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سوريا

الحدث ّ
مر نحو أسبوعين على إطــاق «جيش الفتح» لمعركة «فك الحصار عن أحياء حلب
الشرقية» .ال الهدف تحقق وال الجيش السوري كسر المسلحين المرابطين على تخوم
المدينة .في المحصلة ،يستعد الطرفان لمعركة قريبة تكون نتيجتها واضحة للعيان.
نتيجة تطغى في مآالتها على الحراك السياسي ُ
المقبل ال كالذي يدور اليوم على خط
تركيا ـ روسيا أو إيران ـ تركيا...

حلب تفرض «أجندتها»:

الموعد في الميدان
إيلي حنا

طهران ــ أنقرة :متفقون
على وحدة سوريا
والشراكة ضد اإلرهاب
أعلن وزيــر الخارجية التركي ،مولود جاويش
أوغلو ،اتفاق بالده وإيران على وحدة األراضي
الـ ـس ــوري ــة وض ـ ـ ـ ــرورة م ـك ــاف ـح ــة ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات
اإلرهابية .وأوضــح أنــه «رغــم اختالف وجهات
نظرنا حــول بعض القضايا ،لــم نقطع قنوات
الحوار وتبادل األفكار ،كما ّأكدنا منذ البداية
البناء إليران من أجل التوصل إلى
أهمية الدور ّ
حــل دائــم فــي ســوريــا» .وأش ــار الــوزيــر التركي
بـعــد اسـتـقـبــالــه نـظـيــره اإلي ــران ــي مـحـمــد جــواد
ظريف ،إلى ضــرورة إيجاد شراكة مع طهران
ملكافحة «منظمات راديكالية في املنطقة مثل
تنظيمي داعش والنصرة» ،مضيفًا أن «منظمة
(بــي كــا كــا) اإلرهــابـيــة وامـتــداداتـهــا فــي إيــران
(بيجاك) وفي سوريا (ب ي د)» تشكل تهديدًا
مشتركًا لتركيا وإيران.
ب ــدوره ،رأى ظريف أن «لدينا كثيرًا مــن نقاط
ال ـتــوافــق واالخ ـت ــاف ح ــول األزمـ ــة ال ـســوريــة»،
مضيفًا أن الجانبني اتفقا على «وحدة األراضي
السورية ومكافحة اإلرهاب ،فيما يمكن تقريب
بـعــض نـقــاط الـخــاف مــع الـجــانــب الـتــركــي عن
طريق مواصلة الحوار».

ّ
ت ـ ـ ــدل ّم ـ ــؤش ـ ــرات املـ ـ ـي ـ ــدان ال ـح ـل ـبــي
ُ
على أنــه مقبل على اشتعال كبير.
حالة املراوحة السائدة بعد نجاح
املـسـلـحــن فــي إحـ ــداث ث ـغــرة تصل
الريف الجنوبي باألحياء الشرقية
للمدينة ثم إقفالها بالنار ال تناسب
حسابات الفريقني املتصارعني.
ف ــامل ـس ــأل ــة ت ـت ـع ــدى ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
م ـن ـط ـقــة ُي ـم ـك ــن غ ــض ال ـن ـظ ــر عـنـهــا
باملعنى العسكري :املعارضة تريد
طريقًا صريحًا بني املدينة وريفها،
بينما الـجـيــش ال ـســوري والحلفاء
يعمالن على تثبيت إنجاز «الطوق»
وإبعاد الخطر الكلي عن املدينة.
ه ـ ــذه الـ ــرؤيـ ــة ال ت ـت ـن ــاس ــب م ــع أي
حــديــث عــن هــدنــة طويلة األم ــد ،أو
أي حراك سياسي أممي أو إقليمي
ُيـ ـج ــري ال ـح ـس ــاب ــات ت ـب ـعــا لـلـبـيــدر
الحلبي كما هو اليوم.
كذلك ال ّ
يعبر االنـفــراج في العالقة
التركية ـ الروسية عن أي تغيير في
مسار «معركة حلب» .جملة عوامل
تـجـعــل املـ ـي ــدان ال ـح ــاك ــم الــرئـيـســي
ل ـل ـت ــوازن ــات ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،وم ـي ــزان
الربح والخسارة يقوم على حساب
النتائج على األرض.
وفي هذا السياق ،تأتي زيارة وزير
الـخــارجـيــة اإلي ــران ــي مـحـمــد جــواد
ظ ــري ــف ألنـ ـق ــرة أمـ ـ ــس .فــال ـت ـعــويــل
ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـ ـقـ ـ ــارب مـ ـ ــا فـ ـ ــي امل ـ ــوض ـ ــوع

