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العالم

الحدث

الجيش السوري يستهدف «رت ًال» تركيًا:
اللعب في ساحتنا ممنوع
في حدث هو األول من نوعه
داخل األراضي السورية ،استهدف
الجيش السوري «دورية» تركية في
ريف حلب الجنوبي .االستهداف /التحذير
كان بمثابة رسالة توضح ألنقرة سقف
تحركاتها في هذه المنطقة المقبلة
على سخونة أكبر ،التصالها بطريق
دمشق ـ حلب ،وإلشرافها على جزء
حيوي من «جبهة إدلب»
إيلي حنا
التركية أيامًا «سورية»
تعيش اإلدارة
ّ
عصيبة .رجحان كفة خطط أنقرة في
مسار األحــداث العسكرية في السنني
األولــى للحرب ّ
تحول إلــى «شريك في
ّ
بقعة جـغــرافـيــة واحـ ــدة» .ه ــذا التغير
تـمـظـهــر م ــع ت ـب ـ ّـدل ف ــي م ـي ــزان ال ـقــوى
فــي امل ـيــدان والـسـيــاســة ،وتـبـلــور على
نحو واض ــح إثــر تحرير مدينة حلب
ع ــام  ،2016ثــم مـســار «أس ـتــانــا» الــذي
أودى إلى ما يعرف بـ«مناطق خفض

أي قوة تركية تتقدم نحو
ّ
الجيش والحلفاء سيتعامل معها
«كقوة لجبهة النصرة»
التصعيد» .اليوم يشخص الحاكم في
الواقع ـ نحو هدف
أنقرة ـ بفعل األمر ّ
واحــد في سوريا يتمثل في «وحــدات
حماية الشعب» الكردية.
«الـ ـلـ ـع ــب» ف ــي دمـ ـش ــق ان ـت ـه ــى عـمـلـيــا
مــع إق ــاع أول طــائــرة حــربـيــة روسـيــة
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـس ـ ـ ـمـ ـ ــاء ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــة ،بـ ـع ــدم ــا
كـ ـ ــان م ـس ـت ـع ـص ـيــا ع ـس ـك ــري ــا فـ ــي ظــل
«الـتـفــاهـمــات» الـسـعــوديــة ـ ـ الـقـطــريــة ـ

التركية ـ األميركية بني  2011و2014
(عـلــى اخـتــاف دور والـهــدف النهائي
لكل منهم).
ش ــري ــك مــوس ـكــو وطـ ـه ــران ف ــي مـســار
«أسـ ـت ــان ــا» تـ ـح ـ ّـول ــت ت ـط ـل ـعــاتــه نـحــو
املـ ـن ــاط ــق امل ـت ـص ـل ــة بـ ـ ـح ـ ــدوده .وع ـلــى
معظم هــذه الـحــدود تقف «الــوحــدات»
ب ــن الـ ـق ــواع ــد األم ـي ــرك ـي ــة امل ـن ـت ـش ــرة،
حـ ــاك ـ ـمـ ــة ب ـ ــأم ـ ــره ـ ــا ملـ ـعـ ـظ ــم الـ ـشـ ـم ــال
الـســوري .خطوات واشنطن األحادية
ّ
سهلت التفاهمات التركية ـ اإليرانية
ّ
ـ ـ الــروس ـيــة ،كــل ألسـبــابــه ومنطلقاته.
ّ
ج ــه
وألن «ال ـ ـح ـ ــزب ال ـ ـ ـكـ ـ ــردي» هـ ــو و ّ
اإلدارة األمـيــركـيــة على األرض ،تكفل
ك ــل العـ ــب ف ــي ط ــري ـق ــة إدارة ال ـعــاقــة
مـعــهّ ،إم ــا بالتقاطعات املرحلية على
الطريقة الروسية ـ اإليرانية أو بالفعل
العسكري بما يخص تركيا.
ومــع رك ــود الـجـبـهــات وتثبيت معظم
ال ـ ــاع ـ ـب ـ ــن لـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــوذه ـ ــم ،ح ـ ـ ـ ــان وقـ ــت
املـ ـب ــادرة م ـج ــددًا بــالـنـسـبــة إل ــى أنـقــرة
منعًا لتثبيت أمــر واقــع «ك ــردي» على
حدودها .ومصحوبة بجملة توافقات،
وب ــرف ــض ك ـ ــردي ل ـل ـم ـخــارج املـقـتــرحــة
ف ــي ل ـ ـقـ ــاءات ح ـم ـي ـم ـيــم ،ج ـ ّــاء ال ـض ــوء
األخ ـ ـضـ ــر الـ ــروسـ ــي (وغـ ـ ـ ــض ال ـب ـصــر
ً
اإليــرانــي) لتطلق أنـقــرة فصال جديدًا
مــن غزواتها فــي ســوريــا تحت عنوان
«دح ــر الـخـطــر الـكــردسـتــانــي الـســوري
على األمن القومي».
«مـشـهــد عـفــريــن» الـحــالــي يــؤكــد عبره
األتـ ـ ـ ــراك أن ـه ــم ي ـس ـت ـط ـي ـعــون ال ّـت ـحــرك
ف ــي وج ــه «ح ـل ـفــاء أم ـيــركــا» وأن ـه ــم لم
يستقيلوا من «مهامهم» السورية .لكن
مــا يـجــري مــع م ــرور أكـثــر مــن أسـبــوع
على العمليات ُيظهر أن معركة عفرين
لـيـســت ب ـنــزهــة ،وم ــع ذل ــك سـيــواصــل
األتــراك ضغطهم بما يملكون من قوة
لتحقيق إنجاز يبحثون عنه.
إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ع ـ ـفـ ــريـ ــن ،يـ ـبـ ـق ــى «م ـل ــف
إدل ــب» مفتوحًا عـلــى مـصــراعـيــه أمــام
ّ
رؤى مختلفة ل ـحــل معضلة الجيش
«القاعدي» الضخم املتكدس هناك.

