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العالم

العالم

الغالف
على
بسرعة الفتة ،انهارت دفاعات الفصائل
ّ
المسلحة التي عملت على بنائها لسنوات طويلة .خط
الدفاع الذي ّ
امتد من ريف إدلب الجنوبي الشرقيّ ،إلى
أرياف حلب الجنوبية الغربية ،والشمالية الغربية ،لم يتبق
منه شيء اليوم ،بعد شهر على انطالق العملة األخيرة.
وإلى داخل محافظة إدلب ،تراجعت الفصائل الى حيث
ّ
حددت القوات التركية خط دفاع ثانيًا ،قد يكون األخير
قبل الحدود السورية ـ ـ التركية .وفي اليومين األخيرين،
ّ
ثغرة حلب الشمالية
ـاق
ـ
غ
إ
من
السوري
الجيش
ن
تمك
ّ
الغربية بشكل كامل ،حيث أبعد المسلحين إلــى خارج
المدينة ،وإلى أقصى ريفها ،لتصبح آمنة تمامًا ،ألول مرة
منذ اندالع الحرب السورية

حقق الجيش السوري ،أمس ،إنجازات كبرى في ريف حلب الشمالي ،والشمالي
ّ
وصوال إلى بلدة
،
شماال
الليرمون
منطقة
على
السيطرة
استعاد
إذ
الغربي،
ً
ً
بيانون القريبة من بلدتي نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي الغربي ،ما يعني
وصوال إلى
إحكام السيطرة على أوتوستراد غازي عنتاب من دوار الليرمون،
ً
املسلحني
مناطق
تقدمه باتجاه
ّ
منطقة تل رفعت ومرعناز .كذلك ،تابع الجيش ّ
إلى الغرب من حلب ،وبسط سيطرته على قرية املنصورة وتلة شويحنة
االستراتيجية .ودخلت قوات الجيش إلى ساحة النعناعي ،ومنطقة دوار املالية،
ومبنى الخدمات الفنية والقصر العدلي القديم ومبنى الهالل األحمر في منطقة
املطلة على ذلك الجزء من الحي،
جمعية الزهراء ،إلى جانب صاالت الليرمون ّ
ما يعني تأمني محيط مدينة حلب بالكامل بعد السيطرة على ضهرة عبد ربه
حققه
شمال املدينة .وخرج أهل مدينة حلب إلى الشوارع
احتفاال بالنصر الذي ّ
ً
الجيش السوري ،حيث أصبحت مدينتهم آمنة تمامًا ،ألول مرة منذ اندالع
الحرب السورية.
(األخبار)

تراجع تركيا والفصائل
إلى عمق إدلب:

خطوط
انهيار
َْ
دفاع «الريفين»

حسين األمين
ّ
بـ ــأسـ ــرع م ـم ــا ك ـ ــان مـ ـت ــوقـ ـع ــا ،حـقــق
الـجـيــش ال ـس ــوري وح ـل ـفــاؤه الـجــزء
األك ـ ـبـ ــر مـ ــن األه ـ ـ ـ ــداف ال ـع ـم ـل ـيــات ـيــة
للعملية العسكرية التي انطلقت في
ريـفــي إدل ــب وح ـلــب ،مـنــذ مــا يـقــارب
ّ
شهرًا .تمكن الجيش في هذا الوقت
الـقـصـيــر م ــن ف ـتــح ال ـطــريــق ال ــدول ــي
ح ـل ــب ـ ـ ـ ـ ـ حـ ـم ــاة ( ،)M5وال ـس ـي ـط ــرة
ال ـكــام ـلــة ع ـلــى ك ــل م ــا ي ـقــع شــرقـ ّـيــه،
إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى تـ ــوس ـ ـيـ ــع الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة
غ ــرب ــي ال ـط ــري ــق إلـ ــى ن ـحــو  10كـلــم،
والـسـيـطــرة عـلــى مــا يــؤمــن الحماية
له من أي هجمات أو محاوالت قطع
بالنار .كذلك ،عمد الجيش السوري
وحلفاؤه ،بشكل واضح ،إلى ّ
سد كل
الثغرات العسكرية التي كانت تشكل

خطرًا على مدينة حلب وضواحيها
ال ـقــري ـبــة .وف ــي ال ـيــومــن األخ ـيــريــن،
ّ
تمكن الجيش من السيطرة ،بسرعة
اسـتـثـنــائـيــة ،ع ـلــى كــامــل ال ـخــاصــرة
الغربية ،والشمالية الغربية ،ملدينة
ّ
حلب ،والتي لطاملا شكلت التهديد
األكبر للمدينة.
وف ــي اس ـت ـع ــادة ل ـس ـيــاق ال ـت ـط ــورات
ّ
التي شكلت املشهد الحالي ،يــروي
مصدر عسكري رفيع املستوى ،في
حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار» ،أن الـقـيــادة
التركية «أصابها إرباك شديد قبيل
سيطرة الجيش السوري على مدينة
سـ ــراقـ ــب االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة» ،شــرقــي
مدينة إدلب ،حيث يلتقي الطريقان
الـ ـ ــدولـ ـ ـ ّـيـ ـ ــان ( .)M4,M5وي ـض ـي ــف
املصدر العسكري أن «أنقرة أدركــت
أن الـفـصــائــل املـسـلـحــة لــن تستطيع

