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العالم

ّ
إردوغان يطلب ود ترامب سوريًا ...والجيش
الحدث

تعويل كبير على سياسة إدارة دونالد ترامب في سوريا ،سنح ألنقرة إعادة
رفع سقف طموحاتها السورية العالية .الغزو التركي قاب قوسين من
السيطرة على مدينة الباب ،فيما تعمل دمشق على ّ
الرد في الميدان
عبر إغالق طريق الرقة أمام «درع الفرات» .في الشمال السوري ،ال تبدو
والمتغيرات أضحت واقعًا ّ
ّ
يبدل
تفاهمات األمــس صالحة لكل يــوم،
سياسات ومعادالت
إيلي حنا
يوم ّ
مدت أنقرة ذراعها العسكرية في
س ــوري ــا ،غ ــازي ــة ري ــف حـلــب الـشـمــالــي
انطالقًا من جرابلس الحدودية نهاية
شهر آب املاضي ،كانت قوات الجيش
الـ ـس ــوري وح ـل ـف ــاؤه ــا ت ـج ـهــد إلغ ــاق
ثغرة الراموسة التي كسرت الحصار
عن األحياء الشرقية لحلب.
ف ــي ّ س ـب ــاق ل ـك ـســب ال ــوق ــت وامل ـ ـيـ ــدان،
تــوغـلــت ق ــوات «درع ال ـف ــرات» سريعًا
ن ـحــو أع ـت ــاب مــدي ـنــة ال ـب ــاب منتصف

مشروع
لدى إردوغان ّ
قابل للترميم كلما سنحت
الفرصة
تشرين الثاني املاضيُ .عقد عسكرية
وسياسية حالت دون البدء بالسيطرة
الـفـعـلـيــة عـلــى الـع ـقــدة الـجـغــرافـيــة في
ريف حلب الشرقي.
كانت عني إردوغان على معركة حلب،
وأخ ـ ـ ـ ــرى تـ ــراقـ ــب تـ ـحـ ـضـ ـي ــرات ق ــوات ــه
ملتابعة غزوها شرقًا .سقط مشروعه
فــي حـلــب املــدي ـنــة ،إث ــر حـســم الجيش
الـســوري للمعركة فيها ،ليأتي اتفاق
إخراج آخر مسلحي األحياء الشرقية،
ً
ث ــم الـ ـه ــدن ــة امل ـس ـت ـم ــرة ،وصـ ـ ـ ــوال إل ــى
مؤتمر األستانة.
وضعت موسكو ،حينها ،كرسيًا إلى
جــانــب ممثليها فــي «ال ـحــل الــدولــي»،
ّ
لتحل أنقرة ضيفًا أساسيًا في غياب
ّ
واشنطن الـتــي تنتظر تسلم زعيمها
الجديد.
مـ ـ ّـر «األسـ ـت ــان ــة» ب ـم ـنـ ّـص ـتــه ال ـثــاث ـيــة
(روسيا ـ تركيا ـ إيــران) ،وفي انتظار
«جنيف» جديد ،كانت أنقرة وموسكو
تواصالن بناء التفاهمات السياسية
وامليدانية.

