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العالم

العالم

سوريا
تشهد كواليس إدلب جهودًا حثيثة لتطعيم «منهجية النصرة» بسلوكيات «سياسية» (أ ف ب)

ّبدلت «جبهة النصرة» جلدها مرات عديدة على امتداد السنوات السابقة ،من دون أن ّ
يغير ذلك شيئًا في
جوهرها المتطرف .اليوم ،تتسارع جهود أبو محمد الجوالني إلعادة تصدير جماعته في صورة جديدة،
ّ
التشبه بـ«جماعة اإلخوان المسلمين» .وإذا ما رأت خطط الجوالني النور ،فإنها لن تعدو كونها
تطمح إلى
ّ
«تكتيكات ضرورية» وفق ما يروج في الكواليس ،مع التشدد في التزام «الجهاد» استراتيجية ثابتة

نحو «األخونة»؟

«النصرة» تبحث عن جلد جديد

ثوب «اإلخوان» في الخدمة
صهيب عنجريني

ال تجد «هيئة تحرير الشام /النصرة»
ّ
حرجًا فــي تغيير أزيــائـهــا .كلما دعت
الحاجة إلى ذلك ،أثبت زعيم الجماعة
املـ ـتـ ـط ــرف ــة ،أب ـ ــو م ـح ـم ــد الـ ـج ــوالن ــي،
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــداده لـ ـتـ ـع ــدي ــل ال ـت ـك ـت ـي ـك ــات
و«امل ـن ـه ـج ـيــات» ،وق ــدرت ــه عـلــى ضبط
التناقضات داخــل جماعته .وال يعدم
الجوالني الوسائل واألدوات الناجعة،
وخاصة حني تمنحه تعقيدات املشهد
ّ
الـســوري «كتفًا إقليميًا» يتكئ عليه،
ُ
وه ــو أمـ ـ ٌـر ل ــم ت ـح ــرم «ال ـن ـص ــرة» مـنــه،
ّ
باستثناء فترات مؤقتة ،كانت أشدها
وط ـ ــأة ف ـت ــرة االن ـك ـم ــاش ال ـق ـط ــري فــي
ّ
مستهل األزمة الخليجية األخيرة.
البراغماتية في نظر الجوالني حصان
ت ـم ـكــن االس ـت ـع ــان ــة ب ــه دائـ ـم ــا ،و«ف ـقــه
ٌ
ّ
«املسوغات
الـضــرورة» جــاهــز لتقديم
الـشــرعـيــة» .بــاالسـتـفــادة مما تـقــدم ،ال
ّ
مستمرًا في
ي ــزال مـشــروع «الـنـصــرة»
تـسـجـيــل «الـ ـنـ ـق ــاط» ،وال ـق ـف ــز درجـ ــات
ّ
خضم املشاريع
إلــى أعلى السلم ،فــي
«الجهادية» التي انخرطت منذ مطلع
ال ـعــام الـحــالــي فــي س ـبــاق جــديــد على
رسم مشهدية إدلب (راجع «األخبار»،
 1شباط) .وتحظى «النصرة» بمكانة
«فـ ـ ــريـ ـ ــدة» وسـ ـ ــط ال ـ ـص ـ ــراع املـ ــذكـ ــور،
بوصفها قاسمًا مشتركًا بني مشاريع
متناقضة ،تتباين رؤاها في النظر إلى
الــدور الوظيفي الــذي يمكن للجماعة
ل ـع ـب ــه ،وتـ ـت ــواف ــق ع ـل ــى أه ـم ـي ـت ـهــا فــي
املعادلة.

دعم «التمكين» المستتر
توحي املعطيات املتتالية بأن السباق
راه ـ ـنـ ــا قـ ــد ُحـ ـس ــم مل ـص ـل ـحــة املـ ـش ــروع
الـ ـقـ ـط ــري ،ال ـ ــذي ي ـل ـح ــظ أه ـم ـي ــة دع ــم
ال ـجــوالنــي ومـ ـ ّـد ي ــد ال ـع ــون لجماعته
عـ ـل ــى ط ـ ــري ـ ــق ت ـح ـق ـي ــق «الـ ـتـ ـمـ ـك ــن».
األدوات اإلداري ــة للجوالني
وبــاشــرت ّ
نـشــاطــا مـكــثـفــا فــي س ـبــاق مــع الــوقــت،

