12

األربعاء  23آب  2017العدد 3257

سوريا

الدقيقة التي أرست هيمنة
على الغالف تسعى أنقرة إلى تفكيك شيفرة إدلب بخطوات «محسوبة» .المعادلة
ّ
ّ
الشمالية تبدو بالغة التعقيد في الموازين التركية :التخلي عن «جبهة النصرة»
«جبهة النصرة» على المحافظة
من دون تحصيل ثمن كبير ال يبدو واردًا ،وفي الوقت نفسه يحتاج الالعب التركي إلى التلويح بورقة ما في «بازار
ّ
الكردية»
الشمال» بحثًا عن حل لـ«المعضلة

ُ ّ
أنقرة تدش ّن بازار إدلب:
«إدارة مدنية» تجاور «إمارة النصرة»
صهيب عنجريني
ال ـ ـ ـجـ ـ ــدال املـ ـسـ ـتـ ـج ـ ّـد ف ـ ــي ش ـ ـ ــأن إدل ـ ــب
ي ــأت ــي أش ـب ــه ب ـم ـقــدمــة إلعـ ـ ــادة تــوزيــع
ال ـ ـقـ ــوى داخ ـ ـ ــل امل ـح ــاف ـظ ــة امل ـح ـكــومــة
ب ـكــابــوس «ال ــراي ــات الـ ـس ــوداء» .أنـقــرة
ال ـت ــي اح ـت ــرف ــت ع ـلــى امـ ـت ــداد ال ـح ــرب
السورية اللعب بورقة «الجهاديني»،
بــدأت بترتيب الطاولة لجولة جديدة
م ــع ّال ـح ــرص عـلــى االح ـت ـفــاظ بـ ــأوراق
م ـ ــؤث ـ ــرة ت ـح ــت ال ـ ـطـ ــاولـ ــة ً .وي ـ ـبـ ــدو أن
األتـ ــراك لــم ي ـجــدوا وسـيـلــة أفـضــل من
اإلعـ ـ ــام ل ـتــدشــن «ب ـ ـ ــازار إدل ـ ـ ــب» ،من
دون أن يعني ذلك بالضرورة وجوب
حـسـمــه ســري ـعــا .وم ــن امل ـف ـيــد ف ــي هــذا
ّ
ال ـس ـيــاق ال ـتــذك ـيــر بـ ــأن ب ـحــث األتـ ــراك
ع ــن ص ـف ـق ــةٍ م ـنــاس ـبــة ف ــي شـ ــأن حـلــب

َّ
المرجح حصوله
السيناريو
مدينة إدلب
هو «وضع
ّ
تحت إدارة مدنية»
كــان قــد استغرق قــرابــة عشرين شهرًا
ّ
حفلت بمتناقضات شــتــى وبـمـعــارك
ك ـس ــر ع ـظ ــم ط ــاح ـن ــة ق ـب ــل أن ي ـفــرض
امليدان رجحان كفة دمشق وحلفائها
فــي م ــوازي ــن «عــاصـمــة ال ـش ـمــال» .ومــا
زال ــت أط ـيــاف مــن املـعــارضــة الـسـ ّ
ـوريــة
ّ
تــرى حتى الـيــوم أن أنـقــرة قـ ّـد «باعت
ـرف
حـلــب» وقـبـضــت مقابلها غــض طـ ٍ
عــن اح ـتــال أج ــزاء واس ـعــة مــن ريفها
ـرات» .ورغ ــم أن
تحت عـنــوان
«درع ال ـفـ ّ
وسائل إعالم ّ
تركية قد «بشرت» أخيرًا
بخطط لعمل عسكري ُي َع ّد إلدلب ،غير
أن مــؤشــرات كثيرة تجعل وضــع هذه
الخطط موضع التنفيذ أمرًا مستبعدًا
في املدى املنظور على األقل .وتحدثت
صحيفة «يني شفق» عن «خطة تركية
ً
لتجنيب إد ّلــب عمال عسكريًا وشيكًا
ّ
تتشارك شنه كل من الواليات املتحدة
وروسيا وفرنسا وبريطانيا».

