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القيادي الكردي موقوفًا في تشيكيا

مبادرة قام بها املدير العام لألمن العام
اللواء عباس ابراهيم الذي التقى مدير
املخابرات اإليطالي حيث كان «امللف
السوري» بندًا أساسيًا في اللقاء .بعد
ّ
ُّ
ذلك ،حط إبراهيم في روما واتفق هناك،
بعد موافقة اإليطاليني ،على أن يكون
مملوك هو «املبعوث» السوري ملسألة
التواصل مع الجانب األوروبي.
وفي بادرة حسن نية ،أرسلت روما
طائرة خاصة إلى دمشق نقلت
املسؤول السوري إليها ،حيث التقى
وزير الداخلية ماركو مينيتي ومدير
املخابرات .وفي خالل اللقاء ،أكد
املسؤوالن اإليطاليان أن دمشق سترى
نتائج إيجابية على صعيد الحصار
االقتصادي الخانق املفروض عليها
عبر العقوبات األوروبيةَ ،
ووعداه بالعمل

مع «الشركاء األوروبيني» في هذا
املجال ،خاصة الجانب األملاني (بما
أن فرنسا وبريطانيا موقفهما أكثر
جذرية برفض ّأي تعاون من هذا النوع
مع دمشق).
وفي هذا السياق ،جاءت زيارة رئيس
االستخبارات اإليطالي أخيرًا إلى
دمشق ملتابعة نقاش امللفات املشتركة.
وعلمت «األخبار» ،في هذا السياق ،أن
باريس تريد التعاون مع السوريني،
لكن عبر وساطة طرف ثالث «صديق
للسوريني» ،أي طهران أو أحد حلفائها،
لكن رفض هؤالء لعب ّأي دور من هذا
القبيل .وتهتم باريس بلوائح اإلرهابيني
الفرنسيني املوجودين لدى األمن
السوري وبموقوفني فرنسيني في
السجون السورية.

األولى للميدان
ّ
شددت أنقرة
على أنها ستواصل
عملياتها العسكرية
في عفرين

وم ـح ـي ـط ـه ـمــا .ويـ ـع ــود ت ــرك ـي ــز الـجـيــش
عـلــى ه ــذه الـجـبـهــة ،أي ال ـجــزء الجنوبي
الشرقي من الغوطة ،إلى أن تلك املنطقة
ت ـضــم م ـس ــاح ــات واسـ ـع ــة م ــن األراض ـ ــي
ال ــزراع ـي ــة وخــال ـيــة م ــن ك ـثــافــة عـمــرانـيــة
كبيرة ،وهو ما يتيح قضم مناطق أوسع
خ ــال الـعـمـلـيــات ،عـلــى عـكــس ال ـحــال في
غــرب الغوطة ،حيث ّ
تحد كثافة األبنية
واألن ـف ــاق مــن إمـكــانـيــة الـتـحــرك بسرعة.
وم ـ ــع اشـ ـتـ ـع ــال ت ـل ــك ال ـج ـب ـه ــات ،دخ ـلــت
فصائل الغوطة جميعهًا املـعــارك ،وذلك
ّ
رغ ــم تــرح ـيــب ك ــل م ــن «ج ـيــش اإلسـ ــام»
و«ف ـ ـي ـ ـلـ ــق ال ـ ــرحـ ـ ـم ـ ــن» بـ ـ ــإقـ ـ ــرار الـ ـه ــدن ــة.
ّ
وت ـمــك ـنــت ال ـف ـصــائــل م ــن تـ ـ ــدارك هـجــوم
ّ
الجيش ،وشــن ضغط معاكس ملنعه من
الـتـثـبـيــت ف ــي م ــواق ــع م ـت ـقــدمــة .وه ــو ما
دف ــع الـجـيــش إل ــى تـكـثـيــف اسـتـهــدافــاتــه
املــدفـعـيــة إلض ـعــاف تـحــركــات املسلحني
ّ
وش ــل خ ـطــوط إم ــداده ــم .وع ـلــى مـحــاور
غ ــرب ال ـغــوطــة ،لــم تـطــرأ تـغـيـيــرات الفتة
على خارطة السيطرة ،في وقــت يحاول
فيه املسلحون تشتيت قوة الجيش عبر
هجمات متفرقة هناك ،كانت إحداها عبر
إرسال سيارة مفخخة يقودها انتحاري
باتجاه نقاط الجيش في حي القابون،
ليل أول من أمس .غير أن عناصر الجيش
تمكنوا من تفجير السيارة قبل وصولها
إلــى هدفها املـفـتــرض .ورغ ــم أن الجيش
أوقف هجماته أمس ،في محاولة لتفادي
وقــوع ّ
أي خسائر إضافية ،فــإن مــن غير
املحتمل أن يتوقف التحرك بشكل كامل،
وسيتابع الجيش استهدافاته املدفعية
وال ـج ــوي ــة مل ــواق ــع داخ ـ ــل ال ـغ ــوط ــة .وفــي
امل ـق ــاب ــل ،اس ـت ـهــدفــت ال ـف ـصــائــل املسلحة
أحـ ـي ــاء م ــدي ـن ــة دمـ ـش ــق ب ـم ــا ي ــزي ــد عـلــى
عـشــريــن قــذيـفــة صــاروخ ـيــة ،تــركــزت في
مـنــاطــق ب ــاب تــومــا والـعـبــاسـيــن ضمن
دمـشــق ،وفــي مخيم الــوافــديــن وضاحية
األســد في محيط طريق دمشق ـ حمص
الدولي.