اليمن

مدينة حلب «آمنة تمامًا»

ّ
مسلح أجنبي من «الحزب التركستاني» يقود دبابة روسية في إدلب ،كان قد غنمها المسلحون سابقًا (أ ف ب)

وقـ ـ ـ ــف تـ ـ ـق ـ ــدم ال ـ ـج ـ ـيـ ــش وحـ ـلـ ـف ــائ ــه،
خ ـصــوصــا ف ــي ظ ــل الـ ـق ــدرة ال ـنــاريــة
التي يؤمنها الجانب الروسي ،لذلك
ّ
قررت التدخل» .وقامت بنشر نقاط
حـ ــول مــدي ـ ّنــة س ــراق ــب م ــن ال ـج ـهــات
األرب ــع ،ظــانــة أن وج ــود عسكرييها
سـيـثـنــي ال ـج ـيــش ع ــن ال ــدخ ــول إلــى
ّ
املدينة ،لكي ال يشتبك معهم .يعلق
امل ـص ــدر ال ـع ـس ـكــري ه ـنــا بــال ـقــول إن
ّ
اللحظة كان
«تحرك الجيش في تلك
ّ
ذك ـي ــا وش ـج ــاع ــا ،ح ـيــث ال ـت ــف حــول
ســراقــب لـجـهــة ال ـغ ــرب ،ودخ ــل بـلــدة
ال ـن ـي ــرب ،واقـ ـت ــرب م ــن مــدي ـنــة إدل ــب
أكثر ،أي ضاعف التهديد ،ثم عاود
الــدخــول إلــى ســراقــب ،وعبر مــن بني
ال ـن ـقــاط ال ـتــرك ـيــة ال ـت ــي اسـتـهــدفـتــه،
فـ ّ
جنودًا
ـرد على االستهداف وأوقــع
ّ
أت ـ ــراك ـ ــا قـ ـتـ ـل ــى» .بـ ـع ــد ذلـ ـ ـ ــك ،ت ـي ــق ــن

الجيش التركي أن وجود عسكرييه
فــي م ـحــاور تـقــدم الـجـيــش الـســوري
ّ
لن يشكل عائقًا جديًا ،بل سيكونون
أه ــداف ــا سـهـلــة ،فــانـتـقــل إل ــى مرحلة
أخ ــرى ،وه ــي «زيـ ــادة التسليح ّ
كمًا
ون ــوع ــا ،وال ـت ـح ـش ـيــد أكـ ـث ــر ،إضــافــة
إل ــى املـشــاركــة فــي عـمـلـيــات القصف
الدقيق ،والتغطية النارية ،واإلعداد
ّ
ثان».
لخط دفاع ٍ
يـ ـض ــرب ق ــائ ــد مـ ـي ــدان ــي شـ ـ ــارك فــي
عملية تحرير ريف حلب الجنوبي
ً
م ـ ـث ـ ــاال ع ـ ـلـ ــى امل ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــة الـ ـت ــركـ ـي ــة
املـ ـب ــاش ــرة ف ــي قـ ـت ــال ال ـج ـي ــش ،قـبــل
االن ـ ـت ـ ـق ـ ــال إلـ ـ ـ ــى مـ ــرح ـ ـلـ ــة الـ ـقـ ـص ــف
امل ـبــاشــر .فـيـقــول إن ــه بـعــدمــا سيطر
ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري وحـ ـلـ ـف ــاؤه عـلــى
بـلــدة زي ـتــان جـنــوبــي خ ــان طــومــان،
«ه ـ ــاج ـ ـم ـ ـه ـ ــا امل ـ ـس ـ ـل ـ ـح ـ ــون م ـ ـس ـ ـ ً
ـاء

واستعادوها ( )...لكن ما ال لم ُيقل
حينها ،هــو أنـهــم انـتـقـلــوا إلــى خط
الـتـمــاس عـلــى مــن اآلل ـيــات التركية
الـ ـت ــي ك ــان ــت م ـت ـ ّ
ـوج ـه ــة إل ـ ــى نـقـطــة
املــراق ـبــة ف ــي ال ـع ـيــس ،حـيــث أنــزلـهــم

يؤكد ضابط رفيع
المستوى في الجيش
السوري أن «ال مجال لالنسحاب
من أي نقطة وصلنا إليها»
ال ـج ـنــود فــي نـقـطــة قــريـبــة لـيـبــدؤوا
هجومهم ،ثم أكملوا طريقهم نحو
ال ـع ـي ــس» .وي ــؤك ــد ال ـق ــائ ــد امل ـيــدانــي
ّ
لـ «األخبار» أن «مسلحي الفصائل،
مــن الجنسية الـســوريــة ،لــم يقاتلوا