الـســوري ســابــق ألوان ــه ،وفــي الحد
األقصى يأتي ممثل الدبلوماسية
ً
اإليراني للتشديد أوال على وقوف
ب ــاده إلــى جــانــب «الـشــرعـيــة» ضد
«االنقالبيني» والبحث عن وسائل
لتقوية عــاقــة الـجــانـبــن ،وه ــذا ما
تطلبه أنـقــرة أيـضــا .على الصعيد
ال ـ ـسـ ــوري ،ت ــأت ــي الـ ــزيـ ــارة ف ــي هــذا
التوقيت الكتشاف مالمح الهامش
ّ
تتحرك فيه تركيا
الجديد الذي قد
ت ـحــت ال ـس ـقــف األم ـي ــرك ــي بــالـطـبــع.
هــذا الـهــامــش وحجمه قــد يكونان
ً
عــامــا مـســاعـدًا فــي إي ـجــاد أرضـيــة
مشتركة في ملفات عديدة.
لكن ،رغم الحراك على خط موسكو
ـ أنقرة ـ طهران واألجواء اإليجابية
املبثوثة بني العواصم ،يدور صراع
مــن ن ــوع آخ ــر فــي عــاصـمــة الشمال
السوري.
هـنــاك تختلط «األرض ـيــة التركية»
ً
املــوجــودة أص ــا دون الـحــاجــة إلى
رعــايــة دائ ـمــة إل ــى جــانــب الــريــاض
وواش ـن ـط ــن ف ــي ج ـهــة امل ـجـمــوعــات
امل ـس ـل ـحــة ،وأي ك ــام ع ــن اس ـت ــدارة
تركية هو أوهام تحتاج إلى عوامل
مادية لكي تصبح حقيقة .فأنقرة
ُ
لــن تـخـلــي ســاحــة خلفية تشغلها
بـبـســاطــة ،ال ب ــل مـنـطـقــة تعتبرها
جزءًا من أمنها القومي.
التغيير املمكن اإلضاءة عليه هو ما
ظهر من الحدود التركية ـ السورية
منذ ليل أول مــن أم ــس .فقد علمت

المؤشرات تدل على اقتراب موقعة يريدها الطرفان (األناضول)

ّ
«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن ال ـس ـل ـط ــات عـ ّـمـمـ ــت
ع ـلــى املــوظ ـفــن ع ـلــى الـ ـح ــدود منع
دخول السيارات (مثل «البيك آب»)
التي تستخدم لتثبيت الرشاشات
الثقيلة عليها ،خصوصًا من ناحية
معبر بــاب الهوى على الحدود مع
محافظة إدلب ،فيما القرار يختلف
مــن جــانــب معبر ب ــاب الـســامــة في
ري ـ ــف ح ـل ــب ال ـش ـم ــال ــي ح ـي ــث ت ــرى
ف ـي ــه أن ـ ـقـ ــرة ج ـب ـه ــة ضـ ــد «داع ـ ـ ــش»

لن ُي َ
سمع اليوم
في حلب أي صدى
لحراك الخارج

و«وحــدات حماية الشعب» الكردية
أيضًا.
هذا «الرسالة» التركية تأتي ضمن
خ ـط ــوط عــري ـضــة ات ـف ــق عـلـيـهــا مع
الـجــانــب الــروســي منذ بــدء تطبيع
الـعــاقــات ،لكنه فعليًا ال يعد أكثر
م ــن ب ـ ـ ــادرة ح ـس ــن ن ـي ــة أم ـ ــام ط ــرف
واظ ــب خ ــال ش ـهــور عـلــى القصف
العنيف لنقاط حدودية بني سوريا
وتـ ــرك ـ ـيـ ــا ،خ ـص ــوص ــا ل ـل ـشــاح ـنــات
املـ ـح ـ ّـمـ ـل ــة ب ــالـ ـنـ ـف ــط واملـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات
للمسلحني.
مــا حـصــل هــو ف ــرض أم ــر واق ــع في
امليدان من جانب دمشق وحلفائها
أجبر الفريق املقابل على التراجع
ف ــي االش ـت ـبــاك ال ـس ـيــاســي .وتــركـيــا
ُ
«ما بعد االنقالب» لن تشبه ُمكابرة
رجـ ـ ــب طـ ـي ــب أردوغ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـس ــاب ـق ــة،
ّ
لكنها حتمًا ستظل عضوًا أساسيًا
في حلف شمال األطلسي وأميركية
الهوى.
وف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــودة إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـح ـ ــراك ـ ــات
الــدبـلــومــاسـيــة املـكــوكـيــة عـلــى خط