وفي مــوازاة تحرك الجيش في الغوطة،
أشـ ـ ـ ــارت وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروسـ ـي ــة،

فــي تعليقها على إق ــرار الـهــدنــة ،إلــى أن
ال ـق ــرار يستثني ال ـج ـمــاعــات اإلرهــاب ـيــة
واملــرتـبـطــن بـهــا ،مــن الـهــدنــة ،موضحة
أن ــه يـجــب االس ـت ـم ــرار ف ــي م ـحــاربــة تلك
الـتـنـظـيـمــات .وأعـ ــرب ب ـيــان الـ ـ ــوزارة عن
األم ــل فــي ق ــدرة الــداعـمــن للمجموعات
املـسـلـحــة ع ـلــى «إجـ ـب ــار املـسـلـحــن على
االلتزام بوقف األعمال القتالية» .وجدد
أن ال ـج ـم ــاع ــات املـسـلـحــة
ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى ّ
ف ــي ال ـغ ــوط ــة «ف ــض ــت جـمـيــع املـ ـب ــادرات
وح ــال ــت دون ف ـتــح مـ ـم ــرات إن ـســان ـيــة».
ولفتت إلــى أن مجلس األمــن أدان للمرة
األولــى ،منذ سنوات ،قصف املجموعات
املـ ـسـ ـلـ ـح ــة الـ ـع ــاصـ ـم ــة دم ـ ـ ـشـ ـ ــق .وجـ ـ ــاء
حــديــث مــوسـكــو ب ــال ـت ــوازي م ــع اتـصــال
هاتفي جمع الــرئـيــس فالديمير بوتني
وامل ـس ـت ـش ــارة األمل ــان ـي ــة أن ـج ـيــا مـيــركــل
والرئيس الفرنسي إيمانويل مــاكــرون.
وقــال املتحدث باسم الحكومة األملانية،
ش ـت ـي ـفــان زايـ ـ ـب ـ ــرت ،إن ال ـ ـقـ ــادة ال ـثــاثــة
ّ
«رحبوا» ،في محادثة هاتفية مشتركة،
بتمرير مـشــروع قــرار الهدنة باإلجماع
فــي مجلس األم ــن .وأض ــاف أن «ميركل
ومـ ـ ــاكـ ـ ــرون ط ــالـ ـب ــا ال ــرئـ ـي ــس الـ ــروسـ ــي
بممارسة أقصى قــدر مــن الضغط على
ال ـن ـظ ــام ال ـ ـسـ ــوري ،ل ـي ـن ـفــذ وق ـف ــا ف ــوري ــا
ل ـل ـغــارات ال ـجــويــة وال ـق ـتــال ف ــي الـغــوطــة
الـشــرقـيــة» .وب ـ ــدوره ،أف ــاد بـيــان أص ــدره
اإلليزيه بأن الرئيس ماكرون ّ
شدد خالل
االت ـص ــال عـلــى أن ب ــاده «س ــوف تسهر
على أال يبقى القرار الذي أصدرته األمم
املتحدة حبرًا على ورق».