رتال للمسلحين» (األناضول)
القوة المستهدفة هي «دورية استطالعية لسيارتين تابعتين لألتراك تقدمت ً

وإذا ك ــان ــت دمـ ـش ــق وحـ ـلـ ـف ــاؤه ــا قــد
حسموا مسألة تحرير بقعة جغرافية
واسـ ـع ــة م ــن هـ ــذا «ال ـج ـي ــب» عـسـكــريــا
(وه ـ ــذا م ــا يـحـصــل ب ـعــد ت ـحــريــر قــرى
ش ــرق سـكــة الـحـجــاز ثــم الــوصــول إلــى
بـ ـل ــدة أبـ ــو ال ـظ ـه ــور والـ ـتـ ـق ــاء الـ ـق ــوات
امل ـت ـح ــرك ــة م ــن ريـ ــف ح ـل ــب ال ـج ـنــوبــي
وري ــف حـمــاة الـشـمــالــي الـشــرقــي) فــإن
تركيا ما زالت تناور بدرجة أساسية
مع الــروس على العمل نحو الوصول
ً
إلى حل «سياسي» أوال لهذه املنطقة
ي ـض ـمــن ت ـح ـي ـيــد ع ـ ــدد مـ ــن ال ـف ـصــائــل
وتثبيت قوات لها في املنطقة استباقًا
ل ـت ـح ــرك س ـ ـ ــوري أضـ ـخ ــم ن ـح ــو عـمــق
محافظة إدلب.
وم ـ ــع اسـ ـتـ ـع ــادة ال ـج ـي ــش ملـ ـط ــار أب ــو
الـ ـضـ ـه ــور الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،وتـ ـق ــدم ــه فــي
ع ــدد مــن الـنـقــاط غ ــرب امل ـطــار ،وجــدت
تــرك ـيــا نـفـسـهــا م ـض ـطــرة إل ــى تطمني
«فصائلها» الـتــي نقلتها إلــى معارك
عفرين ،إلــى أن مناطق انتشارها في
ريف حلب الجنوبي الغربي وامتداده