اليمن

صنعاء ال تزال تقاوم ...وأهلها يترقبون األصعب
عــاد ال ـعــدوان الـسـعــودي إلــى «معاقبة»
صنعاء وأهلها عبر الغارات العشوائية التي
استهدفت مــواقــع أشبعتها قصفًا من
قبل ،لكن المحال التجارية في العاصمة ال
تــزال أبوابها مفتوحة ،وقد ابتكر السكان
وهم
طرقًا كثيرة ليخففوا أعباء الحرب،
ً
يتوقعون أن تزدادالعمليات الجوية ضراوة
في األيام المقبلة
صنعاء ــ جمال جبران
اعـ ـتـ ـق ــد أهـ ـ ــل صـ ـنـ ـع ــاء أن الـ ـط ــائ ــرات
السعودية قد تعبت من قصفهم بعد
ت ــوق ــف دام ن ـحــو ث ــاث ــة أش ـه ــر ،خــال
فترة الهدنة التي فرضتها مفاوضات
الكويت ،لكن اعتقادهم لم يكن صائبًا،
إذ عادوا إلى ليالي القصف من جديد
بعد ســاعــات قليلة مــن انسحاب وفد
الــريــاض مــن تـلــك امل ـفــاوضــات وع ــودة
أعضائه إلى مساكنهم في اململكة.
ويبدو أن البرقية التي أرسلها «مركز
عـمـلـيــات ال ــدف ــاع الــوط ـنــي» فــي وزارة
ال ــدف ــاع الـسـعــوديــة إل ــى مـكــاتــب األمــم
ّ
املعنية باملعونات اإلنسانية
املتحدة
في اليمن ،وتضمنت تأكيد نية تعليق
العمل فــي مـطــار صنعاء الــدولــي ملدة

 72ســاعــة قــاب ـلــة لـلـتـمــديــد بــاعـتـبــاره
«م ـن ـط ـق ــة غ ـي ــر آم ـ ـنـ ــة» ،ك ــان ــت إن ـ ـ ــذارًا
حاسمًا بعودة عمليات العدوان على
صنعاء من نقطتها األولى.
ـت ك ـ ــان ف ـي ــه أه ــل
ح ـص ــل ذل ـ ــك ف ــي وقـ ـ ـ ٍ
صـنـعــاء ق ــد بـ ــدأوا بـتـطـبـيــع عالقتهم
عـلــى نـحــو عـمـلــي م ــع األوض ـ ــاع الـتــي
ه ـي ـم ـن ــت عـ ـل ــى حـ ـي ــاتـ ـه ــم مـ ـن ــذ آذار
 .2015وكانت بعض إج ــراءات «أمانة
العاصمة» قد بعثت األمــل في نفوس
أب ـن ــاء صـنـعــاء خ ــال األش ـه ــر الـثــاثــة
امل ــاض ـي ــة .فـبـعــدمــا تــوق ـفــت «األم ــان ــة»
مــع بــدايــة ال ـع ــدوان عــن مـهـمــاتـهــا في
إصــاح الجسور واألنفاق في شوارع
ال ـع ــاص ـم ــة ،ك ـ ــان ملـ ـج ــرد اس ـت ـئ ـنــاف ـهــا
أعمال الصيانة أن ترك شعورًا إيجابيًا
في نفوس األهالي الذين رأوا الحياة
تـعــود لـســابــق عـهــدهــا عـلــى الــرغــم من
رمزية املسألة بالنظر إلى حجم الدمار
الذي لحق بكل أشكال البنى التحتية
في املدينة.
إال أن كل شــيء عــاد إلــى سابق عهده،
مــع ع ــودة ال ـعــدوان الـسـعــودي الـجـ ّـوي
بشكل أكثر هجمية من ذي قبل ،حيث
ب ــدا الـطـيــران الـحــربــي وكــأنــه لــم ينتهِ
مــن أعـمــال التدمير التي قــام بها منذ
عـ ــام ون ـص ــف ع ـ ــام ،ف ــي وقـ ــت ل ــم يعد
لديهم ما يقصفونه بعدما استهدفوا
كــل ش ــيء قـبــل الـهــدنــة املــاضـيــة .ولعل