ف ــي ال ـب ــاب ،أرادت تــركـيــا تـثـبـيــت أمــر
واق ـ ــع بـ ـغ ــزوه ــا امل ــديـ ـن ــة .هـ ــي عـمـلـيــا
ت ـقــاتــل «داعـ ـ ــش» اإلره ــاب ــي بــاع ـتــراف
ّ
وتصرح يوميًا بعدم رغبتها
الجميع،
ف ــي االش ـت ـب ــاك م ــع ال ـج ـيــش ال ـس ــوري،
وك ــل حــركــة «بــالـتـنـسـيــق م ــع الـجــانــب
الروسي».
وبيان وزارة الدفاع الروسية ،أول من
أمـ ــس ،ج ــاء ف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق« :خ ــال
الهجوم في شمال شرق حلب ،وبدعم
م ــن الـ ـق ــوات ال ـج ــوي ــة ،حـ ــررت ال ـق ــوات
الـ ـس ــوري ــة ب ـل ــدة ت ـ ـ ــادف ،قـ ــرب ال ـب ــاب،
ووصلت إلى خط التماس ّ
املنسق مع
الجانب التركي».
تــرسـيــم ال ـح ــدود واض ــح وصــريــح في
الـ ـبـ ـي ــان ال ـ ـصـ ــادر مـ ــن م ــوسـ ـك ــو ،لـكــن
ّ
التغيرات سريعة في الشمال السوري.
وع ــود األم ــس قــد تـمـحــوهــا مــؤشــرات
دول ـيــة ومـيــدانـيــة مـسـتـجــدة .فــالـيــوم،
يـبـحــث إردوغ ـ ــان ع ــن إع ـ ــادة ال ـح ــرارة
مــع اإلدارة األمـيــركـيــة« .حـصــان حلف
األطـ ـلـ ـس ــي» ف ــي امل ـن ـط ـقــة يـ ـع ـ ّـول عـلــى
عودته إلى الحلبة من بوابة واشنطن
بتكليف وتـنـسـيــق م ــع إدارة دونــالــد
ترامب .هو اتفق مع نظيره األميركي
على «التحرك بشكل مشترك في الباب
والرقة» .وعاد أمس ليتكلم عن «إقامة
م ـنــاطــق ح ـظــر ل ـل ـط ـيــران ،إض ــاف ــة إلــى
إن ـش ــاء م ـنــاطــق خــال ـيــة م ــن املـنـظـمــات
اإلره ـ ــاب ـ ـي ـ ــة»« .ال ـع ـم ـل ـي ــة س ـت ـس ـت ـمــر،
والسيطرة على الـبــاب ليست الهدف
ال ـن ـهــائــي بــالـنـسـبــة إل ــى تــرك ـيــا ،إنـمــا
ال ـه ــدف الــرئـيـســي يـتـمـثــل ف ــي تطهير
الـشـمــال ال ـســوري مــن عناصر داعــش،
وال ـبــاب ليست املعقل األســاســي لهم،
بل محافظة الرقة» ،أضاف إردوغان.
ك ــل م ــا ج ــرى نـقـلــه لـلـجــانــب الــروســي
ح ـ ــول ت ـف ــاه ـم ــات وحـ ـ ـ ــدود ج ـغــراف ـيــة
ل ـت ـغ ـل ـغ ـلــه فـ ــي ري ـ ــف حـ ـل ــب ،ورس ــائ ــل
التطمني إلى دمشق ظهرت تركيًا في
تـصــريـحــات الــوقــت ال ـضــائــع :انـتـظــار

ت ـب ـل ــور س ـي ــاس ــة ال ـب ـي ــت األبـ ـي ــض فــي
سوريا.
والعالقة مع واشنطن تبدو بالنسبة
إلى أنقرة اليوم أكثر من ّ
ملحة .الكالم
عن التنسيق والتعاون يحضر يوميًا
ف ــي ت ـصــري ـحــات امل ـس ــؤول ــن األتـ ـ ــراك.
ك ــان إردوغ ـ ــان ي ـهـ ّـب ض ــد أي قـ ــرار أو
ً
ت ـصــري ـحــات ت ـضـ ّـر بــاملـسـلـمــن ،م ـثــا.
لكن فــاتــه قــرار حظر السفر األميركي
األخير تجاه مسلمي  7دول.
«اآلن ل ــدي ـن ــا ك ــل آفـ ـ ــاق ل ـخ ـلــق ب ــداي ــة
جــديــدة (مــع الــواليــات املـتـحــدة)» ،قال
ألنار شفيق ،مستشار الرئيس التركي
خالل مقابلة في القصر الرئاسي.
اجتماع األسبوع املاضي بني إردوغان
االستخبارات
والرئيس الجديد لوكالة
ُ
امل ــرك ــزي ــة  C.I.Aم ــاي ــك ب ــوم ـي ــو ،فـ ِّـســر

في تركيا بأنه «مؤشر جـ ّـيــد» ،حسب
صحيفة «نيويورك تايمز» األميركية.
ك ــذل ــك امل ـك ــامل ــة ال ـهــات ـف ـيــة ب ــن رئ ـيــس
الوزراء بن علي يلدريم ونائب الرئيس
األميركي مايك بنس قد تبشر بـ«يوم
جديد» في العالقات ،حسب املسؤول
التركي.

