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الحدث

بديلة
السورية ،على أن يتم ذلك بضمانات
خطية روسية (أو سورية عن طريق
موسكو) ومن باقي األطراف الدولية
(أو الفصائل املسلحة عبرها).
وكــان ــت وزارة الـخــارجـيــة الــروسـيــة
قـ ــد أكـ ـ ـ ــدت ،فـ ــي بـ ـي ــان ح ـ ــول ن ـتــائــج
«اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزان»« ،ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزام كــل
املـشــاركــن فــي اللقاء بالحفاظ على
سـ ــوريـ ــا كـ ــدولـ ــة مـ ــوحـ ــدة مـسـتـقـلــة
علمانية يحدد الـســوريــون أنفسهم
مستقبلها من خــال حــوار سياسي
ي ـج ـم ــع كـ ــل األطـ ـ ـ ـ ـ ــراف» .وأوضـ ـح ــت
أن «الـجــانــب الــروســي شــدد على أن
ض ـمــانــة ال ـن ـجــاح ف ــي تـطـبـيــق نـظــام
وقف إطالق النار هي فصل فصائل
امل ـ ـعـ ــارضـ ــة املـ ـعـ ـت ــدل ــة ع ـ ــن م ـقــات ـلــي
املجموعة اإلرهابية (جبهة النصرة)
واملـ ـجـ ـم ــوع ــات األخـ ـ ـ ــرى امل ـت ـحــال ـفــة
مـعـهــا» ،الف ـتــة إل ــى أن «ه ــذا يتطلب
العمل املناسب من قبل كل املشاركني
فــي الـلـقــاء مــع ال ـقــوى امل ــوج ــودة في
س ـ ــوري ـ ــا ،وم ـ ــن ال ـ ـض ـ ــروري ف ـه ــم أن
ال ـع ـم ـل ـي ــات ضـ ــد إرهـ ــاب ـ ـيـ ــي داعـ ــش
والـنـصــرة ستستمر» .وفــي املقابل،
أعلن وزير الخارجية األميركي جون
كيري أنــه تم نقاش «أفـكــار جديدة»
إلحـيــاء وقــف إطــاق الـنــار ،موضحًا
أن املباحثات التي استمرت أكثر من
أربــع ساعات تخللها «تبادل واسع
لألفكار ...رغم التوتر».
وفي سياق آخر ،أبلغ مصدر مصري
«األخـبــار» أن ما جــرى في «اجتماع
ل ـ ـ ــوزان» كـ ــان ي ـشــابــه «مـ ــا حـ ــدث في
اج ـت ـم ــاع مـجـلــس األم ـ ـ ــن» ،مــوضـحــا
أن «م ـ ـصـ ــر دع ـ ـيـ ــت ف ـ ــي ال ـل ـح ـظ ــات
األخ ـي ــرة بــاتـصــال هــاتـفــي مــن وزيــر
الخارجية األميركي» .وأشار إلى أن
«االج ـت ـم ــاع شـهــد مـنــاقـشــات علنية
لرؤى متعارضة بني وزير الخارجية
امل ـ ـصـ ــري سـ ــامـ ــح ش ـ ـكـ ــري ون ـظ ـي ــره
الـسـعــودي عــادل الجبير» ،موضحًا
أن «املوقف املصري تمسك بضرورة
أن يـ ـك ــون هـ ـن ــاك م ـس ــاح ــة ل ـل ـح ــوار
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ب ـ ــن جـ ـمـ ـي ــع األط ـ ـ ـ ــراف
الـ ـس ــوري ــة امل ـخ ـت ـل ـف ــة ...ل ـك ــن ال ـط ــرح
لقي اعتراضات حــول األطــراف التي
سيجري التحاور معها».

