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الحدث

تهديدات أردوغان ال توقف التقدم :الجيش في سراقب
أمام ّ
تقدم الجيش السوري في
َ
محافظتي إدلب وحلب ،وسقوط
دفاعات المسلحين ،تتهاوى أحالم
الرئيس التركي ،رجب طيب أردوغان،
والتي استثمر في فصائل وتشكيالت
تحقيقها لسنوات
مسلحة في سبيل
ّ
طويلة .يوم أمس ،تمكن الجيش من
دخول مدينة سراقب ،آخر وأهم المدن
المتبقية على الطريق الدولي حلب -
حماة ،والمحاطة بالنقاط ّالتركية من
الجهات األربع ،على رغم كل التهديدات
التركية ،واحتماالت اإلشتباك
ع ـل ــى رغـ ــم ت ـه ــدي ــد ت ــرك ـي ــا ووع ـي ــده ــا،
واس ـت ـق ــدام ـه ــا ق ـ ــوات وتـ ـع ــزي ــزات إلــى
محيط مــديـنــة ســراقــب فــي ريــف إدلــب
الـجـنــوبــي ال ـشــرقــي ،ومـحــاولـتـهــا سـ ّـد
مــداخــل املدينة أم ــام الجيش الـســوري
ً
الـ ـق ــادم م ــن ال ـج ـهــة ال ـج ـنــوب ـيــة ،فـضــا
ع ــن االح ـت ـكــاك ال ــذي وق ــع ب ــن ال ـقــوات
التركية والجيش السوري على مقربة
م ــن امل ــدي ـن ــة وأدى إلـ ــى س ـق ــوط قتلى
َ
وجــرحــى مــن ال ـطــرفــن ،ت ـق ـ ّـدم الجيش
ال ـ ـسـ ــوري ن ـح ــو امل ــدي ـن ــة م ــن ال ـج ـهــات
والشرقية والغربية بسرعة
الجنوبية ّ
ك ـب ـيــرة ،مـلـتــفــا ع ـلــى ال ـن ـقــاط الـتــركـيــة،

حق الرد

ّ
ً
ع ـ ــازال إي ــاه ــا ع ــن مـحـيـطـهــا .وف ــي ظــل
هــذه الـتـطــورات املـيــدانـيــة ،والــامـبــاالة
السورية بالتهديدات التركية ،مارس
الرئيس التركي ،رجب طيب إردوغــان،
مزيدًا من التصعيد الكالمي في وجه
ٌ
تصعيد
دم ـشــق وحليفتها مــوسـكــو.
ّ
خلفيته عــدم احتماله رؤيــة
يكمن فــي
أح ـ ــام ـ ــه ومـ ـش ــاريـ ـع ــه ف ـ ــي األراضـ ـ ـ ــي
الـ ـس ــوري ــة ،وخ ـص ــوص ــا ف ــي مـحــافـظــة
إدل ــب ال ـتــي اسـتـثـمــر فـيـهــا مـنــذ األي ــام
األول ـ ــى ل ـل ـحــرب ،ت ـت ـهــاوى أمـ ــام ت ـقـ ّـدم
الجيش الـســوري وحلفائه ،وال ــذي لم
ّ
ّ
ومتفرقة،
تتمكن كل الفصائل مجتمعة
ّ
ّ
مع كل الدعم التركي ،من صده.
منذ صباح أمس ،كان الجيش السوري
قــد م ـ ّـد سـيـطــرتــه ج ـنــوب ش ــرق مدينة
سراقب ،وسيطر على الطريق املعروف
ب ـطــريــق س ــراق ــب ـ ـ ـ ـ أب ــو ال ـض ـه ــور ،في
خطة ملحاصرة املدينة من الشرق ،كما
حاصرها من الجنوب والغرب .وسيطر
الجيش بــدايــة على قــريــة تــل الطوقان
ف ــي ري ـ ــف إدلـ ـ ــب ال ـج ـن ــوب ــي ال ـش ــرق ــي،
وحاصر نقطة املراقبة التركية فيها ،ثم
شرع في السيطرة على قرى :سالمني،
أبو الخشة والذهبية ،قبل أن ّ
يوسعها
نحو جالس والرصافة شرقي سراقب،
ثم تل الشيخ منصور املحاذي للمدينة
مــن الـنــاحـيــة الـشــرقـيــة .وم ـســاء أمــس،
ّ
توسعت قوات الجيش شمالي سراقب،
وسيطرت على قرية الــدويــر ،وقطعت
الـطــريـ ًـق الــدولــي حـلــب ـ ـ حـمــاة (،)M5
واضـعــة املدينة في شبه حصار .وفي
ّ
التقدم
وقت متزامن ،شرع الجيش في

(أ ف ب)

إلى داخل أحياء املدينة ،التي انسحبت
ّ
منها كــل الفصائل املسلحة خوفًا من
م ـحــاصــرت ـهــا داخ ـل ـه ــا ،وع ـل ــى رأس ـهــا
«هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة).
وفـ ـ ــي ط ــري ــق ال ـ ــدخ ـ ــول إلـ ـ ــى س ــراق ــب،
ّ
تعرضت قوات الجيش لنيران املدفعية
التركية املتمركزة على الطريق الدولي
شـمــالــي املــدي ـنــة ،فيما لــم يـتـ ّـم اإلب ــاغ
عــن خـســائــر حـتــى ســاعــة مـتــأخــرة من
لـيــل أم ــس .ويــزيــد دخ ــول الـجـيــش إلــى
ســراقــب احـتـمــاالت وق ــوع احـتـكــاك مع
ال ـقــوات التركية املنتشرة فــي  4نقاط
في محيط املدينة .وستصبح نقطتان
ّ
تــرك ـي ـتــان ع ـلــى األق ـ ــل ،ش ــرق وج ـنــوب
س ــراق ــب ،م ـعـ ّـرض ـتــن ل ـح ـصــار كــامــل،
ّ
لتنضما إلى النقاط األخرى املحاصرة

