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سوريا

جولة االحتالل التركي الثانية:

ّ
أنقرة «تسور» عفرين من الجنوب

مبادرة الساعات
األخيرة؟
فــي وقــت متأخــر مــن أمــس ،طرحــت «حكومــة
اإلقليــم» مبــادرة تضمنــت خمســة بنــود لحــل
املشــاكل املاليــة والنفطيــة مــع بغــداد ،أبرزهــا
تخصيص نسبة  17في املئة من نفط العراق
لإلقليــم .واقترحــت وزارة الثــروات الطبيعيــة
فــي حكومــة االقليــم ،فــي بيــان ،أن «تدفــع
الحكومــة العراقيــة رواتــب املوظفــن والعاملــن
فــي إقليــم كردســتان مــن قــوات البيشــمركة
والشــرطة واألســايش واملتقاعديــن ،والبالغــة
شــهريًا  915مليــار دينــار عراقــي (نحــو 782
مليــون دوالر أميركــي)» .ودعــت الــوزارة فــي
بيانهــا إلــى «تخصيــص نســبة  17فــي املئــة
مــن املنتجــات النفطيــة لإلقليــم لالســتخدام
الداخلــي ومحطــات الكهربــاء ،إضافــة إلــى
تخصيــص نســبة  17فــي املئــة مــن املوازنــة
التشــغيلية واملوازنــة املخصصــة للرواتــب».
وطالبــت ،أيضــا ،بضمانــات مــن الحكومــة
بتوفيــر االســتحقاقات املاليــة للشــركات
العامليــة التــي تســتثمر فــي قطــاع النفــط فــي
اإلقليــم وفــق العقــود التــي تــم إبرامهــا.
وأشــارت إلــى أن «بإمــكان الحكومــة االتحاديــة
تخصيــص نســبة  17فــي املئــة مــن مجمــل
املنتجــات النفطيــة العراقيــة إلقليــم كردســتان،
علــى أن تقــوم حكومــة اإلقليــم بتنفيــذ
الفقــرات األخــرى املتعلقــة بتخصيــص
الرواتــب واملوازنــة».

فرضت أنقرة وجودها
العسكري ضمن جيب
آخر من أراضي الشمال
السوري ،عبر دخول
وحداتها العسكرية إلى
ريف حلب الغربي تحت
غطاء «اتفاق أستانا» ،على
أن تستكمل االنتشار تدريجًا
في باقي «نقاط المراقبة»
المتفق عليها ،في إدلب
ومحيطها
بدأت تركيا عمليتها العسكرية الثانية
ضـمــن األراضـ ــي ال ـســوريــة ،بـعــد «درع
الفرات» ،مع دخول وحدات من قواتها
الخاصة خــال الـســاعــات األخـيــرة من
ليل أول من أمــس ،إلــى نقاط في ريف
حلب الغربي ،كخطوة أولــى النتشار
أوسع يشمل مناطق إدلب ومحيطها
ضمن اتفاق «تخفيف التصعيد» املقر
خــال محادثات أستانا .التحرك أتى
بعدما تم التمهيد له على األرض ألكثر
مــن أس ـبــوعــن ،عـبــر ح ـشــود عسكرية
ضخمة على طول الشريط الحدودي،
ووف ــود «استطالعية» دخلت مناطق
التماس مع «و َحــدات حماية الشعب»
ال ـكــرديــة .وس ـبــق ذل ــك كـلــه ،مـحــادثــات
طويلة غير معلنة مــع «هيئة تحرير
الـ ـش ــام» ،لـتـجـنــب أي اش ـت ـبــاك مـعـهــا،
وتحييد وجــودهــا عن واجهة املشهد
فــي إدلــب على حساب «إدارة مدنية»
يجري الترتيب لها.
ووفق ما كان متوقعًا ،توجهت الدفعة
األول ـ ــى م ــن وح ـ ــدات ال ـج ـيــش الـتــركــي
إلــى املناطق املـحــاذيــة ملنطقة عفرين.
وتـ ـم ــرك ــزت ـ ـ ـ وف ـ ــق مـ ــا ن ـق ـل ــت م ــواق ــع
م ـعــارضــة ـ ـ فــي ع ــدة مــواقــع بــن جبل
الشيخ بركات املحاذي لبلدة دارة عزة،