في المقلب اآلخر
ع ـلــى ال ـج ــان ــب ال ـ ـسـ ــوري ،ك ــان ــت قـنــاة
مـ ـ ُـوس ـ ـكـ ــو مـ ـ ــع أن ـ ـ ـقـ ـ ــرة هـ ـ ــي الـ ـج ــان ــب
ِّ
«امل ـ ـسـ ــكـ ــن» ال ــوح ـي ــد ألطـ ـم ــاع تــرك ـيــا.
ّ
الرئيس بشار األســد لم يفوت مقابلة
ص ـحــاف ـيــة ل ـي ـهــاجــم إردوغ ـ ـ ـ ــان وغ ــزو
ق ــوات ــه ل ـب ــاده .ف ــي مـقــابـلـتــه م ــع قـنــاة
«ت ــي بــي اس» الـيــابــانـيــة ،رأى أن ــه «ال
نستطيع أن نتوقع حربًا صادقة ضد

(داعـ ــش) مــن قـبــل تــركـيــا أو الــواليــات
املـتـحــدة» ،مضيفًا إنــه «بالنسبة إلى
ت ــرك ـي ــا ،إردوغ ـ ـ ـ ــان م ـت ـعــاطــف داخ ـل ـيــا
وغــريــزيــا ومرتبط وملتزم بــ(داعــش)
والـ ـق ــاع ــدة ،وال يـسـتـطـيــع أن يـبـتـعــد
عنهم» .االرتـيــاب من املشروع التركي
لم تطفئه «القناة» الروسية.
ي ـ ـ ــروي مـ ـص ــدر دبـ ـل ــوم ــاس ــي سـ ــوري
ّ
أن لـ ــدى إردوغـ ـ ـ ــان م ـش ــروع ــا« ،وهـ ــذا
املشروع لم يمت ،بل انكسر في أماكن
ّ
عـ ــديـ ــدة ،وه ـ ــو ق ــاب ــل ل ـل ـتــرم ـيــم كــل ـمــا
ّ
التغيرات الدولية
سنحت الفرصة عبر
واألالع ـ ـيـ ــب امل ـي ــدان ـي ــة» .ل ــذل ــك ،تعمل
دم ـش ــق ســري ـعــا لـقـضــم أك ـب ــر مـســاحــة
ممكنة على محور شرق مطار كويرس
في ريف حلب الشرقي.
فــال ـج ـيــش ال ـ ـسـ ــوري ،ح ـس ــب م ـص ــادر

ّ
خطة إسرائيلية لسوريا :الجوالن و«صد» إيران ...مقابل اإلعمار
كشفت صحيفة
«يديعوت
أحرونوت» أمس
عن «خطة سياسية
استراتيجية» عرضت
على نتنياهو
«تحقيقًا للمصالح
اإلسرائيلية في
الساحة السورية»،
قبيل زيارته
لواشنطن

يحيى دبوق
عرض عضو املجلس الوزاري املصغر
لـلـشــؤون األمـنـيــة والـسـيــاسـيــة فــي تل
أبـيــب ،يــؤاف غالنت ،مــا سـ ّـمــاه «خطة
س ـيــاس ـيــة اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة» ،لـتـحـقـيــق
امل ـص ــال ــح اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ف ــي ال ـســاحــة
الـســوريــة ،وانطالقًا منها ،فــي مرحلة
بلورة الحل السياسي املرتقب .الخطة،
التي تأتي في سياق سلسلة نقاشات
إســرائـيـلـيــة اس ـت ـعــدادًا ل ــزي ــارة رئـيــس
الحكومة بنيامني نتنياهو لواشنطن،
ت ـه ــدف إل ــى «م ـن ــع إق ــام ــة م ـح ــور شــر،
إيراني ـ سوري ـ لبناني» ،وممر بري
بــن مـكــونــات هــذا املـحــور مــن الـعــراق،
وأيضًا تأتي اعترافًا سوريًا ،بالسيادة
اإلسرائيلية على الجوالن املحتل.
ص ـح ـي ـف ــة «ي ـ ــديـ ـ ـع ـ ــوت أح ـ ـ ــرون ـ ـ ــوت»،
الـتــي ســربــت مضمون وثيقة غالنت،
أشـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أنـ ـه ــا ت ــأت ــي فـ ــي س ـيــاق
ال ـن ـق ــاش ــات ال ـت ــي ت ــرأس ـه ــا نـتـنـيــاهــو
فــي اليومني املــاضـيــن ،ومنها جلسة
ال ـ ـ ــوزاري امل ـص ـغــر أمـ ــس ،إض ــاف ــة إلــى
جلسات جمعته بكبار املسؤولني في
املــؤسـسـتــن الـعـسـكــريــة والـسـيــاسـيــة،
التي «خلصت إلى أن موقف إسرائيل