ً
قـ ـ ـت ـ ــاال جـ ــديـ ــا ف ـ ــي مـ ـ ـع ـ ــارك ش ــرق ــي
ال ـطــريــق ال ــدول ــي ،ب ــل م ــن ق ــات ــل هم
ّ
امل ـس ــل ـح ــون األجـ ــانـ ــب ،وخ ـصــوصــا
ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب ال ـ ـتـ ــرك ـ ـس ـ ـتـ ــانـ ــي» .كـ ــذلـ ــك،
فـ ــإن الـ ـق ــوات ال ـت ــرك ـي ــة ال ـت ــي ع ــززت
انـتـشــارهــا غــربــي الـطــريــق الــدولــي،
تشارك باستمرار في عمليات قصف
م ـ ــواق ـ ــع الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ،ح ـيــث
يـقــول القائد املـيــدانــي إن «املدفعية
التركية ّ
تمرر رماياتها بني رمايات
املـسـلـحــن ،ولـكـنـهــا تـقـصــف أهــدافــا
دقـ ـيـ ـق ــة» ،ك ـم ــا ت ــدع ــم ه ـ ــذه الـ ـق ــوات
املـسـلـحــن بــأسـلـحــة نــوعـيــة ّ
«أول ـهــا
قبضات ضــد ال ــدروع (ت ــاو) ،وليس
آخرها راجمات الصواريخ الدقيقة،
وال ــدب ــاب ــات واملـ ـ ّ
ـدرعـ ــات» .وأشـ ــارت
ت ـقــاريــر روس ـي ــة إل ــى أن ــه ف ــي األي ــام
األخ ـيــرة «وص ــل عــدد الــدبــابــات في

إدلـ ــب إل ــى  ،70و 200م ــدرع ــة ،و80
مدفعا تركيًا».
وبــال ـن ـظــر إل ــى الــوض ـع ـيــة املـيــدانـيــة
الـتــي أقـفــل عليها يــوم أم ــس ،يظهر
ّ
واضـ ـح ــا ت ـم ــك ــن ال ـج ـي ــش الـ ـس ــوري
ّ
م ــن دف ــع خ ــط دفـ ــاع امل ـســل ـحــن إلــى
ع ـمــق م ـحــاف ـظــة إدلـ ـ ــب ،ب ـعــدمــا كــان
لسنوات فــي األط ــراف .وهـنــا ،يشير
امل ـص ــدر امل ـي ــدان ــي إل ــى أن «الـجـيــش
ّ
التركي ،أخـيـرًاّ ،
وجــه املسلحني إلى
االن ـس ـح ــاب م ــن امل ـن ــاط ــق امل ـتــاخ ـمــة
مل ــديـ ـن ــة حـ ـل ــب ،ك ــذل ــك مـ ــن امل ـن ــاط ــق
ال ـق ــري ـب ــة م ــن الـ ـط ــري ــق الـ ــدولـ ــي مــن
ال ـج ـه ــة الـ ـغ ــربـ ـي ــة» .وال ـ ــداف ـ ــع وراء
هــذا التوجيه هــو أن «الـتــركــي أدرك
أن ال إم ـك ــان ـي ــة ع ـس ـك ــري ــة مل ـق ــاوم ــة
ت ـ ـقـ ــدم الـ ـجـ ـي ــش فـ ــي غـ ـ ــرب وشـ ـم ــال
غـ ـ ــرب ح ـ ـلـ ــب» ،ل ــذل ــك عـ ـم ــل األت ـ ـ ــراك
عـ ـل ــى «إن ـ ـ ـشـ ـ ــاء خ ـ ــط دفـ ـ ـ ــاع ج ــدي ــد،
ع ـب ــارة ع ــن م ــواق ــع عـسـكــريــة تــركـيــة
وحولها تحصينات ونقاط انتشار
ل ـل ـم ـس ـل ـحــن ،ت ـم ـت ـ ّـد مـ ــن دارة ع ــزة
ً
ف ــي ري ــف حـلــب ال ـغــربــي ،نـ ــزوال إلــى
تــرمــانــن ف ــي ري ــف إدل ــب الـشـمــالــي،
ث ــم ال ـتــوامــة وك ـفــركــرمــن واألت ـ ــارب،
ً
وصوال إلى ّ
معرة النعسان وتفتناز
شـ ــرقـ ــي م ــديـ ـن ــة إدلـ ـ ـ ـ ــب ،ث ـ ــم أريـ ـح ــا
وكفرنبل جنوبي املــديـنــة» .وتشير
الـتـحــركــات الـعـسـكــريــة الـتــركـيــة إلــى
أن أن ـق ــرة تـتــوقــع م ــزي ـدًا م ــن الـتـقــدم
للجيش ال ـس ــوري ،حـيــث يـظـهــر من
ّ
ت ــوزع قــوات ـهــا ،وتـشـكـيــل خــط دفــاع
ج ــدي ــد ،أن ـهــا تـتــوقــع تـقــدمــا ســوريــا
ّ
نحو دارة عزة ثم أطمة على الحدود
مـ ــع ت ــركـ ـي ــا ،وب ــالـ ـت ــال ــي ع ـ ــزل إدلـ ــب

