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العالم

سوريا

دمشق ترفض التدخل األممي في «اللجنة الدستورية»

أردوغان يهدد «أميركيي منبج» بـ«صفعة عثــ

استبقت دمشق ما قد تفضي إليه جهود
فريق المبعوث األممي مع المعارضة
حول تشكيل اللجنة الدستورية ،عبر رفض
الوصاية األممية والتدخل في تركيبتها
خارج إطار «سوتشي» .وبينما تتابع أنقرة
عدوانها على عفرين ،هدد الرئيس رجب
طيب أردوغان ،باستهداف األميركيين
الذين سيقفون مع «الوحدات» الكردية
في منبج
ب ـعــد ن ـش ــاط م ـ ّ
ـوس ــع ل ـفــريــق املـب ـعــوث
األمـ ـم ــي س ـت ـي ـفــان دي م ـي ـس ـت ــورا مــع
«ه ـي ـئــة ال ـت ـف ــاوض» امل ـع ــارض ــة ،حــول
مخرجات مؤتمر سوتشي ،وتحديدًا
الـلـجـنــة الــدس ـتــوريــة ،انـتـقــل الـحــديــث
من قبول «الهيئة» أو رفضها املؤتمر

الفروف :واشنطن تنوي إبقاء
قواتها حتى تغيير الحكم
ب ـش ـك ــل ع ـ ـ ــام ،إل ـ ــى ت ـف ــاص ـي ــل ال ـل ـج ـنــة
وتشكيلتها وصالحياتها .وتتمحور
نقطة الخالف الرئيسة وفق األوساط
امل ـ ـعـ ــارضـ ــة ،حـ ـ ــول الـ ـثـ ـل ــث امل ـ ـعـ ــارض
ضمن اللجنة ،الذي تشترط «الهيئة»
أن تـ ـحـ ـج ــزه ألعـ ـض ــائـ ـه ــا بـ ـعـ ـيـ ـدًا عــن
امل ـع ــارض ــن اآلخ ــري ــن ال ــذي ــن ح ـضــروا
«س ــوتـ ـش ــي» .وت ــأت ــي ح ـســاس ـيــة تـلــك
ال ـن ـق ــاشــات م ــن ط ـلــب ب ـي ــان ســوتـشــي
الختامي من األمم املتحدة ،تكليف دي
ميستورا تيسير عمل اللجنة ضمن
مسار املحادثات في جنيف ،وهــو ما
يعطيه هامشًا كبيرًا فــي املـنــاورة مع
األط ــراف املـعــارضــة واملجتمع املــدنــي،
وال س ـي ـم ــا أن مـ ـخ ــرج ــات ع ـم ــل تـلــك
ّ
ستصب ـ ـ وفــق املـقــرر ـ ـ ضمن
اللجنة