في حال عدم انسحاب القوات منهما.
ق ـب ـي ــل ذل ـ ـ ــك ،ك ـ ــان إردوغ ـ ـ ـ ـ ــان قـ ــد رف ــع
ّ
محددًا
سقف تهديداته بشكل الفــت،
ً
مهال زمنية قبل «الـتـصـ ّـرف» .وأمهل
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي ال ـق ـي ــادة ال ـســوريــة
حـتــى نـهــايــة ش ـبــاط /فـبــرايــر الحالي
ّ
لسحب قــواتـهــا مــن محيط ك ــل نقاط
املراقبة التي أقامتها أنقرة في شمال
غــرب ســوريــا ،أي الـعــودة إلــى مــا قبل
ال ـه ـجــوم األخ ـي ــر بــال ـكــامــل ،و«إذا ّلم
ينسحب النظام ،فــإن تركيا ستتكفل
َ
م ـلــزمــة ب ــذل ــك» ك ـمــا قـ ــال .تـصــريـحــات
إردوغ ـ ــان الـغــاضـبــة تـجــاهـلــت الــواقــع
امل ـ ـيـ ــدانـ ــي ،إذ إن  4نـ ـق ــاط َت ـم ــرك ــزت
فيها الـقــوات التركية فــي ريــفــي إدلــب
ّ
مطوقة من ِق َبل الجيش
وحلب باتت
السوري ،وهي في مورك (ريف حماة)،
وص ـ ــرم ـ ــان ،ومـ ـع ــرحـ ـط ــاط (ج ـن ــوب ــي
معرة النعمان /انسحب منها الجنود
األت ــراك) ،وتــل طوقان التي حاصرها
الجيش أمــس .كما أصبحت نقطتان
حـ ــول س ــراق ــب م ـعـ ّـرض ـتــن لـلـحـصــار
أيـ ـض ــا ،وك ـل ـتــاه ـمــا ت ـق ـعــان ع ـلــى خط
ال ـت ـم ــاس .وه ـ ـ ّـدد إردوغ ـ ـ ــان ب ــ«(أن ـن ــا)
ّ
أي إنــذار على ّ
سنرد بــدون ّ
أي هجوم
ّ
جـ ــديـ ــد ض ـ ــد عـ ـسـ ـك ــريـ ـيـ ـن ــا ،أو ضــد
املقاتلني (الـســوريــن) الــذيــن نتعاون
م ـع ـهــم» .ك ـمــا دع ــا روس ـي ــا إل ــى «فـهــم
ح ـس ــاس ـي ــات ـن ــا فـ ــي سـ ــوريـ ــا ب ـص ــورة
أفـ ـ ـض ـ ــل» .فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،ن ـ ـ ـ ّـدد م ـص ــدر
رسمي في وزارة الخارجية السورية
ب ـت ـصــري ـحــات إردوغ ـ ـ ـ ــان ،م ـع ـت ـب ـرًا أن
«م ــا ي ـقــوم ب ــه ه ــو حـمــايــة أدوات ـ ــه من

املجموعات اإلرهــابـيــة التي قـ ّـدم لها،
وال يزال ،مختلف أشكال الدعم» .ورأى
أن تصريحات «رأس النظام التركي
ّ
تــؤكــد مـجــددًا نهج الـكــذب والتضليل
واملراوغة الذي يحكم سياساته ،وعدم
احترامه ّ
ألي التزام أو اتفاق ،سواء في
إطار أستانا أو تفاهمات سوتشي ،أو
موجبات اتفاق أضنة» .وانطالقًا من
اعتبار إردوغ ــان أن وجــود قــواتــه في
ّ
يستمد شرعيته من «اتفاقية
سوريا
أضـ ـن ــة» ،ن ـ ّـب ــه املـ ـص ــدر الـ ـس ــوري إل ــى
أن هـ ــذا «االت ـ ـفـ ــاق ي ـف ــرض الـتـنـسـيــق
مــع الـحـكــومــة ال ـســوريــة ،وبــالـتــالــي ال
يـسـتـطـيــع إردوغـ ـ ـ ــان وفـ ــق مــوجـبــاتــه
التصرف بشكل منفرد».
فــي م ــوازاة ذل ــك ،سيطرت وح ــدات من
ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري ،أمـ ـ ــس ،ع ـل ــى ق ــرى
ج ــزراي ــا وزمـ ــار وعـثـمــانـيــة كـبـيــرة في
أقـصــى ري ــف حـلــب الـجـنــوبــي الـغــربــي.
ّ
كما تمكن الجيش ،ليل أول ّمن أمس،
من استيعاب هجوم كبير شنته «هيئة
تحرير الشام» على القرى التي سيطر
عليها أخيرًا في ريف حلب الجنوبي.
وش ـ ـنـ ــت ه ـ ـ ــذا ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم املـ ـجـ ـم ــوع ــات
األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة م ـ ــن ال ـه ـي ـئ ــة (الـ ـط ــاجـ ـي ــك،
األوزبــاك ،التركستان واألتــراك) ،لكنها
ت ـك ـ ّـب ــدت خ ـســائــر ف ــادح ــة ف ــي األرواح
والـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــزات ،إذ ق ـت ــل أكـ ـث ــر م ــن 50
عنصرًا منها .وفــي املقابل ،استعادت
ـاج ـم ــة ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
ال ـف ـ َص ــائ ــل امل ـه ـ ِ
قــريــتــي قـلـعـجـيــة وال ـح ـم ــراء ،جـنــوبــي
خان طومان.
(األخبار)

