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سوريا

تصميم :سنان عيسى

الــزراعـيــة مــن دون الحصول على إذن
إسرائيلي ّعبر القوات الدولية.
ً
ويأتي توغل أمس استكماال ملا أعلن
عنه جيش االح ـتــال يــوم االح ــد ،عن
استهداف طــائــرة مــن دون طيار آلية
ً
لـ«داعش» تحمل رشاشًا ثقيال وقتل
ثالثة عناصر داخلها ،بذريعة إطالق
«داعش» النار على دورية إسرائيلية
ّ ّ
ق ــرب ح ــدود ال ـج ــوالن امل ـح ـتــل .إل أن
ّ
«األخبار» علمت من مصادر متعددة،
ب ـي ـن ـهــا م ـ ـصـ ــادر أم ـن ـي ــة وم ـ ــن داخـ ــل
ح ــوض ال ـيــرمــوك ،أن ق ــوات االحـتــال
طلبت من «داعش» إخالء ّ
مقر القوات
ال ــدول ـي ــة ف ــي ك ـف ــرإمل ــا يـ ــوم الـخـمـيــس
املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ف ـ ـقـ ــام عـ ـن ــاص ــر «داعـ ـ ـ ــش»
بــإجــاء الـسـجـنــاء مــن امل ـقـ ّـر ،واإلب ـقــاء
على عناصر الحراسة ودوري ــات في
املنطقة .وقــالــت املـصــادر لــ«األخـبــار»
إن إطالق النار على دورية إسرائيلية
جـ ـ ــرى مـ ــن م ـ ـصـ ــادر مـ ـجـ ـه ــول ــة ،ول ــم
ّ
يـتـمــكــن الـعـنــاصــر مــن كـشــف الـفــاعــل،
فــي حــن ّ
ردت إسرائيل بتدمير املقرّ
الدورية.
وقصف
ّ
ب ـيــد أن ال ـت ــوغ ــل اإلســرائ ـي ّـلــي األخ ـيــر
ي ــأت ــي ض ـمــن سـلـسـلــة ت ــوغ ــات تـقــوم
ب ـهــا قـ ــوات االحـ ـت ــال داخـ ــل األراضـ ــي

حـلــب وكــامــل س ــوري ــا» .وضـمــن هــذا
الـسـيــاق ،لـفــت الف ــروف إل ــى ض ــرورة
«ت ـح ـس ــن ال ـت ـن ـس ـيــق (م ـ ــع األت ـ ـ ــراك)
للتركيز على مكافحة اإلرهابيني»،
مضيفًا« :نحن ّ
ننسق مع (التحالف)
الـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـق ـ ــوده ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة
وت ـش ــارك ف ـيــه تــرك ـيــا ب ـهــدف تجنب
الحوادث غير املتوقعة».
وعلى صعيد متصل ،بحث الرئيس
الـ ـ ــروسـ ـ ــي ف ــاديـ ـمـ ـي ــر ب ـ ــوت ـ ــن ،مــع
أع ـض ــاء ف ــي مـجـلــس األمـ ــن الـقــومــي
لبحث املبادئ األساسية في رسالة
ال ــرئ ـي ــس ال ـس ـن ــوي ــة إل ـ ــى الـجـمـعـيــة
الـ ـ ـف ـ ــدرالـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ــروس ـ ـ ـيـ ـ ــة ،تـ ـ ـط ـ ــورات
األوضـ ــاع فــي ســوريــا .وش ــدد خــال
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع عـ ـل ــى ضـ ـ ـ ـ ــرورة ت ـق ــدي ــم
امل ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدات اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة ل ـس ـك ــان

