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يلي «داعش»؟
إذًا ،دخ ـلــت س ــوري ــا مــرحـلــة جــديــدة
مــن الـحــرب .مرحلة تبتعد أكثر عن
املـعــارك بأبعادها العسكرية لتتجه
إلــى الـحــرب السياسية .فمع اقـتــراب
مرحلة أفول الحرب بالوكالة ،لم تعد
«فوضى» الجبهات املفتوحة مسألة
أساسية .عملية ترسيم حدود جرت
ّ
وت ـتــواصــل بــن ال ـعــواصــم املـتــدخـلــة.
ّ
ول ـع ــل ال ــاع ــب ال ــروس ــي ه ــو األك ـثــر
مـشــاركــة وفـعــالـيــة ،وهــو «يـسـتــدرج»
عــروضــا مــن األط ــراف كــافــة :يستمع
إلــى الـتــركــي واألردنـ ــي واإلســرائـيـلــي
وال ـس ـع ــودي .يــأخــذ م ــا يـنــاسـبــه من
الجميع .يـغــري واشنطن فــي أماكن
ّ
ويحثها على «الـشــراكــة» فــي أماكن

أخرى .ال يريد خسارة أحد بشروطه.
ّ
ول ـع ــل إن ـ ــزال م ـط ــار الـطـبـقــة األخ ـيــر
خير دليل على «الــرضــى» الــروســي.
ال مـشـكـلــة ل ــدى مــوس ـكــو ف ــي رؤي ــة
األميركيني في الــرقــة .أكثر من ذلك،
ِّ
لم ُ«يغط» الرغبة اإليرانية والسورية
في االنتقال من ريف حلب الشرقي
(بعد الوصول إلى غربي ضفة نهر
الفرات) إلى الطبقة عبر مسكنة.
م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر فـ ـ ـ ــي «قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات س ـ ــوري ـ ــا
الــديـمـقــراطـيــة» تـشـيــر إل ــى تفاجئها
بالخطة األميركية في القيام بإنزال
ق ــرب مـطــار الطبقة جـنــوبــي ال ـفــرات.
ي ـع ـلــم الـ ـقـ ـي ــادي ّأن «ح ـ ـ ــدود ق ــوات ــه»
بــالـتـعــاون مــع األم ـيــركــي هــي شمال

الفرات .في النتيجة ،أقفلت واشنطن
الـطــريــق عـلــى ال ـســوريــن وحلفائهم
ّ
نحو املدينة الرقاوية.
االت ـف ــاق ّ
األولـ ــي بـخـطــوطــه العريضة
بــن واشـنـطــن ومــوسـكــو يشير إلــى
تـقــاســم الـنـفــوذ شـمــالــي نـهــر الـفــرات
ً
وج ـنــوبــه :مـنـطـقــة ال ـجــزيــرة وص ــوال
إلــى محافظة الــرقــة منطقة عمليات
وتثبيت أميركية .ومــن الجزيرة إلى
الحدود العراقية ،حيث ترفض اإلدارة
األميركية أي حضور «خصم» لها،
تتعامل مع احتمال تعاون «الحشد
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي» م ـ ــع ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات الـ ـس ــوري ــة
ّ
ّ
ك ــأن ــه خـ ــط أحـ ـم ــر .واش ـن ـط ــن تنظر
إل ــى الـســاحـتــن الـعــراقـيــة والـســوريــة

كـســاحــة واحـ ــدة وتـقـيــم حساباتها
على هذا األساس.
وفي هذا السياق ،ال صلة الجتماعات
«جنيف  »5املتواصلة بأرض الواقع.
عندما ينتهي التموضع األميركي في
سوريا يبدأ البحث عن الحل .موسكو
ودمـشــق والـحـلـفــاء يعملون على أن
يكونوا جاهزين في تلك الفترة ،عبر
محاولة الحد مــن التأثير السياسي
لـلـمـنـجــزات املـيــدانـيــة األمـيــركـيــة .في
املـ ـح ـ ّـصـ ـل ــة ،كـ ـ ــان األم ـ ـيـ ــركـ ــي ي ــري ــد
ك ــل س ــوري ــا ،وه ــو اآلن ي ـح ــارب في
ج ــزء مــن الـســاحــة .وزي ــر الخارجية
األم ـيــركــي ك ــان واض ـح ــا أم ــس حني
قال من أنقرة «ما ناقشناه اليوم هو