مخلوف يرد :الوثائق تثبت عدم المخالفة والحملة هدفها تشويه السمعة

جاءنا من رجل االعمال السوري رامي مخلوف البيان االتي:
"جوابًا على ما جاء باملقال الصحفي الصادر عن جريدتكم بتاريخ
يوم  2020/1/21فإنني أتقدم إليكم بكتابي هذا ومرفقه لضرورة الرد
والتوضيح من قبلي على جميع الحيثيات والوقائع الواردة بمقالكم
املذكور طالبًا إليكم نشره كالتالي:
إنها من املناسبات النادرة التي نخاطب بها وسيلة إعالمية منذ مؤتمرنا
الصحفي بعام  2011الذي تعهدنا به أن نتنازل عن حصصنا في
شركاتنا إلى شركة لها غايات إنسانية أسميناها (راماك للمشاريع
َ َّ َ
التنموية واإلنسانية املساهمة املغفلة القابضة الخاصة) التي ت َملك ْت
بشركة سيريتل موبايل تيليكوم ما يقارب  45%و 40%بشركة صندوق
املشرق االستثماري التي تعمل في عدة مشاريع تطوير عقاري إضافة
لعدة مشاريع أخرى.
ومنذ تاريخه لم يستفزنا أي من املقاالت التي كانت تصدر بحقنا عن
الصحف العاملية كما استفزنا اليوم املقال املنشور بجريدة مقاومة مثل
جريدة األخبار اللبنانية (ممثلة بشخص السيد ابراهيم األمني) التي
َ
تناولت شخصنا الذي َي ْعت ِب ُر نفسه من خط ومحور املقاومة والذي قدم
له كل وجميع إمكانيات الدعم املمكنة لهذا الخط املقدس خالل الحرب
السورية ضد اإلرهاب.
وبما يتعلق بموضوعنا الخاص بمحاربة الفساد والفاسدين ،فاننا
ننطلق من السؤال عن أي فساد نتكلم؟
عن شركات تعمل بأعلى كفاءة ممكنة وقدمت وتقدم أهم الخدمات
َ ُ
للبالد ،وت ْرفد الخزينة العامة بسيولة نقدية بما يزيد عن عشرات مليارات
ُ
الليرات السورية دوريًا ،وتشغل ما يقارب ( )10.000عشرة آالف موظف
َ ْ
ُ
سوري برواتب ت َع ّد األعلى في البالد ،وتخ ُدم هذه الشركات أكثر من
( )11.000.000أحد عشر مليون مشترك ،إضافة لتشغيل أكثر من
( )80.000ثمانون ألف نقطة بيع موزعة في سوريا .ويحصل كل ذلك في
َ
ظل الظروف الصعبة التي ت ُمر فيها البالد...هل هذا يعد فسادًا؟
بودنا التاكيد مجددا ،بأن معظم أرباح شركاتنا (نحو  75%منها)
ذهبت ،خصوصًا في السنوات العشر األخيرة إلى مؤسسات وجمعيات
إنسانية بهدف خدمة أهلنا في سوريا ،كونهم األولى بالخدمة والعون
َ َ َ
وج َعلنا خ َدم
بظل تلك الظروف الصعبة (والحمد لله الذي غنانا عن عباده
لهم بأمره) كل ذلك موثق بسجالت شركاتنا واملؤسسات والجمعيات
اإلنسانية الخيرية التي تم التبرع لها من قبلنا.
أن مفهوم الفساد يختلف عن هدف أعمالنا .فنحن من اكبر املشغلني لليد
العاملة في بالدنا ،ونستثمر أكبر قدر ممكن من األموال ،وندعم الخزينة
العامة بأكبر قدر من اإليرادات ونساعد َ
ونم ّول الجمعيات الخيرية من
معظم أرباحها ...أفال يستحق أصحاب هذه الشركات التقدير على الجهود
َ ْ
املبذولة بهكذا أعمال متميزة تخ ُدم شريحة كبيرة من املجتمع السوري؟

اما بخصوص ما ورد في املقال حول العقود التي أبرمتها شركة سيريتل
فإننا نحيطم علمًا ،بأن تنظيم عقود اإلدارة والصيانة ،لهو امر يعكس
الحالة الصحية والطبيعية لشركة بحجم شركة "سيريتل" .وقد نظمت
ادارتها العقود وتولى اإلشراف على كل منها فريق متميز ،جهد لكي يقدم
ً
كل اإلمكانيات الالزمة إلنجاحها وصوال لتميزها وحصولها على حصة
ً
كبيرة بالسوق السورية والتي قاربت السبعني باملئة ( ،)70%عالوة على
ذلك ،فإن معظم الشركات العاملية املماثلة تنتهج مثل هذه العقود...فعن أي
فساد نتكلم؟
أما بخصوص حقيقة وقانونية قرار الحجز االحتياطي رقم  /1359/امللقى
على جميع أموالنا املنقولة وغير املنقولة العائدة لنا ولشركاتنا ،والصادر
عن السيد وزير املالية .كذلك بشان جميع التدابير االحترازية األخرى
املتخذة مؤخرًا بمواجهتنا ،فنود لفت االنتباه الى انه تم َز ّج وإقحام إسمنا
بذلك بزعم أننا مالكون لشركة "آبار بتروليوم سيرفيسز ش.م.ل .أوف
شور" التي ال تربطنا بها أي عالقة قانونية منذ تاريخ تأسيسها وحتى
اليوم .وهو امر مثبت بجميع الوثائق وامللفات القانونية الخاصة بتلك
الشركة (مرفقة ربطًا بكتابنا هذا) والتي قمنا بتقديمها لكافة الجهات
َ َّ
املعنية بذلك .علما ان هذه الجهات لم تت ِبع اإلجراءات واألصول القانونية
الالزمة ،واملفروضة عليها للتثبت من ملكية وعائدية هذه الشركة لنا أم
لغيرنا .بل اعتمدت على سجالت جمركية غير رسمية ُد ِّو َن عليها اسمنا
دون وجود أي سبب أو مسوغ قانوني لذلك ،ودون علمنا أو معرفتنا
أو حتى سؤالنا من قبلها عن ذلك ،وهذا امر مخالف للقوانني واألنظمة
املرعية االجراء.
وبالرغم من ذلك وبغية عدم تعطيل أي من أعمال وأهداف شركاتنا
املذكورة أعاله سارعنا لتوقيع عقد التسوية املؤرخة في  29/12/2019مع
املديرية العامة للجمارك ،وقمنا بتسديد مبلغ فاق أضعاف املبلغ املتوجب
قانونًا على تلك الشركة سداده ،اذ تجاوز سبع مليارات ليرة سورية،
ووفرنا املبلغ من اموالنا الخاصة ،بالرغم من عدم وجود أي عالقة قانونية
تربطنا بالشركة املذكورة ،إال أنه وحتى تاريخه لم يتم رفع قرار الحجز
االحتياطي أو أي من التدابير االحترازية األخرى املتخذة بمواجهتنا
بحجة أن رفع تلك اإلجراءات يحتاج لبعض الوقت.
واستطرادًا البد لنا من التوضيح بأن هناك مجموعة من الشركات التي
لديها حس االنتماء العربي وتستحق كل الشكر والتقدير للجهود التي
بذلتها بغية مساعدة بالدنا ودعمها في صمودها ،سيما في اصعب
مراحل الحرب ،وتم ذلك عبر عقود أصولية مع الدولة السورية وذلك لتوفير
ُ
مادتي الغاز واملازوت من خالل استدراج عروض ومناقصات ق ِّد َم ْت
ً
بموجبها أفضل األسعار وكان هدفها أوال توفير املواد ومن ثم تحقيق
أرباح إن ُو ِج َد ْت ،خصوصا في تلك الفترة التي امتنعت فيها السفن الناقلة
عن إيصال هذه املواد للموانئ السورية بسبب الحظر املفروض عليها،