املــديـنــة .هــذا مــا سيصادفك قبل أن
ي ـظ ـه ــر أم ــام ــك ج ـب ــل م ـه ـي ــب مـجـلــل
ب ــالـ ـس ــواد .ال ـش ـم ــوخ ي ـظ ـهــر ف ــي كــل
شـ ـ ــيء ...ف ــي أع ــن ال ـن ــاس الـطـيـبــن،
ً
وأشـجــار األرض العطشى ،وصــوال
إلــى قبور الشهداء املتناثرة في كل
مـكــان .يفاجئ زوار املــديـنــة صـ ٌ
ـروح
لها بضع درج ــات رخــامـيــة ،تقودك
إلى أعلى القبر الجليل ،إضافة إلى
سـقــف هــرمــي يــوحــي بـتـمـ ّـيــز البيت
األخ ـي ــر لـلـفـقـيــد ال ـغ ــال ــي .ي ـق ــول أبــو
أدهم ،رجل ستيني من أبناء املدينة:
«الشهيد مدفون في التراب بالطبع،
غـ ـي ــر أن عـ ـل ـ ّـو ال ـ ـصـ ــرح ي ـش ـي ــر إل ــى
أهمية الفقيد .قبور املوتى العاديني
م ـن ـخ ـف ـضــة ك ـم ــا ال ـق ـب ــور ف ــي ســائــر
املدن السورية» .الرجل الذي يرتدي
لـ ـب ــاس امل ـن ـط ـق ــة ال ـت ـق ـل ـي ــدي وي ـل ـقــي
الشعر بالعامية للترحيب بضيوف
الـجـبــل وهــو يصنع الـقـهــوة بيديه،
يشرح حياة األهالي في ظل حماية
الـجـيــش وقـ ــوات «ال ــدف ــاع الــوطـنــي»
م ــن أبـ ـن ــاء امل ـن ـط ـق ــة ،ب ــوج ــود خـطــر
«داعـ ــش» الـقــريــب ،وبـقـيــة الفصائل
امل ـس ـل ـحــة ع ـل ــى أط ـ ـ ــراف ال ــري ــف ذي

ّ
ما بعد «دابق» :أنقرة تناور بين «خطين أحمرين»
بسهولة نجح الغزو التركي
بمشاركة المجموعات
المنضوية تحت لواء «درع
الفرات» في السيطرة على
بلدة دابق ،وعدد آخر من
ّ
العملية التي
البلدات والقرى.
انطلقت في أيلول الماضي
أثمرت حتى اآلن االستيالء
على منطقة بطول  90كم
وعمق  20كم ،بينما تطمع
أنقرة للوصول إلى عمق
 45كم ،لكنها تصطدم
في الوقت ّالراهن بخطين
أحمرين :روسي وأميركي
صهيب عنجريني
ّ
ّ
معنويًا
حقق الغزو التركي أمس هدفًا
كبيرًا بسيطرته على بلدة دابــق وعــدد
مــن ال ـقــرى وال ـب ـلــدات املحيطة بـهــا مثل
اح ـت ـي ـمــات ،وص ـ ــوران اع ـ ــزاز ،وتــالــن
ً
ـوال إلـ ـ ـ ــى سـ ـنـ ـب ــل واملـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ـ ّ
ـودي ـ ــة.
وص ـ ـ ـ ـ ـ
املـعــارك التي خاضتها الـقــوات التركية
بمشاركة عــدد من املجموعات املسلحة
ّ
امل ـن ـضـ ّـويــة ت ـحــت م ـظــلــة «درع ال ـف ــرات»
ّ
لم تشذ عن السيناريو الــذي تكرر منذ
بــدء عمليات الـغــزو مــن حيث انسحاب
تنظيم «داعش» سريعًا ،ومن دون دفاع
مستميت كما دأبت العادة في كل معارك
التنظيم قبل «درع الفرات».
ولـ ـ ــم تـ ـ ُـحـ ــل «الـ ـ ــرمـ ـ ـ ّ
ـزيـ ـ ــة» ال ـ ـتـ ــي تـحـظــى
بـهــا ب ـلــدة داب ــق بــن الـتـنـظـيــم املـتـطــرف
وب ــن االن ـس ـحــاب ال ـســريــع مـنـهــا .وكـمــا
أشــارت «األخـبــار» فــي وقــت ســابــق ،كان
ّ
«داع ــش» قــد اتـخــذ قــرار االنسحاب قبل
قــرابــة أسبوعني ،وبــدأ بتهيئة «بيئته»
وم ـقــات ـل ـيــه ل ــأم ــر ع ـبــر ت ــروي ــج خـطــاب
ّ
«ش ــرع ــي» مـ ـف ـ ُـاده أن امل ـع ــرك ــة الــراه ـنــة
ال ع ــاق ــة ل ـهــا ب ــ«مــوق ـعــة آخ ــر ال ــزم ــان»
ّ
ّ
التي تــؤكــد «أدبـ ّـيــات التنظيم» أن دابــق