نحو عمق ريف إدلب ،لن تكون ساحة
عمليات.
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه األج ـ ـ ـ ـ ـ ــواء ،ضـ ـ ّـجـ ــت م ــواق ــع
معارضة وموالية بأخبار استهداف
رتـ ــل ت ــرك ــي أمـ ــس كـ ــان ي ـت ـح ــرك نـحــو
بلدة العيس في ريــف حلب الجنوبي
(س ـ ـيـ ــاق هـ ـ ــذا الـ ـتـ ـح ــرك م ـخ ـت ـل ــف عــن
اس ـت ـه ــداف لــرتــل تــركــي آخ ــر بـسـيــارة
مفخخة ق ــرب ب ـلــدة األتـ ــارب فــي ريــف
حلب الغربي مساء أمس).
وفــي معلومات «األخ ـبــار» ،فــإن القوة
ً
املستهدفة قــرب الـعـيــس لــم تـكــن رتــا
ً
ت ــرك ـي ــا ك ـ ــام ـ ــا ،بـ ــل أشـ ـب ــه بـ ـ ــ«دوري ـ ــة
اسـ ـتـ ـط ــاعـ ـي ــة لـ ـسـ ـي ــارت ــن ت ــاب ـع ـت ــن
ً
ل ــأت ــراك ت ـقــدمــت رتـ ــا آلل ـي ــات تــابـعــة
للمسلحني فــي املـنـطـقــة» .وع ـبــر هــذه
ال ــدوري ــة أراد ال ـت ــرك ــي «اس ـت ـك ـشــاف»
املـنـطـقــة وم ـعــرفــة ّ
رد الـفـعــل ال ـســوري
وطبيعته في حال تقدمه .وهو ،عمليًا،
ينشر مجموعة نـقــاط جـنــوب منطقة
عفرين بني ريف إدلب الشمالي وريف
حلب الغربي.

وتـعـمــل أن ـقــرة ،فــي هــذا الـسـيــاق ،على
تـثـبـيــت ن ـفــوذهــا فــي مـنـطـقــة مرشحة
قــريـبــا لـلـعــودة إل ــى ســاحــة االشـتـبــاك،
وه ــي بــال ـتــالــي ت ـضــع خ ـطــوط تـمــاس
مــاديــة (بــالــوجــود العسكري الــرمــزي)
ومعنوية قبل أي م ـبــادرة مــن دمشق
وحـ ـلـ ـف ــائـ ـه ــا ،م ــوحـ ـي ــة أن ـ ــه ب ـت ـغ ـط ـيــة
وتوافق مع موسكو.
وفــي ّ
رد الفعل ،ظهر قــرار واضــح لدى
دمـشــق وحلفائها بـشــأن مــواجـهــة أي
توغل تركي في هذه املنطقة ،واعتبار
أي ق ــوة عـسـكــريــة تــركـيــة تــدخــل ريــف
حـلــب وتـتـقــدم نـحــو الـجـيــش الـســوري
والـ ـحـ ـلـ ـف ــاء «تـ ـم ــام ــا كـ ـق ــوة ع ـس ـكــريــة
لجبهة النصرة».
وبعد تقدم الدورية جرى استهدافها
بـ ـ ـع ـ ــدة ق ـ ـ ــذائ ـ ـ ــف ،مـ ـ ــع «حـ ـ ـ ـ ــرص ع ـلــى
ع ــدم تــدمـيــر آل ـيــات أو قـتــل عـنــاصــر»،
ف ــال ـع ـم ـل ـي ــة كـ ــانـ ــت «أشـ ـ ـب ـ ــه ب ـت ـحــذيــر
وإنـ ـ ـ ـ ــذار» ،لـتـنـسـحــب ب ـعــدهــا ســريـعــا
ال ـق ــوة الـتــركـيــة وم ــن يــراف ـق ـهــا ،حسب
املصادر.