األمر الذي وضع بالدنا في ضائقة كبيرة .وسارعت تلك الشركات لتأمني
تلك املواد بمختلف السبل من األسواق اللبنانية ،إال أنه وعند املباشرة
بالعمل ،تعرضت الصهاريج ُامل َّ
حملة بتلك املواد للعديد من االعتداءات
ملحاولة منعها من إيصالها .وتجدر االشارة هنا ،الى ان أمني جمارك
جديدة يابوس السورية ،قام بإصدار كتاب خطي َو ّج َه بموجبه جميع
العاملني بمعبر جديدة يابوس بالسماح وبتسهيل مرور تلك املواد العائدة
لتلك الشركات ومن بينها شركة آبار بتروليوم سيرفيسيز ش.م.ل .أوف
شور دون تقديم أية بيانات جمركية أو استيفاء رسوم أو غرامات كون
توريد وتسليم تلك املواد تم لصالح الدولة السورية...
ُ
ُ
هل هذا يعتبر تهريبا بنظركم ،وهل إدخال املواد املشتراة (وامل َج ْم َركة
ً
أصوال في لبنان) من املعابر الحدودية اللبنانية ومن ثم السورية وبمعرفة
ومراقبة الجمارك والقوى األمنية السورية التي قامت بإدخالها وبمرافقة
ً
أصوال ُي َ
عتبر
جميع كميات تلك املواد وإيصالها ملستودعات الدولة
تهريبًا؟
َ َ
مع العلم ،انه صدرت فتوى عن رئاسة مجلس الوزراء السوري قض ْت
بعدم اعتبار هذه االعمال مخالفة بحكم االستيراد تهريبًا وإنما بقيامها
بمخالفة عدم تنظيم معاملة جمركية فقط األمر الذي كان سببه ذلك
الكتاب الخطي الصادر عن أمني جمارك جديدة يابوس املذكور أعاله .وهو
األمر الذي ال تنطبق عليه أحكام املادة رقم  /277/وما بعدها من قانون
ُ
الجمارك السوري رقم  38لعام  .2006وبالتالي ال يمكن اعتبار ما ن ِس َب
للشركات املذكورة وال بأي شكل من األشكال تهريبًا أو بحكم االستيراد
تهريبًا ...فهل ُيعتبر قيام هذه الشركات العربية التي َّلبت متطلبات بالدنا
بأصعب ظروف ممكنة ذنب يستوجب معاقبتها عليه أم بتقديم الشكر
والثناء لها؟
وعليه ،فاننا نعتقد بان هدف تلك اإلجراءات هو اإلساءة لنا ،وتعطيل
بعض أعمالنا من قبل جهات مستفيدة ،تسعى لتحقيق مكاسب خاصة
من خالل إبعادنا عن املشهد السوري وقلبه ،وذلك من خالل تشويه
سمعتنا وتلفيق األكاذيب بهدف إظهارنا بمظهر لم ُ
نك به يومًا محاولني
بذلك محو كل اإلنجازات الوطنية والخيرية واإلنسانية التي قدمناها خالل
سنوات الحرب .التي تعتبر شاهدًا حقيقيًا حاضرًا وثابتًا على والئنا
وتفانينا بتقديم جميع األموال واألعمال لخدمة أهلنا وبالوقوف إلى جانب
بالدنا ورئيسنا.
ُ ْ
على ان كل ما حصل ،لن يض ِعف همتنا ،ولن يجعلنا نتوانى عن
االستمرار بخدمة بالدنا كما كنا وسنبقى دائمًا ولن ّندخر جهدًا إال
وسنبذله للمحافظة على هذه املؤسسات الفاعلة التي َت ُ
خدم شريحة
كبيرة من أطياف املجتمع السوري ناهيكم عن التزامنا بواجبنا بتقديم
كل املساعدة اإلنسانية ألهلنا.
رامي محمد مخلوف"