املسار نفسه.
الـ ـنـ ـق ــاش ــات املـ ـع ــارض ــة مـ ــع امل ـب ـع ــوث
األم ـ ـم ـ ــي ،أث ـ ـ ـ ــارت ح ـس ــاس ـي ــة دم ـش ــق
ت ـح ـس ـب ــا ألي ت ـ ـغ ـ ـيـ ــرات ف ـ ــي ط ـب ـي ـعــة
اللجنة الــدسـتــوريــة املــرتـقـبــة ،إذ عقد
معاون وزير الخارجية أيمن سوسان،
م ــؤتـ ـمـ ـرًا ص ـح ــاف ـي ــا فـ ــي دم ـ ـشـ ــق ،أك ــد
عبره أن بــاده «ملتزمة فقط ما جرى
ال ـت ـصــويــت عـلـيــه ف ــي مــؤت ـمــر ال ـحــوار
الوطني في سوتشي ،وهي غير ملزمة
ـوري ــة ـ ـ س ـ ّ
ب ــأي لـجـنــة لـيـســت س ـ ّ
ـوري ــة،
ً
تشكيال ورئــاســة وحـ ــوارًا» .ويستبق
امل ــوق ــف األخـ ـي ــر أي م ـ ـبـ ــادرات أمـمـيــة
قــد تحمل تعديالت على آلـيــة تركيب
ال ـل ـج ـن ــة ،ب ـم ــا ي ـت ـيــح حـ ـض ــورًا أوس ــع
للمعارضني ضمن «الـهـيـئــة» .وأشــار
سوسان حول هذه النقطة إلى أن نص
البيان الختامي ملؤتمر سوتشي حدد
مـهـمــات تـلــك اللجنة وواليـتـهــا وعــدد
أع ـضــائ ـهــا «ال ــذي ــن ي ـجــب أن ي ـكــونــوا
حـكـمــا م ــن امل ـشــاركــن ف ــي ســوت ـشــي»،
مضيفًا أنه «لم يعط دي ميستورا أي
سلطة عـلــى أي ش ــيء عـلــى اإلط ــاق».
ّ
ونوه في حديثه إلى أن مسودة البيان
ال ـخ ـت ــام ــي ت ـض ـم ـنــت فـ ـق ــرة خ ـتــام ـيــة
ت ـت ـح ــدث ع ــن إعـ ـط ــاء دور لـلـمـبـعــوث
األمـمــي ...ورفــض أعضاء املؤتمر هذه
ال ـف ـق ــرة وصـ ـ ّـوتـ ــوا ب ـحــذف ـهــا بــأغـلـبـيــة
األصوات ،على ّ
حد قوله.
وفــي انتظار ما ستفضي إليه جهود
امل ـ ـب ـ ـعـ ــوث األم ـ ـم ـ ــي ل ـت ـط ـع ـي ــم م ـس ــار
ج ـن ـيــف ب ـم ـخ ــرج ــات س ــوت ـش ــي ،دع ــت
األمم املتحدة مجددًا إلى وقف إطالق
نــار فــي ســوريــا .وأتــى ذلــك فــي مــوازاة
استعداد قطعات من الجيش السوري
ل ــانـ ـتـ ـق ــال مـ ــن جـ ـبـ ـه ــات إدلـ ـ ـ ــب نـحــو
ال ـغ ــوط ــة ال ـش ــرق ـي ــة ،ل ــدع ــم الـعـمـلـيــات
العسكرية التي تجري هـنــاك .أمــا في
ريــف إدلــب ،فقد شهدت الجبهات بني
الجيش والفصائل املسلحة هدوءًا ،في
وقــت استسلم فيه مسلحو «داع ــش»
في محيط قريتي الخوين وال ــزرزور،
لـفـصــائــل مــدعــومــة م ــن تــرك ـيــا .وأث ــار

استهدف القصف التركي عدة مواقع في مركز مدينة عفرين (أ ف ب)

ذل ــك مــوجــة اح ـت ـفــال ب ــن أن ـص ــار تلك
ّ
الفصائل ،فــي وقــت ذك ــرت فيه «هيئة
تحرير الشام» في بيان ،بأنها قاتلت
«داع ـ ــش» ف ــي مـحـيــط ال ــره ـج ــان ،حني
ك ــان ــت الـ ـفـ ـص ــائ ــل ن ـف ـس ـه ــا م ـش ـغــولــة
بمعارك ملصلحة جهات خارجية.
إخـ ـ ــراج «داع ـ ـ ـ ــش» م ــن ال ـ ـصـ ــراع عـلــى
األرض ،ح ـضــر ع ـلــى ل ـس ــان الــرئ ـيــس
الـتــركــي رج ــب طـيــب أردوغ ـ ــان ،أيـضــا،
مـ ـشـ ـيـ ـرًا إل ـ ـ ــى أن ذل ـ ـ ــك ي ـن ـه ــي ح ـجــج
الــواليــات املـتـحــدة األمـيــركـيــة فــي دعم

