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سوريا
و»النصرة» وليس العكس.
الـحــديــث عــن ال ــدور الـتــركــي ،املساعد
أو املـعــرقــل ،يستدعي تحديد موقف
األكـ ـ ـ ـ ـ ــراد ،وم ـ ــوق ـ ــف الـ ـ ـق ـ ــوى األخـ ـ ــرى
الفاعلة على الـســاحــة الـســوريــة منه،
وال سيما بعض التموضعات األخيرة
التي فرضتها الواليات املتحدة ،غداة
عملية «درع الـ ـف ــرات» ،عـبــر دعــوتـهــا
ل ــ»قــوات ســوريــا الديموقراطية» إلى
االن ـس ـحــاب إل ــى ش ــرق ال ـف ــرات (وه ــو
طلب يبدو حتى الساعة مرفوضًا من
شق كردي) ،وما يتردد على تفاهمات
تركية ـ ـ ســوريــة ضــد الحالة الكردية
فـ ــي الـ ـشـ ـم ــال الـ ـ ـس ـ ــوري ،الـ ـت ــي أشـ ــار
مــراقـبــون إل ــى أن مــن أول مؤشراتها
اشتباكات الحسكة األخيرة.
لكن املصدر الـســوري قــال في حديثه
إل ـ ــى «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ،إن «الـ ـح ــدي ــث عــن
ت ـ ـف ــاهـ ـم ــات هـ ـ ــو ت ـض ـخ ـي ــم إع ــام ــي
م ـبــالــغ فـ ـي ــه»ُ ،مـ ـقـ ـرًا ف ــي ال ــوق ــت ذات ــه
ب ـ ــوج ـ ــود «ت ـ ـقـ ــاطـ ــع ب ـ ــن الـ ـقـ ـي ــادت ــن
ال ـس ــوري ــة وال ـت ــرك ـي ــة ب ـش ــأن ضـ ــرورة
لـجــم االنــدفــاعــة ال ـكــرديــة» .وم ــع ذلــك،
يشير املـصــدر إلــى أن وج ــود األك ــراد
فــي منطقتي الجزيرة والحسكة أمر
إيـجــابــي فــي الـقـتــال ضــد الـجـمــاعــات
اإلره ــابـ ـي ــة ،خ ـصــوصــا أن ال ــوح ــدات
ال ـك ــردي ــة أظـ ـه ــرت ق ـ ــدرات عــال ـيــة فــي
ت ـصـ ّـدي ـهــا لـتـنـظـيــم «داعـ ـ ـ ــش» ،ولـكــن
امل ـ ــوق ـ ــف ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي ،وم ـ ـعـ ــه امل ــوق ــف
الـســوري ،ينطلق من قاعدة أساسية
ه ــي ض ـمــان وح ــدة س ــوري ــا ،وه ــو ما
ّ
رك ـ ــز عـلـيــه ك ــل م ــن الفـ ـ ــروف وك ـي ــري،
وبالتالي إن تعزيز الوجود الكردي،
مع قدر أعلى من الالمركزية اإلداريــة
في إطار وحدوي ،يبقى أمرًا جوهريًا
بالنسبة إلى بعض الفاعلني.
وينطوي األمر على مخاطرة ،بحسب
امل ـصــدر ،خصوصًا أن األمـيــركـيــن ال
ي ــزال ــون راغ ـب ــن ف ــي تــأج ـيــج عــوامــل
الصراع في سوريا ،وهم يستخدمون
ال ــورق ــة ال ـكــرديــة لــذلــك ،وبــالـتــالــي إن
كل ما تقدم ذكره عن الوضع الكردي
وإم ـكــان ـيــة االس ـت ـف ــادة م ــن ال ــوح ــدات
الـ ـ ـك ـ ــردي ـ ــة فـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ــار امل ـ ـعـ ــركـ ــة ضــد
اإلرهـ ـ ـ ــاب ،ت ـب ـقــى م ــره ــون ــة بـتـكــريــس
التفاهمات الــروسـيــة ـ ـ األميركية من
خالل االتفاق املرتقب.
