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سوريا

ّ
تركية

أن «أي اعتداء على أحد أبناء الحركة
املنضمني إليها أو ّ
مقارها هو بمثابة
إعــان قتال لن تتوانى «حركة أحــرار
الشام» في التصدي له وإيقافه مهما
تطلب مــن ق ــوة» .ول ــم يـحــل ذل ــك ّ دون
استمرار املعارك العنيفة (واملرشحة
مل ــزي ــد مـ ــن ال ـت ـس ـع ـي ــر) فـ ــي عـ ـ ــدد مــن
املـنــاطــق على ام ـتــداد محافظة إدلــب.
وانــدل ـعــت مــواج ـهــات بــن «ال ـن ـصــرة»
وم ـج ـم ــوع ــات ع ـ ـ ّـدة أبـ ــرزهـ ــا «ص ـق ــور
الـشــام» على مـحــاورعـ ّـدة ،مثل إحسم
ومرعيان في جبل الزاوية ،وقرب بلدة
بينني ،ومحيط منطقة معرة النعمان.
كذلك طالبت النصرة عناصر الجبهة
الشامية بتسليم مقارها وتمركزاتها
فـ ـ ــي عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن م ـ ـنـ ــاطـ ــق ريـ ـ ـ ــف ح ـلــب
الغربي .وتحدثت مصادر عن سيطرة
«الـنـصــرة» على كميات مــن صواريخ
تــاو مــن مـسـتــودع فــي بـلــدة الـحـلــزون
(ريف حلب الغربي) .وشهدت األخيرة
قـ ـي ــام عـ ـن ــاص ــر «ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» ب ــإط ــاق
ال ـ ـ ــرص ـ ـ ــاص ع ـ ـلـ ــى مـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن مــن
األه ــال ــي ،مــا أدى إل ــى مقتل متظاهر
وإصابة آخرين.

تقرير

طرح «مناطق آمنة»:
ترامب يدخل «السجال» السوري
ّ
ش ــك ــل ف ـشــل ال ـج ـه ــود األم ـي ــر ّك ـي ــة ـ
ال ــروس ـي ــة امل ـش ـتــركــة ال ـت ــي مــثـلـهــا
«اتفاق جنيف» ،في أيلول من العام
املاضي ،نقطة ّ
ّ
مفصلية في
تحول
املشهد الـســوري أفضت إلــى غياب
فعالية الدور األميركي ،في انتظار
وص ــول خـلـيـفــة بـ ــاراك أوب ــام ــا إلــى
البيت األبيض .وفيما تم التعويل
عـلــى مــؤتـمــر أسـتــانــة ال ــذي ُدعـيــت
إليه إدارة الرئيس دونــالــد ترامب
قبيل وصولها إلى البيت األبيض،
ع ـل ــى أن ت ـك ــون ف ــات ـح ــة الس ـت ـق ــراء
ال ـتــوجــه األم ـي ــرك ــي «ال ـج ــدي ــد» في
س ــوري ــا ،ج ــاء ال ـح ـضــور األمـيــركــي
ّ
ليؤجل الخطوة األميركية
الباهت
األول ــى .وبـعــد أقــل مــن يــومــن على
إنـ ـه ــاء أعـ ـم ــال أس ـت ــان ــة ،صـ ــدر عن
البيت األبـيــض أمــر تنفيذي حول
الـ ـسـ ـي ــاس ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة إلجـ ـ ـ ـ ــراءات
ال ـل ـجــوء وال ـه ـج ــرة ،يـتـضـمــن فـقــرة
تـنــص عـلــى «إن ـشــاء مـنــاطــق آمـنــة»
داخـ ـ ـ ـ ـ ــل س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا وفـ ـ ـ ـ ــي امل ـ ـنـ ــاطـ ــق
املحيطة.
األمـ ـ ــر ال ـت ـن ـف ـي ــذي الـ ـج ــدي ــد ،ال ــذي
تـضـ ّـمــن أول مــؤشــر واض ــح ضمن
سياسة ترامب املرتقبة تجاه امللف
ً
الـ ـس ــوري ،أث ــار ج ــدال دبـلــومــاسـيــا
واس ـ ـعـ ــا ،وس ــاق ــت ب ـع ــض وس ــائ ــل
اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ف ـ ـ ــي ت ـ ـف ـ ـس ـ ـيـ ــره ك ــدلـ ـي ــل
ع ـلــى زي ـ ــادة االنـ ـخ ــراط الـعـسـكــري
األميركي في سوريا ،فيما ّ
رحبت
دول إق ـل ـي ـم ـيــة ع ــدي ــدة ب ــامل ـش ــروع
ال ـ ـ ـ ــذي ت ـب ـن ـت ــه ه ـ ــي ن ـف ـس ـه ــا ق ـبــل
سنوات ،مثل تركيا وقطر.
وت ـ ـشـ ــرح الـ ـفـ ـق ــرة ال ـ ـتـ ــي تـتـضـمــن
اإلشـ ـ ــارة إل ــى امل ـنــاطــق اآلم ـن ــة أنــه
ً
«عمال بقرار وقف إجراءات اللجوء
لحملة الجنسية الـســوريــةُ ،ي ّ
وجه
وزير الخارجية بالتعاون مع وزير
الـ ــدفـ ــاع ،بــال ـع ـمــل خـ ــال  90يــومــا
منذ تــاريــخ ص ــدور ال ـقــرار ،إلعــداد
خـطــة لـتــوفـيــر مـنــاطــق آمـنــة داخــل
س ــوري ــا أو ف ــي امل ـنــاطــق امل ـج ــاورة
لـ ـه ــا ،ي ـس ـت ـط ـيــع ف ـي ـهــا امل ـه ـ ّـج ــرون
الـســوريــون انتظار تسوية عادلة،
مثل الـعــودة إلــى الــوطــن ،أو إعــادة
التوطني املحتملة إلى بلد ثالث».
وع ـلــى عـكــس الـطـبـيـعــة اإلجــرائ ـيــة
لــأمــر الـتـنـفـيــذي األس ــاس ــي ال ــذي
يطرح في أغلبه إجراءات للتضييق
على الهجرة واللجوء إلى الواليات
املتحدة ،فــإن تداعيات قــرار إنشاء
«مناطق آمـنــة» يجب النظر إليها
ضمن جملة مقارنة مختلفة ،تضع
ف ــي االعـ ـتـ ـب ــار ال ـط ـب ـي ـعــة ال ــراه ـن ــة
للمسارين السياسي والعسكري
لألزمة السورية ،وتموضع القوى
الفاعلة واملؤثرة فيها.
وق ـ ـ ــد ي ـ ـكـ ــون امل ـ ـن ـ ـظـ ــور ال ـح ـق ـي ـقــي
للخطوة األميركية التي لم تتجاوز