الـخـيــارات املـتــاحــة لـنــا .إنـهــا خـيــارات
صعبة .وألكن صريحًا للغاية ...إنها
ليست سهلة ...إنها خيارات صعبة
يجب أن نتخذها».
مــوسـكــو ،أي ـضــا ،تـنـظــر إل ــى مــا بعد
املـعــركــة .تبحث عــن طــاولــة سياسية
ّ
كرسيها األول بوصفها
تجلس على
«سيدة البيت» .وقــد يكون توصيف
«مـعـهــد أب ـح ــاث األمـ ــن ال ـقــومــي» في
تــل أبـيــب للمرحلة الـســوريــة الحالية
بـ«مرحلة تشكيل الــوجــه السياسي
لسوريا املستقبلية» دقيقًا جدًا .الكل
قــابــض عـلــى أوراق ـ ــه لـيــرمـيـهــا دفـعــة
ُ
واحــدة يوم تعلن «سوريا خالية من
اإلرهاب».

واشنطن :من «إزاحة األسد» إلى «المناطق اآلمنة»
م ـطــار «ت ــي « ،4وت ـص ــدي الــدفــاعــات
السورية ،ماهية املوقف الروسي ،وإن
كان استدعاء السفير اإلسرائيلي في
مــوس ـكــو ،وك ــذل ــك املـلـحــق الـعـسـكــري
اإلســرائـيـلــي ،للقاءين منفصلني في
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروسـ ـي ــة ،ه ـم ــا بـطــاقــة
صـ ـف ــراء أم ح ـ ـمـ ــراء ،ك ــي ت ـب ـنــي عـلــى
الشيء مقتضاه.
ام ـ ـت ـ ـنـ ــاع إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل عـ ـ ــن م ــواصـ ـل ــة
الـ ـهـ ـجـ ـم ــات ال ي ـع ـن ــي فـ ـق ــط خـ ـس ــارة
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدرة عـ ـل ــى م ـ ـحـ ــاولـ ــة الـ ـ ـح ـ ــد مــن
تعاظم حزب الله العسكري النوعي،
وب ــالـ ـت ــال ــي زيـ ـ ـ ــادة م ـن ـس ــوب وق ـ ــدرة
ت ــأث ـي ــره وتـ ـه ــدي ــده ...ب ــل ي ـع ـنــي ذلــك
خسارة إسرائيلية مطلقة ،ال تقتصر
ع ـلــى م ـج ــرد تـقـلــص إمـ ـك ــان تحقيق
املصالح في سوريا ،بل ينسحب على
مجمل مصالح إسرائيل في املنطقة.
من هنا ،يأتي اإلص ــرار اإلسرائيلي،
حتى اآلن كــامـيــا ،على أن ال تغيير
في املوقف وأن الهجمات ستستمر...
ه ــذا م ــا أكـ ــده ل ـي ـبــرمــان ،كـمــا يكشف
اإلعالم العبري (يديعوت أحرونوت):
تردد إسرائيل تجاه التهديد السوري
سـ ـيـ ـت ــرج ــم ف ـ ــي روسـ ـ ـي ـ ــا ك ـض ـع ــف.
إس ــرائ ـي ــل ضـعـيـفــة س ـت ـكــون شــريـكــا
هامشيًا ،يمكن تجاهله عند إجــراء
املفاوضات على مستقبل سوريا.
ال ـ ـخـ ــاف مـ ــع ه ـ ــذا ال ـت ـق ــدي ــر هـ ــو فــي
مـضـمــون ال ـع ـبــارات املـسـتـخــدمــة .هل
تـــ ّ
ـردد إس ــرائـ ـي ــل ف ــي س ــوري ــا ح ـيــال
مواصلة أو االمـتـنــاع عــن الهجمات،
يظهر ضعفها ،أو يظهرها بمظهر
ال ـض ـع ـيــف؟ ال ـف ــرق كـبـيــر ج ـ ـ ـدًا ...عــدم
إظـهــار الضعف اإلســرائـيـلــي بمعنى
تـ ـقـ ـل ــص ه ـ ــام ـ ــش امل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاورة ل ــدي ـه ــا
تـجــاه أعــدائـهــا فــي ســوريــا هــو الــذي
يدفعها كي تواصل هجماتها ،وهو
مـطـلــب ل ــذات ــه ،ق ــد ال يـقــل أهـمـيــة عن
سياسة «الحد من تعاظم حــزب الله
العسكري» ،عبر الهجمات.
السؤال الكبير هو اآلتي :هل تستأنف
إسرائيل هجماتها في سوريا؟ وهل
فـ ــي إم ـ ـكـ ــان إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،وإل ـ ـ ــى م ـتــى،
اإلصرار على املحافظة على الخطوط
ال ـح ـم ــراء ال ـت ــي ت ـق ــول إن ـه ــا وضـعــت
مل ـنــع ت ـعــاظــم حـ ــزب ال ـل ــه؟ ومـ ـ ــاذا عن
ال ـت ـصــدي ال ـس ــوري ال ــاح ــق ،وكــذلــك
عن التهديد اإلسرائيلي باستهداف
الدفاعات السورية في حال التصدي
الالحق؟ وكيف يتماشى ذلك كله مع
ّ
التسبب في
محظور تــل أبيب بعدم
تـحــويــل الـبـطــاقــة الــروسـيــة الـصـفــراء
إلــى حـمــراء؟ هي معضلة إسرائيلية
يـتـجــاذب فـيـهــا املــوقــف بــن الــدوافــع
واملوانع ،ولن تتضح معاملها إال في
أعقاب الهجمة املقبلة.

