجــديــد م ــع «الـبـيـشـمــركــة»
الـ ـك ــردي ــة ف ــي س ــوري ــا (امل ــدع ــوم ــة مــن
رئيس حكومة إقليم كردستان العراق
مسعود البرزاني) هو احتمال يحظى
بحظوظ عالية.
وجاءت زيارة وزير الخارجية التركي
فريدون سينيرلي أوغلو ،يوم األربعاء
املــاضــي ،ألرب ـيــل (عــاصـمــة «اإلقـلـيــم»)
في سياق الترتيبات التركية الجديدة
ب ـع ــد ف ـ ــوز ح ـ ــزب الـ ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة
ف ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـي ــاب ـي ــة وال ـع ـمــل
ّ
املتشعب
عـلــى اح ـتــواء املـلــف ال ـكــردي
ســري ـعــا ،والـ ــذي يـمـلــك أح ــد مفاتيحه
امل ـه ـم ــة ح ـل ـف ــاء أنـ ـق ــرة ف ــي ك ــردس ـت ــان
ّ
الـ ـع ــراق .وم ــن امل ــؤك ــد أن ال ـع ـمــل على

ّ
انتقاء «الكوادر املؤهلة» لالنخراط في
«الجيش الجديد» كان قد بدأ قبل أكثر
ّ
الجوية
مــن عــام ،وقبل بــدء الضربات
ل ــ«ال ـت ـح ــال ــف ال ـ ــدول ـ ــي» فـ ــي س ــوري ــا.
وك ـ ــان ـ ــت الـ ـخـ ـط ــة األس ـ ــاس ـ ـ ّـي ـ ــة ت ــأخ ــذ
ف ــي االع ـت ـب ــار «ج ـب ـهـ ّـة ث ـ ــوار س ــوري ــا»
البائدة بوصفها مرشحًا لتكون نواة
«الجيش الحر الـجــديــد»«( .األخ ـبــار»،
العدد .)2373
ّ
ل ـ ـكـ ــن «ث ـ ـ ـ ـ ــوار س ـ ــوري ـ ــا» سـ ـقـ ـط ــت مــن
الـ ـحـ ـسـ ـب ــان بـ ـع ــدم ــا أفـ ـلـ ـح ــت «ج ـب ـهــة
ال ـن ـص ــرة» ف ــي تـصـفـيــة وج ــوده ــا في

«جماعة الكفن
األبيض» هي واحدة
من أذرع «األصالة
والتنمية»

الشمال الـســوري .ولــم تكن «النصرة»
لتتمكن مــن تحقيق ذلــك الـهــدف لوال
دع ـ ــم ت ــرك ــي ع ـل ــى م ـخ ـت ـلــف ال ـص ـع ــد،
وهو أمر عائد في الدرجة األولــى إلى
كــون «ث ــوار ســوريـًـا» (وقــائــدهــا جمال
معروف) محسوبة في الدرجة األولى
ّ
ع ـلــى ال ـس ـع ـ ّ
ـودي ــة .وي ـب ــدو أن الـبــديــل
ّ
ال ـتــركــي لـتـســلــم رايـ ــة «ال ـج ـيــش الـحــر
َ
لتفلح أنقرة منذ
الجديد» كان جاهزًا،
أيلول  2014في وضع جماعة محسوبة
ً
ع ـل ـي ـهــا ب ـ ــدال م ــن «رج ـ ــل ال ـس ـعــوديــة»
جـ ـم ــال م ـ ـعـ ــروف .ون ـق ـل ــت «األخ ـ ـبـ ــار»
حينها عــن مـصــادر سـ ّ
ـوريــة معارضة
م ـع ـلــومــات ع ــن «عـ ــزم ال ـ ــدول الــداع ـمــة
على دعم مزيج من املجموعات داخل
ّ
س ــوري ــا ،وم ـســل ـحــن خ ــارج ـه ــا تحت
قيادة جامعة ُمستحدثة».
وأشــارت املعلومات حينها على وجه
ال ـ ـخ ـ ـصـ ــوص إل ـ ــى ُ «جـ ـبـ ـه ــة األصـ ــالـ ــة
والـتـنـمـيــة» ال ـتــي أع ـل ــن تشكيلها في
أواخـ ـ ــر عـ ــام  2012ع ـلــى أن ـه ــا «تـمـثــل
اإلسالم الوسطي املعتدل»«( .األخبار»،
الـ ـ ـع ـ ــدد  .)2404وجـ ـ ـ ــاء الـ ـكـ ـش ــف عــن
ّ
التشكيل الـجــديــد أم ــس لـيــؤكــد تربع
«األص ـ ـ ــال ـ ـ ــة والـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة» عـ ـل ــى رأس