طــرة «درع ال ـفــرات»
عــن مـًنــاطــق سـيـ ّ
شماال .كذلك ،تتوقع القوات التركية
أن يتابع الجيش تقدمه نحو مدينة
األت ــارب ثــم نحو معبر بــاب ّالهوى،
إضافة إلى محور ثالث متوقع ،هو
م ــن س ــراق ــب ن ـحــو أريـ ـح ــا ث ــم جـســر
ال ـش ـغــور ،وبــالـتــالــي الـسـيـطــرة ّعلى
طريق حلب ـ ـ الالذقية .وإذا تحققت
ال ـت ــوق ـع ــات ال ـت ــرك ـي ــة ،فـ ــإن الـجـيــش
الـ ـس ــوري ي ـكــون بــذلــك ي ـح ــاول عــزل
املحافظة عن محيطها ،وتقسيمها
إل ـ ــى مـ ـح ــاور مـ ـع ــزول ب ـع ـض ـهــا عــن
ب ـع ــض ،وب ــال ـت ــال ــي ي ـس ـهــل قـضـمـهــا
تباعًا.
وبالحديث عن التهديدات التركية،
ّ
وخـصــوصــا تـلــك املتعلقة بـضــرورة
انسحاب الجيش السوري إلى خلف
ن ـق ــاط امل ــراق ـب ــة ال ـتــرك ـيــة ،أو فليكن
ّ
تحرك تركي عسكري ،يؤكد ضابط
رفيع املستوى في الجيش السوري
أن «ال مـ ـج ــال ل ــان ـس ـح ــاب مـ ــن أي
نقطة وصـلـنــا إلـيـهــا ،بــل سيتفاجأ
ال ـعــدو الـتــركــي بــأنـنــا سـنـتـقــدم منه
أك ـثــر ف ــي األيـ ــام امل ـق ـب ـلــة» .ويـعـيــدنــا
ال ـض ــاب ــط ال ــرف ـي ــع إلـ ــى ع ـم ـل ـيــة نـبــع
السالم» التركية في شرقي الفرات،
حيث «رفع أردوغان سقف تهديداته
مــرارًا ،ووضــع خططًا وأقــام حمالت
إعالمية ،ثم رضي من الروسي بأقل
م ـم ــا ك ـ ــان ي ـط ـل ــب ب ـك ـث ـي ــر» .وي ــؤك ــد
الضابط أن «من غير املتوقع ـ حاليًا
ـ ـ ـ ـ ـ أن ي ـح ـص ــل اشـ ـتـ ـب ــاك واس ـ ـ ــع مــع
ال ـقــوات الـتــركـيــة فــي إدلـ ــب» ،مشيرًا
إلــى أن «الجانب الــروســي حــذر جدًا
في هذا الخصوص».

خيارات تركيا في سوريا
محمد نور الدين
يواصل الرئيس التركي ،رجــب طيب
إردوغان ،تهديداته لسوريا ،وتحديد
م ــواعـ ـي ــد ن ـه ــائ ـي ــة ل ـل ـق ـي ــام بـعـمـلـيــة
ع ـس ـك ــري ــة ضـ ـ ـ ّـد الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري.
ف ـب ـع ــدم ــا كـ ـ ــان حـ ـ ـ ـ ّـدد نـ ـه ــاي ــة ش ـب ــاط
م ـه ـلــة الن ـس ـح ــاب ال ـ ـقـ ــوات ال ـس ــوري ــة
إل ــى «حـ ــدود اتـفــاقـيــة ســوت ـشــي» ،ها
هــو ي ـهـ ّـدد بــأنــه إذا لــم تـلـتــزم ســوريــا
باالتفاقية فقد يقوم بعمل عسكري
قـبــل نـهــايــة ش ـب ــاط .وع ـلــى م ــا يـبــدو،
فـ ــإن إردوغ ـ ـ ـ ــان ،ال ـ ــذي راه ـ ــن ع ـلــى أن
ت ـه ــرع مــوس ـكــو إل ـي ــه وت ـت ــوص ــل إلــى
ات ـفــاق ـيــة ج ــدي ــدة ت ـحــت ال ـت ـه ــدي ــد ،ال
يشعر بــارت ـيــاح ل ـ ّ
ـرد الـفـعــل الــروســي
السلبي ،ولذا زاد ضغطه على سوريا
وروسيا بإرسال املزيد من الدبابات
وال ـصــواريــخ وامل ــداف ــع والـجـنــود إلــى
م ـن ـط ـقــة إدلـ ـ ـ ــب ،فـ ــي ع ـم ـل ـيــة ان ـت ـشــار
واحتالل استباقية ،بهدف خلق أمر
واقـ ــع ج ــدي ــد .وإذ ق ــال إردوغ ـ ـ ــان إنــه
سـيـعـمــل ع ـلــى «تـنـظـيــف س ــوري ــا من
التنظيمات اإلرهابية وظلم النظام»،
أع ــرب عــن سـ ــروره بــأنــه «يـمـكــن فعل

