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سوريا

تحليل إخباري بدأت طبول الحرب تقرع من حفر الباطن ،استعدادًا
ّ
المؤجلة؛ فكل ًالمعطيات تفيد بأن ثمة ترتيبات
لخوض الحرب
تجري بوتيرة متسارعة ،وصوال الى ما يحلو للمقامرين تسميته
«ساعة الحقيقة»

«خيار الضرورة» السعودي:
قوات إلى سوريا برعاية أميركية؟
فؤاد إبراهيم
بـ ـ ــاألمـ ـ ــس ،اجـ ـتـ ـمـ ـع ــت ق ـ ـ ـ ــوات ع ــرب ـي ــة
وإسـ ــام ـ ـيـ ــة م ـ ــن الـ ـ ـس ـ ــودان واألردن
وم ـص ــر وق ـط ــر وال ـك ــوي ــت وال ـب ـحــريــن
وب ــاك ـس ـت ــان وال ـي ـم ــن وال ـ ـسـ ــودان إلــى
جــانــب السعودية فــي م ـنــاورات أطلق

عليها «رع ــد الـشـمــال» .الـهــدف املعلن
هــو محاربة االره ــاب ،والحقيقي هو
حرب املحاور بقيادة آل سعود.
أول مــا تنبئ بــه امل ـن ــاورات تـلــك ،وفي
ظل مناخ شديد التوتر يسود املنطقة
ح ــال ـي ــا ،أنـ ــه ف ــي حـ ــال انـ ـ ــدالع ال ـحــرب
فـ ـس ــوف تـ ـك ــون أبـ ـ ـ ــواب ال ـج ـح ـي ــم بــا

اإلمارات مستعدة إلرسال
قوات إلى سوريا
نفى األمني العام املساعد للشؤون السياسية
في الجامعة العربية السفير فاضل جواد ّ أن
يكون لدى الجامعة معلومات رسمية موثقة
عن إمكانية إرسال السعودية قوات ّبرية إلى
سوريا في الفترة املقبلة .وأشــار جــواد في
حديث إعالمي إلى أنه ليس هناك معلومات
مــوثـقــة حـتــى اآلن ح ــول الـتــدخــل ال ـبــري في
سوريا كي تتحركّ الجامعة العربية وتتابع
ذلــك باهتمام ،متوقعًا عقد اجـتـمــاع بشأن
سوريا األسبوع املقبل.

م ــن ج ـه ـتــه ،أع ـ ــرب وزي ـ ــر ال ــدول ــة ل ـل ـشــؤون
ال ـخ ــارج ـي ــة اإلم ـ ــارات ـ ــي أنـ ـ ــور ق ــرق ــاش عــن
اس ـت ـع ــداد ب ـ ــاده إلرسـ ـ ــال ق ـ ــوات ب ــري ــة إلــى
سـ ــوريـ ــا .وقـ ـ ــال قـ ــرقـ ــاش« :ال أت ـ ـحـ ـ ّـدث عــن
آالف الـقــوات ،أتـحـ ّـدث عــن قــوات تـقـ ّـدم الدعم
للقوات التي تقاتل على األرض» ّ
مشددًا على
ض ــرورة «أن تـلـعــب ال ــوالي ــات املـتـحــدة دورًا
قـيــاديــا فــي ذلـ ــك» .وب ـشــأن مـحــاربــة تنظيم
داعش في العراق ،اعتبر املسؤول اإلماراتي
ّ
التصدي للتنظيم هناك «يحتاج إلى ّ
تحرك
أن
يضم وال ّ
سياسي في بغداد ّ
يهمش السنة».
وكان السفير البحريني لدى بريطانيا فواز
آل خليفة قد نفى ما أشيع عن لسانه حول
مساهمة البحرين في قوات ّبرية في سوريا.
يأتي ذلــك في وقــت أعلن فيه الــديــوان امللكي
الـبـحــريـنــي ع ــن زيـ ــارة ملـلــك الـبـحــريــن حمد
بن عيسى آل خليفة إلــى االتـحــاد الروسي،
يلتقي خاللها الرئيس الــروســي فالديمير
بوتني في مدينة سوتشي.
(األخبار)