مشهد ميداني

ّ
المسلحون يستعدون لسقوط ريف حلب الجنوبي ...والج ـ

سائر اسليم
ح ـل ــب فـ ــي خـ ـط ــر ،هـ ـك ــذا ب ـ ــات ي ــراه ــا
املـسـلـحــون بـعــد ال ـت ـقـ ّـدم ال ــذي أح ــرزه
الجيش السوري في ريفها الجنوبي
واقترابه من أوتوستراد حلب ـ دمشق
الدولي« .الداعية» السعودي عبدالله
املحيسني («ق ــاض ــي جـيــش الـفـتــح»)
أطـلــق ن ــداء اسـتـغــاثــة بـ ــدوره ،وطــالــب
الـفـصــائــل بــالـتــوجــه ســريـعــا بــاتـجــاه

ريف حلب إليقاف التدهور الحاصل.
وال يختلف األم ــر عــن ري ــف الــاذقـيــة
ال ـش ـمــالــي ال ـ ــذي بـ ــات ال ـج ـيــش يـتـبــع
فــي معركته تكتيكًا يقوم على فصل
املناطق وقطع طــرق إم ــداد املسلحني
إلسقاطها نــاريــا وب ــدء الـتـقــدم البري
نحوها.
ويـتــابــع الجيش عملياته العسكرية
فــي ري ــف حـلــب الـجـنــوبــي مقتربًا من
إط ـبــاق الـحـصــار عـلــى بـلــدة الحاضر

االستراتيجية بعد سيطرته على 4
قرى جديدة جنوب البلدة القريبة من
أوتوستراد حلب ـ دمشق.
ّ
وتـ ـم ــك ــن م ــن ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى ب ـل ــدات
ت ــل م ـمــو وع ــزي ــزي ــة س ـم ـعــان وزراوي
وتـ ـلـ ـي ــات ،جـ ـن ــوب الـ ـح ــاض ــر .وقـ ــال
ّ
مصدر ميداني لـ«األخبار» إن سيطرة
الجيش على تلك الـبـلــدات يجعل من
بلدة الحاضر محاصرة من الجهتني
الـشــرقـيــة والـجـنــوبـيــة ،مـشـيـرًا إل ــى أن

الـتـقــدم مـهــم جـ ـدًا ،وخــاصــة مــن خــال
الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى بـ ـل ــدت ــي ال ـع ــزي ــزي ــة
وتليالت القريبتني مــن بـلــدة العيس
التي تتموضع فيها تلة استراتيجية
يمكن من خاللها السيطرة ناريًا على
بلدة الحاضر ،ورصد الطريق الدولي.
إل ــى ذل ـ ــك ،ت ـ ّص ــدى ال ـج ـيــش لسلسلة
ه ـج ـمــات شــنـتـهــا ف ـصــائــل امل ـعــارضــة
ع ـلــى م ـث ـلــث ال ـس ــاب ـق ـي ــة ،ال ـ ــذي يــربــط
قرى القراصية وأم السرو والسابقية

ب ـع ـض ـه ــا بـ ـبـ ـع ــض ،ف ـ ــي ري ـ ـ ــف ح ـلــب
الجنوبي ،بهدف عرقلة تقدم الجيش
باتجاه الحاضر؟
وفـ ــي ريـ ــف ح ـلــب ال ـش ــرق ــي ،م ــا زال ــت
عمليات الجيش مستمرة في محيط
بـلــدة الـشـيــخ أحـمــد للسيطرة عليها
والتقدم باتجاه فك الحصار عن مطار
كويرس العسكري.
وأعلنت «تنسيقيات» املعارضة مقتل
أشـ ـه ــر م ـق ــات ــل م ـغ ــرب ــي فـ ــي ص ـفــوف