وقــريـتــي ف ــدرة وسـلــوة فــي ريــف حلب
الـغــربــي .وضـمــت نـحــو  100مــن أف ــراد
الــوحــدات الخاصة التركية ،مع قرابة
 30عــربــة مــدرعــة وعـسـكــريــة .وأعلنت
رئـ ــاسـ ــة األركـ ـ ـ ـ ــان ال ـت ــرك ـي ــة فـ ــي ب ـيــان
رس ـم ــي ،أن قــوات ـهــا بـ ــدأت ف ــي إن ـشــاء
نـقــاط مــراقـبــة داخ ــل منطقة «تخفيف
التصعيد» فــي منطقة إدل ــب ،التي تم
االتـ ـف ــاق عـلـيـهــا ف ــي خ ــال م ـحــادثــات
أستانا .وأوضحت وكالة «األناضول»
أن هذا التحرك هو املرحلة األولى من
االن ـت ـش ــار ،الـ ــذي س ــوف يـشـمــل الحـقــا
نقاطًا (نحو  10مواقع) في ريفي حلب
وإدلب نحو الجنوب ،على أن يستكمل
تعزيز النقاط في محيط عفرين بشكل
تدريجي .ومن املتوقع أن تقيم القوات
ال ــروس ـي ــة ف ــي م ـ ـ ــوازاة هـ ــذا االن ـت ـشــار
الـ ـت ــرك ــي ،نـ ـق ــاط م ــراقـ ـب ــة فـ ــي مـحـيــط
منطقة «تخفيف التصعيد».
وترافق التحرك مع إعــان رسمي جاء
عن طريق الرئيس التركي رجب طيب
أردوغــان ،الذي قال خالل مشاركته في
اج ـت ـمــاع رؤسـ ــاء أف ــرع «ح ــزب الـعــدالــة
والتنمية» ،أمس ،إنه «كما قلنا سابقًا

مــن املمكن أن نأتي فجأة (إلــى إدلــب)،
بدأت قواتنا املسلحة ـ هذه الليلة ـ مع
الجيش السوري الحر بتنفيذ العملية».
وأضاف أن «إدلب محافظة حدودية مع
تــرك ـيــا ،ول ـنــا ح ــدود مــع ســوريــا تمتد
عـلــى ط ــول  911كـيـلــومـتـرًا ،ون ـحــن من
يتعرض للتهديد في كل لحظة ،لذلك ال
يحق ألحد أن يحاسبنا على اتخاذنا
التدابير األمنية» .وفــي تلميح واضح
إلــى الــواليــات املتحدة األميركيةّ ،
عبر
أردوغــان عن انزعاج بــاده من «أولئك
الــذيــن ُيـظـهــرون (داع ــش) كأكبر هدف
لهم في مكافحة اإلرهــاب ،ويتعاونون
مــع منظمات إرهــابـيــة أخ ــرى مـثــل (ب
ي د ـ ـ ح ــزب االتـ ـح ــاد الــدي ـمــوقــراطــي)
و(ي ب ك ـ ـ وح ــدات حماية الـشـعــب)».
وبــال ـتــوازي ،ق ــام رئـيــس هيئة األرك ــان
التركية ،خلوصي أكار ،بزيارة تفقدية
لعدد من املخافر الحدودية والوحدات
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة امل ـ ـن ـ ـت ـ ـشـ ــرة فـ ـ ــي م ـن ـط ـقــة
الــريـحــانـيــة ومـعـبــر ب ــاب ال ـهــوى .وكــان
الفـتــا مــا نقله مــراســل وكــالــة «فــرانــس
ب ــرس» عــن إج ـ ــراءات اتـخــذتـهــا «هيئة
تحرير الشام» ملنع أي تحرك من قرى