ح ـ ّـراس هــذه امل ــرة .املنطقة املمتدة من
صـنـعــاء ال ــى دمـشــق م ــرورًا بــالــريــاض
ً
وك ـ ــل ع ــواص ــم ال ـخ ـل ـيــج وص ـ ـ ــوال ال ــى
ّ
عمان وبغداد وربما الى أماكن أخرى،
سـ ـتـ ـك ــون جـ ـبـ ـه ــات م ـف ـت ــوح ــة ل ـح ــرب
هوجاء.
مــا ت ـفــادى الــرئـيــس األم ـيــركــي أوبــامــا
وق ــوع ــه ف ــي أيـ ـل ــول  ،2013وأغ ـض ــب،
تاليًا ،الــريــاض وتــل أبيب ألن الحرب
املــأمــولــة ملــواجـهــة املـحــور االيــرانــي لم
ت ـنــدلــع ،ب ــات ال ـي ــوم خ ـي ــارًا قــري ـبــا مع
ّ
تبدل في األدوارّ .قرر آل سعود قيادة
تحالف عسكري بــدأ بعاصفة الحزم
على اليمن منذ آذار  ،2015وأن فشله
لم يرغم قــادة التحالف على املراجعة
ً
وص ــوال الــى وقــف ال ـحــرب ،بــل أص ـ ّـروا
على تحويل التحالف الــى أداة لنشر
الفوضى ،ولسان الحال إما االنتصار
أو نشر الفوضى ...وهذا ما حصل.
بـعــد خ ـســارة ال ــره ــان ال ـس ـعــودي على
ال ـق ـص ـيــر ف ــي حـ ــزيـ ــران  ،2013كــانــت
مـهـمــة ال ــري ــاض ت ـت ـم ـحــور حـ ــول منع
سـقــوط حـلــب ،وه ــذا مــا حـمـلــه رئيس
االس ـت ـخ ـبــارات ال ـعــامــة ال ـســابــق بـنــدر
بن سلطان ووزيــر الخارجية السابق
سعود الفيصل الى باريس طمعًا في
بناء تحالف تـشــارك فيه فرنسا .كان
س ـقــوط حـلــب بــالـنـسـبــة إل ــى الــريــاض
يعني الـخـســارة الحتمية ،وال بــد من
مـنـعــه ،وإن تـطـلــب ال ــدخ ــول فــي حــرب
مباشرة.
حرب االستنزاف في امليدان السوري،
وامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداوالت خـ ـل ــف ال ـ ـكـ ــوال ـ ـيـ ــس بــن
عـ ـ ــواصـ ـ ــم الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي ل ـن ــاح ـي ــة
ّ
التوصل الى تسوية مرضية لألطراف
ك ــاف ــة وب ـ ــن ال ـن ـظ ــام واملـ ـع ــارض ــة فــي
سوريا على وجه الخصوص ،وأيضًا
م ـحــاوالت تحسني ش ــروط الـتـفــاوض
ال ــى جــانــب مــا قــد ينشأ عــن التسوية

ّ
األميركية (األناضول)
الرياض تريد إبقاء ساحات المواجهة مفتوحة إلى ما بعد انتخابات الرئاسة

النووية بني إيران و 1+5أبعدت شبح
الـحــرب لبعض الــوقــت ،ولكن لــم تلغه
ت ـم ــام ــا .ف ـقــد ك ــان ــت ال ــري ــاض ،ومـعـهــا

المواجهة السعودية
الجديدة ستكون
مع روسيا وإيران
وسوريا وحلفائها

أن ـق ــرة وت ــل أب ـي ــب ،تـعـمــل عـلــى توفير
مبررات املواجهة الشاملة انطالقًا من
امليدان السوري ،وينسحب أفقيًا على
ً
ميادين أخرى ،وأهمها العراق وصوال
الى إيران.
لم تكن الــريــاض على اقتناع بجدوى
املفاوضات ،وحتى حضورها مكرهة
ف ــي جـنـيــف  3وق ـبــل ذل ــك فـيـيـنــا ،لكن
ّ
لـتـسـجـيــل م ــوق ــف ف ــي ال ـش ـك ــل ،ول ـكــن
ّ
النية منعقدة على تخريب أي تسوية
محتملة ،وهذا ما جاء به وفد الرياض
في جنيف  ،3ومــا كشف عنه صراحة
وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األم ـ ـيـ ــركـ ــي ج ــون
كـيــري بــاألمــس ،حــن حـ ّـمــل املـعــارضــة
مسؤولية فشل جنيف .3