حرب أعصاب أم نهاية الطريق؟
إسطنبول ــــ حسني محلي
هـ ّـدد الرئيس التركي رجــب طيب إردوغ ــان ،الرئيس
الـ ـس ــوري ب ـشــار األسـ ــد َ
«وم ـ ــن خ ـل ـفــه» ،أي روس ـيــا
ً
ّ
وإيــران ،قائال« :لوال األولــى جوًا ،والثانية بــرًا ،لسقط
ّ
النظام» .أمهلهم جميعًا ،وكحد أقصى ،حتى نهاية
الـشـهــر ال ـجــاري كــي تنسحب ال ـقــوات الـســوريــة إلــى
ح ــدود مــا قـبــل «ات ـف ــاق ســوت ـشــي» ،أي خـلــف نقاط
هدد ب ّ
املراقبة التركية الـ  12في جوار إدلب .كما ّ
ـ«الرد
عسكريًا ،برًا وجـوًا ،على ّأي عمل عسكري سوري
يـسـتـهــدف الـجـيــش الـتــركــي وح ـل ـفــاءه ش ــرق ال ـفــرات
وغربه» .وأكد أن «تركيا لن تنسحب من سوريا إال
ّ
بعد إسقاط النظام وإقــامــة نظام ديموقراطي يمثل
كل الشعب السوري وبعد القضاء على اإلرهابيني»
(ي ـق ـصــد ب ـهــم «وح ـ ـ ــدات ح ـمــايــة ال ـش ـع ــب» ال ـكــرديــة
ً
الـســوريــة) ،مـحــاوال دغــدغــة مشاعر هــؤالء بإشارته
ّ
إلى أن «األسد ال يحبهم ورفض أن يمنحهم الجنسية
السورية» ،ملمحًا بذلك إلــى الوضع الكردي ما قبل
 .2011ولــم يهمل تأكيد أهمية العالقات الروسية ـ ـ
التركية ،بإعالنه أنــه «بـحــث تفاصيلها مــع الرئيس
(الروسي فالديمير) بوتني وسيلتقي به خالل أيام».
ّ
تتحدث
مواقف إردوغــان تزامنت مع املعلومات التي
عن مساعيه إلــى إقناع بوتني بإعالن إدلــب «منطقة
آمنة» ،بدوريات روسية ـ ـ ّتركية ،كما هي الحال في
شرق الفرات ،وذلك في ظل أنباء عن تعزيز الجيش
ً
التركي قواته في املنطقة املجاورة إلدلــب شماال في
عفرين ،وشرقًا في أ ّع ــزاز ،وغربًا في أريــاف حلب.
وال ـه ــدف مــواج ـهــة ك ــل االح ـت ـمــاالت بـعــدمــا استنفر
الجيش التركي كــل قــواتــه البرية والجوية والبحرية
ف ــي املـنـطـقــة ال ـتــي يــوجــد فـيـهــا ع ـش ــرات اآلالف من

ّ
مسلحي «النصرة» وحليفاتها وفصائل ما يسمى
السوري» الذي تقوم تركيا بتمويله
«الجيش الوطني
ّ
وتـسـلـيـحــه وت ـغ ـط ـيــة ك ــل اح ـت ـيــاجــاتــه واح ـت ـيــاجــات
ّ
املمتدة
عناصره مع عائالتهم املوجودة في املنطقة
من عفرين إلى تل أبيض شرق الفرات ،بمسافة 600
كلم من الحدود السورية مع تركيا .واتهم إردوغان،
موسكو وواشنطن معًا ،بعدم االلـتــزام ّ
بتعهداتهما
ش ــرق الـ ـف ــرات ،ك ـمــا ات ـه ــم مــوس ـكــو ودم ـش ــق بـعــدم

تنبئ المعطيات بنوع جديد
من التوتر ،الثنائي والثالثي،
في األيام القليلة المقبلة

االلتزام ّ
بتعهداتهما في تفاهمات «أستانا» و«اتفاقية
سوتشي».
تنبئ هــذه املعطيات بنوع جديد من التوتر ،الثنائي
والثالثي ،في األيام القليلة املقبلة ،في حال استمرار
التهديدات التركية وترجمتها على الواقع في املناطق
التي تشهد عمليات للجيش الـســوري ،وخصوصًا
بــالـقــرب مــن نـقــاط املــراقـبــة العسكرية الـتــركـيــة .فمع
محاوالت إردوغان إقناع بوتني بهذا املوضوع ،حسم
ُ
تصميم الـجـيــش ال ـســوري مـصـيـ َـر ســراقــب ،وربـمــا
بعد ذلك أريحا لتضييق الحصار على إدلب املدينة،