ب ـن ـص ـهــا ال ـح ــرف ــي «وضـ ـ ــع خ ـطــة»
إلنشاء تلك املناطق ،هو ما ّ
عبر عنه
الرئيس ترامب في مقابلة مع قناة
ـي» بـقــولــه إن «أوروبـ ــا
«أي ب ــي س ـ ً
ارتـكـبــت خ ـطــأ جسيمًا باستقبال
مــايــن الــاج ـئــن م ــن س ــوري ــا ...ال
ّ
أود أن ي ـح ــدث ذلـ ــك ه ـن ــا .ســأقـيــم
بالتأكيد مناطق آمنة في سوريا».
أي أنها خطوة ّ
مكملة لـقــرار الحد
م ــن عـ ــدد ال ــاج ـئ ــن وامل ـه ــاج ــري ــن،
تراعي االعتبارات اإلنسانية.
وم ــع الـتـسـلـيــم بـجــديــة تــرامــب في
طـ ــرحـ ــه لـ ـفـ ـك ــرة املـ ـن ــاط ــق اآلم ـ ـنـ ــة،
تظهر عدة تساؤالت ّ
مهمة ترتبط
ب ــآل ـي ــة وظ ـ ــروف ن ـج ــاح واش ـن ـطــن
فــي إنـفــاذ هــذه الـخـطــوة ،قــد يكون
أه ـم ـه ــا هـ ــو م ــوق ــع ت ـل ــك امل ـن ــاط ــق