ل ــرس ــم م ــام ــح «ال ّـت ـم ـك ــن» امل ـن ـش ــود،
ف ــي صـ ـ ــورة ت ـت ــوخ ــى ت ــوري ــة «ال ــراي ــة
الـ ـس ــوداء» خـلــف س ـتــار «م ــدن ــي» ،من
ّ
دون أن يعني ذلك التخلي عن «تحكيم
ال ـشــري ـعــة» بــوصـفــه جــوهــر امل ـش ــروع.
وسـ ـم ــح ت ـع ــزي ــز ال ـق ـب ـضــة ال ـع ـس ـكــريــة
ل ــ«ت ـحــريــر الـ ـش ــام» ب ـت ـكــريــس هيمنة
«إداريـ ـ ـ ـ ــة» ل ــ«ح ـك ــوم ــة اإلن ـ ـقـ ــاذ» عـلــى
كثير من تفاصيل الحياة اليومية في
إدلب ،وبشكل خاص قطاعات التعليم
واالقتصاد والطاقة.
الالفت أن هيمنة «اإلنقاذ» على قطاع
ّ
التعليم رك ــزت تـحــديـدًا على التعليم
الجامعي الـخــاص ،فيما تركت مهمة
تعليم األط ـف ــال ل ــ«امل ـكــاتــب الــدعــويــة»
في الدرجة األولــى .وتطالب «اإلنقاذ»
الـ ـج ــامـ ـع ــات وامل ـ ـعـ ــاهـ ــد الـ ــراغ ـ ـبـ ــة فــي
مواصلة عملها بتسديد مبالغ باهظة
مقابل منحها ّ«التراخيص» الــازمــة.
وب ــال ـت ــوازي ،كــثـفــت «سـلـسـلــة املـكــاتــب
ال ــدع ــوي ــة» ف ــي ال ـش ـه ــري ــن األخ ـي ــري ــن
«نـشــاطــاتـهــا الـتـعـلـيـمـيــة» ،فافتتحت
ع ـش ــرات امل ــراك ــز وامل ـك ــات ــب و«ح ـل ـقــات
ّ
املخصصة لألطفال
الـعـلــم» الـجــديــدة
والـيــافـعــن ،إضــافــة إل ــى تــوسـيــع عــدد
«املـ ـ ــدارس ال ـق ــرآن ـي ــة» ا ّل ـتــاب ـعــة ل ـ ــ«دار
الــوحــي ال ـشــريــف» .ودش ـنــت «سلسلة
امل ـك ــات ــب ال ــدع ــوي ــة ف ــي ب ـ ــاد الـ ـش ــام»
حملة توزيع مجاني ملعونات غذائية،
وسلع استهالكية ،عالوة على توزيع
مـ ـع ــون ــات م ــالـ ـي ــة فـ ــي بـ ـع ــض الـ ـق ــرى
والبلدات.

«الجهاد» استراتيجية ثابتة
رغ ـ ــم ح ـ ــرص «تـ ـح ــري ــر الـ ـ ـش ـ ــام» عـلــى
إظـهــار بعض التفاصيل التي توحي
بـ ــاس ـ ـت ـ ـعـ ــدادهـ ــا الل ـ ـ ـتـ ـ ــزام االت ـ ـفـ ــاقـ ــات
ال ـخ ــاص ــة ب ــإدل ــب («س ــوتـ ـش ــي» عـلــى
وجه الخصوص) ،إال أنها تعمل على
أرض الواقع بطريقة مغايرة .وراجت
أخـيـرًا صــور لــوحــات إعــانـيــة عمالقة
فــي بـعــض ال ـطــرق واألوت ــوسـ ـت ــرادات،

وقد أزيلت عنها العبارات الداعية إلى
ُ
«ال ـج ـه ــاد» ،وط ـل ـيــت بــال ـلــون األبـيــض
ّ
ّ
مـ ـح ــل األسـ ـ ـ ــود .ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،وج ـه ــت
«وزارة األوقاف» في «حكومة اإلنقاذ»
رس ــال ــة إل ــى أئ ـمــة وخ ـط ـبــاء املـســاجــد،

يبدو أن «تحرير الشام» بدأت
تسعى إلى «بلوغ التمكين
بالموعظة الحسنة»
ت ـنـ ّـص عـلــى وج ــوب ال ـت ــزام «ب ــث روح
الجهاد في األمة ،وتحريض املسلمني
على الـبــذل والـعـطــاء فــي سبيل الـلــه...
والدعوة لتحكيم الشريعة واالعتصام

ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـلـ ـخ ــدم ــات اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ّــة»،
ب ـت ـم ــوي ــل قـ ـط ــري م ـع ـل ــن .وي ـت ــوخ ــى
املشروع كسب «الحواضن الشعبية»،
وجمع مئات العائالت في تجمعات
ُ
سكنية تدار بـ«أحكام الشريعة» ،من
دون الحاجة إلــى «تحكيم السيف».
ُ
وأنـجــز بناء أولــى الـقــرى فــي منطقة
ّ
ســرج ـيــا ف ــي جـبــل ال ــزاوي ــة ،وتـضـ ّـم
 500شقة سكنية ،فيما يستمر العمل
على تشييد تجمعات مماثلة ،وعلى
ت ـح ـس ــن ظ ـ ـ ــروف ت ـج ـم ـع ــات أخـ ــرى
(م ــوج ــودة ســاب ـقــة) وإعـ ـ ــادة تــأهـيــل
بناها التحتية.
ُ
واعــت ـمــدت «مـنـهـجـيــة» أول ـيــة إلدارة
«القرى النموذجية» وفق «الشريعة
اإلس ــامـ ـي ــة» ،وق ــد ب ــوش ــر تـنـفـيــذهــا
أخيرًا على سبيل التجربة ،استعدادًا
ُ
لـتـحــويـلـهــا إل ــى آل ـيــة شــامـلــة تـطـ ّـبــق
ّ
في كل التجمعات املماثلة .وعممت
«إدارة الـ ـق ــري ــة» ال ـت ـع ـل ـي ـم ــات عـلــى
ال ـس ـك ــان وأص ـ ـحـ ــاب امل ـ ـحـ ــال ،وع ـلــى
رأس ـهــا «إلــزام ـيــة التعليم الـشــرعــي»
وإلـحــاق األطـفــال ببرنامج «صالتي
ح ـي ــات ــي» ،والـ ـت ــزام أص ـح ــاب امل ـحــال
ّ
بـعــدم بيع الـتـبــغ ،وبــإغــاق محالهم
فـ ــي م ـ ّـواقـ ـي ــت ال ـ ـص ـ ـلـ ــوات ال ـخ ـم ــس.
وي ـت ــوخ ــى «امل ـ ـشـ ــروع» ال ـت ـحــول إلــى
«ن ـمــوذج نــاجــح للتنمية الجهادية،
وتكريس العمل على أســاس خدمي
دعـ ـ ــوي» .وي ـضــع ع ـلــى رأس أهــدافــه
«تـعــزيــز الـبـيـئــة الـحــاضـنــة للجهاد،
وامـ ـ ـت ـ ــاك قـ ـل ــوب الـ ـ ـن ـ ــاس ،وإش ـ ـ ــراك
األهالي في تبني املشروع ،والقضاء
على املـعــاصــي ،وإن ـشــاء جيل مسلم
يـحــارب ال ــروس واملـجــوس ومرتزقة
النظام من خالل الدعاة العاملني في
املشروع».

ّ
ّ
ورص الصفوف» .كذلك ،كثف «املكتب
الشرعي» التابع لـ«الجناح العسكري»
في «تحرير الشام» أعماله «الدعوية»،
وض ـ ّـم فــي األســابـيــع األخ ـيــرة عـشــرات
«الـ ــدعـ ــاة» إلـ ــى كـ ـ ــوادر «ف ــري ــق الـعـمــل
الــدعــوي /الـفــاتـحــون» ،فيما بــوشــرت
حملة أعـمــال ّ
موسعة لحفر وتجهيز
ســاســل خـنــادق جــديــدة فــي كثير من
مناطق سيطرة «تحرير الشام» ،التي
ُي ــراد لـهــا أن «تستلهم تـجــربــة غ ــزة»،
وفقًا ملا يتم تداوله في الكواليس.

قرى «جهادية» نموذجية!

ت ـع ـ ّـول «ت ـحــريــر ال ـش ــام» عـلــى نـجــاح
مـشــروع «الـقــرى النموذجية» ،الــذي
ُ
بــاشــرت تـنـفـيــذه قـبــل ف ـتــرة «اإلدارة