فلسطين

تغير في تكتيك االغتياالت :عمالء أكثر ...إسرائيليون أقل
ّ
غزة ــ هاني إبراهيم
ت ـ ـس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدم امل ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــومـ ـ ــة األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة مـ ـن ــذ ع ـ ـقـ ــود ال ـع ـم ــاء
امل ـح ـل ـي ــن كـ ـ ـ ــأداة ل ـج ـم ــع امل ـع ـل ــوم ــات
ب ـ ــدرج ـ ــة أسـ ــاس ـ ـيـ ــة ،ومـ ـ ــن ث ـ ــم إعـ ـ ــداد
الـتـحـضـيــرات الـلــوجـسـتـيــة ومـهـمــات
النقل وأحيانًا زرع أجـهــزة التنصت،
كـ ـم ــا تـ ــوكـ ــل إلـ ـيـ ـه ــم بـ ـع ــض امل ـه ـم ــات
األمنية األخــرى كتقديم الدعم وغيره
أثناء تنفيذ عمليات االغتيال ،داخل
فلسطني أو خــارجـهــا .لكن املعطيات
األخيرة لدى املقاومة في غزة ،خاصة
بعد عملية اغتيال القائد في «كتائب
ال ـق ـس ــام» ،الـ ـ ــذراع الـعـسـكــريــة لـحــركــة
«ح ـمــاس» ،األسـيــر املبعد مــن الضفة
الثلث األول
إلــى غــزة مــازن فقها ،فــي ّ
من العام املاضي ،ثم ما تكشف بشأن
مـحــاولــة اغـتـيــال قــائــد قــوى األم ــن في
القطاع الـلــواء توفيق أبــو نعيم (قبل
ش ـهــور) ،تظهر أن الـعــدو بــات يوسع
اعتماده على العمالء.
وط ـب ـق ــا ل ـل ـم ـع ـلــومــات الـ ـت ــي حـصـلــت
عليها «األخبار» من مصدر أمني في
غزة ،فإن قضية الشهيد فقها لم تغلق
ب ـعــد لـ ــدى األجـ ـه ــزة امل ـخ ـت ـصــة داخ ــل
القطاع ،والسبب اعتراف عمالء جدد
ً
بعالقتهم بالعملية فضال عــن ثالثة
ع ـمــاء أعــدم ـت ـهــم «حـ ـم ــاس» ف ــي أي ــار
املــاضــي ،أحــدهــم أقـ ّـر بالقتل املباشر،

ف ـي ـمــا ك ــان ــت م ـه ـمــة الـ ـعـ ـم ــاء ال ـج ــدد
وف ــق اع ـتــرافــات ـهــم «امل ــراق ـب ــة األمـنـيــة
ون ـقــل امل ـج ــري ــات ل ـض ـبــاط امل ـخــابــرات
اإلسرائيلية حول األحداث عند مسرح
الجريمة».
والــافــت أن املـقــاومــة وقــت اكتشافها
اسـ ـتـ ـشـ ـه ــاد فـ ـقـ ـه ــا اسـ ـتـ ـنـ ـف ــرت ع ـلــى
الحدود البحرية والبرية للقطاع في
مـحــاولــة لــرصــد خ ــروج أي مجموعة
تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ،الع ـ ـت ـ ـقـ ــادهـ ــا أن م ـج ـم ــوع ــة
إســرائـيـلـيــة خــاصــة ق ــد ت ـكــون دخـلــت
ون ـف ــذت امل ـه ـمــة ،ع ـلــى م ــا ج ــرت عليه
عــادة الـعــدو ،ولــم تنهِ ذلــك االستنفار
إال بعدما تــأكــدت مــن أن التنفيذ كان
بــأيــدي ال ـع ـمــاء .ومـنــذ تـشــريــن األول
امل ــاض ــي ،اس ـت ـمــرت األجـ ـه ــزة املـعـنـيــة
في متابعة محاولة اغتيال أبو نعيم،
إذ كـ ــان اإلعـ ـ ــان امل ـب ــدئ ــي أن االث ـنــن
املعتقلني آن ــذاك كانا مــن «الجماعات
السلفية التكفيرية» ،خــاصــة فــي ظل
ال ـحــرب الـقــائـمــة بــن «ح ـمــاس» وتلك
الخاليا ،خاصة التي بايعت «داعش».
ل ـ ـكـ ــن م ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات حـ ـصـ ـل ــت ع ـل ـي ـه ــا
«األخبار» حول مجريات التحقيق في
محاولة اغتياله ّ
بينت أن من يقف وراء
العملية هــو االحـتــال الــذي استخدم
عـمــاء محليني فــي صناعة وتركيب
العبوة الناسفة داخل سيارته.
ولــوال مـنــاداة شخص كبير في السن
ع ـلــى أبـ ــو ن ـع ـيــم ،ب ـعــدمــا هـ ـ ّـم بــركــوب

الجيب الخاص وفتحه بــاب سيارته
ّ ً
مترجال لخطوات معدودة
ثم الرجوع
عــن الـسـيــارةّ ،
ألدت العبوة إلــى إنهاء
حياته من الفور ،لكنه أصيب بجراح
ّ
طفيفة .وتتهم إسرائيل أبو نعيم بأنه
قائد العملية األمنية التي تعرض لها
عمالء جهاز «الشاباك» في غــزة بعد
اغ ـت ـيــال فـقـهــا ،وأدت إل ــى اع ـت ـقــال 45
ً
ً
عميال وإعــدام ثالثة منهم ،فضال عن
هــرب ثــاثــة غيرهم بــاتـجــاه فلسطني
املحتلة عبر الحدود الشرقية للقطاع،
وكانت تلك العملية من أكبر الضربات
للعمالء في غزة.