ّ
ال ـســوريــة ،ك ــان آخــرهــا ال ـتــوغــل داخــل
بـلــدة املـغــر القريبة مــن بـلــدة عابدين،
وأنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــأت فـ ـيـ ـه ــا مـ ـعـ ـسـ ـكـ ـرًا ص ـغ ـي ـرًا
ومــوق ـعــا لـلــر ّصــد ف ــي أي ـل ــول املــاضــي،
وس ـب ـق ــه ت ــوغ ــل ف ــي بـ ـل ــدة ب ــري ـق ــة فــي
القطاع األوسط من محافظة القنيطرة
حوالى  400متر ،وقامت برفع سواتر
مراقبة.
ونقطة
ّ
ويــرتـبــط تــوغــل أم ــس بــاملـعــركــة التي
ّ
أعـ ـلـ ـن ــت ع ـن ـه ــا الـ ـفـ ـص ــائ ــل امل ـس ــل ـح ــة
املــدعــومــة مــن «امل ــوك» فــي ريــف درعــا
ال ـغــربــي ق ـبــل ي ــوم ــن ض ــد «داع ـ ــش»،
وال ـت ــي ي ـش ـتــرك ف ــي إدارتـ ـه ــا ضـبــاط
إسرائيليون ،لتكون فصائل «الجيش
ً
ال ـحـ ّـر» بــديــا مــن «داعـ ــش» فــي إدارة
املنطقة .وتعمل الجماعات املسلحة
املدعومة من إسرائيل على دفع أهالي
الحوض لترك بيوتهم وال تسمح لهم
بالعودة إليها في حال خروجهم ،فيما
ّ
يضيق داع ــش الخناق على األهــالــي
ّ
ب ــإج ــراءات تعسفية ويـنـفــذ عمليات
جلد وقطع أيدي وأرجل ورؤوس من
يتهمهم بالسرقة والتدخني والزنى
وال ـت ـعــامــل م ــع ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري أو
الفصائل املسلحة .وسبق للمندوب
الـ ـ ـس ـ ــوري فـ ــي م ـج ّـل ــس األم ـ ـ ــن ب ـشــار
ال ـج ـع ـف ــري أن ح ـ ـ ــذر مـ ــن األم ـ ـ ــر قـبــل
نحو شهر ،في جلسة لألمم املتحدة.
وتقوم فصائل «املــوك» ،ومن ضمنها
«جـ ـي ــش اإلس ـ ـ ـ ــام» و«ح ـ ــرك ـ ــة أح ـ ــرار
ال ـش ــام» ،بتنفيذ حـصــار خــانــق على
حوض اليرموك من الشرق والشمال
منذ نحو أسـبــوع ،وب ــدأت بالهجوم
عـلــى مــواقــع الـتـنـظـيــم أول مــن أمــس
عبر ثالثة محاور شمالية وشرقية
وشمالية شرقية ،من دون ّ
تقدم يذكر
حتى ساعات متأخرة من ليل أمس،
ف ـي ـمــا ت ـســاهــم إس ــرائ ـي ــل ف ــي مـحــور
غ ــرب ــي .وت ـســاهــم املــدفـعـيــة األردن ـي ــة
من مواقعها املستحدثة مقابل وادي
ال ــرق ــاد بــالـتـمـهـيــد املــدف ـعــي لـهـجــوم
ّ
امل ـج ـمــوعــات امل ـســل ـحــة ،وق ــد قصفت
ّ
أمــس وأول من أمــس عــدة مواقع في
بـلــدة القصير الـحــدوديــة مــع األردن
قبل معبر تل شهاب الحدودي ،وأدى
القصف إلى قتل املدعو أبو قسورة،
وه ــو «ش ــرع ــي» ف ــي الـتـنـظـيــم .وك ــان
قــد سبق لالستخبارات األردنـيــة أن
أع ـ ّـدت لهجوم على حــوض اليرموك
مــن قـبــل مـجـمــوعــات مسلحة تابعة
ّ
ل ـه ــا ،وب ـ ــدأت ب ـتــدريــب  356مـســلـحــا
ب ـتــاريــخ  13ت ـشــريــن األول املــاضــي،
وع ـلــى م ــدى  12يــومــا ،لـلــدخــول إلــى
حــوض الـيــرمــوك عبر بـلــدة القصير
الـحــدوديــة ،تحت عـنــوان «دورة أبو
ساجد األردني ـ دورة كرامة حوران»،
في إحــدى القواعد الجوية األردنية،
بـ ـمـ ـش ــارك ــة مـ ـ ـ ّ
ـدربـ ـ ــن أجـ ـ ــانـ ـ ــب .ل ـكــن
ّ
املتدربني رفضوا ،في نهاية الــدورة،
االنخراط في املعركة ،خوفًا من قتال
الـتـنـظـيــم ،عـلــى ال ــرغ ــم م ــن املـغــريــات
وال ـ ــروات ـ ــب ال ـع ــال ـي ــة الـ ـت ــي عــرض ـهــا
ّ
املدربون.