ّ
و«الحراس» :احتواء مؤقت
«الهيئة»
رغم االستنفار الــذي أحدثته ّ
«هبة» تنظيم «حــراس الدين» قبل أسبوعني،
بطريقة توحي بأن ساعة االنفجار بينه وبني «تحرير الشام» قد دنت ،إال أن
املعطيات اليوم تعكس التزام الطرفني تهدئة إعالمية
الفتة .وكما كــان «حــراس الدين» صاحب املبادرة
ف ــي الـتـصـعـيــد ،ع ــاد لـيـصـبــح سـ ّـبــاقــا إل ــى إرس ــال
إشارات التهدئة و«حسن النوايا» .واعتذر التنظيم
املتطرف ،في بيان ،عن قتل مجموعة تابعة له قائدًا
تابعًا لـ«الهيئة» ،هو عادل حوير (أبو إبراهيم) ،قبل
أن يعلن الطرفان توقيع اتفاق تهدئة في العاشر
مــن الـشـهــر ال ـج ــاري .وتــؤكــد م ـصــادر «جـهــاديــة»
لـ«األخبار» أن «الهيئة كانت حريصة على التهدئة»
هــذه املــرةُ ،ويـ ّ
ـرجــح أن السبب في ذلــك رغبتها في
عــدم التشويش على مشروعها «السياسي» في
املــرحـلــة الــراهـنــةُ .
وع ــرف عــن «الـنـصــرة» حرصها
عـلــى خ ــوض مـعــاركـهــا الـكـبــرى ضــد املـجـمــوعــات
األخــرى في مواقيت تختارها بما يتناسب مع أولوياتها ،وعــدم االنجرار
إليها إذا لم تكن مستعدة على مختلف الصعد.

يأت ّ
صب االهتمام على «التمكني»
لم ِ
من فراغ؛ إذ ّ
تعده بعض «االجتهادات
الشرعية» شرطًا أساسيًا من شروط
«حكم الشريعة» و«إقــامــة الـحــدود».
وت ـ ــرى ت ـلــك «االج ـ ـت ـ ـهـ ــادات» أنـ ــه إذا
«كــان فــي إقــامــة الـحــدود فساد يربو
ُ
على مصلحة إقامتها لم تـقــم» ،وأن
«ت ـط ـب ـيــق الـ ـح ــدود ف ــي ح ــال ان ـع ــدام
ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــان أو ضـ ـعـ ـف ــه هـ ـ ــو فـ ــرض
كفاية» .ويبدو أن «تحرير الشام» في
مرحلتها الــراهـنــة باتت تسعى إلى
«بلوغ التمكني باملوعظة الحسنة»،
على ما تالحظه مصادر «جهادية»
مــواكـبــة للمشهد فــي إدلـ ــب .وتشير
معلومات «األخبار» إلى أن كواليس
إدل ـ ـ ــب ت ـش ـه ــد فـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة ال ــراه ـن ــة
ج ـه ــودًا حـثـيـثــة لـتـطـعـيــم «منهجية
ال ـن ـص ــرة» ب ـس ـلــوك ـيــات «س ـيــاس ـيــة»
تستلهم تجارب «جماعة اإلخوان».
ّ
وربـمــا تـقــدم هــذه التفاصيل تبريرًا
م ـ ـف ـ ـهـ ــومـ ــا إلبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاد أب ـ ـ ـ ــو الـ ـيـ ـقـ ـظ ــان
امل ـص ــري ع ــن ال ــواج ـه ــة «ال ـشــرع ـيــة».
وك ــان املـصــري «شــرعـيــا فــي الجناح
ال ـع ـس ـكــري لـهـيـئــة ت ـحــريــر الـ ـش ــام»،
ق ـبــل أن يـسـتـقـيــل ف ــي مـطـلــع الـشـهــر
الـ ـح ــال ــي ،ع ـق ــب خ ـ ــاف ب ـي ـن ــه وب ــن
«ق ـ ـيـ ــادة ال ـه ـي ـئ ــة» ،ال ـت ــي ّ
وجـ ـه ــت لــه
إن ــذارًا ألنــه «يخالف أوام ــر الجماعة
وال يلتزم بالضوابط اإلعالمية التي
تقدرها»ُ .
ّ
وعــرف املصري بوضوحه
فـ ــي ال ـت ـع ـب ـي ــر عـ ــن روح «امل ـ ـشـ ــروع
الجهادي» املتطرف ،خالفًا لتيارات
أخــرى داخــل «الهيئة» ال تجد مانعًا
املواربة إذا ما «دعت الضرورة».
في ّ
وال تمثل هذه التغييرات سابقة في
سجل «جبهة الـنـصــرة» ،بــل هــي في
الــواقــع تــأتــي إح ـيـ ً
ـاء ملــرحـلــة مماثلة
عرفتها «الـنـصــرة» عقب سيطرتها
مـ ـ ــع «جـ ـ ـي ـ ــش ال ـ ـف ـ ـتـ ــح» ع ـ ـلـ ــى ك ــام ــل
محافظة إدلب ،وفي خضم النقاشات
ال ـتــي كــانــت مـسـتـعــرة وق ـت ــذاك حــول
«ف ــك االرت ـب ــاط» بتنظيم «ال ـقــاعــدة».
وراج ــت فــي تلك الفترة أحــاديــث عن
ضـ ـ ـ ــرورة «ت ـش ـك ـي ــل ج ـس ــم س ـيــاســي
ل ـج ـي ــش الـ ـفـ ـت ــح» ي ـس ـت ـل ـهــم ت ـجــربــة
«حركة طالبان» ،األمر الذي أعيد إلى
ال ـتــداول أخـيـرًا مــع تغيير املسميات
(إذ لــم يعد لتحالف «جيش الفتح»
وجود) .وكانت «األخبار» قد تناولت
املشروع الجاري إحياؤه ّإبان طرحه
أول مـ ــرة ق ـبــل أربـ ـع ــة أعـ ـ ــوام (راجـ ــع
«األخبار»  25أيار .)2015
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دفعة أخيرة من «نازحي الباغوز»؟
ّ
ُ
«التحالف» ي ِعد إلعالن «النصر»
مع عودة قوافل
النازحين إلى الخروج من
جيب «داعش» األخير
في بلدة الباغوز ،تشير
االستعدادات على األرض
إلى رهان «التحالف» على
حسم قريب ،غالبه عبر
قنوات التفاوض
ّ
يصب «التحالف الدولي» كامل جهده،
ب ــدف ــع أمـ ـي ــرك ــي ،ع ـل ــى إن ـ ـهـ ــاء وجـ ــود
«داع ـ ــش» ف ــي ب ـلــدة ال ـب ــاغ ــوز ،وإع ــان
«ال ـن ـص ــر» املـ ـ ّ
ـؤجـ ــل .ون ـج ـحــت ق ـنــوات
الـتـفــاوض بــن «الـتـحــالــف» والتنظيم
فــي إخ ــراج دفـعــة جــديــدة مــن املدنيني
أمـ ـ ــس ،ب ـع ــد غ ـ ـ ــارات ج ــوي ــة م ـح ــدودة
اسـتـهــدفــت بـعــض املــواقــع فــي الـبـلــدة،
وعـقــب انـقـطــاع خ ــروج املــدنـيــن أليــام.
سـيــاق ال ـت ـفــاوض ال ــذي يـتـيــح تنظيم
خـ ــروج مــدن ـيــن وم ـقــات ـلــن م ــن داخ ــل
ال ـج ـيــب امل ـحــاصــر ب ـقــي خـ ــارج نـطــاق
ال ـتــداول اإلعــامــي ،كما جــرت الـعــادة.
ولـ ـك ــن اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات «قـ ـ ـ ــوات س ــوري ــا
الــديـمــوقــراطـيــة» و«ال ـت ـحــالــف» تشير
إل ــى رهــان ـه ـمــا ع ـلــى إخ ـ ــراج «الــدف ـعــة
األخـ ـ ـي ـ ــرة» م ــن الـ ـب ــاغ ــوز ف ــي غ ـضــون
الـ ـ ـي ـ ــوم أو الـ ـ ـغ ـ ــد ،واح ـ ـت ـ ـمـ ــال إع ـ ــان
انـتـهــاء العمليات العسكرية بعدها.