ال ـحــدود املشتركة مــع مدينة درعــا.
أمــا أم أده ــم ،فـهــي تشكو قـلــة ّ املـيــاه
خــال السنوات األخـيــرة ،ما أثــر في
إن ـت ــاج مــزرع ـت ـهــا ال ـص ـغ ـيــرة ،أو ما
يمكن أن يسمى حديقتها الصغيرة.

 ...وخطف أيضًا

َ
النفس املعارض الواضح في املدينة
ضاع بني أصوات الحكمة والتهدئة
التي تقضي بتجاوز محنة البالد،
رغم الكثير من محاوالت «استثارة
نـ ـخ ــوة» أه ــال ــي ال ـج ـب ــل ل ـل ـم ـشــاركــة
ب ـ ـ ـ «ال ـ ـح ـ ــراك الـ ـسـ ـلـ ـم ــي» م ـ ــع ب ــداي ــة
األح ــداث الـســوريــة .يــرى ســالــم ،ابــن
املــديـنــة الـثــاثـيـنــي ،أن املــديـنــة التي
تستقبل يوميًا شهيدًا أو أكـثــر في
ج ـن ــازة الئ ـق ــة ،وال ـت ــي «ان ـض ـب ـطــت»
خ ــال ال ـحــرب رغ ــم جميع صيحات
ال ـت ـح ــري ــض ل ـل ـت ـم ــرد ،ت ـس ـت ـحــق أن
ت ــول ــى اه ـت ـم ــام ــا خـ ــاصـ ــا ،م ـض ـي ـفــا:
«ب ــرغ ــم أن امل ـن ـط ـقــة غ ـن ـيــة ب ــاآلب ــار،
ف ـقــد سـ ّـبــب امل ـس ــؤول ــون ،ال غـيــرهــم،
أزم ــة امل ـي ــاه» .وي ــرى قـيــس الـشــاعــر،
وهـ ــو م ـغ ـتــرب ي ـم ـضــي إج ــازت ــه فــي
ال ـســويــداء ،أن ح ــوادث الـخـطــف هي

ُ
ستكون مسرحًا لها( .راجــع «األخبار»،
العدد  .)3002وإذا كانت «رمزية دابــق»
م ــن وجـ ـه ــة ن ـظ ــر «داعـ ـ ـ ــش» ق ــد حـظـيــت
واف مــن تسليط ال ـضــوء ،فإن
بنصيب ٍ
ٍ
للبلدة رمزية خاصة لدى األتراك أيضًا،
ّ
تاريخية بني
حيث كانت مسرحًا ملعركة
الـعـثـمــانـيــن وامل ـمــال ـيــك ق ـبــل خمسمئة
عـ ــام .وكـ ــان ان ـت ـصــار الـعـثـمــانـيــن فيها
مفتاحًا لسيطرتهم على كــامــل سوريا
الح ـق ــا ،وم ــن ث ـ ّـم لــان ـطــاق ن ـحــو مصر
ّ
واالس ـ ّت ـي ــاء عـلـيـهــا .وي ـم ـكــن ال ـق ــول إن
ٌ
م ــا حــقـقـتــه «درع الـ ـف ــرات» أم ــس كـفـيــل
ّ
مفصلية فــي سير
بــالـتـحـ ّـول إلــى نقطة
ّ
ّ
العملية ،وال يبدو التحرك نحو أهداف
جــديــدة «مــن ال ــوزن الثقيل» أم ـرًا متاحًا
في املدى املنظور .ومن ّ
املرجح أن يعكف
األتراك في املرحلة ّ
الراهنة على تكريس
وجودهم واملجموعات التابعة لهم في
املنطقة التي ّ
تحولت إلى «منطقة آمنة»
غير ُمعلنة ،مع االكتفاء بقضم مزيد من
القرى والبلدات الصغيرة شمال الباب.
ّ
بأهمية
ومن بني البلدات التي تحظى
أكـ ـب ــر مـ ــن سـ ــواهـ ــا تـ ـب ــرز «تـ ـ ــل م ــال ــد»
(أق ـص ــى ال ـش ـمــال ال ـغــربــي م ــن ال ـب ــاب).
ومن شأن ّ
ضم هذه البلدة إلى املناطق
ّ
املستولى عليها تركيًا أن يمنح هامش