ذلك بدعم أصدقائنا» .وفي هذا ،كان
يشير إلى الدعم الذي يمكن أن ّ
تقدمه
ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة و«حـ ـل ــف ش ـمــال
األط ـل ـســي» واالت ـح ــاد األوروب ـ ــي إلــى
تــركـيــا ،خصوصًا بعد التصريحات
ّ
املتكررة الداعمة للموقف
األميركية
التركي.
ورأت صحيفة «ص ـبــاح» التركية أن
ب ــإم ـك ــان واش ـن ـط ــن ف ـع ــل ال ـك ـث ـيــر فــي
ه ــذا اإلطـ ـ ــار :م ــن تـسـلـيــح امل ـعــارضــة،
إلــى ضــرب قواعد النظام الحساسة،
ً
وص ـ ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ـ ــى اق ـ ـ ـتـ ـ ــراحـ ـ ــات جـ ــديـ ــدة
ّ
لـ ــأمـ ــن ال ـ ـقـ ــومـ ــي ال ـ ـتـ ــركـ ــي .وذكـ ـ ـ ــرت
ب ـت ـصــريــح وزيـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع ،خـلــوصــي
آقـ ـ ــار ،ال ـ ــذي قـ ــال إنـ ــه «ي ـن ـت ـظــر دعـمــا
ج ــديـ ـدًا وم ـل ـمــوســا م ــن ح ـلــف شـمــال
األطـلـســي» .وقــالــت الصحيفة إن من
غـيــر املـنـتـظــر أن ت ـقـ ّـدم أوروب ـ ــا دعـمــا
لتركيا سوى الدعم املالي من أملانيا
ل ــاج ـئ ــن الـ ـس ــوري ــن .واعـ ـتـ ـب ــرت أن
ت ــرك ـي ــا اض ـ ـطـ ــرت إل ـ ــى الـ ـتـ ـع ــاون مــع
روس ـ ـيـ ــا ب ـس ـب ــب س ـي ــاس ــة واش ـن ـط ــن
الخاطئة تـجــاه ســوريــا ،مضيفة أنه
فـ ــي ح ـ ــال ق ــام ــت ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـحــدة
بــأخــذ زم ــام املـ ـب ــادرة ،فـبــإمـكــانـهــا أن

تـ ّ
ـوس ــع ن ـف ــوذه ــا ف ــي سـ ــوريـ ــا ،وف ــي
حـ ــال ل ــم ت ـق ــم ب ــذل ــك ف ـس ـي ـكــون عـبـثــا
البحث في إعــادة تصحيح العالقات
ال ـتــرك ـيــة  -األم ـي ــرك ـي ّــة .ل ـكــن ال ـكــاتــب
ب ــاري ــش دوس ـت ــر حـ ــذر ،ف ــي صحيفة
«جـ ـمـ ـه ــوريـ ـي ــت» ،مـ ــن أن اس ـت ــدع ــاء
ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ال يـ ـ ـ ــؤدي إل ــى
ّ
ح ــل ،بــل سـيـصـ ّـعـبــه ،إذ إن واشنطن
تتراجع في العالم ،ولم تستطع حتى
ّ
اآلن حــل مشكلتها مع إيــران وكوريا

ال ّيشعر إردوغان بارتياح
السلبيّ
لرد الفعل الروسي
ال ـش ـمــال ـيــة وفـ ـن ــزوي ــا ،ك ـم ــا أنـ ـه ــا ال
تريد سوى تقسيم دول املنطقة عبر
الـتـنـظـيـمــات اإلره ــابـ ـي ــة .و«مـ ــن ُي ــرد
دع ــم حـلــف «ش ـمــال األط ـل ـســي» ،إنما
يستدرج التدخل األميركي واالنتداب
األميركي على تركيا ،وهــذا يجب أال
يحصل» كما قال.
وفـ ـ ــي ص ـح ـي ـف ــة «غ ــازيـ ـتـ ـي ــه دوار»،
كتب متني يغني أن تركيا «ال ترغب
فــي حـســم املـســألــة الـســوريــة وإيـجــاد