بوتين :روسيا
ّ
مصرة على وحدة
سوريا واستقاللها
وسالمة أراضيها

مـ ــدي ـ ـنـ ــة ح ـ ـ ـلـ ـ ــب ،وف ـ ـ ـ ــق م ـ ـ ــا أوض ـ ـ ــح
امل ـت ـحــدث بــاســم الــرئــاســة الــروسـيــة
ديميتري بيسكوف .وأكد بوتني أن
ّ
مصرة على وحــدة سوريا
«روسـيــا
واسـ ـتـ ـق ــالـ ـه ــا وسـ ــامـ ــة أراضـ ـيـ ـه ــا
كدولة علمانية ديمقراطية تعددية
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الحدث

ّ
بوتين يهدد ...أردوغان يتراجع
التصريحات المتتالية من
رجب طيب أرودغان التي
نفتها عنه أجهزة الدولة
خالل األيام الماضية ،كفيلة
بإعطاء صورة عن حالة
التناقض التي يعيشها
الرجل ،والتي انتهت تحت
الضغوط الروسية إلى
«تعديل إجباري للمسار»
إسطنبول ــ حسني محلي
بـعــد أق ــل م ــن  24ســاعــة عـلــى االت ـصــال
الهاتفي بني الرئيس الروسي فالديمير
ب ــوت ــن ون ـظ ـي ــره ال ـت ــرك ــي رج ـ ــب طـيــب
أردوغـ ــان ،خــرج األخـيــر لينفي مــا قاله
سابقًا ،بالقول إن «عملية درع الفرات
ف ـ ــي ال ـ ـش ـ ـمـ ــال ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ال ت ـس ـت ـهــدف
شخصًا أو دولــة بــل اإلرهــابـيــن» .هذه
ال ـج ـم ـلــة ت ـح ــول ــت إلـ ــى مـ ـ ــادة أســاس ـيــة
لـجـمـيــع مـحـطــات الـتـلـفــزيــون وامل ــواق ــع
اإلخ ـب ــاري ــة ،وح ـتــى شـبـكــات الـتــواصــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي الـ ـت ــي ات ـه ـم ــت أردوغـ ـ ـ ــان
بــال ـتــراجــع وال ـت ـنــاقــض الـخـطـيــر ،ليس
ف ــي ال ـس ـي ــاس ــة ال ــداخ ـل ـي ــة ف ـح ـس ــب ،بــل
الخارجية أيضًا.
وليس جديدًا أن يناقض أردوغان نفسه
ف ــي ال ـت ـصــري ـحــات خ ــال أيـ ــام أو حتى
س ــاع ــات؛ فـفـيـمــا ك ــان ي ـم ـتــدح الــداع ـيــة
االسالمي فتح الله غولن دائمًا ويقول
إن ــه ق ـ ّـدم إلـيــه كــل مــا أراده ،ع ــاد ليعلن
ال ـح ــرب عـلـيــه بـعــدمــا ســاهــم غــولــن في
كشف قضايا فـســاد نهاية عــام ،2013
تـ ّ
ـورط فيها أردوغـ ــان وأوالده وبعض
الـ ـ ـ ـ ــوزراء املـ ـق ــرب ــن مـ ـن ــه .ل ـك ــن ال ـنــاخــب
ّ
يصوت ألردوغان ،لم يعد
التركي ،الذي
يسمع بهذه التناقضات بفضل سيطرة
الرئيس على ٪90 مــن وســائــل اإلعــام
الـتــي تتجاهل تصريحاته املتناقضة
وتجد لها أحيانًا تفسيرات غريبة.
وكــان أردوغ ــان قــد قــال قبل يــومــن ،في
مؤتمر عن القدس حضرته شخصيات
إســامـيــة إقليمية وعــاملـيــة ،إن «عملية
درع الـ ـف ــرات ت ـه ــدف إلـ ــى إط ــاح ــة حكم
الــرئـيــس (ب ـشــار) األس ــد ال ـظــالــم» ،وهــو
م ــا أبـ ــرزتـ ــه وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام ال ـعــامل ـيــة،
فــي الــوقــت ال ــذي أعـلـنــت فـيــه األوس ــاط
اإلسالمية أن أردوغــان «زعيم تاريخي
ي ـ ـنـ ــاضـ ــل مـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـحـ ـ ــق ،أي دعـ ــم
الجماعات املسلحة في سوريا باعتبار
أنها اسالمية ،حتى إن كانت متطرفة».