أمــان إضــافـ ّـيــا ملدينة م ــارع ،حيث تقع
ً
«تل مالد» جنوبها مباشرة .كما تتيح
السيطرة على تل مالد التضييق على
«ق ــوات ســوريــا الــديـمـقــراطـيــة» بقيادة
األك ــراد ،الـتــي تتمركز فــي «أم حــوش»
بعدما طردت تنظيم «داعش» منها.
وي ـخ ـت ـل ــف األمـ ـ ـ ــر لـ ـ ــدى الـ ـح ــدي ــث عــن
احتماالت انطالق «درع الفرات» نحو
مــديـنــة ال ـب ــاب أو مــديـنــة مـنـبــج (ري ــف
ح ـل ــب ال ـ ـشـ ــرقـ ــي) .وت ـش ـي ــر امل ـع ـط ـيــات
ّ
ّ
حاليًا نحو
املتوافرة إلى أن االنطالق
مدينة الباب (تحت سيطرة «داعش»)
َ
ّ
دون ــه «خـطــوط حمر» روسـ ّـيــة .وتؤكد
م ـع ـلــومــات مـتـقــاطـعــة حـصـلــت عليها
ّ
«األخـبــار» أن «حــدود التوافق التركي

الـ ــروسـ ــي غ ـي ــر امل ـع ـل ــن ف ــي ش ـ ــأن درع
ُ
ال ـ ـفـ ــرات ت ـل ـح ــظ ع ـ ــدم االن ـ ـطـ ــاق نـحــو
الـ ـب ــاب ف ــي امل ــرح ـل ــة ال ــراهـ ـن ــة» .كــذلــك؛
يـ ـب ــدو ال ـت ـف ـك ـيــر فـ ــي م ـه ــاج ـم ــة مـنـبــج
ّ
بعقبات كثيرة ،على رأسها أن
محاطًا
ٌ
املدينة واقعة تحت سيطرة «املجلس
العسكري ملنبج وريفها» الذي سبق له
ّ
أساسي
بعون
أن طرد «داعــش» منها
ٍ
ّ
و«قوات
من «طيران التحالف الدولي»
ً
ّ
ّ
الديمقراطية» .وعالوة على أن
سوريا
مهاجمة منبج على يد األتراك تحتاج
إل ــى رف ــع ل ــ«ال ـخــط األح ـم ــر» األمـيــركــي
(وهـ ــو أمـ ـ ٌـر ال ي ـبــدو م ـتــاحــا ف ــي امل ــدى
املنظور)ّ ،
ثمة عقبات أخرى على رأسها
ّ
ّ
أن امل ـعــركــة ض ــد «امل ـ ًج ـلــس ا ًلـعـسـكــري
ملنبج» لن تكون نزهة شبيهة باملعارك
ال ـت ــي ت ـخــوض ـهــا «درع الـ ـف ــرات» ضـ ّـد
تـنـظـيــم «داع ـ ـ ــش» .وم ــن املـسـتـبـعــد أن
تـنـجــح أن ـق ــرة حــالـ ّـيــا ف ــي كـســر ّ
أي من
ّ
ـط ــن األحـ ـم ــري ــن املـ ــذكـ ـ َ
ـوريـ ــن ،وال
ال ـخ ـ
ّ
سيما في ظل انهماكها في انتزاع دور
أ ُس ــاس ـ ّـي ف ــي م ـع ــارك ت ـحــريــر املــوصــل
ّ
املـنـتـظــرة ،لـكــن ذل ــك ال يعني اقتصار
ّ
التركية على ما جرى تحقيقه،
املطامع
بقدر ما يعني إرجاء بعض الخطوات
إلى «اللحظة املناسبة».
وضـمــن هــذا اإلط ــار ج ــاءت تصريحات
وزير الخارجية التركي مولود جاويش
ّ
ّ
أوغ ـ ـلـ ــو أم ـ ـ ّـس لـ ـت ــؤك ــد أن «ه ـ ــدف درع
الـفــرات يتمثل فــي الــوصــول إلــى مدينة
الباب» .بدوره ّ
جدد وزير الدفاع التركي
ف ـك ــري اي ـش ـيــق ال ـح ــدي ــث ع ــن «املـنـطـقــة
ّ
اآلمنة» مشيرًا إلى أن «درع الفرات» لن
ّ
تتوقف قبل النجاح في «الــوصــول إلى
داخـ ــل األراضـ ــي
ع ـمــق  45كـيـلــو م ـت ـرًا» ّ
السورية .وقــال ايشيق إنــه «لم يعد من
السهل بعد ًاآلن إطالق الصواريخ نحو
تركيا إنطالقا من األراضــي السورية»،
وأضاف «انتهى عصر الدفاع عن بلدنا
م ــن داخـ ــل ح ــدودن ــا ،وب ــات ــت أولــويـتـنــا
تتمثل بسحق والقضاء على أي تهديد
مـ ــوجـ ــه ضـ ــدنـ ــا حـ ـي ــث ي ـ ـ ـكـ ـ ــون» .وك ـ ــان
الــرئـيــس الـتــركــي رج ــب طـ ّـيــب أردوغ ــان
ق ــد ك ـ ّـرر قـبــل يــومــن ال ـحــديــث ع ــن قــرب
إع ـ ــان «م ـن ـط ـقــة آمـ ـن ــة» ش ـم ــال ســوريــا
ع ـل ــى م ـس ــاح ــة خ ـم ـســة آالف كـيـلــومـتــر
مـ ّ
ـربــع .وربــط أردوغ ــان بني هــذا اإلعــان
و«معركة دابق».