ح ـ ّـل ل ـهــا ،وه ــي ل ــم ت ـحـ ّـل ّ
أي مشكلة
تـ ّ
ـورط ــت ف ـي ـهــا .ب ـعــد مـ ــرور  46عــامــا
عـ ـل ــى االح ـ ـت ـ ــال الـ ـت ــرك ــي ل ـق ـب ــرص،
ليس مــن يعترف بقبرص الشمالية
س ــوى تــرك ـيــا .وك ــذل ــك بــالـنـسـبــة إلــى
ّ
امل ـش ـك ـلــة الـ ـك ــردي ــة ال حـ ــل ل ـه ــا ب ـعــد.
وف ــي الـ ـع ــراق تــوجــد تــرك ـيــا وال أفــق
ل ـ ـهـ ــذا ال ـ ـ ــوج ـ ـ ــود .واألم ـ ـ ـ ـ ــر ي ـن ـس ـحــب
عـلــى ســوريــا حـيــث إن استراتيجية
إردوغـ ـ ـ ـ ــان ف ـي ـه ــا هـ ــي الـ ــاحـ ــل .وك ــم
ه ــو م ــؤس ــف أنـ ــه ي ـن ـجــح ف ـي ـه ــا» .مــن
جـهـتــه ،انـتـقــد أورخ ـ ــان ب ــورص ــه لــي،
فــي صحيفة «جـمـهــوريـيــت» ،اعتبار
إردوغان سوريا شأنًا تركيًا داخليًا،
م ـع ـت ـب ـرًا أن ه ـ ــذا ي ـع ـن ــي أن ال ـح ــرب
ّ
ستستمر أداة أســاسـيــة
فــي ســوريــا
الستمرار سلطته فــي الــداخــل ،األمــر
الــذي يناقض تمامًا شعار أتــاتــورك
«ســام في الوطن ســام في العالم».
ورأى أن إردوغان يضع عربة الحرب
أم ـ ــام ال ـ ـسـ ــام ،وهـ ــو ي ــري ــد ب ــذل ــك أن
يـمـحــو ص ــورة أت ــات ــورك الـتــاريـخـيــة،
مـضـيـفــا أن «م ــا يـفـعـلــه ه ــو تـحــويــل
الجمهورية إلــى مـجــرد إع ــان ،فيما
ت ـت ـط ــاب ــق سـ ـي ــاس ــات ــه مـ ــع ال ــذه ـن ـي ــة

ّ
العثمانية» .وتــابــع أن كــل مــا يقوله
وي ـف ـع ـلــه إردوغـ ـ ـ ـ ــان ،ومـ ـن ــه ان ـت ـق ــاده
«ات ـفــاق ـيــة م ــون ـت ــرو» ح ــول املـضــائــق
ع ــام  1936بــل وتلميحه إل ــى تغيير
ال ـن ـش ـي ــد ال ــوطـ ـن ــي وهـ ـج ــوم ــه ع ـلــى
ّ
مــؤل ـفــه مـحـمــد ع ــاك ــف إرصـ ـ ــوي ،هو
مجرد إقامة البنية التحتية لـ «تركيا
الجديدة» التي يريد أن يحتفل بها
عــام  .2023وفــي هــذا الـسـيــاق ،تأتي
«م ـس ــأل ــة ك ـس ــب األرض ف ــي س ــوري ــا
ل ـتــوس ـيــع ح ـ ــدود ت ــرك ـي ــا ،وذل ـ ــك هــو
عصب سياسة إردوغ ــان فــي سوريا
منذ العام  .2011ومن الزاوية نفسها
ينظر إلى البلقان واآلن إلى ليبيا».
أمــا الكاتب محمد علي غولرّ ،
فعدد
أربعة خيارات أمام تركيا:
 -1الخيار األفضل :التعاون املباشر
مــع دمـشــق ،لكن كــون حــزب «العدالة
ّ
وال ـت ـن ـم ـي ــة» ل ــم ي ـت ـخ ــل ع ــن أج ـنــدتــه
ال ـخــاصــة ف ـهــو س ـي ـنــاريــو غ ـيــر قــابــل
للتطبيق.
 -2ال ـ ـخ ـ ـيـ ــار الـ ـجـ ـي ــد ه ـ ــو اسـ ـتـ ـم ــرار
التعاون مع روسيا /ومنع الواليات
املتحدة من انتهاز الفرص.
 -3الخيار الخاطئ هــو الـصــدام بني
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تركيا وسوريا في إدلب.
 - 4الخيار األكثر سوءًا هو أن تنهض
تركيا للتعاون مع الواليات املتحدة
لتقسيم سوريا.
وح ـ ــذر غ ــول ــر م ــن أن أنـ ـق ــرة تـخـطــئ
بجعل نفسها درعــا لــإرهــابـيــن في
إدلـ ــب ،وعـلـيـهــا أن ت ـع ـتــرف بـسـيــادة
دمشق على أراضيها وتتعاون معها
ّ
ضد اإلرهابّ ،
منبهًا إلى أن ّ
أي حرب
تركية مــع ســوريــا ستكون الــواليــات
امل ـت ـحــدة وإس ــرائ ـي ــل أك ـبــر الــراب ـحــن
منها .و«ما قول مبعوث ترامب لدى
ســوريــا ،جـيـمــس جـيـفــري ،عــن قتلى
تــركـيــا فــي إدل ــب بــأنـهــم (ش ـهــداؤنــا)
س ـ ــوى دم ـ ـ ــوع ت ـم ــاس ـي ــح» ك ـم ــا رأى
غــولــر ،خصوصًا أن مستشار األمــن
الـقــومــي األم ـيــركــي ،روب ــرت أوبــريــن،
قال إنه ال يعتقد أن الواليات املتحدة
ســوف تتدخل فــي إدل ــب .أمــا الهدف
املــركــزي ال ــذي يسعى إلـيــه إردوغ ــان
اليوم ،فهو إقامة كوريدور لـ «الجيش
الـ ـ ـح ـ ــر» عـ ـل ــى أنـ ـ ـق ـ ــاض ال ـ ـكـ ــوريـ ــدور
الـ ـك ــردي .ول ــو ل ــم ي ـكــن ه ــدف ــه كــذلــك،
ل ـكــان دخ ــل مــع روس ـيــا مـنــذ الـبــدايــة
في مسار اتفاق مع األسد.