«وح ـ ــدات ح ـمــايــة ال ـش ـع ــب» ال ـك ــردي ــة.
وب ـي ـن ـمــا ت ـن ـت ـظــر تــرك ـيــا زي ـ ــارة وزي ــر
الخارجية األميركي ريكس تيلرسون،
غـدًا وبعد غــدّ ،
صعد أردوغــان لهجته
ضد واشنطن ،خالل حديثه أمس أمام
البرملان .وقــال إن من الواضح أن «من
يـقــولــون لـنــا» س ـنـ ّ
ـرد بـقــوة اذا تلقينا
ض ــرب ــات ت ــرك ـي ــة «ل ـ ــم ي ـس ـبــق ل ـه ــم أن
واجـهــوا صفعة عثمانية» ،في إشــارة
إل ــى ت ـصــري ـحــات صـ ــدرت ع ــن ج ـنــرال
أمـ ـي ــرك ــي ك ـب ـيــر خ ـ ــال زيـ ــارتـ ــه ق ــوات

بالده التي تتمركز في منبج .وأضاف
الــرئـيــس الـتــركــي ال ـق ــول« :سـنــدمــر كل
إره ــاب ــي نـ ــراه ،بـ ــدءًا م ــن أول ـئ ــك الــذيــن
يقفون إلــى جانبه .حينها سيدركون
أن م ــن األفـ ـض ــل ل ـه ــم عـ ــدم ال ــوق ــوف»
هناك.
بـ ــدوره أك ــد وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة الـتــركــي
مـ ــولـ ــود جـ ــاويـ ــش أوغـ ـ ـل ـ ــو ،أن بـ ــاده
«فـ ـق ــدت ال ـث ـق ــة» ب ــال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة،
وع ـلــى األخ ـي ــرة تـلـبـيــة ثــاثــة مـطــالــب
إذا كانت ترى أنقرة «حليفًا حقيقيًا»،

ليبرمان بعد «ضربة السبت» :إسرائيل لن تكتفي بالنباح
يحيى دبوق
إسـقــاط الــدفــاعــات الـجــويــة السورية
طـ ــائـ ــرة ال ـ ـ ـ ـ ــ«أف  »16اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
ف ــي الـجـلـيــل األسـ ـف ــل ،ك ــان ــت نتيجة
تـ ـكـ ـتـ ـيـ ـكـ ـي ــة ل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرار اس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـجـ ــي
ّ
ب ــال ـت ـص ــدي الـ ـ ـس ـ ــوري ،الـ ـ ــذي يـمــكــن
فــي حــال تــواصـلــه ،مــن الــوصــول إلى
معادلة وقواعد اشتباك جديدة ،بني
الدولة السورية والعدو.
م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل ،الـ ـخـ ـس ــارة
و ّق ـعــت ،لـكــن االن ـك ـســار لــم يـقــع بعد.
ك ــف ال ـيــد اإلســرائ ـيـل ـيــة ع ــن الـســاحــة
ً
السورية ،يستدعي جهدًا متواصال
مـ ـ ــن سـ ـ ــوريـ ـ ــا وح ـ ـل ـ ـفـ ــائ ـ ـهـ ــا ،إحـ ـ ــدى
مركباته التصدي في مواجهة العدو
واعـ ـت ــداءات ــه وتــدف ـي ـعــه أث ـم ــان ــا .لكن
فــي امل ـقــابــل ،إح ــدى مــركـبــاتــه أيـضــا،
إدراك اإلسرائيلي إمكان فــرض هذه
امل ـع ــادل ــة .ل ـكــن ه ــذا م ــا ال ت ــري ــده تل
أبيب ،وال تقوى عليه ،وال ترغب فيه،
األمـ ــر الـ ــذي يـسـتــدعــي م ـن ـهــا ،رب ـمــا،
جرعة إضافية مــن املـجــازفــة ،وربما
أيضًا جرعات.
إل ـ ــى حـ ــن ق ـ ـ ــرار تـ ــل أبـ ـي ــب مـ ـع ــاودة
االعتداء ،بمعنى املجازفة من جديد،
وه ــو األرجـ ــح أن ت ـقــدم عـلـيــه ،تعمل
جاهدة على ترميم صورة الخسارة
نتيجة مواجهة فجر السبت املاضي،
تحديدًا أمام جمهورها قبل أعدائها،
م ــع ق ــدر كـبـيــر م ــن ال ـت ـهــديــدات الـتــي
ت ـ ــرف ـ ــض مـ ـ ــن خـ ــال ـ ـهـ ــا بـ ـ ـ ــدء مـ ـس ــار