فيما ال تخفي أوســاط سياسية وعسكرية ّ
تخوفها
من احتماالت املواجهة الساخنة مع القوات السورية
املدعومة جـوًا من الطائرات الروسية ،وال سيما إذا
حاول الجيش التركي ّ
فك الحصار عن نقاط املراقبة
الـثــاث املـحــاصــرة أو تعزيز الــوحــدات املــوجــودة في
نقطتني أخريني يقترب منهما الجيش السوري في
وشمالها.
جوار سراقب
ّ
يـبــدو واض ـحــا أن ك ــل ه ــذه املـعـطـيــات قــد جعلت من
ال ــره ــان ــات «حـ ــرب أعـ ـص ــاب» ب ــن األطـ ـ ــراف ال ـثــاثــة،
روسـ ـي ــا وس ــوري ــا وت ــرك ـي ــا ،م ــع م ـتــاب ـعــة عـسـكــريــة
وسياسية إيرانية .وتــرى أوســاط املعارضة التركية
فــي مــواقــف الــرئـيــس عنصرين أســاسـيــنّ ،
أهمهما:
ع ـقــدتــه الـشـخـصـيــة ت ـجــاه الــرئ ـيــس الـ ـس ــوري ،وهــو
مــا كــان واضـحــا فــي خطابه أمــس عندما استهدفه
شخصيًا وبعبارات عنيفة تعكس ّ
مبرراته للتدخل
في سوريا منذ بداية األزمة .كما ّ
عد إردوغان سوريا
ض ـمــن اس ـتــرات ـي ـج ـيـ ّـات ال ــدول ــة ال ـتــرك ـيــة ال ـتــي كــانــت
تــرى عبر «امليثاق املــلــي» لعام  1920شمال سوريا
والـعــراق جــزءًا من الجغرافيا التركية ،التي اعتبرها
إردوغـ ــان ام ـتــدادًا لـلــدولــة العثمانية ،وهــو مــا ّ
يفسر
اهتمامه بليبيا وشمال أفريقيا والبلقان والقوقاز.
ال ت ـه ـمــل األوس ـ ـ ــاط املـ ــذكـ ــورة ح ـس ــاب ــات إردوغـ ـ ـ ّـان
العقائدية واهتماماته منذ بداية «الربيع العربي» بكل
اإلســامـيــن فــي الـعــالــم و«اإلخـ ــوان املسلمني» منهم
ّ
يتصرف كأنه
بــالــذات .وتلفت هــذه األوســاط إلــى أنــه
زعيمهم السياسي والتاريخي والعقائدي ،وال يريد
ألحــد أن يقول عنه إنــه طعن اإلسالميني وغــدر بهم
في إدلب ،مهما كانت صفة هؤالء اإلسالميني ،الذين
ّ
وضد العلويني
يقولون إنهم «يقاتلون في سبيل الله
والـشـيـعــة وبـقــايــا الـشـيــوعـيــة» .مــع ذل ــك ،ال تستبعد

بعض األوســاط رضــوخ إردوغــان في نهاية املطاف،
إذا ما ّ
توصل إلى اقتناع بأن بوتني جـ ّـاد في موقفه
ّ
املــؤيــد لــأسـ ّـد ،وأن دمشق مصممة على استرجاع
إدلب مهما كلفها ذلك من ّ
تحديات إضافية على باقي
الجبهات مع تركيا أو الواليات املتحدة أو ّأي أطراف
خــرى ،وهي وضعت العديد من الحسابات ملواجهة
أ ّ
ك ــل االح ـت ـمــاالت فــي الـتــوتــر الـثــاثــي ونـتــائـجــه على
الواقع األمني في إدلــب ،حيث اآلالف من اإلرهابيني
األجانب.
ً
ب ــامل ــوازاة ،ف ــإن إســرائ ـيــل ،وال ــوالي ــات املـتـحــدة ،ودوال
أوروب ـ ـيـ ــة ،والـ ـق ــوى ال ـك ــردي ــة ف ــي ش ــرق الـ ـف ــرات ،بل
وبعض دول الخليج ،لــن تـتـ ّ
ـردد فــي «إزع ــاج تركيا»
بسبب سياسات إردوغان ومواقفه تجاه هذه الدول
واألط ـ ـ ــراف ،وأهـ ّـم ـهــا واش ـن ـطــن ال ـتــي هــاجـمـهــا على
خـلـفـيــة إعـ ــان الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ،دون ــال ــد تــرامــب،
«صفقة الـقــرن» ،ما دفعها إلــى الـ ّ
ـرد سريعًا بتعليق
املشترك مع تركيا
التنسيق والتعاون االستخباري ّ
في شرق الفرات .خطوة تسري توقعات بأن تعقبها
خطوات مشابهة ،على رغم مناشدة أوســاط ّ
مقربة
م ــن إردوغ ـ ــان األم ـيــرك ـيــن و«األط ـل ـس ــي» واالت ـح ــاد
األوروبي مساعدة «الحليفة تركيا» في خالفاتها مع
روسيا في سوريا وإدلب خاصة.
ال يدري أحد ما إذا كان الروس سيقنعون إردوغان
بـقـبــول الــواقــع فــي إدل ــب والـشـمــال ال ـســوري بـ ّ
ـرمـتــه،
وبــالـتــالــي ثـ ّـمــة س ــؤال هـنــا :لــو كــانــت أنـقــرة قــد قامت
بتفعيل صــواريــخ «أس  »400نهاية الـعــام املــاضــي،
ف ـه ــل ،وكـ ـي ــف ،س ـت ـس ـت ـخــدم هـ ــذه الـ ـص ــواري ــخ ضـ ّـد
الطائرات الروسية التي ستعترض الطائرات التركية
فــي حــال ّأي مــواجـهــة ساخنة مــع الجيش الـســوري
املدعوم من صديق إردوغان :بوتني؟