من مسيرات ّ
«رحبت» بدخول وحدات الجيش التركي في ريف حلب الغربي (األناضول)

ريف حلب الغربي باتجاه نقاط تمركز
ال ـق ــوات الـتــركـيــة ،فــي مــا ب ــدا أن ــه طــوق
أمني لعزل وحماية مواقع تلك القوات،
وال سيما أن القافلة العسكرية التركية
تحركت من محيط بلدة كفرلوسني إلى
مواقعها النهائية بمواكبة من مسلحي
«تحرير الشام».
ومــع غياب أي دور لقوات من فصائل
«درع ال ـف ــرات» فــي الــدفـعــة األولـ ــى من
ال ــوح ــدات الـتــركـيــة ال ـتــي انـتـشــرت في
محيط عـفــريــن ،خ ــرج العقيد املنشق
رياض األسعد ،املرشح لتولي مهمات
عسكرية قيادية ضمن اإلدارة الجديدة
املرتقبة في إدلــب ،ليوضح في حديث
الــى صحيفة «يني شفق» التركية ،أن
«مـعـظــم الـسـكــان فــي إدل ــب ال يــريــدون
دخــول جماعات (الجيش الحر) ،التي
ش ــارك ــت ف ــي ع ـم ـل ـيــة (درع ال ـ ـفـ ــرات)،
إل ــى مـنــاطـقـهــم» ،مـضـيـفــا أن «عليهم
أن ي ـب ـقــوا ف ــي مـنـطـقـتـهــم (ريـ ــف حلب
الـشـمــالــي) وي ـحــاربــوا ضــد (ب ي د)،
ونحن سنحمي إدلب بدعم من تركيا».
الــرفــض ال ــذي أورده األسـعــد على أنه
مطلب «غالبية» سكان إدلب ،كان أحد
الشروط التي فرضتها «هيئة تحرير
الشام» ضمن مفاوضاتها مع الجانب
التركي لتأمني «دخول آمن» للوحدات
العسكرية إلــى نقاط املراقبة ،وفــق ما
نـقـلــت عـ ــدة م ــواق ــع م ـع ــارض ــة ســابـقــا.
وحـ ـ ــول دور ال ـف ـص ــائ ــل امل ـس ـل ـحــة في
إدلب ومحيطها خالل املرحلة املقبلة،
اع ـت ـبــر األسـ ـع ــد أن ـه ــا سـ ــوف «تـتـمـكــن
م ــن ق ـت ــال (ب ي د) والـ ـنـ ـظ ــام بشكل
أفـضــل تحت ق ـيــادة مدنية ومنظومة
عسكرية مرتبطة ب ـهــا» ،الفـتــا إل ــى أن
«(هيئة تحرير الشام) ستحل نفسها
بعد إنـشــاء اإلدارة املــدنـيــة ،والــوجــود
ال ـع ـس ـكــري لـلـهـيـئــة س ـت ـت ــواله اإلدارة
املدنية» .ولفت إلى أن «تركيا ستكون
أقوى بعد قيام اإلدارة املدنية ،ألن (ب
ي د) سيضعف في عفرين ولن يشكل
أي تهديد».
(األخبار)