امل ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة وامل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــارك الـ ـ ـ ــدائـ ـ ـ ــرة ف ــي
األري ـ ـ ـ ـ ـ ــاف املـ ـتـ ـق ــاطـ ـع ــة مـ ـ ــع درعـ ـ ـ ــا،
بـ ـ ـ ــأن ال ـ ــرحـ ـ ـل ـ ــة قـ ـ ــد ال تـ ـ ـك ـ ــون وفـ ــق
األّمـ ـنـ ـي ــات .هـ ـك ــذا ـ ـ ـ ب ـك ــل ب ـس ــاط ــة ـ ـ
ب ــث ــت وس ــائ ــل إع ـ ــام م ـع ــارض ــة مــن
سـ ـج ــن الـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــداء ،قـ ـب ــل أكـ ـث ــر مــن
سجناء جدد ال
شهر ،تمردًا قام به ُ
ينتمون إلى املدينة ،نقل معظمهم

ت ـحــدثــت ع ــن ت ـطــويــق رج ـ ــال األم ــن
لـ ـلـ ـسـ ـج ــن وسـ ـ ـ ــط ف ـ ــوض ـ ــى عـ ــارمـ ــة
سـ ــادت املـ ـك ــان ،بــال ـتــزامــن م ــع قـطــع
ُخدمة اإلنـتــرنــت فــي املدينة إلــى أن
َ
ضبطت األوضاع.
أبـنــاء الـســويــداء لــم يكونوا معنيني
تـ ـم ــام ــا بـ ــال ـ ـهـ ــرج ال ـ ـحـ ــاصـ ــل داخ ـ ــل
الـسـجــن ،حـيــث ك ــان ع ــدد مــن أق ــارب
وأصـ ــدقـ ــاء الـ ـش ــاب ري ـ ــان أبـ ــو فـخــر،
ال ـ ـ ــذي وقـ ـ ــع ض ـح ـي ــة ج ــريـ ـم ــة ق ـت ــل،
م ـع ـت ـص ـمــن أم ـ ــام م ـب ـنــى امل ـحــاف ـظــة
للمطالبة بتنفيذ حكم اإلعدام بحق
َ
القتلة ،ومن بينهم فتى من آل بالن،
الذين سارعوا إلــى التبرؤ منه قبل
أن تتحول جريمته إلــى أعـمــال ثأر
م ـت ـب ــادل ــة بـ ــن ع ـش ــائ ــر الـ ـس ــوي ــداء،
ال ـت ــي ي ــرف ــض أب ـن ــاؤه ــا ال ـن ــوم على
ضـيــم .وفــي آخــر ُ الـتـطــورات لحادثة
االسـ ـتـ ـعـ ـص ــاء ،خـ ـط ــف رج ـ ــل واب ـن ــه
على طــرق القريا ـ السويداء،الشهر
ال ـفــائــت ،وطـلــب الـخــاطـفــون اإلف ــراج
ع ــن ب ـع ــض امل ــوق ـ َـوف ــن ف ــي ال ـس ـجــن
مل ـب ــادل ــة امل ـخ ـط ــوف ــن ب ـه ــم ،وهـ ــو مــا
ّ
أبناء املنطقة خرقًا أمنيًا
عده بعض ّ
خطيرًا ال يبشر بأي خير قادم.