املعادالت الجديدة ،في محاولة منها
لردع الطرف الثاني وتقليص توثبه،
ف ــي م ـس ــار ال ـت ـص ــدي الع ـت ــداءات ـه ــا،
ً
مـنـعــا أو ت ــأج ـي ــا ،ل ـفــرض م ـعــادالت
وقواعد اشتباك جديدة.
وزير األمن ،أفيغدور ليبرمان ،الالفت
ص ـم ـتــه ف ــي ال ـي ــوم ــن امل ــاض ـي ــن ،قد
يكون الحظ اإلفراط في التصريحات
والـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــدي ـ ــدات لـ ـكـ ـب ــار املـ ـس ــؤول ــن
اإلســرائـيـلـيــن ،املــوجـهــة إل ــى الــدولــة
ً
ال ـس ــوري ــة وح ـل ـفــائ ـهــا ،وصـ ـ ــوال إلــى
الـ ـس ــاح ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة .وهـ ـ ــو إفـ ـ ــراط
ت ـه ــدي ــدي ل ــم ي ـعــد ي ـج ــدي ن ـف ـعــا ،بل
يرتد إلــى مطلقه لكونه بــا صدقية
عملية ،خاصة أن املواجهة األخيرة
ف ـجــر ال ـس ـبــت امل ــاض ــي ،أشـ ـ ــارت إلــى
قدر من الدونية اإلسرائيلية ال يمكن
إن ـكــارهــا ،رغ ــم كــل الــدعــايــة العبرية
امل ــرافـ ـق ــة ل ـع ـم ـل ـيــة إسـ ـق ــاط ال ـط ــائ ــرة
ومــا أعقبها مــن ردود بهدف ترميم
الصورة وتقليص الخسارة.
وفــي جــولــة على الـحــدود مــع لبنان،
جــرى التأكيد إسرائيليًا أنها كانت
م ـ ـقـ ــررة وم ـن ـس ـق ــة م ـس ـب ـقــا مـ ــن دون
أي ارت ـب ــاط بـمــواج ـهــة فـجــر الـسـبــت
املاضي ،أكد ليبرمان من مستوطنة
ك ــري ــات ش ـم ــون ــة ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــدود ّمــع
ل ـب ـن ــان ،أن «هـ ـ ــذا ه ــو زمـ ــن الـ ـع ــض،
ول ـيــس ّ زم ــن ال ـن ـب ــاح ،وأن إســرائ ـيــل
سـ ـتـ ـع ــض ب ـ ـشـ ــدة ،مـ ــع أمـ ـلـ ـه ــا أن ال
ّ
تـضـطــر إل ــى ذلـ ــك» .إال أن لـيـبــرمــان،
مــن ناحية فعلية ،وإن ح ــاول إفهام

ال ـط ــرف ال ـثــانــي أن ال ـت ـهــديــدات ذات
صدقية وهــي ال تعني فقط مواقف
كــامـيــة ،أع ــاد تــأكـيــد املـنـحــى نفسه،
م ـ ــع شـ ـب ــه إقـ ـ ـ ـ ــرار ب ـ ــوج ـ ــود ع ــراق ـي ــل
تمنع إســرائـيــل مــن تفعيل قــدراتـهــا
العسكرية ،وفي حد أدنى ّ
تقيد هذه
ال ـ ـقـ ــدرات ،ع ـبــر ال ـن ـفــي واإلف ـ ـ ــراط في
النفي ملسببات التقييدات .بحسب
ل ـي ـبــرمــان« ،إس ــرائ ـي ــل لـيـســت مقيدة
بالرد على االستفزازات من الجانب
ال ـســوري ،نحن نــديــر املـســائــل بحزم
ومسؤولية ،ليس هناك أي قيود ولن