ّ
مكثفة شاركت فيها جهات ّ
عدة لبحث المقترح التركي (أ ف ب)
شهدت مدينة إدلب اجتماعات

وك ـش ـف ــت ال ـص ـح ـي ـف ــة عـ ــن اتـ ـص ــاالت
تـجــريـهــا «ج ـهــات رسـمـيــة تــركـيــة مع
املـ ـع ــارض ــة الـ ـس ــوري ــة وال ـت ـن ـظ ـي ـمــات
الفاعلة فــي املدينة مــن أجــل التوصل
إلــى حــل ينفي أسـبــاب القيام بعملية
ع ـس ـكــريــة ف ــي امل ـح ــاف ـظ ــة» .ويـشـتـمــل
املـ ـقـ ـت ــرح الـ ـت ــرك ــي عـ ـل ــى ثـ ـ ــاث ن ـقــاط
أساسية «تشكيل هيئة إدارة محلية
مدنية للمدينة تتكفل إدارة شؤونها
مــع تحييد التنظيمات املسلحة عن

المعارضة« :حكومة إنقاذ» إلدلب
بالتوازي مع املفاوضات التي دارت بكثافة خالل اليومني األخيرين في
إدلب بني «النصرة» وأنقرة حول إدارة املدينة ،دخل «مجلس مدينة إدلب»
ّ
اإلعالمية ضد «هيئة تحرير الشام»ّ .
ووجه
أمس على خط الضغوطات
«املجلس» املعارض اتهامات إلى «النصرة» من دون تسميتها بتعريض
إدلب لـ«مخاطر ّ محدقة» بسبب هيمنتها عليها
وفق «مبدأ التغلب» .وطالب في بيان بـ«دراسة
الواقع بتجرد وشجاعة ليخرجوا بقرار صائب
ّ
يجنب املنطقة الخطر املحدق بها» .واتهم البيان
«اإلدارة املدنية للخدمات» بالعمل على «إخضاع
ّ
لتبعيتها من خالل قرارات
مجلس مدينة إدلب
وخطوات أحادية ومتسارعة» .ويأتي البيان ردًاّ
على «تعميم» أصدرته «اإلدارة املدنية للخدمات»
التابعة لـ«هيئة تحرير الشام» يوم االثنني ،وقالت
فيه ّإن «املديرية العامة لإلدارة املحلية هي الجهة
الوحيدة املخولة متابعة أمور املجالس املحلية
املحررة»ّ .
وجدد «املجلس» الدعوة إلى «تشكيل حكومة ّ
في املناطق ّ
مدنية
ّ
مستقلة معترف بها» في إدلب ،وهو أمر كان قد دعا إليه منتصف الشهر
الجاري عبر «مبادرة» دعت إلى «تشكيل حكومة إنقاذ».
(األخبار)