كل ما سبق يشي بأن ما يجري اليوم
في سوريا ،من تطورات على األرض،
يـبـقــى ضـمــن إط ــار إعـ ــادة الـتـمــوضــع
م ـيــدان ـيــا ،ل ـتــأمــن مـسـتـلــزمــات الـحــل
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــي ،ب ـ ــاعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــاره الـ ـ ـس ـ ــاح
االستراتيجي للقوى كــافــة ،وهــذا ما
يــدفــع إل ــى ال ـقــول إن امل ـيــدان الـســوري
سيبقى متحركًا ،لكن بهامش حدود
يبدو أنه يضيق.
(األخبار)
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القوات التركية تزحف نحو منبج
على الرغم من القلق الــذي حمله بيان
وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ت ـجــاه
االش ـت ـبــاكــات الـحــاصـلــة ج ـنــوب مدينة
جرابلس ،ال يبدو أن أنقرة تتجه نحو
ّ
عمليتها العسكرية عقب
الـتـمـ ّـهــل فــي
السيطرة على املدينة والــريــف املحيط
بها ،بــل على العكس ،تشي التطورات
امليدانية األخـيــرة بــأن الـقــوات التركية
سـتـتـقــدم بـتـســارع نـحــو مــديـنــة منبج،
بـعــدمــا فــرضــت سيطرتها عـلــى جميع
ال ـق ــرى امل ـتــاخ ـمــة لـنـهــر ال ـس ــاج ــور (مــن
الجهة الشمالية) ،إضافة إلــى تقدمها
ش ــرق ب ـلــدة ال ــراع ــي بـ ـم ــوازاة ال ـح ــدود،
فــي م ـحــاولــة لــوصــل م ـحــوري الـهـجــوم
وعــزل الحدود التركية في املنطقة بني
جرابلس شرقًا وأعزاز غربًا.
ال ـ ـت ـ ـقـ ــدم األخـ ـ ـي ـ ــر ل ـ ـل ـ ـقـ ــوات ال ـت ــرك ـي ــة
وألدوات ـ ـهـ ــا ج ـن ــوب جــراب ـلــس يجعل
م ـ ــن مـ ـهـ ـم ــة الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى م ـن ـبــج
ضـ ـم ــن امل ـ ـ ــدى امل ـ ـن ـ ـظـ ــور ،إذ ال ت ــزي ــد
املـســافــة الـفــاصـلــة بــن األخ ـيــرة ونهر
ال ـســاجــور عـلــى  10ك ـي ـلــوم ـتــرات ،مع

أعلن المجلس
العسكري في جرابلس
انسحاب قواته إلى
جنوب الساجور

غـ ـي ــاب لـ ـلـ ـبـ ـل ــدات الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة الـ ـت ــي قــد
تـشـكــل م ــواق ــع دفــاع ـيــة اسـتــراتـيـجـيــة
ب ـ ـي ـ ـن ـ ـه ـ ـمـ ــا ،ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوازي م ـ ـ ــع إع ـ ـ ــان
«امل ـج ـل ــس ال ـع ـس ـكــري ف ــي جــراب ـلــس»
املـنـضــوي تـحــت ل ــواء «ق ــوات ســوريــا
ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة» ،انـ ـسـ ـح ــاب ق ــوات ــه
«إل ــى خــط يقع إلــى الـجـنــوب مــن نهر
الساجور ،وذلــك للحفاظ على أرواح
امل ــدن ـي ــن ،ول ـك ــي ال تـبـقــى أي ــة ذرائ ــع

للقصف املستمر للقرى واملدنيني».