ّ
سيتطلب إنشاء
مناطق آمنة تنسيقًا
عالي المستوى
مع موسكو

«داخــل ســوريــا» ،إذ يفرض الواقع
امل ـي ــدان ــي ال ـحــال ــي ث ــاث ــة خ ـي ــارات
على اإلدارة األميركية ،هي مناطق
سـ ـيـ ـط ــرة ق ـ ـ ـ ــوات «درع ال ـ ـف ـ ــرات»
وم ـنــاطــق سـيـطــرة «قـ ــوات ســوريــا
الديموقراطية» إلى جانب الحدود
األردن ـ ـيـ ــة م ــع الـ ـب ــادي ــة ال ـس ــوري ــة.
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا يـ ـبـ ـق ــى ال ـ ـخ ـ ـيـ ــار األخ ـ ـيـ ــر
هـ ــو األص ـ ـعـ ــب ل ــوج ـس ـت ـي ــا ،ل ـكــون
املـنـطـقــة ص ـحــراويــة وش ـبــه خالية
مــن التجمعات السكانية الــازمــة
لتأمني البنية التحتية والخدمات
ألي م ـخ ـيــم م ـف ـت ــرض ،ف ــإن ــه مـتــاح
ل ـج ـه ــة تـ ـ ـع ـ ــاون األردن ووج ـ ـ ــود
تغطية جوية من قــوات «التحالف
الـ ــدولـ ــي» ف ــي امل ـن ـط ـقــة .أمـ ــا خـيــار
مناطق سيطرة «قـســد» ،فسيكون
متاحًا من الجانب اللوجستي مع
وج ــود ق ــوات خــاصــة أمـيــركـيــة في
املنطقة ،غير أنه قد يلقى اعتراضًا
م ــن امل ـك ــون األس ــاس ــي ف ــي «ق ـســد»
وهو القوات الكردية ،لكون غالبية
ّ
املهجرين من أصول عربية.
ويـبـقــى خ ـيــار املـنـطـقــة ال ـحــدوديــة
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـسـ ـيـ ـط ــر عـ ـلـ ـيـ ـه ــا الـ ـ ـق ـ ــوات
املـ ــوال ـ ـيـ ــة ألنـ ـ ـق ـ ــرة ب ـ ــن ج ــرابـ ـل ــس
ً
وأع ــزاز ،وصــوال إلــى حــدود مدينة
ال ـبــاب ،هــو الـخـيــار األك ـثــر فعالية
وح ـس ــاس ـي ــة ل ـل ـج ــان ــب األم ـي ــرك ــي

ــارجية»
بدالء للمسؤولني الذين استقالوا.
إلـ ــى ذلـ ـ ــك ،أعـ ـل ــن ال ــرئ ـي ــس املـكـسـيـكــي
انريكي بينيا نييتو أنــه ألغى زيارته
لــواشـنـطــن .وكـتــب عـلــى صفحته عبر
موقع «تويتر»« :أبلغت البيت األبيض،
هذا الصباح ،أنني لن أحضر اجتماع
العمل املقرر الثالثاء».
وي ــأت ــي إع ــان بـيـنـيــا نـيـيـتــو ردًا على
دع ـ ــوة ن ـظ ـي ــره األمـ ـي ــرك ــي ،إلـ ــى إل ـغ ــاء
زيــارتــه امل ـق ـ ّـررة لـلــواليــات املـتـحــدة ،إن
كان يرفض دفع كلفة بناء الجدار بني
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البلدين .وقال ترامب في تغريدة على
مــوقــع «تــويـتــر» ،إن «الـعـجــز التجاري
األميركي مــع املكسيك يبلغ  60مليار
دوالر» ،واصفًا اتفاق التبادل الحر بني
الـبـلــديــن امل ـعــروف بــاســم «الـيـنــا» بأنه
ّ
«يعمل في اتجاه واحد ويكلف البالد
خسائر هائلة على مستوى الوظائف
والشركات».
وتـطـ ّـرق إلــى زي ــارة الرئيس املكسيكي
امل ـق ــررة لــواشـنـطــن ،بـعــد خـمـســة أي ــام،
ً
قائال« :إذا كانت املكسيك غير راغبة في

دفع ثمن بناء الجدار ،الضروري جدًا،
األفضل إلغاء الزيارة».
فسيكون من
ّ
وك ــان تــرامــب قــد وق ــع مــرســومــا يطلق
ب ـن ــاء هـ ــذا الـ ـج ــدار ع ـلــى الـ ـح ــدود بني
املـكـسـيــك والـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ،لــوقــف
ال ـه ـجــرة غ ـيــر ال ـشــرع ـيــة م ــن املـكـسـيــك.
وتزامن كالم ترامب مع وجود وزيري
ال ـخ ــارج ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــاد املـكـسـيـكـيــن
في واشنطن ،لإلعداد لزيارة الرئيس
املكسيكي.
(األخبار ،أ ف ب)