فلسطين

رهان إسرائيلي على إخفاق المصالحة 3 :أو  4أشهر وينهار االتفاق
قوبل اتفاق املصالحة الذي أنجزه جهاز «املخابرات العامة» املصرية ،بني
حركتي «فتح» و«حماس» فجر أول من أمس ،بتقدير إسرائيلي ظهر في
جملة من التحليالت السياسية والعسكرية التي انتشرت في الصحف
العبرية أم ــس ،وغالبيتها راهـنــت على إخـفــاق املصالحة ج ــراء ظــروف
فلسطينية ذاتية تتعلق بطبيعة العالقة بني الحركتني وبرنامج كل منهما،
فيما صدرت بيانات ترحيب من جهات ومؤسسات عربية ودولية.
في هذا السياق ،قال املحلل العسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت»،
أليكس فيشمان ،إن «مـحــادثــات الـقــاهــرة أبـقــت بــأيــدي حـمــاس األنـفــاق
واملختبرات ومصانع السالح والطائرات من دون طيار وكتائب عز الدين
القسام (الذراع العسكرية للحركة) والكوماندوس البحري» ،مضيفًا أنه
«عمليًا بقيت كتائب القسام كما كانت وتحت قيادة مباشرة وحصرية
لحماس ...لذلك يتعاملون في إسرائيل مع االتـفــاق على أنــه ال احتمال
بتطبيقه( ،ما يعني أنه) ال ينبغي إهدار طاقة على تشويشه» ،ومستدركًا
فــي الــوقــت نـفـســه« :اإلدارة األمـيــركـيــة ومـصــر طلبتا مــن إســرائ ـيــل أال
تتدخل».
وفــق فيشمان ،تــرى إســرائـيــل أن مــوافـقــة رئـيــس السلطة الفلسطينية،
محمود عباس ،على اتفاق املصالحة «ال تمنحه سيطرة على السالح في
القطاع» ،بل أتى ذلك من «حاجته إلى أن يستعرض أمام اإلدارة األميركية
صورة حاكم لديه تفويض بالعمل باسم الشعب الفلسطيني ...الواليات
املتحدة على وشــك طــرح خطة سياسية للتسوية فــي الـشــرق األوســط،
وتـصــويــره كشريك شــرعــي هــي غــايــة عليا بالنسبة إلــى ع ـبــاس» .كما
أوضح أن تل أبيب ال تؤمن بأن «حماس» ستوافق على التزامات السلطة
معها ،وأن «التقديرات تفيد بأن االتفاق سينتهي باالنهيار في غضون
ثالثة أو أربعة أشهر».
أيـضــا ،أكــد فيشمان أن إســرائـيــل لــن تـكــون ق ــادرة على العيش مــع هذا

االتفاق حتى لو شمل تعهدًا من «حماس» للسلطة بخفض التوتر في
غزة ،ألن االتفاق سيلزم تل أبيب بالتنازل عن سياسة الفصل بني غزة
والـضـفــة ،وه ــذا مــا كــان يسمح لتل أبـيــب بالتهرب مــن عملية سياسية
(شاملة) بادعاء أن «أبــو مــازن» ال يمثل األمــة الفلسطينية كلها .سبب
آخر يجعل اتفاق املصالحة عرضة للفشل ،وفق املحلل العسكري نفسه،
هو أن «إسرائيل ال تحصل في املقابل على أي إنجاز مضمون على شكل
اعتراف حماس بإسرائيل أو تعهد بوقف أعمال العنف».
كــذلــك ،نـشــرت صحيفة «مـعــاريــف» مقالة للمحلل العسكري ،أل ــون بن
دافيد ،قال فيها إن «اتفاق املصالحة يبدو جديًا أكثر من السابق ،لكنه
ال يالمس مجموعة األلغام التي بإمكان كل واحد منها أن يفجره ،وهي
السيطرة األمنية في غزة وإجراء انتخابات وإعادة عقد البرملان واندماج
حماس في منظمة التحرير» ،مضيفًا« :األمر املذهل أن من يقدم تنازالت
في االتفاق هي حماس فقط ،وأبو مازن لم يتنازل عن فاصلة ولم يقرر
بعد إذا كان سيزيل العقوبات التي فرضها على غزة وأيًا منها».
وشرح بن دافيد أن «بذور االنفجار تكمن في اللقاء املقبل (في القاهرة)
حول من سيسيطر أمنيًا في غزة .وال أمل بأن تتنازل حماس في هذه
النقطة ،ويصعب رؤي ــة أبــو م ــازن يـتــراجــع عــن تصريحه حــول السالح
الواحد في الضفة وغزة» .كما أشار إلى أن القيادي املفصول من «فتح»،
محمد دحــان ،يقف جانبًا ومتربصًا« ،فهو يعرف مــدى هشاشة هذا
ّ
وسيسره أن يقدم دور املخلص بعد انهيار االتفاق .وربما هذا
االتفاق،
كان قصد املصريني منذ البداية».
أما املحلل السياسي في صحيفة «هآرتس» ،باراك رافيد ،فوصف البيان
الصادر عن مكتب رئيس الحكومة بنيامني نتنياهو ،بعد إعالن اتفاق
املصالحة ،بأنه كان «منضبطًا ...أكثر من تصريحات نتنياهو في خطابه
في حفل يوبيل االحتالل في مستوطنة غوش عتصيون» ،الذي قال فيه،