يـعـيــش أب ـنــاؤهــا بـكــل فـئــاتـهــم فيها
ب ـســام وأمـ ــان ويـتـمـتـعــون بـحـقــوق
وإمكانات متساوية».
وعلى صعيد متصل ،أشار املبعوث
األممي الخاص إلى سوريا ستيفان
دي ميستورا ،إلى أن عدد النازحني
داخــل مدينة حلب قــد بلغ  400ألف
نازح و«هو ما يعادل عدد الالجئني
السوريني في كل أوروبــا» ،موضحًا
أنه سيتوجه إلى العاصمة االيطالية
رومــا للقاء األطــراف املعنية باألزمة
ال ـســوريــة ثــم إل ــى ن ـيــويــورك لتقديم
ّ
وأصر على
إفادة إلى مجلس األمن.
رغ ـب ــة األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة «امل ـل ـح ــة» فــي
ال ــدخ ــول إل ــى أح ـيــاء حـلــب الـشــرقـيــة
لتقديم املساعدات اإلنسانية ،مؤكدًا
أن «الــوضــع الــراهــن يتطلب مـمــرات

ّ
ل ـكــن اإلعـ ــام امل ــوال ــي ل ــه تـجــاهــل أيـضــا
ردود ال ـف ـع ــل ال ــروسـ ـي ــة ع ـل ــى أق ــوال ــه،
خ ــاص ــة ح ــدي ــث مـ ـص ــادر ف ــي ال ـكــرم ـلــن
ع ــن «غ ـض ــب ال ــرئ ـي ــس ب ــوت ــن م ــن هــذه
التصريحات التي تتناقض مع اإلطار
الـعــام التـفــاق بوتني مــع أردوغـ ــان ،منذ
أن اعـ ـت ــذر األخـ ـي ــر م ــن روسـ ـي ــا بسبب
إسقاط الطائرة الروسية في  ٢٤تشرين
الثاني  .»٢٠١٥بعد ذلــك ،سعى مصدر
فــي الــرئــاســة التركية إلــى التهدئة عبر
القول في اإلعالم إنه «ال ينبغي تحميل
الـكـلـمــات مـعــانــي أك ـثــر مـمــا تـسـتـحــق».
ويـ ـ ـب ـ ــدو أن بـ ــوتـ ــن ل ـ ــم ي ـق ـت ـن ــع ب ـه ــذه
امل ـح ــاول ــة ،م ــا دف ـعــه إل ــى تـحـمـيــل وزي ــر
ضـحــة يطلب فيها
خارجيته رســالــة وا ّ
مــن أردوغ ــان أن «ي ـكــذب نفسه بنفسه،
بأي أسلوب كان».
كان هذا «التهديد» كافيًا بالنسبة إلى
الرئيس التركي ليتراجع ّ
عما قاله قبل
ي ــوم ــن ،وهـ ــو م ــا ي ـث ـيــر ت ـ ـسـ ــاؤالت عــن
أس ـبــاب ه ــذا الـتــراجــع ومــاهـيــة العالقة
بينه وبــن بوتني ،في وقــت وصــف فيه
أعضاء في البرملان ،عن «حــزب الشعب
الجمهوري» املـعــارض ،أقــوال أردوغــان
بــأنـهــا خـطـيــرة ،خــاصــة إذا ك ــان بوتني
ي ـم ـلــك ب ـعــض األوراق ال ـخ ـط ـيــرة الـتــي