فـ ــي الـ ــوقـ ــت نـ ـفـ ـس ــه .إذ س ـت ـسـ ّـهــل
ت ــركـ ـي ــا ج ـم ـي ــع إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات إنـ ـش ــاء
امل ـن ـط ـقــة وخ ــدم ــات ـه ــا ال ـض ــروري ــة،
إل ــى جــانــب وجـ ــود شـبـكــة واسـعــة
مــن املـنـظـمــات وال ــوك ــاالت األممية
وغ ـ ـيـ ــر الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـمــل
ق ــرب ال ـح ــدود ،وبــإمـكــانـهــا تغطية
خدمات «املناطق» التي قد تنشأ.
وفي رد الفعل التركي األول ،أكدت
ال ـخــارج ـيــة أن أن ـق ــرة داف ـع ــت منذ
ال ـب ــداي ــة ع ــن ف ـك ــرة إق ــام ــة مـنــاطــق
آم ـ ـنـ ــة ،وأوضـ ـ ـ ــح املـ ـتـ ـح ــدث بــاســم
ال ـخــارج ـيــة ح ـســن مـفـتــي أوغ ـل ــو،
أن «املهم هو كيف ستكون نتائج
هذه الخطوة؟ وما هي املعلومات
والـتــوجـيـهــات ال ـتــي سـتـصــدر عن
املـ ــؤس ـ ـسـ ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة فـ ــي ه ــذا
الشأن؟».
غير أن التحديات التي قد تواجه
هــذا الخيار ليست باألمر السهل،
إذ إن املنطقة ما تزال غير مستقرة
ع ـل ــى الـ ـج ــان ــب املـ ـي ــدان ــي فـ ــي ظــل
االشتبكات مع «داعش» في الباب،
ويحتاج قــرار العمل ضمنها إلى
تنسيق عالي املستوى مع الجانب
الـ ـ ـ ــروسـ ـ ـ ــي ،ومـ ـ ـ ــن خـ ـلـ ـف ــه دمـ ـش ــق
وطـ ـه ــران ال ـل ـتــان ت ـص ــران ع ـلــى أن
القوات التركية هي قوات غازية.
وب ــرغ ــم ال ـت ـف ــاه ـم ــات ال ـت ــي تـجـمــع
م ــوس ـك ــو وأن ـ ـق ـ ــرة ،وتـ ـس ـ ّـه ــل عـمــل
األخـيــرة ضمن األراض ــي السورية،
غـ ـي ــر أن إن ـ ـشـ ــاء «م ـن ـط ـق ــة آمـ ـن ــة»
سـ ـيـ ـك ــون خ ـ ـ ـ ــارج تـ ـل ــك امل ـ ـعـ ــادلـ ــة،
وس ـي ـت ـط ـل ــب إع ـ ـ ـ ــادة فـ ـت ــح قـ ـن ــوات
الـحــوار مــع موسكو بما سيحمله
ذلـ ــك م ــن ن ـق ــاط إض ــاف ـي ــة ف ــي ملف
ال ـت ـس ــوي ــة الـ ـس ــوري ــة وغ ـي ــره ــا مــن
ملفات عالقة بني البلدين .وأشارت
موسكو في معرض تعليقها على
الـقــرار األمـيــركــي ،إلــى أن واشنطن
«لــم تنسق أي خطط معها إلقامة

م ـنــاطــق آم ـن ــة ،داع ـي ــة ت ــرام ــب إلــى
«دراسـ ـ ــة ال ـع ــواق ــب املـحـتـمـلــة لـهــذا
القرار» .وقد تكون مهلة الـ 90يومًا
إلق ـ ــرار ال ـخ ـطــة م ــدروس ــة بـعـنــايــة،
لتحيل الحسم بهذا املوضوع إلى
ما بعد محادثات جنيف املرتقبة،
ومـ ـع ــرف ــة مـ ــا س ـي ـن ـج ــم ع ـن ـه ــا مــن
تطورات على ضوء تفاهم أستانة
األخير.
وب ـ ـم ـ ـعـ ــزل ع ـ ــن الـ ـتـ ـكـ ـهـ ـن ــات ح ــول
مصير الخطوة األول ــى فــي العهد
األم ـي ــرك ــي «الـ ـج ــدي ــد» ،فــإن ـهــا من
ً
ّ
دون ش ــك س ـت ـشــكــل ح ــام ــا مهمًا
لعودة الالعب األميركي إلى امللعب
الـســوري بشكل مباشر ،وستتيح
ّ
املجمدة مع
له فتح قنوات التواصل
الجانب الروسي ونقاش التعاون
فــي مجال مكافحة اإلره ــاب ،التي
تـ ـع ــد املـ ـ ـح ـ ــور ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ل ــوع ــود
ترامب االنتخابية حول سوريا.

ُي ّ
وجه وزير
الخارجية
بالتعاون مع وزير
الدفاع ،بالعمل
خالل  90يومًا،
إلعداد خطة
لتوفير مناطق
آمنة (أ ف ب)