أعلن «التحالف» أن «قوات سوريا الديموقراطية» ّ
أتمت عزل الجانب الشرقي من الرقة (أ ف ب)

عـ ـكـ ـس ــت زي ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
األم ـيــرك ـيــة ري ـك ــس ت ـي ـلــرســون األول ــى
إلــى أن ـقــرة ،ومــا رافـقـهــا مــن معطيات،
جانبًا كبيرًا مــن استراتيجية اإلدارة
األمـيــركـيــة الـجــديــدة «املـنـتـظــرة» حول
سوريا .وتشير تصريحات تيلرسون
التي خرجت من أنقرة ،والتي قال فيها
إن بالده ترى أن مستقبل الرئاسة في
سوريا أمر «يقرره الشعب السوري»،
إل ـ ــى أن ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة وض ـعــت
رهاناتها على ما حققته على األرض،
وخــاصــة فــي الـشـمــال ال ـســوري ،بعيدًا
عن أروقة التفاوض األممية في الوقت
الحالي .كذلك ،يحمل تركيز تيلرسون
فــي أنـقــرة على «املنطقة اآلمـنــة» بعدًا
خ ــاص ــا ،لـكــونـهــا ت ـعـ ّـد نـقـطــة الـتـقــاطــع
األه ــم ب ــن تــركـيــا واإلدارة األمـيــركـيــة
ال ـح ــال ـي ــة ،وإن اخ ـت ـل ـفــت تـعــريـفــاتـهــا
وتفاصيل إدارتها بينهما.
م ــوق ــف وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة «امل ـح ــاي ــد»
تـجــاه مستقبل الــرئـيــس بـشــار األســد
كـ ّـررتــه املـنــدوبــة األمـيــركـيــة لــدى االمــم
املتحدة نيكي هايلي ،موضحة أمس
لعدد من الصحافيني أن أولوية اإلدارة
الجديدة «لــم تعد الجلوس والتركيز
عـلــى إزاح ــة األسـ ــد» .وق ــد يعكس هــذا
التوجه األمـيــركــي نـ ّـيــات فــي استثمار
ال ـت ـفــاهــم م ــع ك ــل م ــن تــرك ـيــا وروس ـي ــا
على األرض ،لعزل مناطق الشمال عن
نــار االشتباكات فــي املـيــدان الـســوري،
وإق ــام ــة اس ـت ـقــرار مــؤقــت فـيـهــا ،يمكن
توظيفه سياسيًا في وقت الحــق ،كما
جرى في محيط منبج والباب.
وخــال محادثات أمــس في أنـقــرة ،أكد
تيلرسون «عــدم وجــود أي فجوة» بني

ّ
شدد أردوغان على
ضرورة التعاون مع
أطراف «مشروعة»
ضد «داعش»

تــرك ـيــا وبـ ـ ــاده حـ ــول ال ـت ـص ـم ـيــم على
هــزيـمــة «داعـ ـ ــش» ،رغ ــم تــأكـيــد نظيره
التركي أن هناك نقطة خالف «رئيسية»
بينهما .وأوض ــح أن مـحــادثــاتــه خالل
ّ
زي ــارت ــه ركـ ـ ــزت ع ـلــى «إنـ ـش ــاء مـنــاطــق
آم ـ ـنـ ــة» فـ ــي سـ ــوريـ ــا وبـ ـح ــث ع ـ ــدد مــن
الخيارات بشأن تأمني تلك املناطق.