إدارتـهــا ،ونقل العناصر املسلحة في
املعارضة السورية إلــى جهاز شرطة
رسمي يتكفل بحفظ األمن ،باإلضافة
إلى حل هيئة تحرير الشام» .ووفقًا ملا
أكــدتــه مـصــادر معارضة داخــل إدلــب،
فقد ّشهدت املدينة بالفعل «اجتماعات
م ـك ــث ـف ــة شـ ــاركـ ــت ف ـي ـه ــا جـ ـه ــات عـ ـ ّـدة
ل ـب ـحــث امل ـق ـت ــرح الـ ـت ــرك ــي» ،ف ـي ـمــا قــال
ّ
مـ ـص ــدر «جـ ـ ـه ـ ــادي» ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» إن
«مسؤولني في هيئة تحرير الشام قد
عقدوا جلستي مباحثات مع مندوبني
للحكومة املؤقتة ،وبحضور وسطاء
ّ
أتــراك» .املصدر أكــد أن «املحادثات لم
ـض إل ــى نتيجة ب ـعــد» ،مـشـيـرًا في
ت ـفـ ِ
ّ
الوقت نفسه إلى أن «الهيئة ستتخذ
الـ ـق ــرار امل ـن ــاس ــب ،م ــن دون أن ت ـفـ ّـرط
فــي راي ــة الـجـهــاد ومـقــاصــده» .ويبدو
مـسـتـبـعـدًا رض ــوخ «جـبـهــة الـنـصــرة»
ّ
التي تشكل حجر الــزاويــة فــي «هيئة
ُ
ّ
تحرير الشام» ألي مطلب يفضي إلى
خ ــروج مـحــافـظــة إدل ــب مــن قبضتها،
فيما يبدو واردًا قبولها بحل توافقي
صــوري لـ«هيئةّ تحرير الشام» يتيح
لشركائها التخفف من عبء االرتباط
امل ـع ـلــن ب ـهــا تـمـهـيـدًا الن ـخــراط ـهــم في
إدارة شـ ــؤون مــدي ـنــة إدلـ ــب (وحــدهــا
دونًا عن ريفها) تحت غطاء «مدني».
ورغ ــم أن حــل «هـيـئــة تـحــريــر ال ـشــام»
س ـي ـس ـهــم ف ــي ت ـق ـل ـيــص ع ــدي ــد ج ـنــود
يشغل منصب «القائد
الجوالني الذي
ّ
ال ـع ـس ـكــري» ،غـيــر أنـ ــه ال يـعـنــي امل ـ ّـس
ب ــ«ال ـن ـص ــرة» بــوصـفـهــا ك ـيــانــا قــائـمــا
في ّ
حد ذاتــه .وتشير معلومات ّ
أولية
حصلت عليها «األخبار» من كواليس
إدل ـ ـ ــب إل ـ ــى ّأن ال ـس ـي ـن ــاري ــو امل ـ َّ
ـرج ــح
حصوله في الوقت الراهن هو التوافق
على «وضــع مدينة إدلــب تحت إدارة
م ــدن ـ ّـي ــة» .ورغ ـ ــم أن هـ ــذا ال ـس ـي ـنــاريــو

ال ي ـح ـظــى ب ــرض ــى زع ـي ــم «ال ـن ـص ــرة»
أب ــو مـحـمــد ال ـجــوالنــي ومـعـظــم أف ــراد
ّ
الدائرة املحيطة به ،غير أن الجوالني
ّ
مضطر إلــى التعامل ببراغماتية مع
ال ـط ــرح ال ـت ــرك ــي ،وال سـ ّـي ـمــا ف ــي حــال
ح ـص ــول ــه ع ـل ــى ض ـم ــان ــات بــاح ـت ـفــاظ
«النصرة» بما حققته من مكتسبات
ّ
ميدانية ّإب ــان االقتتال األخـيــر بينها
وبــن «حــركــة أح ــرار ال ـشــام» .ويلحظ
السيناريو املــذكــور إخــاء «النصرة»
ّ
وســائــر املـجـمــوعــات املـســلـحــة مدينة
ّ
إدلب من أي مظهر مسلح ،وتعهيدها
إل ــى «إدارة مــدنـ ّـيــة» تـحــت الــوصــايــة
ال ـت ــرك ـي ــة فـ ــي وض ـ ــع م ـش ــاب ــه لــوضــع
مــديـنــة ال ـبــاب (ري ــف حـلــب ال ـشــرقــي).
وي ـم ـكــن هـ ــذا ال ـس ـي ـنــاريــو أن يضمن
ل ـ ـل ـ ـجـ ــوالنـ ــي تـ ـحـ ـصـ ـي ــل م ـك ـت ـس ـب ــات
لــوجـسـتـيــة عـبــر ال ـح ـفــاظ عـلــى حــركــة
معبر باب الهوى الـحــدودي ،وتزويد
مناطق سيطرة جماعته (بشكل غير
معلن) بنصيب من «املـعــونــات» التي
ّ
تعهد التركي تدفقها إلى مدينة إدلب
ّ
ح ــال و ُضـعـهــا تـحــت «إدارة مــدنــيــة».
وإذا ما ق ّيض لهذا السيناريو أن يرى
الضوء ،فليس من املستبعد أن تكون
مدينة إدلب حاضرة في ُواجهة جولة
أس ـت ــان ــا ال ـق ــادم ــة ،ال ـت ــي أرجـ ـئ ــت إلــى
الشهر املقبل.
ّ
واملـ ّ
ـرجــح أن الـجــوالنــي يعي جـ ّـيـدًا أن
ّ
املصلحة التركية ال تقتضي في الوقت
الـ ــراهـ ــن الـ ــدخـ ــول فـ ــي ع ـ ـ ــداء حـقـيـقــي
م ــع «ال ـن ـص ــرة» وال الـتـفــريــط بـقـ ّـوتـهــا
ال ـضــاربــة ،مــا يجعل مــوقـفــه قـ ّ
ـويــا في
الـتـفــاوض ال ـجــاري .فــي الــوقــت نفسه،
ثـ ّـمــة م ـخــاوف تحضر عـنــد الـجــوالنــي
ودائرته من تكرار سيناريو حلب في
إدلب التي باتت مالذًا أخيرًا لـ«الرايات
الـ ـس ــوداء» .وك ــان ان ــدح ــار «ال ـن ـصــرة»