ورغم الترحاب الذي لقيه قرار الهدنة من
عدد كبير من الدول واملسؤولني األممني،
ح ـ ّـي ــدت أن ـق ــرة عمليتها الـعـسـكــريــة في
ع ـفــريــن ع ــن ال ـ ـقـ ــرار ،ع ـبــر ال ـتــأك ـيــد على
اس ـت ـمــرار عملية «غ ـصــن الــزي ـتــون» في
عـفــريــن .وق ــال املـتـحــدث بــاســم الحكومة
التركية ،بكر ب ــوزداغ ،إن «هــدف عملية
ع ـفــريــن ه ــو ال ـق ـض ــاء ع ـلــى الـتـنـظـيـمــات
اإلرهــاب ـيــة واإلره ــاب ـي ــن» .وم ــن دون أن
يشير مباشرة إلــى ق ــرار مجلس األمــن،
أك ـ ـ ــد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس رج ـ ـ ــب طـ ـي ــب أردوغـ ـ ـ ـ ــان
أن ــه ل ــن ي ـكــون ه ـنــاك هــدنــة ف ــي العملية
العسكرية التركية ،خــال حديث له في
والية شانلي أورفــا .وتواصلت عمليات
الجيش التركي في شمال غرب عفرين،
وتمكن من السيطرة على عدد من القرى
شمال ناحية راجو ،بني منطقتي شنكال
وأده منلي ،ليكون بذلك الطريق مفتوحًا
بــن مناطق سيطرتها فــي ناحية بلبل
(شـ ـم ــال) وم ـح ـيــط م ــرك ــز نــاح ـيــة راج ــو
(شمال غرب).
(األخبار)

صالح مسلم في شباك تفاهم
أميركي ــ تركي
ال أحد يدري ما إذا كان الزعيم الكردي السوري صالح مسلم محمد قد سيق إلى كمين تركي
في براغ .تزخر أحداث ليلة العاصمة التشيكية بألغاز المؤامرة التقليدية وفرضيتها .وقد تكون
فصولها قد حيكت بين األجهزة األمنية التركية والتشيكية ،قبل أن يقرع زوار الفجر التشيكيون
باب غرفة فندق ماريوت لتكبيل ً نزيلها الذي قاد حزب «االتحاد الديمقراطي» سبعة أعوام متصلة
حزب العمال الكردستاني في سوريا حليفًا كبيرًا للواليات
بين خريفي  ٢٠١٠و ،٢٠١٧جاعال من فرع ً
المتحدة في الحرب على «داعش» ،وعامال على تأسيس مشروع كردي في شمال سوريا
وليد شرارة ــ محمد بلوط
ّ
ليس أدل على الكمني املنصوب للقائد الكردي السوري صالح
مسلم سوى قلة الساعات التي فصلت بني إيداعه زنزانة قسم
االنـتــربــول التشيكي فــي بــراغ بـنـ ًـاء على مــذكــرة اعتقال تركية،
وبني وصوله إليها للمشاركة في منتدى قسم دراســات تطوير
الشرق األوسط التابع لجامعة كاليفورنيا ،وفي سرعة االعالن
عن تقديمه إلى محكمة تشيكية في الساعات املقبلة ،واستعجال
الـتـشـيـكـيــن األت ـ ــراك نـقــل مـلـفـهــم الـقـضــائــي السـ ـت ــرداده ،لقطع
الطريق أمام أي وساطات لم ينجل منها حتى اآلن سوى نجدة
دبلوماسية فرنسية يتيمة لــم تثمر لــإفــراج عنه ،على مــا قاله
مسؤول كردي.
وبليغ أيضًا صمت األميركيني عن االعتقال ،حيث يرعون أكبر
التنصت على أوروبا والعالم في ّ
مراكز ّ
أشد دول أوروبا الشرقية
«ناتوية» ،وأكثر مراكز «سي آي إي» ازدحامًا منذ نهاية الحرب
الباردة.
وفـ ــي ان ـت ـخ ــاب ل ـي ـلــة أمـ ــس الع ـت ـقــالــه،
تـ ـس ــاؤالت ع ــن ال ـتــوق ـيــت ومـ ــن اتـخــذ
الـقــرار السياسي وأي صفقة عقدت،
حينما لم يبخل صالح مسلم لفرص
اعـتـقــالــه عـلــى أح ــد مـنــذ س ـنــوات وهــو
يجول على عواصم أوروبا ،التي تملك
هــي أيـضــا أقـســامــا مــن االن ـتــربــول لم
تستجب مع ذلك ملذكرة اعتقال تركية
ب ـت ـه ـمــة االرهـ ـ ـ ــاب صـ ـ ــدرت م ـن ــذ ع ــام
 ،٢٠١٦ثم رفعت إلى مصاف «التهديد
الوشيك» في تشرين الثاني املاضي،
قبل أن يوشحها الرئيس رجب طيب
أردوغـ ـ ــان ب ـجــائــزة مـلـيــون دوالر ملن
يــرشــد إلــى رجــل أصـبــح سجني بــراغ
أمس ،بعدما كان حرًا يقيم في فنلندا
رسميًا ،ويتنقل بني عواصم أوروبــا ويستقبله الرئيس فرانسوا
هوالند في قصر اإلليزيه في أيار من العام املاضي.