بـ ـ ــدوره ،الق ــى الــرئ ـيــس ال ـتــركــي رجــب
ط ـيــب أردوغ ـ ـ ــان ت ـصــري ـحــات الـضـيــف
األميركي ،مستثمرًا فيها ضد األكراد،
ع ـبــر ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى ض ـ ــرورة ال ـت ـعــاون
وال ـت ـن ـس ـيــق م ــع «أطـ ـ ـ ــراف م ـش ــروع ــة»
ضـ ـم ــن ج ـ ـهـ ــود م ـ ـحـ ــاربـ ــة «داع ـ ـ ـ ـ ــش».
ومـ ـ ــع اعـ ـتـ ـب ــار ال ـح ـس ــاس ـي ــة ال ـت ــرك ـي ــة
ت ـج ــاه ال ــوج ــود الـ ـك ــردي ال ـح ــال ــي في
ال ـش ـمــال الـ ـس ــوري ،ي ـبــدو الف ـتــا إع ــان
عـ ــدة ف ـصــائــل م ـن ـضــويــة ت ـحــت مظلة
«درع ال ـفــرات» عزمها على «مواصلة
املعركة» بالرغم من إعالن تركيا وقف
تلك العملية العسكرية .ورأى رئيس
املكتب السياسي في «لواء املعتصم»،
مصطفى سيجري ،أن «املنطقة دخلت
في مرحلة جــديــدة ...وستحقق نتائج
إيجابية في صالح الشعب السوري».
وق ـ ـ ــال س ـي ـج ــري إن «ت ــركـ ـي ــا تـنـطـلــق
م ــن ت ــوازن ــات دول ـي ــة وإقـلـيـمـيــة يجب
مراعاتها ،وكانت قد أعلنت عــددًا من

الجيش يستعيد  5قرى في ريف حماة
ّ
أحرز الجيش السوري وحلفاؤه تقدمًا مهمًا في ريف حماة الشمالي ،إثر هجوم شنه
على مواقع املسلحني في عدد من القرى التي احتلوها خالل هجومهم األخير .وسيطر
الجيش أمس على قرى أرزة شرقية وأرزة غربية وقصيعية وبلحسني وخربة الحجامة،
إلى جانب استعادة السيطرة على تلة الشيحة ،بعد ّ
صده لهجوم من جانب املسلحني على
ّ
مواقعه في التلة .وأشار مصدر عسكري إلى أن العملية العسكرية أدت إلى مقتل أعداد
كبيرة من املسلحني وتدمير عربة مفخخة وثالث دبابات وعددًا من العربات املدرعة.
(األخبار)

األه ــداف ،نــرى أنها تحققت» ،مضيفًا
«أن (الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـحـ ــر) لـ ــديـ ــه أهـ ـ ــداف
بتحرير كامل األراضي السورية».
بـ ــدوره ،ق ــال وزي ــر الـخــارجـيــة التركي
جاويش أوغلو إن بالده تتوقع تعاونًا
أكـ ـب ــر مـ ــع إدارة ال ــرئـ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
دونــالــد تــرامــب بـشــأن ســوريــا ،مشددًا
على أنــه ال فــرق بــن «وح ــدات حماية
ال ـش ـعــب» ال ـك ــردي ــة ال ـس ــوري ــة و«ح ــزب
العمال الكردستاني» .ورأى أن أي دعم
أم ـيــركــي لـ ــ«وح ــدات حـمــايــة الـشـعــب»
س ـ ــوف ي ـع ـن ــي خـ ـطـ ـرًا ع ـل ــى مـسـتـقـبــل
سوريا.
وف ــي س ـيــاق مـتـصــل ،ق ــال قــائــد ق ــوات
«ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي» فـ ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــراق
وس ـ ـ ــوري ـ ـ ــا ،س ـت ـي ـف ــن تـ ــاون ـ ـس ـ ـنـ ــد ،إن
«(ق ــوات سوريا الديموقراطية) ّ
أتمت
عزل الجانب الشرقي من الرقة بشكل
كــامــل» ،مضيفًا أنـهــا «تـخــوض حاليًا
معركة صعبة للسيطرة على كــل من
سد الطبقة ومدينة الطبقة» .وأضاف
أن «ال ـســد لـيــس هــدفــا ل ــ(ال ـت ـحــالــف)»،
الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن «ل ـ ـ ــدى (قـ ـ ـ ــوات س ــوري ــا
الــديـمـقــراطـيــة) خـطــة لـلـعـنــايــة بالسد
بعد تحريره من (داعش) .وهذه الخطة
تلحظ أهمية السد لالقتصاد والزراعة
والحاجات اإلنسانية األساسية».
وبــال ـتــوازي مــع ال ـحــراك األمـيــركــي في
تركيا ،جدد الرئيس الروسي فالديمير
بـ ــوتـ ــن دع ـ ــوت ـ ــه ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة إلـ ـ ــى إظ ـ ـهـ ــار االسـ ـتـ ـع ــداد
لـلـحــوار والتنسيق مــع ب ــاده ،مشيرًا
إل ــى «ت ـعـ ّـمــق» ال ـت ـعــاون بــن الجانبني
حول سوريا.
(األخبار)