فلسطين

ّ
المقاومة تحرك ملف األسرى :مواجهة قريبة في غزة؟
تتزايد المؤشرات إلى
مواجهة قريبة بين العدو
والمقاومة ،التي تحاول
على ما يبدو تنفيس النوايا
اإلسرائيلية أو ضرب عنصر
المفاجأة فيها .محاوالت
تتوازى مع قرارها تحريك
ملف األسرى الذي ّيوشك أن
ّ
تمر على فتحه ست سنوات
من دون ّ
أي تغيير
غزة ـــ األخبار
تزامنًا مع تزايد االنـتـقــادات الداخلية
ل ــرئـ ـي ــس حـ ـك ــوم ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــدو ،ب ـن ـيــامــن
ن ـت ـن ـيــاهــو ،ب ـع ــد ن ـج ــاح م ـســاع ـيــه فــي
اإلف ـ ـ ــراج ع ــن مـعـتـقـلــة إســرائ ـي ـل ـيــة من
ُ
الـ ـسـ ـج ــون ال ــروسـ ـي ــة (ت ـ ــدع ـ ــى ن ـعــامــا
ّ
َ
يسسخار) على خلفية قضية مخدرات،
ّ
اس ـت ـغــلــت الـ ـ ــذراع ال ـع ـس ـكــريــة لـحــركــة
«ح ـمــاس»« ،كـتــائــب الـقـســام» ،املــوقــف،
ل ـل ـ ّضــرب ع ـلــى وتـ ــر إهـ ـم ــال نـتـنـيــاهــو
مـلــف ج ـنــوده األس ــرى فــي قـطــاع غــزة،
ّ
كــاشـفــة عــن إصــابــة ه ــؤالء (ل ــم يتضح
ّ
ما إذا كان بعضهم قد أصيب أم كلهم)
في قصف إسرائيلي خالل أيار /مايو
املــاضــي .وف ــي إش ــارة واض ـحــة إل ــى أن
الجنود األسرى (أو عددًا منهم) الذين
كانوا على قيد الحياة عــاد مصيرهم
ً
مـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــوال ح ـ ــالـ ـ ـي ـ ــا ،أعـ ـ ـل ـ ــن املـ ـتـ ـح ــدث
عبيدة ،في
العسكري لـ«القسام» ،أبــو ّ
رس ــائ ــل إلـ ــى ال ـص ـحــاف ـيــن َب ــث ـه ــا عبر
تـطـبـيــق «ت ـل ـغ ــرام» أمـ ــس ،أن األس ــرى
امل ــوج ــودي ــن لــديـهــم أص ـي ـبــوا مـبــاشــرة
ـدوان إسرائيلي العام ّاملاضي،
خالل عـ ٍ
مـضـيـفــا أن «ال ـك ـتــائــب» تـتـحــفــظ على

مصيرهم فــي هــذه املــرحـلــة .وق ــال أبو
ّ
عبيدة في تغريداته« :في ظل الخديعة
الـكـبــرى الـتــي مــارسـهــا نتنياهو على
الـجـمـهــور الصهيوني بــإطــاق ســراح
املـعـتـقـلــة فــي الـسـجــون الــروس ـيــة على
قـضـيــة مـ ـخ ـ ّـدرات ،ي ـتــرك ال ـعــدو أس ــراه
ال ــذي ــن أرس ـل ـه ــم إلـ ــى ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان ...غير
آبـ ــه ب ـم ـص ـيــرهــم املـ ـجـ ـه ــول» ،م ـتــاب ـعــا:
«نـعـلــن حقيقة أخفيناها مـنــذ عــدوان
أيــار  /مايو  ،2019حــن قصف العدو
ال ـع ـم ــارات املــدن ـيــة واألم ـن ـي ــة وأم ــاك ــن
أخ ــرى ،فــإن ع ــددًا مــن أس ــرى الـّعــدو قد
أصيبوا بشكل مباشر ،ونتحفظ على
الكشف عن مصيرهم» ،واعـدًا األسرى
ّ
الفلسطينيني بـ«عمل كل ما في وسعنا
ّ
من أجل تحريرهم بكل السبل».
وك ــان ــت ق ــد أع ـل ـن ــت «ال ـ ـق ـ ـسـ ــام» ،عـقــب
الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدوان الـ ـ ـ ــواسـ ـ ـ ــع ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع
ع ـ ــام  ،2014أن ل ــدي ـه ــا أربـ ـع ــة ج ـنــود
ّ
إســرائـيـلـيــن ،منهم اثـنــان تمكنت من
إلقاء القبض عليهما خــال دخولهما
ُ«غـ ـي ــر الـ ـش ــرع ــي» إل ـ ــى غ ـ ـ ــزة ،واثـ ـن ــان
أس ـ ــرا خ ــال املـ ـع ــارك .وب ــالـ ـت ــوازي مع
املستجد في هذا امللفّ ،
ّ
جددت مصادر
قيادية فــي «حـمــاس» تأكيدها توقف
امل ـفــاوضــات فــي مـلــف الـجـنـ ّـود نتيجة
امل ــوق ــف اإلس ــرائ ـي ـل ــي امل ـت ـع ــنــت ،الفـتــة
إلـ ــى أن ال ـح ــرك ــة «قـ ـ ّـدمـ ــت ال ـك ـث ـيــر مــن
األوراق التي يمكن بها بدء التفاوض
وال ــوص ــول إل ــى صـفـقــة م ـق ـبــولــة ،لكن
االحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــال ،وب ــالـ ـتـ ـح ــدي ــد ن ـت ـن ـيــاهــو
و(وزي ــر األمــن الحالي) نفتالي بينت،
كانوا وما زالوا يعيقونها» .وعن دور
الــوسـطــاء حــالـيــا ،أش ــارت املـصــادر في
حــديــث إلــى «األخ ـبــار» إلــى أن مــا نقله
ّ
أبو عبيدة «يمكن أن يشكل ورقة يمكن
الـبـنــاء عليها فــي طلب معرفة مصير
الـجـنــود األس ـ ــرى ...حـمــاس ليست في
ص ــدد تـقــديــم ت ـن ــازالت فــي ه ــذا املـلــف،
وهي تسعى إلى اإلفــراج عن أكبر قدر
من األسرى الفلسطينيني».

ميدانيًا ،تتواصل حالة التصعيد في
غـ ــزة ب ـعــد إط ـ ــاق ص ــواري ــخ مـخـتـلـفــةِ
ال ـنــوع ه ــذه امل ــرة ،إذ ُرص ــد فـجــر أمــس
إطالق ثالثة صواريخ على مستوطنة
«نتيفوت» التي تبعد عن القطاع أكثر
مــن 20ك ـلــم ،مــا أدى إل ــى إصــابــة ثالثة
م ـس ـت ــوط ـن ــن ب ـ ـجـ ــروح ط ـف ـي ـفــة أث ـن ــاء
هــرب ـهــم إلـ ــى امل ــاج ــئ ل ـح ـظــة ان ـطــاق
الـ ـصـ ـف ــارات .وف ـي ـمــا ّ
رد ج ـيــش ال ـعــدو
على إطالق الصواريخ بقصف عدد من
ّ
استمرت حالة الحيطة
مواقع املقاومة،
التي اتخذتها األخيرة ،وخصوصًا أن
القصف اإلسرائيلي لم يكن بمستوى
ال ـ ّ
ـرد املعهود أخـيـرًا ،مــا قــد يشير إلى