ما الذي اختلف اليوم لكي يعتقل صالح مسلم محمد؟ قد يكون
اعتقاله النتيجة األولى ملحادثات وزير الخارجية األميركي ريكس
تيلرسون مع أردوغان .املحطة التشيكية اإلجبارية لصالح مسلم
وقـعــت فيما كــان وزي ــر الـخــارجـيــة مــولــود جــاويــش أوغـلــو ينشر
بتصريحاته نذائر انهيار العالقات التركية األميركية.
فــي فـتــرة ليست بـبـعـيــدة ،لــم يـكــن واض ـحــا أن لـلــواليــات املتحدة
خطة محكمة في ســوريــا ،أو الئحة متبلورة من األولــويــات .فتح
ذلك الغياب بابًا مشرعًا ّ
هبت منه ريــاح قــراءات وتأويالت ذهبت
اتجاهات شتى .لكن خطاب تيلرسون أمام معهد «هدسون» في
الثامن عشر من الشهر املاضي حسم األولويات لالدارة الجديدة:
مواجهة النفوذ املتنامي إليران وروسيا في سوريا عبر التموضع
العسكري املباشر في الشرق السوري ،وإفشال مشاريع التسوية
الروسية والتقدم إلــى مذبحة متعاوني شركة «فاغنر» ورجــال
يفغيني بريغوجني امللقب بـ«طباخ بوتني» في مياه الفرات ،وإطالة
أمد الحرب إلى أن تنضج الشروط املؤاتية أميركيًا لتقسيم سوريا.
إن إنـفــاذ هــذه األولــويــات كــان يقتضي ،كما كشفت وثيقة خطة
التقسيم االميركية الـتــي نشرتها «األخ ـبــار» الخميس املــاضــي،
ً
استيعاب تركيا أوال .اعتمدت الــواليــات املتحدة فــي مشروعها
الـســوري بشكل أساسي على أكــراد حــزب االتـحــاد الديمقراطي،
الـفــرع ال ـســوري لـحــزب الـعـمــال الـكــردسـتــانــي .أظـهــر رف ــاق صالح
مسلم فعالية كبيرة فــي الـحــرب على «داع ــش» ،تـطــورت خاللها
عــاقــة قــويــة وش ــراك ــة وت ـع ــاون ف ــي خـضــم ه ــذه ال ـح ــرب .وبــاتــت
الواليات املتحدة ترى أن األكــراد هم الجسم الرديف الوحيد الذي
يمكن االعتماد عليه في سوريا .جاء التوسع الجغرافي الكردي
في قلب الجزيرة السورية النفطية والطاقوية والزراعية في دير
ال ــزور والــرقــة والحسكة على امـتــداد أكـثــر مــن  ٥٠ألــف كيلومتر
مربع ،ليمهد ملشروع مكتمل العناصر تجعل منه كيانًا سياسيًا
ً
قابال للحياة اقتصاديًا ،وهو ما يثير مخاوف تركيا أن يتحول
ثان .لم تكن الواليات املتحدة على
الشمال السوري إلى جبل قنديل ٍ
عجلة من أمرها لتبديد املخاوف التركية ،خصوصًا أنها جاءت
على خلفية محاولة االنقالب التي تورطت فيها عبر الداعية فتح
الله غولن ،وكانت الواليات املتحدة غاضبة من التقارب مع روسيا

وصفقة «اس  ،»٤٠٠ومشروع خطوط غاز السيل التركي.
يقول مصدر غربي إن اعتقال صالح مسلم منطقي ،خصوصًا
بعد بــروز ديناميات جــديــدة داخــل اإلدارة األميركية ّ
تحث على
تقديم تنازالت لتركيا واستيعابها وتفادي ذهاب زعيمة الجناح
الجنوبي لحلف شمال األطلسي بعيدًا في التقارب مع الروس في
لحظة تصعيد ومواجهة معهم .انعكس ذلك في زيارة تيلرسون
األخيرة إلى أنقرة ،وتبلور اتجاه في أوساط «البنتاغون» للتركيز
على العدو الرئيسي في سوريا مع الذهاب نحو مواجهة أكبر مع
روسيا وإيران والجيش السوري .يضيف املصدر لـ«األخبار» أن
«زيارة تيلرسون أدت إلى تفاهمات أولية تركية أميركية ،ضمنت
هذه املرة لألتراك تلبية مطالبهم في أمن الحدود مع سوريا».