ّ
«إعالن عمان»
ّ
يحرك مياه «استوكهولم»:

اتفاق على أوسع
ّ
عملية تبادل
على رغم عودة التصعيد إلى الساحة
الـيـمـنـيــة ،ت ـبــرز ت ـط ـ ّـورات يـمـكــن عـ ّـدهــا
م ــؤش ـرًا إل ــى أن ف ــرص تـنـفـيــذ «ات ـف ــاق
ـاق م ـنــه نحو
اس ـت ــوك ـه ــول ــم» واالن ـ ـطـ ـ ِ
الترتيب لتسوية أوســع نطاقًا ال تزال
ممكنة .إذ في الوقت الــذي ال تــزال فيه
َ
امل ــواج ـه ــات مـحـتــدمــة ف ــي مـحــافـظــتــي
مأرب والجوف (وسط) ،حيث أسقطت
ق ـ ـ ـ ــوات ال ـ ـج ـ ـيـ ــش الـ ـيـ ـمـ ـن ــي وال ـ ـل ـ ـجـ ــان
الشعبية ليل الجمعة ـ ـ السبت طائرة
حــرب ـيــة بــري ـطــان ـيــة ال ـص ـنــع م ــن ط ــراز
«ت ــورنـ ـي ــدو» ،ج ــاء اإلع ـ ــان ع ــن ات ـفــاق
األطـ ــراف اليمنيني عـلــى إت ـمــام أوســع
عملية لـتـبــادل األس ــرى فــي مــا بينهم
تطبيق
ليعيد إحـيــاء التفاؤل بإمكان
ّ
ت ـف ــاه ـم ــات الـ ـس ــوي ــد ـ ـ ـ ـ ـ مـ ــع أن ال ـش ــق
ّ
املـتـعــلــق مــن تـلــك الـتـفــاهـمــات بمدينة
ّ
الـحــديــدة ال ي ــزال متعثرًا ـ ـ بـمــا يمهد
لالنتقال رسميًا إلى مفاوضات أمنية ـ ـ
سياسية ،تقول السعودية إنها ال تزال
متواصلة فــي الـقـنــوات الخلفية ،وفق
مــا أعـلــن وزي ــر خارجيتها ،فيصل بن
فرحان ،يوم السبت املاضي.
وبـعــد أشـهــر مــن الـجـمــود ال ــذي أعقب
ج ـ ـ ــوالت أخـ ــذ ّ
ورد ل ــم ت ـف ــض إلـ ــى ّ
أي
ِ
ِ
حلحلة في ملف األســرى ،أعلنت األمم
امل ـت ـحــدة وال ـل ـج ـنــة ال ــدول ـي ــة للصليب
األح ـ ـمـ ــر ،أم ـ ـ ــس ،أن «م ـم ـث ـل ــي أط ـ ــراف
ّ
الـ ـن ــزاع ف ــي ال ـي ـمــن ات ـف ـق ــوا ع ـلــى خــطــة
م ـف ـ ّـص ـل ــة إلت ـ ـمـ ــام أول ع ـم ـل ـيــة ت ـب ــادل

ستشمل العملية
ّ 1400أسير ،بينهم
ّ
سعوديون وسودانيون

رسـ ـمـ ـي ــة واسـ ـ ـع ـ ــة ال ـ ـن ـ ـطـ ــاق ل ــأس ــرى
واملحتجزين منذ بــدايــة ال ـنــزاع» .جاء
ذلك في ختام اجتماعات دامــت سبعة
أيام في العاصمة األردنية ّ
عمان ،ومن
املفترض أن تستأنف في نهاية شهر
آذار /م ــارس املـقـبــل مــن أج ــل مناقشة
املــزيــد مــن عـمـلـيــات ال ـت ـبــادل .ووصــف
ب ـ ـيـ ــان مـ ـشـ ـت ــرك صـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن امل ـن ـظ ـمــة
الــدولـيــة و«الـصـلـيــب األح ـمــر» االتـفــاق
األخير بأنه «خطوة أولى نحو الوفاء
بالتزامات األطراف باإلفراج عن جميع
األسـ ــرى واملـحـتـجــزيــن وف ـقــا التـفــاقـيــة