وصلت ثالثة صواريخ
أمس إلى عمق 20كلم
في فلسطين المحتلة

(أ ف ب)

ن ـيــة تـنـفـيــذ اغ ـت ـي ــال ،وف ــق ال ـت ـقــديــرات
األمنية .والجدير ذكره ،أيضًا ،أن إطالق
ال ـصــواريــخ مــن غ ــزة تــزامــن مــع تنفيذ
س ـ ــاح الـ ـج ــو اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي مـ ـن ــاورات
حربية كبيرة على جبهات ّ
عدة إحداها
القطاع ،طبقًا ليوسي يهوشاع ،وهو
املراسل العسكري لصحيفة «يديعوت
أحرونوت» العبرية.
فـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،ش ـ ـ ــارك م ـب ـعــوث
األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة ف ــي الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط،
ن ـي ـك ــوالي مـ ـي ــاديـ ـن ــوف ،ف ــي املــؤت ـمــر
السنوي لـ«معهد أبحاث األمن القومي
اإلسرائيلي» ،عبر مكاملة هاتفية أمس،
رأى ف ـي ـهــا أن «ت ـن ـف ـيــذ ع ـمــل عـسـكــري
ف ــي غـ ــزة م ـع ـ ٍّـد م ــن أجـ ــل إس ـق ــاط حكم
حماس سيؤدي إلى نــزاع صعب أكثر
مـمــا ك ــان ف ــي ع ــام  ،2014وم ــن املــؤكــد
أن إس ــرائ ـي ــل ال ت ــري ــد أن تـصـبــح غــزة
مثل الصومال» .وتحدث ميالدينوف
عــن ج ـهــوده خــال الـعــامــن املــاضـيــن،
معتبرًا أن «الفصل بني إسرائيل وغزة
ّ
تتفجر في
سيؤدي إلى كارثة إنسانية
ّ
انصبت جهودي خالل
وجه إسرائيل...
ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة ع ـلــى م ـنــع ال ـحــرب
م ــع اس ـت ـم ــرار ت ـح ـ ّـدي ــات عـ ــدة إلن ـجـ ّـاز
تفاهمات الـتـهــدئــة» .فــي املـقــابــل ،حــذر
ع ـضــو امل ـك ـتــب ال ـس ـيــاســي ل ــ«ال ـج ـهــاد
ّ
اإلسالمي» ،يوسف الحساينة ،من شن
حــرب على غــزة لنزع سالحها ،مؤكدًا
أن «امل ـق ــاوم ــة سـتـتـصـ ّـدى ّ
ألي ع ــدوان
وسـ ـت ــواص ــل دف ــاعـ ـه ــا عـ ــن ش ـع ـب ـن ــا...
ّ
الـخـطــر قــائــم وق ــد تشهد املــرحـلــة شــن
حـ ــروب ل ـنــزع س ــاح امل ـقــاومــة أو عبر
أدوات ناعمة في املستقبل كــاالزدهــار
االقتصادي أو هدنة طويلة» .وأمــس،
ّقرر العدو تقليص مساحة الصيد في
بحر القطاع إلــى عشرة أمـيــال بحرية
ً
ب ــدال مــن  ،15ردًا عـلــى تــواصــل إطــاق
ّ
الـ ـص ــواري ــخ والـ ـب ــال ــون ــات امل ـت ـف ــج ــرة،
وفــق مــا أف ــادت بــه مـصــادر فــي «نقابة
الصيادين» في غزة.

ُ
سن ِم ّد
خامنئيّ :
المقاومة بكل أنواع
الدعم
ج ـ ّـدد امل ــرش ــد اإلي ــران ــي ،عـلــي خــامـنـئــي ،تــأكـيــده
دعــم طـهــران للمقاومة الفلسطينية ،معتبرًا أن
مصير «صفقة القرن» سيكون الفشل .وفي لقاء
شعبي أمــس بمناسبة الــذكــرى الـ ـ  41النتصار
الثورة اإليرانية ،قال« :نحن كجمهورية إسالمية،
ّ
نعتبر أن مسؤوليتنا تتمثل فــي دعــم الحركات
الفلسطينية ،وسوف ّ
نمدها بكل أنواع الدعم التي
نـقــدر عليها .وه ــذا الــدعــم يــأتــي بـنـ ًـاء عـلــى رغبة
الـنـظــام اإلســامــي والـشـعــب اإلي ــران ــي» .ورأى أن
«صفقة القرن» مشروع «محكوم عليه بالفشل،
وس ـ ــوف ي ـم ــوت ق ـب ــل مـ ــوت تـ ــرامـ ــب» وسـيـلـحــق
الضرر بمصالح الواليات املتحدة .وشدد على أن
من واجب العالم اإلسالمي مساندة الفلسطينيني
ودعمهم ،مضيفًا إن عالج «صفقة القرن» يكمن
في «صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني والفئات
وامل ـن ـظ ـم ــات الـفـلـسـطـيـنـيــة بـمـنـتـهــى ال ـش ـجــاعــة،
والعمل من خالل ذلك على تضييق الخناق على
ّ
العدو الصهيوني وأميركا ،هــذا هو سبيل ّالحل
الوحيد» .وتابع« :املنظمات الفلسطينية املسلحة
ستصمد وتواصل املقاومة .السبيل هو املقاومة».
وهــاجــم خامنئي املـشــاركــة العربية فــي «صفقة
ً
القرن» ،قائال« :الترحيب والتصفيق من ِق َبل عدد
من الزعماء العرب الخونة الذين ال قيمة لهم وال
حيثية بني شعوبهم ال أهمية له».
(األخبار)