نقبل بأي قيود».
وفي املنحى نفسه الذي يؤكد القيود
(أو مـسـعــى ال ـط ــرف ال ـثــانــي لـفــرض
الـقـيــود) فــي مـعــرض نفيها ،أضــاف
ل ـي ـبــرمــان« :عـمـلـنــا ب ـص ــورة حــازمــة،
وي ـج ــب ال ـف ـه ــم أن ك ــل خ ـط ــوة ن ـقــوم
ب ـه ــا ه ـن ــا ي ـس ـب ـق ـهــا ع ـم ــل ك ـث ـي ــر .كــل
شــيء يجب أن يتم على نحو دقيق
وم ـخ ـط ــط ومـ ـحـ ـس ــوب .سـ ـن ـ ّ
ـرد عـلــى
أي اسـتـفــزاز ،وسنواصل الــدفــاع عن
مـصــالـحـنــا األم ـن ـيــة ال ـح ـيــويـ ّـة .فـهــذا
ليس زمن النباح ،بل زمن العض».
(أ ف ب)

وحــول املوقف الروسي من مواجهة
السبت املاضي ،أكد ليبرمان وجود
«خـ ـ ـ ـ ـ ــاف» مـ ـ ــع روس ـ ـ ـيـ ـ ــا و«وجـ ـ ـ ـ ــود
مصالح مختلفة» فــي ســوريــا ،لكنه
أك ــد رغ ــم ذل ــك «وجـ ــود عــاقــة أثبتت
ن ـف ـس ـه ــا بـ ـ ــن ال ـ ـجـ ــان ـ ـبـ ــن ،رغـ ـ ـ ــم أن
ال ــروس أحيانًا ال يقفون إلــى جانب
إس ــرائـ ـي ــل» .وأضـ ـ ــاف« :ال ــواض ــح أن
لكل طــرف مـصــالــح ،وكــل طــرف يرى
ال ـ ـصـ ــورة ب ـن ـحــو م ـخ ـت ـلــف ،ل ـك ــن فــي
سـنــوات الـحــرب األهلية فــي سوريا،
نـجـحـنــا ف ــي م ـنــع اح ـت ـك ــاك م ـبــاشــر،
وهذا إنجاز بحد ذاتــه» .ونقل موقع
«تايمز أوف إسرائيل» عن ليبرمان
قــولــه إن اســرائ ـيــل س ــ«ت ــرد عـلــى أي
استفزاز» ولن «تقبل بأي تقييد» من
قبل روسيا حول أهدافها في حماية
اإلسرائيليني.
في السياق نفسه ،كشف معلق شؤون
األمن القومي في صحيفة «يديعوت
أحـ ـ ــرونـ ـ ــوت» ،رونـ ـ ــن ب ــرغـ ـم ــان ،فــي
مقالة نشرت (للمفارقة) في صحيفة
«نـ ـي ــوي ــورك ت ــاي ـم ــز» األم ـي ــرك ـي ــة ،أن
«م ــوق ــف الـ ــدولـ ــة الـ ـس ــوري ــة وإيـ ـ ــران
وحزب الله ،واصرارهم على التصدي
ال ـس ـبــت امل ــاض ــي ،م ــع إرادة أبــدوهــا
ف ــي م ـنــع تـ ـم ــادي ال ـ ــرد اإلســرائ ـي ـلــي
ع ـلــى ه ــذا ال ـت ـص ــدي ،وك ــذل ــك مــوقــف
الـ ـقـ ـي ــادة ال ــروسـ ـي ــة ال ـغ ــاض ـب ــة عـلــى
الـهـجـمــات اإلســرائـيـلـيــة فــي ســوريــا،
دفعا تل أبيب إلى التراجع عن تنفيذ
اعـ ـت ــداءات أك ـثــر شـمــولـيــة وات ـســاعــا،