وم ــن أج ــل اسـتـعــادة األتـ ــراك ،تـعـ ّـهــد األمـيــركـيــون بتعديل اإلط ــار
السياسي والعسكري الذي يهمني فيه األكراد على «قوات سوريا
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة» ،ع ـبــر تـنـفـيــذ ه ـنــدســة جــديــدة
ستؤدي في النهاية إلــى تذويب الغلبة الكردية
فــي ه ــذه ال ـقــوات ملصلحة املــزيــد مــن التعريب.
الخطوة األولى التي تعهد تيلرسون بتنفيذها،
على ما يقوله املصدر الغربي ،هي إخراج القوات
الكردية من منبج ،واستبدالها بقوة مشتركة
عربية أميركية ،تتشكل من أكثر من ألف مقاتل
يـتـبـعــون لــ«مـجـلــس مـنـبــج ال ـع ـس ـكــري» ،و٢٠٠
جندي من الـقــوات الخاصة األميركية يعملون
انطالقًا من قاعدة كوباني (عني العرب) .تندرج
خطوة منبج في مشروع أميركي أكبر وأوسع
تــم الـتـفــاهــم عليه مــع األتـ ــراك ،واألكـ ــراد أيـضــا،
عبر إعــادة هيكلة سياسية وعسكرية للقوات
الكردية ،وللبنيان السياسي واالداري للفيدرالية
الكردية في الشمال السوري .وتتصدى الواليات
املتحدة في عملية إعادة الهيكلة إلى تعريب العسكر في دير الزور
والرقة ،ملأزق مزمن ،حيث ال وجود لكوادر عربية وازنة أو لقيادات
سياسية أو عسكرية يعتمد عليها ،باستثناء مشاركتها عداءها
الــواســع للجيش ال ـســوري ،إذ إن كثيرًا منها قــادم مــن «داع ــش»،
واملجموعات «الجهادية» أو بقايا «الجيش الحر» .لكنها ال تملك
خبرة األكراد الطويلة في القتال واإلدارة ،وهو ما تعتقد واشنطن
أن بامكانها تصحيحه من خالل تخصيصها ،من جهة ،ألكبر
مــوازنــة عسكرية لها فــي شــرق ال ـفــرات تبلغ  ٤٠٠مليون دوالر
لـتــدريــب  ٣٠أل ــف عــربــي ينتمون ال ــى عـشــائــر الـعـفــادلــة والـبـقــارة
والعقيدات والبوشعبان والـجـبــور ،واإلبـقــاء على ألــف جندي من
الـقــوات الخاصة شــرق الـفــرات ،واسـتـخــدام مطار الطبقة كقاعدة
إضافية إلى جانب قاعدة الرميالن من أجل تحقيق هذا التوازن
«العربي األميركي» مع األكراد.
يمحو اعتقال صالح مسلم صلة النسب األميركية مع حزب العمال
الكردستاني لطمأنة االتــراك .ويبدو األمــر أسهل من املاضي ،إذ
فقد االتـحــاد الديمقراطي أهميته تدريجيًا منذ أن تشعبت بنى
اإلدارة الــذاتـيــة فــي الشمال الـســوري فــي مـئــات املجالس املحلية،
وتــوسـعــت معها أيـضــا جغرافيا الـقـيــادات العسكرية واالجـهــزة
االمنية ،في «وحدات حماية الشعب» الكردية التي يقودها سيبان
حـمــو ،أو «كــوبــانــي م ـظ ـلــوم» ،رج ــل «ق ــوات ســوريــا الديمقراطية
القوي» ...البديل الكردي يبدو جاهزًا.
ويلفت مصدر غربي إلى ّأن مصير «حزب االتحاد الديمقراطي»
قــد حـســم ،وك ــان تيلرسون قــد أبـلــغ األت ــراك أن األك ــراد يتجهون
إلـ ــى طـ ـ ّـي ص ـف ـحــة «بـ ــي ي ــي دي  ،»PYDواالع ـ ـ ــان ع ــن «ح ــزب
سوريا املستقبل» ،في سورنة كاملة في األسابيع املقبلة .تعهد
األميركيون بتسريع بناء شراكة عربية وازنة في دير الزور والرقة
ومنبج ،وهي صيغة تقطع مع املرجعيات األوجالنية (نسبة إلى
عبدالله أوجالن) املقلقة على املقلب التركي .تنطوي هذه التسمية
على ربــط نهائي بـمـشــروع فـيــدرالــي لـســوريــا يمكن ألمـيــركــا أن
«تبيعه» لألتراك من براغ التي تدرس تسليم صالح مسلم من دون
أي اعتراض من واشنطن ...حتى اآلن.