األتــراك الذين أعلنوا عند بــدء العملية
أن ه ــدفـ ـه ــم إنـ ـ ـه ـ ــاء وجـ ـ ـ ــود ت ـن ـظ ـي ـمــي
«داع ـ ــش» و«وحـ ـ ــدات ح ـمــايــة الـشـعــب»
(الـ ـجـ ـن ــاح ال ـع ـس ـك ــري لـ ـح ــزب االتـ ـح ــاد
الديموقراطي) ،سيمضون نحو إعادة
الـقــوات الـكــرديــة إلــى وضعيتها أواخــر
العام املاضي ،قبل سيطرتها على سد
ت ـشــريــن وع ـب ــوره ــا الـ ـف ــرات ن ـحــو ريــف
حلب الشمالي .هذا ما بدا واضحًا في
تصريحات لــوزيــر الـخــارجـيــة التركي،
مــولــود جــاويــش أوغ ـلــو ،ال ــذي أعـلــن أن
يهدف إلى
هــدف عملية «درع الـفــرات» ُ
«إعادة السكان األصليني الذين أجبروا
على الرحيل» إلى «منطقة جيب منبج
الـ ـت ــي ت ـق ـط ـن ـهــا غ ــال ـب ـي ــة مـ ــن ال ـ ـعـ ــرب»،
م ـض ـي ـفــا أن «م ـع ـظ ــم أف ـ ـ ــراد ال ـف ـصــائــل
الـتــي تدعمها تركيا هــم مــن أبـنــاء تلك
املـنـطـقــة» .وفــي ظــل «تـحـفــظ» واشنطن
عن االشتباكات وإعالنها عدم التدخل
فـ ــي دع ـ ــم أي ط ـ ــرف مـ ــن أطـ ــراف ـ ـهـ ــا ،قــد
تـ ـك ــون «قـ ـس ــد» ف ــي الـ ـس ــاع ــات املـقـبـلــة
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ف ــي مــواج ـهــة غ ـيــر مـتـكــافـئــة م ــع ق ــوات
مدعومة ّباملدفعية واملقاتالت التركية،
بـعــدمــا كــثـفــت ال ـقــوات الـجــويــة التركية
من استهدافاتها ،في ظل انكفاء الغطاء
ال ـ ـجـ ــوي لـ ــ«الـ ـتـ ـح ــال ــف» ،وم ـطــال ـب ـت ـهــا
لــ«الــوحــدات» الكردية باالنسحاب إلى
شرق نهر الفرات.
وكان مركز التنسيق في رئاسة الوزراء
الـتــركـيــة قــد أع ـلــن فــي ب ـيــان «اس ـت ـمــرار
عملية درع الـفــرات التي تنفذها قــوات
ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري الـ ـح ــر» ،مـضـيـفــا أن
تلك القوات ّ
«حررت  10قرى في محيط
جرابلس هي :عمارنة ،وعني البيضاء،
وداب ــس ،وبــال ـبــان ،وصــري ـصــات ،وبئر
الـ ـك ــوس ــا ،وقـ ـ ــرة م ـ ـغـ ــارة ،وال ـظ ــاه ــري ــة،
وخربة ،وقراطة ،إضافة إلى  3قرى في
محيط بلدة جوبان بي هي :العياشة،
وش ـي ــخ ي ـع ـق ــوب ،وك ــرس ـن ـل ــي» .ك ــذل ــك،
أوض ــح الجيش الـتــركــي أن «العمليات
تـتـحــول اآلن إل ــى املـنـطـقــة الـغــربـيــة من
شـمــال ســوريــا» .وق ــال مـصــدر عسكري
تركي أمــس ،إن قــوات بــاده «نـفــذت 61
ضــربــة فــي شـمــال ســوريــا خــال األربــع
والعشرين ساعة املاضية».
فــي املـقــابــل ،نقلت وكــالــة «روي ـتــرز» عن
رئيس املكتب اإلعالمي لـ«منطقة اإلدارة
الـكــرديــة» (روج آف ــا) ،أنــه يـجــري تعزيز
امل ـجــالــس الـعـسـكــريــة املـحـلـيــة ملدينتي
مـنـبــج وج ــراب ـل ــس «ل ـكــن ل ـيــس وح ــدات
حماية الشعب ،ألنها فــي شــرق الفرات
ولـيـســت ف ــي مـنـبــج وال ف ــي جــراب ـلــس».