«لــن نقبل مصالحة مزيفة يتصالح فيها الفلسطينيون على حساب
وجــودنــا» .وكــان نتنياهو قــد قــال فــي وقــت سابق إن املصالحة «تعقد
عملية السالم مع إسرائيل ،وتجعله أكثر صعوبة» ،متهمًا «حماس» بأنها
«تشجع العنف ...التصالح مع القتلة جزء من املشكلة ،وليس جزءًا من
الحل .قولوا نعم للسالم وال لالنضمام إلى حماس» .هنا ،ربط بن دافيد
هذا التغير في لهجة نتنياهو بالعالقة الوطيدة بينه وبني الرئيس املصري،
عبد الفتاح السيسي ،وكذلك بإدارة دونالد ترامب ،إذ إن «البيت األبيض لم
ينتقد الخطوة املصرية للمصالحة بني فتح وحماس ،وإنما منحها دعمًا
علنيًا أيضًا» .أما السبب الثالث ،وفق املحلل السياسي في «هآرتس» ،فهو
ضبط النفس اإلسرائيلي« ،وسيرفض املستوى السياسي بالتصريح به،
لكن جهاز األمن يشدد عليه في مداوالت داخلية ،وهو أن عودة السلطة
إلــى غ ــزة ،حتى لــو كــان ذلــك جزئيًا فـقــط ،مــن شــأنــه أن يـخــدم املصلحة
األمنية اإلسرائيلية ،وينطوي على فرصة».
مــن جـهــة ثــانـيــة ،قــالــت وزيـ ــرة الـخــارجـيــة الـســابـقــة ،تسيبي لـيـفـنــي ،إن
«التدخل املصري ودخول السلطة إلى غزة هي فرصة ،ولكن طاملا بقيت
حماس منظمة إرهابية مسلحة فإن املصالحة هي منح الشرعية لحماس
واإلره ــاب ولـيــس إع ــادة سـيـطــرة» .وأضــافــت ليفني« :عـلــى إســرائـيــل أن
تتصرف بطريقة تجعل العالم ال يقبل نموذج حزب الله في لبنان :حكومة
لطيفة ومنظمة مسلحة تواصل اإلرهاب».
فــي املـقــابــل ،ردت «ح ـمــاس» على اش ـتــراط الحكومة اإلسرائيلية أربعة
مطالب للقبول بــاتـفــاق املصالحة بــالـقــول إن هــذا الـتــدخــل «ســافــر» في
الشأن الفلسطيني الداخلي .وقال املتحدث باسم «حماس» ،عبد اللطيف
الـقــانــوع« ،نــواجــه االحـتــال بمزيد مــن اإلرادة وتحقيق الــوحــدة الوطنية
ووحدة الصف ،فوحدتنا الوطنية تؤزم االحتالل وتضعفه».
(األخبار)