اسـ ـت ــوكـ ـه ــول ــم» .ونـ ـق ــل عـ ــن امل ـب ـع ــوث
األم ـم ــي إل ــى ال ـي ـمــن ،م ــارت ــن غــريـفـيــث،
دعوته إلى اإلسراع في تنفيذ التبادل،
وإعــرابــه عــن اعتقاده بــأن «الثقة التي
عـمــل األطـ ــراف عـلــى بنائها حـتــى اآلن
ال تـ ـ ــزال ق ـ ـ ــادرة ع ـل ــى ت ـح ـق ـيــق ن ـتــائــج
إيجابية».
وأشــار البيان إلــى أن «األط ــراف قــرروا
ال ـب ــدء فـ ــورًا ب ـت ـبــادل ال ـق ــوائ ــم ل ــإع ــداد
ل ـع ـم ـل ـي ــة ال ـ ـت ـ ـب ـ ــادل» ،وه ـ ـ ــو م ـ ــا ي ـث ـيــر
احـتـمــاالت الــدخــول فــي ّ
دوام ــة شبيهة
بـمــا ك ــان ق ــد ع ــان ــاه مـلــف األس ـ ــرى من
ّ
قـبــل ،حـيــث شــكـلــت كـشــوفــات األسـمــاء
ّ
واملالحظات عليها مادة خالفية كبيرة
ّ
ب ــن ال ـط ــرف ــن ،ف ــي ظ ــل اش ـت ـكــاء طــرف
ّ
ص ـن ـع ــاء م ــن ت ـش ــت ــت الـ ـط ــرف امل ــوال ــي
لــ«الـتـحــالــف» ،وصـعــوبــة االت ـفــاق معه
على آلية حصر واضحة ودقيقة .لكن،
م ــع ذلـ ــك ،إذا م ــا ت ــواف ــرت اإلرادة لــدى
السعودية واإلم ــارات إلنهاء القضية،
وأحـجـمـتــا ع ــن عــرقـلــة ال ـت ـبــادل مثلما
فعلتا مرارًا وتكرارًا في ما مضى ،فإن
خ ــروق ــات جـ ـ ـ ّ
ـادة وحـقـيـقـيــة ع ـلــى هــذا
الصعيد يمكن توقعها قريبًا .وفيما
وص ــف وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ف ــي حـكــومــة
ال ــرئ ـي ــس امل ـن ـت ـه ـيــة والي ـ ـتـ ــه ،ع ـب ــد رب ــه
م ـن ـصــور هـ ـ ــادي ،م ـح ـمــد ال ـح ـضــرمــي،
االتـفــاق بأنه «خـطــوة إنسانية بحتة،
ويـجــب تنفيذها دون مـمــاطـلــة» ،أفــاد
ال ـنــاطــق بــاســم حــركــة «أنـ ـص ــار ال ـلــه»،
رئيس وفــدهــا التفاوضي محمد عبد
ال ـســام ،بــأن العملية ستشمل «1400
أسير ،بينهم سعوديون وسودانيون»،
ُ ّ
ذكرًا بـ«أننا ،وسعيًا إلحراز ّ
تقدم في
م
ّ
اتفاق السويد ،سبق أن قدمنا خطوات
ك ـب ـيــرة ك ــإع ــادة االن ـت ـش ــار ف ــي مــوانــئ
الـ ـح ــدي ــدة ،واالل ـ ـتـ ــزام ب ــوق ــف األع ـم ــال
العسكرية رغم الخروقات املتصاعدة».
وج ــاء اإلعـ ــان عــن ات ـفــاق ال ـت ّـبــادل في
وقت ال يزال فيه الغموض يلف مصير
ط ــاق ــم م ـق ــات ـل ــة الـ ـ ــ«ت ـ ــورنـ ـ ـي ـ ــدو» ال ـت ــي
ّ
أس ـق ـط ـهــا ال ـج ـيــش والـ ـلـ ـج ــان ،ف ــي ظــل
صمت «أنـصــار الله» عن ذلــك واكتفاء
«التحالف» بتحميل الحركة مسؤولية
ســامــة ال ـطــاقــم امل ـك ـ ّـون م ــن ضــابـطــن،
وال ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـعـ ـ ّـرض إلط ـ ـ ــاق نـ ـ ــار لـحـظــة
محاولته الخروج من الطائرة ،بحسب
االدع ـ ــاءات الـسـعــوديــة .وكـعــادتــه لــدى
ّ
تـلــقـيــه «ض ــرب ــات مــوجـعــة فــي مـيــاديــن
ّ
املــواجـهــة العسكرية» على حــد تعبير
ّ
عـبــد ال ـس ــام ،ش ــن ط ـيــران «الـتـحــالــف»
غ ـ ـ ــارات ع ـل ــى م ــوق ــع س ـق ــوط امل ـقــات ـلــة،
أسفرت بحسب األمم املتحدة عن مقتل
 31مدنيًا ،بينهم أطفال ونساء.
(األخبار)

ّ
المدنيين في غاراته على موقع سقوط الـ«تورنيدو» (أ ف ب)
قتل طيران «التحالف» عشرات