إذ دع ـ ــت «ق ـ ـسـ ــد» ع ـ ـ ــددًا مـ ــن وس ــائ ــل
اإلعـ ــام لتغطية وص ــول تـلــك الــدفـعــة
املنتظرة إلــى نقاطها .ولــم يخرج عن
أي م ــن ال ـج ـه ــات ال ـت ــي ت ــدي ــر امل ـع ــارك
والتفاوض مع «داعش» ما يجيب عن
ّ
أسئلة كثيرة معلقة ،وال سيما مصير
عناصر التنظيم الباقني داخل الجيب
والــراف ـضــن االس ـت ـســام ،واحـتـمــاالت
تأمني خروجهم نحو بقعة جغرافية
جديدة أو مواصلتهم القتال ،خاصة
أن ال ــدول األوروب ـي ــة املعنية مباشرة
بهذا امللف ال تزال تائهة بني الخيارات
امل ـط ــروح ــة ع ـلــى ال ـط ــاول ــة ،واملـ ـح ـ ّـددة
بجدول زمني ّ
ضيق يراعي االنسحاب
ّ
األميركي من مناطق شرقي الفرات.
وعـلــى رغ ــم ضبابية املـعـلــومــات حــول
أع ــداد املقاتلني واملــدنـيــن املــوجــوديــن
داخ ـ ــل ج ـيــب «داعـ ـ ـ ــش» ،أع ــرب ــت األم ــم
املتحدة عن خشيتها على مصير أفراد
«نـحــو مئتي عــائـلــة» مـحــاصــرة هناك
تحت نفوذ التنظيم و«ضربات جوية
ّ
مكثفة» .ودعت «لجنة حقوق اإلنسان»
األمـمـيــة إلــى فتح «م ـمــرات آمـنــة» لهم،
م ـش ـيــرة إل ــى أن اح ـت ـجــازهــم «جــريـمــة
حــرب مــن جانب داع ــش» .وفــي مــوازاة
ه ـ ــذه ال ـ ــدع ـ ــوات ،ن ـف ــت األمـ ـ ــم امل ـت ـحــدة
مشاركتها في فتح معبرين للنازحني
ف ـ ــي م ـخ ـي ــم الـ ــرك ـ ـبـ ــان نـ ـح ــو م ـن ــاط ــق
سـيـطــرة الـحـكــومــة ال ـســوريــة ،مـشــددة
ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة أن «تـ ــراعـ ــي أي ع ــودة
أو ان ـت ـقــال لـقــاطـنــي ال ــرك ـب ــان امل ـبــادئ
األساسية ،بما فيها العودة الطوعية».
وبــدأ العمل عبر املعبرين منذ صباح