ّ
مسودة
اتفاق على
التعديالت الدستورية
نحو نظام رئاسي

آمنة لإلخالء الطبي العاجل» .وعاد
ليطالب مــن جــديــد عـنــاصــر «جبهة
فتح الشام» (النصرة) بالخروج من
املــدي ـنــة لـتـعــزيــز ف ــرص وق ــف إطــاق
النار.
وم ـ ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ـب ـ ــه ،طـ ـ ــالـ ـ ــب مـ ـسـ ـتـ ـش ــار
امل ـ ـب ـ ـعـ ــوث األم ـ ـ ـمـ ـ ــي ،ي ـ ـ ــان ايـ ـغ ــان ــد،
الحكومة السورية بمنح التصاريح
والـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــان ـ ــات امل ـ ـط ـ ـلـ ــوبـ ــة إلدخـ ـ ـ ــال
املـ ـس ــاع ــدات اإلن ـس ــان ـي ــة إل ـ ــى ح ـلــب.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن فـ ـ ــريـ ـ ــق امل ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات
اإلنـ ـس ــان ــي س ـي ـن ــاق ــش مـ ــع ال ـجــانــب
الــروســي فكرة إنـشــاء  4مـمــرات آمنة
ل ــدخ ــول األغ ــذي ــة وال ـق ـي ــام ب ــاإلخ ــاء
الطبي .وفــي السياق ،أشــار مسؤول
كبير فــي الـلـجـنــة الــدول ـيــة للصليب
األح ـ ـ ـمـ ـ ــر لـ ــوكـ ــالـ ــة «روي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرز» إلـ ــى