ّ
فعليًا بعد تقديمها
مــن حلب ّقــد بــدأ
ً
تـنــازال تمثل باالنسحاب مــن مناطق
واسعة في ريف حلب الشمالي (راجع
ّ
«األخـبــار» ،العدد  .)2663وكما تشكل
إدلب مالذًا أخيرًا للجوالني وأضرابه،
ت ـح ـضــر «الـ ـنـ ـص ــرة» بــوص ـف ـهــا ورق ــة
ّ
مستعدة للتفريط
فاعلة ال تبدو أنقرة
ّ
بـهــا ف ــي املــرح ـلــة ال ــراه ـن ــة ،وال سيما
ّ
أن أث ـم ــان دخـ ــول ال ـطــرف ــن ف ــي حــرب
حـقـيـقـيــة ق ــد ت ـكــون بــاه ـظــة .ويـحـتــاج
دخ ـ ــول األتـ ـ ـ ــراك ف ــي م ـع ـم ـعــة م ــن ه ــذا
الوزن إلى «ثمن كبير» يكون الحصول
عليه مــن معسكر دمـشــق وحلفائها،
وإلى ظروف ومعطيات لم تنضج بعد.
وبدا الفتًا في خالل اليومني املاضيني
أن وسائل إعــام سورية معارضة قد
عمدت إلــى إعــادة ترويج «تسريبات»
كانت قد وردت في الصحافة التركية
قبل أكثر مــن أسـبــوع عــن خطة تركية
تـحــت مسمى «حـبــل ال ــوري ــد» .وتـقــول
ال ـت ـســري ـبــات إن ال ـت ـح ـض ـيــرات دخـلــت
املرحلة األخيرة لتنفيذ خطة متوافق
عليها بــن أن ـقــرة ومــوسـكــو وطـهــران
عـ ـن ــوانـ ـه ــا الـ ـع ــري ــض «إدل ـ ـ ـ ــب م ـقــابــل
عفرين» ،وتهدف «إلى تنظيف مدينة
إدلــب مــن العناصر اإلرهــابـيــن الذين
ي ـش ـك ـلــون ت ـه ــدي ـدًا ل ـل ـح ــدود ال ـتــرك ـيــة
وي ـع ـم ـلــون ع ـلــى عـ ــزل مــدي ـنــة عـفــريــن
(الـخــاضـعــة لسيطرة وح ــدات حماية
الـ ـشـ ـع ــب ال ـ ـ ـكـ ـ ــرديـ ـ ــة)» .وت ــرتـ ـك ــز ه ــذه
ال ـت ـس ــري ـب ــات ع ـل ــى املـ ـحـ ــادثـ ــات ال ـتــي
نشطت أخيرًا على خط أنقرة ـ طهران،
وعلى مخاطر يستشعرها الطرفان من
ّ
«املد الكردي» .لكن الوصول إلى صفقة
مــن هــذا الـنــوع ال يبدو واردًا مــن دون
مــوافـقــة ال ــوالي ــات املـتـحــدة الحريصة
ّ
ثقل
الكردية بما
على الورقة
تمثله من ٍ
ّ
في موازين الشمال العسكرية.