ومن جانبهّ ،
أكد مصدر سوري معارض،
لـلــوكــالــة ،أن «مـقــاتـلــن تــدعـمـهــم تركيا
يسعون إلــى ان ـتــزاع الـبـلــدة مــن الـقــوات
امل ـت ـح ــال ـف ــة م ــع األك ـ ـ ـ ـ ــراد» .وب ــالـ ـت ــوازي
أعلنت مجموعة من الفصائل في بيان،
وقــوفـهــا إلــى جــانــب «مـجـلــس جرابلس
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري» فـ ـ ــي م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة ال ـ ـق ـ ــوات
املدعومة من أنقرة ،وذكر البيان أسماء
الفصائل املوقعة ،وهي« :جيش الثوار،
الـلــواء  99مشاة ،لــواء السالجقة ،قوات
جبهة األكراد ،لواء مغاوير حمص ،لواء
ال ـش ـمــال الــدي ـمــوقــراطــي ،ل ــواء الـحـمــزة،
قــوات العشائر بريف حلب ،لــواء املهام
ال ـخــاصــة وك ـتــائــب ث ــوار ارفـ ـ ــاد» .وك ــان
مـ ـص ــدر م ــن «الـ ـ ــوحـ ـ ــدات» الـ ـك ــردي ــة قــد
أعلن أن الجيش التركي استهدف أمس
مــركـزًا ل ــ«الــوحــدات» قــرب قــريــة تحلكي
بــن مدينتي عــامــودا والقامشلي على
ال ـح ــدود ال ـســوريــة ـ ـ الـتــركـيــة ،موضحًا
أن االس ـت ـه ــداف أدى إل ــى إص ــاب ــة أحــد
مقاتلي «الوحدات».
(األخبار)

إسالم علوش :لن أمانع السالم مع إسرائيل!
إلى هدنة في حي الوعر ،غربي مدينة
حـ ـم ــص ،ب ـع ــد ال ـت ــوت ــر الـ ـ ــذي ش ـهــده
خ ــال األيـ ــام الـثــاثــة املــاض ـيــة ،عقب
اسـتـهــداف الجيش ملــواقــع املسلحني
ف ـ ــي ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة األولـ ـ ـ ـ ــى والـ ـس ــابـ ـع ــة
والـ ـ ـث ـ ــامـ ـ ـن ـ ــةّ ،
ورد املـ ـسـ ـلـ ـح ــن ع ـبــر
استهداف طريق حمص ـ ـ طرطوس
ب ــرص ــاص ق ـن ــص .ومـ ــن امل ـت ــوق ــع أن
تـ ـكـ ــون هـ ـ ــذه الـ ـه ــدن ــة خ ـ ـطـ ــوة أولـ ــى
لـتـحــريــك مـلــف الـتـســويــة السياسية
داخــل الحي ،والــذي كــان في مراحله
األخيرة ،قبل التوتر األخير.
أمــا في درعــا ،فقد وقعت اشتباكات
عنيفة بني مسلحي «الجيش الحر»
و«جـيــش خــالــد بــن الــولـيــد» املرتبط
بتنظيم «داع ــش» ،على أطــراف بلدة
ع ــن ذك ـ ــر ،ف ــي ريـ ــف درع ـ ــا ال ـغــربــي.
االش ـ ـت ـ ـبـ ــاكـ ــات ش ـ ـهـ ــدت اسـ ـتـ ـه ــداف ــا
صــاروخـيــا ملعاقل «جـيــش خــالــد بن
الوليد» في بلدة الشجرة ،بالتزامن
م ـ ــع إخ ـ ـ ـ ــاء الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم لـ ـلـ ـبـ ـل ــدة مــن
سكانها.

ل ـي ـســت امل ـق ــاب ـل ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ه ـ ــذه امل ــرة
م ــع «شـخـصـيــة مـسـتـقـلــة» م ــن امل ـعــارضــة
ال ـســوريــة ،حـتــى ي ـصــار إل ــى ال ـت ــذرع بأنها
تمثل نفسها في ما قالت ،بل هي مع إسالم
ع ـلــوش ،امل ـت ـحــدث الــرس ـمــي بــاســم «جـيــش
اإلسالم»« ،ثاني أكبر فصيل على ما يبدو
في املعارضة السورية ،بعد أحرار الشام»،
بحسب ّ
معدة املقابلة ،الباحثة في الشؤون
الشرق أوسطية ،إليزابيت تسوركوف.
يبد
ومــن الــواضــح أن علوش ليس فقط لــم ِ
ّ
تحسسًا مــن إج ــراء مقابلة صحافية مع
باحثة إسرائيلية ،بل إنه كان «منفحتًا» في
اإلجابة حول موقف التنظيم الــذي يتحدث
بــاس ـمــه م ــن ات ـفــاق ـيــة سـ ــام مـحـتـمـلــة بني
سوريا وإسرائيل ،إذ رأى «أن هذا املوضوع
ستحسمه مؤسسات الــدولــة الـتــي ستقام
بـعــد أن تنتصر ال ـث ــورة ويـنـتـخــب الشعب
السوري ممثليه بحرية ،فنحن ال نصادر
قرار السوريني».