أمـ ـ ـ ــس ،حـ ـي ــث انـ ـتـ ـش ــرت وح ـ ـ ـ ــدات مــن
الجيش السوري والشرطة العسكرية
الــروسـيــة .وشـهــد معبر جليغيم على
طريق بغداد ـ دمشق دخول أول عائلة
من مناطق نفوذ القوات األميركية في

عبر نازحون أمس من «جيب
التنف» إلى مناطق سيطرة
الجيش السوري

التنف ،نحو مناطق سيطرة الجيش
السوري .ولم تستجب أي من الوكاالت
الــدولـيــة لــدعــوة مــن دمـشــق وموسكو،
لـلـمـشــاركــة ف ــي تـسـهـيــل عـمـلـيــة عـبــور
الـ ـن ــازح ــن م ــن امل ـخ ـي ــم ،ون ـق ـل ـهــم إل ــى
مناطق سكنهم األصلية.
وحـضــر الــوجــود العسكري األميركي
امل ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــر ف ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـنـ ــف ف ـ ـ ــي ح ــدي ــث
مـسـتـشــارة الــرئ ـيــس الـ ـس ــوري ،بثينة
ش ـ ـ ـع ـ ـ ـبـ ـ ــان ،خـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـشـ ــارك ـ ـت ـ ـهـ ــا ف ــي
«م ـن ـت ــدى ف ـ ــال ـ ــداي» ف ــي م ــوس ـك ــو ،إذ
رأت أن «ق ـ ـ ــوات االح ـ ـتـ ــال األم ـي ــرك ــي
تحمي اإلرهابيني في منطقة التنف،
وتـسـتـهــدف وحـ ــدات الـجـيــش الـعــربــي
السوري لعرقلة تحريرها للمنطقة».
وأض ــاف ــت امل ـس ـت ـشــارة أن «امل ـح ــاوالت
األمـيــركـيــة إلقــامــة دوي ـل ــة» فــي شرقي
ال ـ ـفـ ــرات م ـح ـكــومــة ب ــال ـف ـش ــل ،م ـج ــددة
تعهد دمشق بتحرير كامل األراضــي

السورية .وانتقدت شعبان «االحتالل
الـتــركــي» ،فيما ّ
ثمنت ال ــدور الــروســي
في امللف السوري .وبالتوازي ،اعتبر
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ــي ،سـيــرغــي
الفــروف ،أن «ال فــرص لنجاح أي قرار
تـتـخــذه ال ــوالي ــات املـتـحــدة األمـيــركـيــة
بـمـفــردهــا ،ح ــول إن ـشــاء منطقة آمـنــة»
فــي شمال شــرق ســوريــا ،الفتًا إلــى أن
ّ
األميركيني أخــلــوا بأمن املنطقة حني
«دفـ ـع ــت ب ـ ــاألك ـ ــراد إل ـ ــى م ـن ــاط ــق ذات
غــالـبـيــة عــرب ـيــة ...مــا أدى إل ــى نـشــوب
ص ــراع بــن األك ـ ــراد والـ ـع ــرب» .وأش ــار
إل ــى «إي ـجــاب ـيــة» الـتـنـسـيــق م ــع أن ـقــرة
ب ـخ ـصــوص «تـطـبـيــق ات ـف ــاق أض ـن ــة»،
على أن يكون «االتـفــاق على تنفيذها
على أرض الواقع ...من خالل مشاورات
ب ـ ـ ــن ع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــن س ـ ـ ــوري ـ ـ ــن وروس
وأتراك».
(األخبار)