قـ ـص ــف مـ ـصـ ـن ــع األغ ـ ـ ــذي ـ ـ ــة ال ـخ ـف ـي ـف ــة
شمالي صنعاء قبل ثالثة أيام إشارة
واضحة إلى شكل األيــام املقبلة حيث
م ــن امل ـت ــوق ــع أن ي ـك ــون ال ـق ـصــف أكـثــر
ض ـ ــراوة .وك ــانــت طــائــرة س ـعــوديــة قد
قصفت ذلك املصنع الواقع في منطقة
آهـلــة بالسكان وبـعـيــدة عــن أي موقع
عسكري ،ما أوقع نحو  14شهيدًا ،من
ضمنهم نساء وأطفال أظهرت الصور
احتراقهم بنحو كامل .هــذه الجريمة
دفعت كثيرين من املوالني للسعودية
أو من املتخذين موقف «املراقب» بحكم
عملهم في املجال الحقوقي إلى اعتبار
ذل ــك الـقـصــف مــن جــرائــم ال ـحــرب التي
ُ
ت ـض ــاف إل ــى سـجــل ال ـجــرائــم الـكـثـيــرة
التي ارتكبها العدوان .وكتب الناشط
ال ـح ـق ــوق ــي ال ـي ـم ـنــي امل ـق ـي ــم ف ــي ل ـنــدن
ب ــراء شـيـبــان عـلــى مــوقــع «فــايـسـبــوك»
أن ال ـضــربــات ال ـجــويــة داخ ــل صنعاء
واملـ ـن ــاط ــق امل ــأه ــول ــة ب ــال ـس ـك ــان «ه ــي
عمليًا خ ــارج نـطــاق االشـتـبــاك وليس
ل ـهــا م ـب ــرر ع ـس ـكــري أو ق ــان ــون ــي وإن
نتيجتها الحتمية هــو سـقــوط مزيد
م ــن األبـ ـ ــريـ ـ ــاء» .وأضـ ـ ـ ــاف ش ـي ـب ــان أن
الـ ـ ـح ـ ــرب لـ ـه ــا ن ـط ــاق ـه ــا وض ــواب ـط ـه ــا
ومناطق اشتباكها «وال يمكن تبرير
قصف املــدن املأهولة بالقول إن البلد
في حرب».
مــع ذلــك كــان الفـتــا بـقــاء حــركــة الناس

ّ
على حالها واستمرار املحال التجارية
لـفـتــح أب ــواب ـه ــا ح ـتــى وق ــت ق ــري ــب من
منتصف الليل على العكس من السنة
األول ـ ــى ل ـل ـع ــدوان ،وي ـب ــدو أن الـسـبــب
عــائــد إل ــى اب ـت ـكــار م ـشــاريــع امل ــول ــدات
الكهربائية الـتـجــاريــة الـخــاصــة التي
ِّ
ُرك ـ ـ َـب ـ ــت ف ــي م ـن ــاط ــق ع ـ ــدة م ــن م ــراك ــز
ال ـت ـســوق ف ــي الـعــاصـمــة وم ــا حــولـهــا،
وتـبـيــع الـطــاقــة الكهربائية ألصـحــاب
املـ ـح ــال م ــن ط ــري ــق ع ـ ـ ـ ـ ّـدادات خ ــاص ــة.
أمــا املـنــازل ،فقد صــارت أل ــواح الطاقة
الشمسية تهيمن على غالبيتها ،فلم
يعد معظم الـسـكــان ينتظرون ّ
التيار

الكهربائي حتى يعود.
لكن هناك عالمة الفتة في سلوكيات
غالبية الـنــاس .فعلى الرغم من مرور
ك ــل ه ــذا ال ــوق ــت وه ــم يـعـيـشــون تحت
نيران العدوان ،ال يزال ّ
حس السخرية
عــالـيــا ،خصوصًا تـجــاه التصريحات
الـ ـ ـص ـ ــادرة ع ــن إع ــام ـي ــن س ـعــوديــن
ويمنيني مقيمني في الرياض ويعمل
غالبيتهم في «قناة اليمن» التي تبث
مــن ه ـنــاك ،وجميعهم «ي ـغــرفــون» من
املطبخ اإلعــامــي الـسـعــودي الرسمي
ذات ـ ـ ـ ـ ــه .واح ـ ـ ـ ــد م ـ ــن تـ ـل ــك ال ـت ـع ـل ـي ـق ــات
الـ ـس ــاخ ــرة ت ـخ ــص م ــا ق ــال ــه امل ـت ـحــدث
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