«املقابلة الحصرية» ،كما ّ
عرفتها مجريتها،
وهي «األولــى على اإلطالق باللغة العبرية»،

نشرها موقع «منتدى التفكير اإلقليمي»
الـ ـ ــذي ي ـض ــم م ـس ـت ـشــرقــن وب ــاحـ ـث ــن فــي
الـشــؤون الـشــرق أوسـطـيــة ،هدفهم «تــزويــد
الجمهور اإلسرائيلي بمعلومات مجهولة
وتحليل استثنائي ....واملساعدة في تكوين
ص ــورة مـغــايــرة عــن ال ــواقــع بحيث تتمكن
إسرائيل من االنــدمــاج في الشرق األوســط
بقوة الحكمة وليس بقوة الذراع».
وب ــداف ــع ال ـح ـك ـمــة نـفـسـهــا ع ـلــى م ــا ي ـبــدو،

تتجرد تسوركوف من موقع مجري املقابلة
ّ
للحظات ،لتعقب على تـشــاؤم عـلــوش من
إمـكــان أن تفضي مـفــاوضــات جنيف إلــى
حل ،فتفيده بأن «من املمكن أن يصار إلى
ً
فرض حل سياسي ،مثال عن طريق وقف
املساعدات الروسية واإليرانية للنظام ،لكن
حتى اآلن ال توجد ضغوط جدية على النظام
من جانب املجتمع الدولي تضطره إلى قبول
أي حل» .وتمضي الباحثة اإلسرائيلية في
ّ
املعلب قائلة« :إيرانّ ،
عرابة
صياغة سؤالها
األســد ،لن تقبل بــأي اتفاق ال يحافظ على
تأثيرها وتأثير حــزب الله في سوريا .هل
سيوافق جيش اإلسالم على اتفاق يرضي
إي ـ ــران ،بـحـيــث يـضـمــن عـلــى سـبـيــل املـثــال
نقل الـســاح إلــى حــزب الله مــن إي ــران عبر
األراضي السورية؟»
ّ
ردًا على ذل ــك ،أج ــاب «الـكــولــونـيــل عـلــوش»:
«إن الـعـصــابــة ال ـتــي تـسـ ّـمــي نفسها حــزب
الله هي عصابة تعارض الحرية التي تطمح
إليها الشعوب ،بمن فيها الشعب السوري.
نحن ال يمكننا أن نؤيد مــن يـحــارب املبدأ

ال ــذي تـ ّ
ـأســس عليه جيش اإلس ــام .األمــن
العام لحزب الله أعلن بشكل صريح عداوته،
ولــذلــك لسنا مستعدين للسماح بوصول
الـســاح إلــى منظمته ،فهم سيستخدمون
ه ــذا ال ـس ــاح ض ــد ال ـش ـعــوب املـتـطـلـعــة إلــى
ً
ً
الحرية عاجال أو آجال».
يشار إلــى أنــه فــي إطــار التعريف بـ»جيش
اإلسـ ـ ــام» ،ت ــرى الـبــاحـثــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة أنــه
«يحظى بالتقدير وسط السكان السوريني
بفضل تصديه لداعش والنظام السوري...
ك ـم ــا أن ج ـي ــش اإلسـ ـ ـ ــام ي ـ ـمـ ـ ّـول أن ـش ـطــة
منظمات إغــاثـيــة تـقــدم املـســاعــدات لأليتام
واملحتاجني وذوي اإلعاقات ،وتقوم بتعليم
األوالد املـ ـح ــاص ــري ــن» .أمـ ــا ع ـل ــى صـعـيــد
ال ـحــريــات الـسـيــاسـيــة ،فــ»جـيــش اإلس ــام»،
بـحـســب تـعــريــف الـبــاحـثــة اإلســرائـيـلـيــة لــه،
«ي ـت ـيــح ال ـت ـظــاهــر ضـ ــده ف ــي امل ـن ــاط ــق الـتــي
يسيطر عليها» ،بل ويقوم عناصره بحماية
هذه التظاهرات ،كما يشرح علوش في أحد
أجوبته حول مناقبية جيشه.
(األخبار)