من مخيم
الهول في
ريف الحسكة
الجنوبي أول
من أمس
(أ ف ب)
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 15ألفًا ينتظرون االنتقال إلى العرا ق
الـ ـقـ ـت ــال ال ـ ــدائ ـ ــر بـ ــن «ق ـ ـ ـ ــوات س ــوري ــا
ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة» (قـ ـ ـس ـ ــد) وت ـن ـظ ـيــم
«داعـ ــش» فــي بـلــدة ال ـبــاغــوز الـســوريــة
بـ ــات ف ــي أمـ ـت ــاره األخ ـ ـيـ ــرة .ت ـط ــور قد
يــدفــع واشـنـطــن ،فــي غـضــون ســاعــات،
إل ـ ـ ـ ــى إعـ ـ ـ ـ ـ ــان «ان ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــاء الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات
العسكرية» ،ومن ثم «االنتصار» على
أك ـثــر الـتـنـظـيـمــات ت ـطـ ّـرفــا ف ــي الـعــالــم.
ه ــذا امل ـش ـهــد ت ــرى ب ـغ ــداد نـفـسـهــا من
أول املعنيني به ،وفق ما جدد التأكيد
أم ــس رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء ال ـع ــراق ــي ،ع ــادل
عـبــد امل ـه ــدي ،فــي مــؤتـمــره الصحافي
األسبوعي ،حيث قــال إن «العالم بات
أكثر أمنًا وسلمًا ،بسبب التضحيات
ال ـك ـب ـيــرة ال ـت ــي بــذل ـهــا ال ـع ــراق ـي ــون في
القضاء على داعش».
اه ـ ـت ـ ـمـ ــام ب ـ ـ ـغـ ـ ــداد يـ ـتـ ـص ــل بـ ــالـ ــدرجـ ــة
األول ــى بمستقبل مسلحي «داع ــش»،
وخصوصًا العراقيني منهم وعوائلهم،
وإمكانية انتقالهم من الشرق السوري
إل ــى ال ـغــرب ال ـعــراقــي .وف ـقــا ملعلومات
«األخبار» ،فإن خطة التعامل العراقية
مـ ــع هـ ـ ــذا امل ـ ـلـ ــف ت ـت ـض ـ ّـم ــن مـ ـس ــاري ــن:
إنـســانــي وع ـسـكــري ،وإن ك ــان منطلق
االثنني أمنيًا ،على قاعدة الحؤول دون
إيجاد بيئة حاضنة للخاليا النائمة،
مشابهًا
مــن شأنها أن تنتج تنظيمًا ّ
ل ــ«داعــش» م ـجـ ّـددًا ،وهــو مــا ح ــذر منه
مستشار األمن الوطني العراقي ،فالح
الفياض ،أول من أمس.
ت ـف ـيــد امل ـع ـل ــوم ــات بـ ــأن م ـج ـلــس األم ــن
ال ــوط ـن ــي ،الـ ــذي ي ــرأس ــه ع ـبــد امل ـه ــدي،
س ــاده رأيـ ــان :األول دع ــا إل ــى الـسـمــاح
ل ـ ــ«الـ ــدواعـ ــش» ب ــالـ ـع ــودة إلـ ــى ق ــراه ــم