يختلف األمر لدى الحديث
عن انطالق «درع الفرات»
نحو الباب أو منبج

ّ
ّ
معنويًا كبيرًا بسيطرته على بلدة دابق (أ ف ب)
حقق الغزو التركي هدفًا

أص ـعــب م ــا تـعــانـيــه املـنـطـقــة ،عــازيــا
سب فقدان األمن إلى انتشار تهريب
ال ــوق ــود .ويـضـيــف« :أزم ــة الـكـهــربــاء
مستمرة فــي ظــل تقنني غير منظم.
فـيـمــا دخ ـل ــت أزمـ ــة امل ـي ــاه ع ـلــى خط
ال ـح ــاج ــة ،دون ت ــواف ــر ال ـب ــدي ــل لــدى
مؤسسة املياه» .ويرى أن السويداء
ّ
تعاني غـيــاب الـقــانــون ،باعتبار أن
ّ
مغيبون أو
القائمني على تطبيقه
مستفيدون من الفوضى املستمرة.
اغتياالت وتفجيرات وأعمال شغب
عــديــدة فشلت فــي إلـحــاق الـســويــداء
بــركــب «الـ ـث ــورة ال ـس ــوري ــة» ،ف ــي ظل
ت ـحــالــف حـقـيـقــي ب ــن أب ـن ــاء املــديـنــة
ووجـهــائـهــم مــع ال ــدول ــة ،الـتــي تهتم
بـمـطــالـبـهــم ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن رداء ة
ال ـخــدمــات ف ــي ال ـس ــوي ــداء .وك ـمــا كل
املناطق التي عانت ويــات الحرب،
تـتــواصــل الخشية مــن احـتـمــال دفع
املــدي ـنــة ث ـمــن ج ـيــرت ـهــا م ــع عــاصـمــة
«الثورة» الجنوبية ،درعا.

أعمال الشغب ...واإلعالم
تـشــي زي ــارة املــديـنــة ،بــال ـتــوازي مع
«أع ـ ـمـ ــال ال ـش ـغ ــب» الـ ـت ــي ت ـش ـهــدهــا

«أمان ومو أمان» ،إجابة
تختصر الوضع في السويداء
منذ بداية الحرب
فـ ـ ــي ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة مـ ـ ــن س ـجــن
حـ ـم ــاه ،ك ــذل ــك ص ـ ــادر رج ـ ــال األم ــن
 200هــاتــف م ـح ـمــول وعـ ــددًا كـبـيــرًا
م ــن أج ـه ــزة االت ـص ــال .االسـتـعـصــاء
داخ ــل الـسـجــن ت ـطــور إل ــى مـحــاولــة
لـلـسـيـطــرة عـلــى مـسـتــودع الــذخـيــرة
بـ ـع ــد اح ـ ـت ـ ـجـ ــاز عـ ـ ــدد م ـ ــن ع ـن ــاص ــر
حــراســة الـسـجــن ،فــي «نـيــة للهجوم
على املدينة من قلب السجن» وفق
معلومات من املحافظة .املعلومات