ومـصـلـحـتـهــا ،ه ــي ف ــي اإلع ـ ــراب أم ــام
ترامب عن معارضة أي وجود إيراني
في سوريا ،في أي تسوية مستقبلية».
وثيقة غالنت ،كما عرضت أمس أمام
الوزاري املصغر ،تتعلق بشقني اثنني:
األول كاشف لكل املصالح اإلسرائيلية
الثابتة تجاه الساحة السورية ،حتى
في مرحلة ما بعد إخفاق الحلفاء في
تحقيقها عسكريًا ،والثانية طموحة
جدًا ،تتعلق بخطة تنفيذ ،هي موضع
شك من ناحية فعلية ،وجــاءت كأنها
ترجمة سياسية النتصار إسرائيلي
وح ـل ـفــائ ـهــا م ـي ــدان ـي ــا ،األم ـ ــر ال ـ ــذي لم
ي ـت ـح ـقــق ع ـل ــى أرض الـ ــواقـ ــع ،وي ــذك ــر
بمرحلة ما بعد الهزيمة اإلسرائيلية
عام  2006في مواجهة حزب الله ،حني
«اشترط» وزيــر األمــن في حينه عمير
بيرتس ،تحقيق املصلحة اإلسرائيلية
بـ«منع» إيــران من املشاركة في إعمار
لبنان.
ت ـه ــدف ال ـخ ـطــة ،ك ـمــا ورد ،إل ــى «صــد
ال ـت ـهــديــد اإليـ ــرانـ ــي ال ـ ــذي ي ـن ـشــأ على
الـ ـح ــدود ال ـش ـمــال ـيــة إلس ــرائـ ـي ــل» ،مــن
خ ــال «فـ ــرض م ـصــاعــب» أمـ ــام إقــامــة
مـمــر ب ــري ب ــن إيـ ــران وحـ ــزب ال ـلــه في
لبنان عبر سوريا ،على أن يشمل الحل

السياسي املستقبلي ،وكجزء ال يتجزأ
مـنــه ،اع ـتــراف بــالـسـيــادة اإلسرائيلية
ع ـلــى الـ ـج ــوالن .وت ـش ــدد ال ـخ ـطــة على
أنها في تطبيقها ،كما ترد ،تصب في
مصلحة ال ــوالي ــات املـتـحــدة وروس ـيــا
وأوروب ـ ــا و«ال ـعــالــم الـسـنــي املـعـتــدل»،
وك ــل ه ــؤالء يـجــب أن ي ـكــون ج ــزءًا من
مكونات وأطراف تنفيذها.
بحسب الخطة ،على الواليات املتحدة
أن تـقــود ائـتــافــا دولـيــا إلع ــادة إعمار
ســوريــا ،مــن خ ــال اسـتـثـمــارات مالية
بقيمة عشرات املليارات من الدوالرات،
فيما تلتزم موسكو السماح بتشكيل
عـمـلـيــة إع ـم ــار ك ـه ــذه ،مـقــابــل اع ـتــراف
دولـ ـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي ـ ــة م ـ ــوسـ ـ ـك ـ ــو ف ـي ـه ــا
وب ـح ـق ـه ــا ف ــي إق ــام ــة ق ــاع ــدة ل ـه ــا فــي
ال ـش ــرق األوس ـ ــط ،ت ـتــركــز ف ــي ســوريــا.
إال أن الخطة تشترط كــذلــك ،أن يكون
التمويل الدولي لإلعمار ،مبنيًا على
شرط متبادل للدولة السورية نفسها،
واعترافها بالسيادة اإلسرائيلية على
الجوالن.
فــي م ــوازاة الـشــرط امللقى على الدولة
السورية ،تشترط الخطة أن تدفع إدارة
الرئيس األميركي دونالد ترامب ،قدمًا
التزامًا روسيًا بكبح التدخل اإليراني