ً
ي ـل ـ ّـوح بـهــا لـيـجـبــر أردوغـ ـ ــان أوال على
االع ـت ــذار رسـمـيــا مــن مــوس ـكــو ،وثــانـيــا
وق ــف ال ــدع ــم ل ـل ـج ـمــاعــات امل ـس ـل ـحــة في
سوريا ،خاصة في حلب ،وأخيرًا تخليه
عن مشروع إسقاط األسد.
املفاجأة الثانية ظهرت عندما اضطرت
وزارة الخارجية التركية إلى اعترافها
بخطأ ف ــادح فــي تــرجـمــة أق ــوال الــوزيــر
الروسي سيرغي الفروف ،خالل املؤتمر
الصحافي الذي عقده مع نظيره التركي
مـ ــولـ ــود جـ ــاويـ ــش أوغ ـ ـلـ ــو فـ ــي مــدي ـنــة
أن ـطــال ـيــا ،حـيـنـمــا ق ــال الف ـ ــروف إن ــه «ال
روسيا وال سوريا ،أو قواتهما الجوية،
ع ـل ــى ع ــاق ــة ب ـم ـق ـتــل الـ ـجـ ـن ــود األتـ ـ ــراك
قــرب مدينة الـبــاب» ،فنقل املترجم هذا
الكالم« :ليس الروس ،بل السوريون هم
الذين هاجموا الجنود األتراك» .وأشار
الف ــروف خ ــال املــؤتـمــر الـصـحــافــي إلــى
أنه تم «نقاش هذه املسألة بعد الحادث
عـ ـل ــى عـ ـ ــدة مـ ـسـ ـت ــوي ــات» مـ ــع ال ـج ــان ــب
التركي ،مشددًا على ضــرورة «مراجعة
ه ـ ــذه ال ـق ـض ـيــة م ــع ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـحــدة
وباقي األطراف».
في غضون ذلك ،يستمر تجاهل اإلعالم
املوالي ألردوغان ،في الداخل والخارج،
هــذا الـتـكــذيــب ،كما حــال تجاهل أقــوال
الــرئ ـيــس نـفـســه .وك ــان اإلعـ ــام املــوالــي
روسيا وبوتني
منذ عام يهدد ويتوعد ّ
وي ـق ــول إن أردوغـ ـ ــان سـيـلــقــن الــرئـيـ ّـس
ال ــروس ــي درس ـ ــا ل ــن ي ـن ـس ــاه ،ك ـمــا لــقــن
الـعـثـمــانـيــون أع ــداء ه ــم الـ ــروس درس ــا.
ويـتــزامــن ذل ــك مــع ال ـجــدال املـبـكــر حــول
مصير الوجود العسكري التركي ودوره
املحتمل فــي الـشـمــال ال ـس ــوري ،بعدما
بــات واضحًا أن أردوغ ــان لن يستطيع
التصرف بالقوات التركية املذكورة إال
ف ــي اإلطـ ــار ال ــذي حـ ـ ّـدده ب ــوت ــن ،ومـنــع
فيه الجيش التركي من دخــول مدينة
الباب ،فيما منع األميركيون تركيا من
االقتراب من منبج التي تسيطر عليها
«وحدات حماية الشعب» الكردية.
إلى ذلك ،اتفق «حزب العدالة والتنمية»
الـحــاكــم مــع «ح ــزب الـحــركــة الـقــومـيــة»
عـلــى م ـس ـ ّـودة الـتـعــديــات الــدسـتــوريــة
الجديدة التي تهدف إلى تغيير النظام
مــن برملاني إلــى رئــاســي .وق ــال رئيس
الوزراء بن علي يلدرم ،خالل مؤتمر مع
زعيم «الحركة القومية» ،إن التصويت
ع ـل ــى ه ـ ــذه الـ ـتـ ـع ــدي ــات فـ ــي ال ـب ــرمل ــان
سـيـكــون خ ــال األيـ ــام الـقـلـيـلــة املقبلة،
على أن يكون االستفتاء الشعبي في
الربيع املقبل .ويمنح الدستور الجديد
أردوغــان صالحيات مطلقة في جميع
املـ ـج ــاالت ،ب ـعــد إل ـغ ــاء مـنـصــب رئـيــس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ع ـل ــى أن يـ ـج ــري ت ـع ـي ــن أو
انتخاب نائبني لرئيس الجمهورية.

أن ال ـل ـج ـن ــة تـ ـج ــري مـ ـحـ ــادثـ ــات مــع
الـحـكــومــة ال ـســوريــة بـشــأن الــوصــول
إل ــى األش ـخــاص الـنــازحــن مــن شــرق
حـ ـ ـل ـ ــب ،كـ ـ ــي تـ ـتـ ـمـ ـك ــن مـ ـ ــن ت ــوص ـي ــل
امل ــواد الـغــذائـيــة واإلم ـ ــدادات األخــرى
ل ـل ـم ــدن ـي ــن ف ـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع امل ـح ــاص ــر
وإجالء املصابني.
وم ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،هـ ــددت امل ـنــدوبــة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ل ـ ـ ــدى األم ـ ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة،
ســام ـن ـثــا ب ـ ـ ــاور ،بـ ــأن دول املـنـظـمــة
بــإمـكــانـهــا الـنـظــر فــي ات ـخــاذ تدابير
أخـ ــرى اذا اس ـت ـخــدمــت روس ـي ــا حق
ال ـن ـقــض (ال ـف ـي ـتــو) ل ـعــرق ـلــة م ـشــروع
ق ــرار جــديــد فــي مجلس األم ــن حــول
مدينة حلب ،من بينها اللجوء إلى
الجمعية العامة.
(األخبار)