وم ـنــازل ـهــم ،مــن دون الـتـحـقـيــق معهم
ج ــواب ـه ــم .أمـ ــا الـ ـ ــرأي ال ـثــانــي،
أو اس ـت ـ ّ
ال ــذي تـبــنــاه رئـيــس الـ ــوزراء ،فهو نقل
ه ــؤالء إلــى مخيمات جــاهــزة محاذية
للحدود ،على أن تبدأ القوات األمنية
إثر ذلك تحقيقاتها ،ومن ثم إحالة من
يثبت تورطه في عمليات إجرامية إلى
الجهات األمنية والقضائية املختصة،
ف ـي ـمــا ُيـ ـع ــاد دم ـ ــج ب ـق ـيــة امل ـح ـت ـجــزيــن
م ــع م ـج ـت ـم ـعــات ـهــم ف ـ ــور االنـ ـتـ ـه ــاء مــن
الخطوات القانونية.
ع ـم ـل ـيــة ت ـس ـل ـيــم ه ـ ـ ــؤالء ،ال ــذي ــن ُي ـق ـ ّـدر
عـ ـ ــددهـ ـ ــم بـ ـحـ ـس ــب بـ ـعـ ــض الـ ـتـ ـق ــاري ــر
األمنية بأكثر مــن  15ألــف شخص ما
بــن رج ــال ون ـســاء وأط ـف ــال ،ستجري
ع ـل ــى مـ ـس ــاري ــن :األول ق ـي ــام «ق ـس ــد»،
بعد التنسيق مــع الـجــانــب األمـيــركــي،
بـتـسـلـيــم بـ ـغ ــداد امل ـح ـت ـجــزيــن لــدي ـهــا.
وال ـ ـثـ ــانـ ــي ،قـ ـي ــام الـ ـج ــان ــب األم ـي ــرك ــي
بتسليم نـظـيــره ال ـعــراقــي املحتجزين
لـ ــديـ ــه ب ـش ـك ــل م ـ ـبـ ــاشـ ــر .لـ ـك ــن ال ـق ــائ ــم
بــاألع ـمــال فــي ال ـس ـفــارة األمـيــركـيــة في
بغداد ،جوي هــود ،نفى ،أمــس ،وجود
«خطة لنقل عوائل داعــش من سوريا
ّ
إلى العراق» ،الفتًا إلى أن «قسد سلمت
ال ـع ــراق عـنــاصــر عــراق ـيــن م ــن تنظيم
داعـ ــش» ،مـسـتــدركــا ب ــ«أن ـنــا سنساعد
ُ
في هذا امللف إذا طلب منا ذلك».
أم ـن ـيــا ،ي ـتــواصــل الـعـمــل عـلــى ترجمة
ت ــوج ـي ـه ــات م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن ال ــوط ـن ــي
ب ــ«ال ـت ـن ـس ـي ــق الـ ــدائـ ــم بـ ــن ال ـق ـط ـعــات
العسكرية ،واستمرار عمليات البحث
ومالحقة عناصر داع ــش فــي املناطق
ال ـ ـص ـ ـحـ ــراويـ ــة امل ـ ـح ـ ــاذي ـ ــة ،وم ــراقـ ـب ــة

الجيش
العراقي
مستمر في
تأمين الشريط
الحدودي
بين العراق
وسوريا
(أ ف ب)

نفت واشنطن أن تكون قد نقلت
أي عائلة من سوريا إلى العراق
ال ـشــريــط الـ ـح ــدودي مل ـنــع أي عـمـلـيــات
تـ ـسـ ـل ــل نـ ـح ــو األراضـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة»،
وفــي هــذا اإلط ــار ،أكــد بـيــان ص ــادر عن
«قـيــادة العمليات املشتركة» ،أمــس ،أن
«ال ـج ـيــش ال ـعــراقــي يـسـتـمـ ّـر ف ــي تــأمــن
الشريط الحدودي بني العراق وسوريا،

حيث يـقــوم ل ــواء املـشــاة اآلل ــي السابع
وال ـ ـثـ ــاثـ ــون ،ال ـت ــاب ــع ل ـل ـفــرقــة امل ــدرع ــة
الـتــاسـعــة ،بـتــأمــن الـشــريــط ال ـحــدودي
فـ ــي قـ ـض ــاء الـ ـق ــائ ــم مـ ــن ن ـه ــر ال ـ ـفـ ــرات،
ً
وصــوال إلــى نهاية الشريط الحدودي
في القضاء» ،الفتًا إلى أن «هــذا اللواء
هو احتياط وإسناد للقوات املوجودة
على الشريط الحدودي ،والهدف منها
الـحـمــايــة الـتــامــة لـلـحــدود الـعــراقـيــة ـ ـ ـ
السورية ملنع تسلل عصابات داعش».
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ن ـف ـســه ،ت ــؤك ــد م ـصــادر

مـيــدانـيــة فــي حــديـثـهــا إل ــى «األخ ـب ــار»
أن «الـقــوات املنتشرة على طــول الخط
ال ـح ــدودي ،بــاخـتــاف صـنــوفـهــا ،على
ّ
ّ
لصد أي محاولة تسلل
أتـ ّـم الجاهزية
ل ـل ـم ـس ـل ـحــن» ،نــاف ـيــة أن ت ـك ــون هـنــاك
ّ
أي عـمـلـيــة ت ـســلــل ضـخـمــة ف ــي الـفـتــرة
املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،مـ ـ ـق ـ ـ ّـرة ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ن ـف ـســه
بـ«نجاح عمليات تسلل فــرديــة ،تأخذ
طــابــع انـتـقــال غير شــرعــي بــن ضفتي
الحدود».
(األخبار)