تقرير
ُ
ّ
أنقرة «تواجه تهديدًا » في حلب ...وتخير واشنطن بينها وبين
ّ
تـ ـب ــدو أنـ ـق ــرة ك ــال ــواق ـع ــة ب ــن فــكــي
ك ـم ــاش ــة :م ـس ـل ـحــو «ح ـ ــزب االت ـح ــاد
ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي» ال ـ ـكـ ــردي م ــن ج ـهــة،
وقـ ــوات ال ـج ـيــش ال ـس ــوري املـتـقــدمــة
ف ــي ري ــف ح ـلــب ال ـش ـمــالــي م ــن جهة
أخرى.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
ط ــال ــب واشـ ـنـ ـط ــن «ب ــاالخـ ـتـ ـي ــار إذا
م ــا ك ـنــت أن ــا شــري ـك ـهــا ،أم إرهــابـ ّـيــو
كوباني» ،كذلك اعتبر ّ
تقدم الجيش
ّ
السوري يمثل تهديدًا لبالده في ما
يخص أزمة الالجئني الناتجة منه.
ّ
وق ـ ــال أردوغـ ـ ـ ــان إن ب ـ ــاده «ت ــواج ــه
ت ـ ـ ـهـ ـ ــدي ـ ـ ـدًا» جـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـراء ت ـ ـق ـ ــدم الـ ـجـ ـي ــش
الـ ـس ــوري ف ــي ش ـم ــال ح ـل ــب ،مـشـيـرًا
إل ـ ـ ــى أن ـ ـهـ ــم عـ ـل ــى اس ـ ـت ـ ـعـ ــداد ل ـف ـتــح
الـ ـح ــدود ل ــاج ـئ ــن ال ـس ــوري ــن «إذا
كـ ــان ذلـ ــك ضـ ــروريـ ــا» .ك ــذل ــك ،أع ــرب
الــرئ ـيــس ال ـتــركــي ع ــن غـضـبــه لــدعــم
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة «حـ ــزب االت ـح ــاد
الديموقراطي» الكردي في سوريا،
وال ـ ــذي ي ـع ـت ـبــره ال ـج ـن ــاح ال ـس ــوري
لـحــزب الـعـمــال الـكــردسـتــانــي ،داعيًا
واشنطن إلى «االختيار إذا ما كنت

أنا شريكها ،أم إرهابيو كوباني».
وق ــال أردوغـ ــان« ،لـقــد زار (املـبـعــوث
الـ ـ ــرئـ ـ ــاسـ ـ ــي األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي) ك ــوب ــان ــي
فـيـمــا يـنـعـقــد مــؤتـمــر جـنـيــف (حــول
ســوريــا) ،وتسلم لــوحــة مـ ّـمــا يسمى
قائد وحــدات حماية الشعب ...كيف
يمكننا أن نثق (بالتحالف)»؟
وكـ ـ ــرر أردوغـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـقـ ــول إن «حـ ــزب
االتـ ـح ــاد ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ه ــو نفسه
ّ
الكردستاني» ،مذكرًا
حــزب العمال ّ
بــأن األخ ـيــر مـصــنــف «إرهــاب ـيــا» من
ق ـب ــل الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة واالتـ ـح ــاد
األوروبــي .ويأتي تصعيد أردوغــان
الكالمي ضــد حلفائه «األطلسيني»
بعد أن انتقد ،أول من أمس« ،تجاهل
املـ ـجـ ـتـ ـم ــع ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي لـ ـلـ ـمـ ـم ــارس ــات
اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي ي ــرت ـك ـب ـه ــا ح ــزب
ً
االت ـ ـحـ ــاد ال ــدي ـم ـق ــراط ــي» ،ق ــائ ــا إن
«األسلحة التي يستخدمها عناصر
الـحــزب تابعة لـلــدول الغربية ،وملن
ّ
يدعون أنهم يحاربون اإلرهاب».
وأتت تعليقات الرئيس التركي بعد
أسبوع على زيــارة قــام بها مبعوث
الــرئـيــس األم ـيــركــي ل ــدى «الـتـحــالــف

ال ـ ــدول ـ ــي» ،ب ــري ــت مـ ــاك ـ ـغـ ــورك ،إل ــى
مـ ــدي ـ ـنـ ــة عـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــرب (ك ـ ــوب ـ ــان ـ ــي)
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوريـ ـ ــة ،ال ـ ـخـ ــاض ـ ـعـ ــة ل ـس ـي ـط ــرة
«وحـ ـ ـ ــدات ح ـم ــاي ــة الـ ـشـ ـع ــب» ،حـيــث
أجـ ـ ــرى م ـب ــاح ـث ــات م ــع م ـم ـث ـلــن عــن
«قوى سوريا الديمقراطية» .وكانت
وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة قــد
أعلنت أن الزيارة استمرت ليومني،
ق ــام خــال ـهــا امل ـب ـع ــوث ،يــراف ـقــه وفــد
ع ـس ـك ــري م ــن «ال ـت ـح ــال ــف ال ــدول ــي»
ال ــذي ت ـقــوده واش ـن ـطــن ،بـجــولــة في
«كردستان سوريا» ،على ّ
حد تعبير
الوزارة التي أشارت إلى أن اللقاء ات
سيكون لها أثر في سير التطورات
في املنطقة.
وت ـج ــدر اإلشـ ـ ــارة إل ــى أن «االت ـح ــاد
الــديـمــوقــراطــي» هــو الـحــزب الـكــردي
األبرز في سوريا.
ـق ،ردًا ع ـل ــى اإلدانـ ـ ّـ ــات
وف ـ ــي ت ـع ـل ـي ـ ٍ
الـ ــواس ـ ـعـ ــة ل ـل ـح ـم ـل ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـشــن ـهــا
الجيش وق ــوات األمــن التركية على
منطقة جنوبي شــرقــي ال ـبــاد ،ذات
الغالبية الـكــرديــة ،قــال أردوغ ــان إن
األهالي هناك لم يتركوا مناطقهم،