خ ــال الـتـحـقـيـقــات امل ـس ـت ـمــرة ،اعتقل
األمـ ـ ــن م ـشـت ـب ـهــا ف ـي ـهــم ع ـل ــى ارت ـب ــاط
م ـب ــاش ــر ب ــاملـ ـخ ــاب ــرات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة،
تـبــن أنـهــم اسـتـغـلــوا اإلش ـك ــال القائم
بـ ــن الـ ـخ ــاي ــا ال ـس ـل ـف ـيــة و«ح ـ ـمـ ــاس»
كـعـنــوان لتنفيذ االغـتـيــال ،خــاصــة أن
امل ـق ــاوم ــة رصـ ــدت ف ــي ت ـلــك الـلـحـظــات
تحليقًا مكثفًا لـطــائــرات االسـتـطــاع.
وإن كانت محاولتا اغتيال أبو نعيم،
والقيادي في «حماس» محمد حمدان
فــي ص ـيــدا ،تـتـشــابـهــان فــي النتيجة،
إذ نـجــا االث ـن ــان ج ــراء م ـصــادفــة أدت
إلى بعدهما عن العبوة املزروعة لكل

تحسبًا لهرب وحدة إسرائيلية (أ ف ب)
طوقت المقاومة حدود القطاع بعد اغتيال فقها ّ
ّ

مـنـهـمــا ،ف ــإن الـتـشــابــه األك ـب ــر ه ــو في
طريقة زراعة العبوات وآلية االغتيال
واس ـت ـخ ــدام ع ـم ــاء مـحـلـيــن لـتـقــديــم
ال ــدع ــم الـلــوجـسـتــي ع ـلــى أك ـمــل وج ــه،
باستثناء أن املنفذ الرئيسي في غزة
ً
ك ــان عـمـيــا (م ـبــاش ـرًا أو عـبــر قـيــادي
سلفي) ولم يكن عنصرًا إسرائيليًا.
ّ
ومثل اإلخفاق في اغتيال حمدان وأبو
نعيم ،مــع تــزامــن املـحــاولــة األول ــى مع
اإلخفاق األمني وامليداني في اقتحام
جنني قبل أسابيع ،ضربات متوالية
لــأجـهــزة األمـنـيــة اإلســرائـيـلـيــة ،التي
تعمل ثالث منها في مهمات خاصة،
من ضمنها تنفيذ عمليات االغتيال:
األول هو األمن الداخلي «الشني بيت»
أو «الشاباك» ،وعمله داخل فلسطني.
وال ـ ـثـ ــانـ ــي ج ـ ـهـ ــاز األم ـ ـ ـ ــن الـ ـخ ــارج ــي
«املـ ـ ــوسـ ـ ــاد» ص ــاح ــب أكـ ـب ــر ع ـ ــدد مــن
عـمـلـيــات االغ ـت ـي ــال ،إذ يـمـتـلــك وح ــدة
تابعة لقسم العمليات يطلق عليها
«ري ـم ــون» ،وال ـتــي ،وف ــق مــوقــع القناة
العبرية الثانية ،ينسب إليها تنفيذ
عمليات االغـتـيــال فــي أن ـحــاء الـعــالــم،
ك ـمــا ي ـن ـســب إل ـي ـهــا اغ ـت ـي ــال ال ـق ـيــادي
ف ــي «ح ـم ــاس» م ـح ـمــود امل ـب ـحــوح في
اإلمـ ـ ـ ــارات ،وع ـل ـمــاء الـ ـ ـ ّ
ـذرة ف ــي إيـ ــران.
وال ـ ـ ـثـ ـ ــالـ ـ ــث شـ ـعـ ـب ــة االسـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــارات
العسكرية «أم ــان» ،التي هي جــزء من
جيش العدو وتعمل في األماكن التي
لـلـجـيــش ع ـمــل ف ـي ـهــا ،ولــدي ـهــا وح ــدة