بــل قــامــوا بتغيير أمــاكــن إقــامـتـهــم،
كــي يـسـ ّـهـلــوا مهمة ال ـقــوات التركية
فـ ـ ــي الـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاء ع ـ ـلـ ــى اإلرهـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــن،
ليساهموا في نجاح تلك العمليات
العسكرية! وأضاف الرئيس التركي
َ
أن أهـ ـ ــالـ ـ ــي مـ ـنـ ـطـ ـق ــت ــي «ج ـ ـ ـيـ ـ ــزرة»
و«س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور» ،الـ ـت ــابـ ـعـ ـت ــن ل ــواليـ ـت ــي
شــرنــاق وديــار بكر ،سيعودون إلى
دي ــاره ــم ب ـعــد إعـ ــادة اإلعـ ـم ــار ،الـتــي
سـتـبــدأ «ف ــور تطهير املنطقتني من
ال ـع ـنــاصــر اإلره ــابـ ـي ــن» .وفـ ــي هــذا
السياق ،أعلنت رئاسة هيئة األركان
ال ـتــرك ـيــة ،ي ــوم أول م ــن أم ــس ،مقتل
 18من عناصر ومناصري «العمال
الكردستاني» ،مع استمرار الحملة
ال ـت ــي تـنـفــذهــا الـ ـق ــوات ال ـتــرك ـيــة في
املناطق نفسها.
وفي سياق متصل ،أعربت تركيا عن
اسـتـعــدادهــا« ،فــي حــال ال ـضــرورة»،
لفتح حدودها أمــام آالف السوريني
الـ ـ ـ ــذيـ ـ ـ ــن نـ ـ ـ ــزحـ ـ ـ ــوا إل ـ ـ ـ ـ ــى ح ـ ـ ــدوده ـ ـ ــا
الجنوبية الشرقية ،هربًا من املعارك
بــن املسلحني اإلســامـيــن فــي ريف

حـلــب والـجـيــش ال ـســوري وحلفائه،
الـ ـ ــذيـ ـ ــن ي ـ ـت ـ ـقـ ــدمـ ــون فـ ـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة.
وأع ـ ـلـ ــن أردوغـ ـ ـ ـ ـ ــان ،أول مـ ــن أمـ ــس،
أن ب ــاده مـسـتـعــدة لـفـتــح حــدودهــا
ً
أم ــام الــاجـئــن الـســوريــن ،قــائــا إن
«النظام يسد الطريق على قسم من
ح ـل ــب ...إذا وص ــل (ال ـن ــازح ــون) إلــى
أبــواب ـنــا ،ول ـيــس لــديـهــم خ ـيــار آخــر،
وإذا كــان ذلــك ضــروريــا ،فسنضطر
ال ــى الـسـمــاح إلخــوان ـنــا بــالــدخــول»،
وذلك فيما قال مسؤول تركي ،رفض
الـ ـكـ ـش ــف عـ ــن اس ـ ـمـ ــه ،إن «ال ـ ـحـ ــدود
مفتوحة للحاالت الطارئة».
وك ـ ـ ــان وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـت ــرك ــي،
مـ ــولـ ــود جـ ــاويـ ــش أوغـ ـ ـل ـ ــو ،قـ ــد ق ــال
ف ــي ح ــوار م ــع صـحـيـفــة «إن أر سي
هــانــدلـسـبــات» الـهــولـنــديــة ،أول من
أمـ ــس ،إن بـ ــاده ل ــن تـغـلــق أبــواب ـهــا
أمـ ــام ال ـن ــازح ــن ،ف ــي ح ــن «يــواصــل
النظام السوري استهدافه للمدنيني
واملـسـتـشـفـيــات وامل ـ ــدارس ،مــدعــومــا
من روسيا وإيران ،خالل مفاوضات
ج ـن ـيــف ال ـخ ــاص ــة بـ ـس ــوري ــا» .وق ــال
جـ ــاويـ ــش أوغ ـ ـلـ ــو إن ـ ــه فـ ــي ح ـ ــال لــم

