األربعاء  20أيلول  2017العدد 3279

العالم

11

سوريا

«تصعيد توتر» بين دمشق وأنقرة

مغامرة «جهادية» في حماة

ال ـكــرديــة ،وتـحــديـدًا «ح ــزب االتـحــاد
ال ـ ـكـ ــردس ـ ـتـ ــانـ ــي» (ب ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة ج ــال
الـ ـط ــالـ ـب ــان ــي) ،و«حـ ــركـ ــة ال ـت ـغ ـي ـيــر»
(بـ ــرئـ ــاسـ ــة عـ ـم ــر سـ ـي ــد ع ـ ـلـ ــي) ف ـقــد
تـ ـف ــاج ــأت مـ ــن «وق ـ ــاح ـ ــة الـ ـب ــرزان ــي،
ّ
وتخليه عــن حلم األم ــة مقابل حلم
الـعــائـلــة» ،بــوصــف مـصــدر سياسي
ّ
كـ ـ ــردي ،ال ـ ــذي أك ـ ــد ف ــي ح ــدي ـث ــه إل ــى
«األخبار» ،أن «القوى الكردية وافقت
ع ـل ــى املـ ـض ــي ق ــدم ــا ف ــي االس ـت ـف ـتــاء
مـقــابــل بـنــاء دول ــة ،ال تسليمها آلل
البرزاني».
وبــالــرغــم م ــن تـسـلـيــم مـعـظــم الـقــوى
الـكــرديــة أمــرهــا إلــى الـبــرزانــي ،نظرًا
إلى وعوده بتحقيق «حلم الدولة»،
ّ
فإن التخلي عن املضي في ركبه بدأ
شيئًا فشيئًا ،خـ ّ
ـاصــة بعد اطالعها
على تفاصيل الصفقة ،التي رفضها
الـ ـعـ ـب ــادي إلـ ــى ج ــان ــب ت ـل ــك الـ ـق ــوى.
وإن كـ ـ ــان اإلجـ ـ ـم ـ ــاع الـ ـح ــاص ــل فــي
الـبــرملــان ال ـكــردي عـلــى ال ـتــزام موعد
االسـتـفـتــاء ،ال ــذي يـشــي بــأن األك ــراد
في طريقهم إلى إجرائه ،فإن مصادر
ّ
كـ ــرديـ ــة عـ ـ ـ ّـدة تـ ــؤكـ ــد ّأن االس ـت ـف ـت ــاء
«لـ ــن ي ـح ـص ــل» ،وتـ ـت ــرق ــب ال ـتــأج ـيــل
الساعات األخـيــرة» ،ذلك
كـ «مفاجأة
ُ
أن «الوعد الذي قطع في بغداد ،من
قبل الوفد الكردي ،يقضي بتأجيله،
أو مقاطعته (إن حصل)».

«دفاتر شروط» اإللغاء

أع ـ ـ ـ ـ ّـد الـ ـ ـب ـ ــرزان ـ ــي أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن «دفـ ـت ــر
ش ـ ـ ـ ــروط» ل ـت ــأج ـي ــل االسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء أو
إل ـ ـ ـغـ ـ ــائـ ـ ــه .بـ ـعـ ـضـ ـه ــا ك ـ ـ ـ ــان أح ـ ـ ـ ــادي
الجانب ،فيما األخــرى مشتركة مع
الـ ـق ــوى الـ ـك ــردي ــة .م ـن ـت ـصــف الـشـهــر
امل ــاض ــي ،زار وف ــد ك ــردي الـعــاصـمــة
العراقية ،حيث جــال على القيادات
والـ ـق ــوى امل ـخ ـت ـل ـفــة ،ط ــارح ــا خـطــوة
االستفتاء ،ومبديًا ّ
تمسكه بالحوار
مع الحكومة املركزية إلنهاء األزمة.
وتنقل مصادر سياسية عراقية في
حــديـثـهــا إل ــى «األخـ ـب ــار» ،أن الــوفــد
ط ـلــب م ــن ال ـح ـكــومــة تـنـفـيــذ الـنـقــاط
اآلتـ ـي ــة ،ب ـه ــدف تــأج ـيــل االس ـت ـف ـتــاء،
وهي:
1ـ ّ
تسدد الحكومة املركزية موازنات
اإلقليم من  2013لغاية .2017
 2ـ ـ ـ ت ـســديــد رواتـ ـ ــب م ـقــات ـلــي ق ــوات
«البيشمركة».
 3ـ اإلسراع في تطبيق «املادة »140
بشكل حاسم،
من الدستور العراقي،
ٍ
ع ـل ــى أن تـ ـك ــون املـ ـن ــاط ــق امل ـت ـن ــازع
عليها من ّ
حصة «اإلقليم».
 4ـ أن تـكــون املـفــاوضــات بــن بغداد
وأربـيــل ،برعاية «أممية» ،وضمانة
منها.
 5ـ ـ إقـ ــرار ال ـبــرملــان ال ـعــراقــي قــانــونــا
ي ـم ـن ــح أربـ ـ ـي ـ ــل ال ـ ـحـ ــق ف ـ ــي ت ـص ــدي ــر
ّ
بالتصرف
ويخولها
النفط والغاز،
ّ
في عائداته ،مع الحفاظ على حقها
ف ــي امـ ـت ــاك ال ـ ـثـ ــروات ال ـن ـف ـط ـيــة فــي
«اإلقليم».
 6ـــ يـ ّ
ـؤج ــل االس ـت ـف ـتــاء ملـ ـ ّـدة عــامــن،
ّ
وإذا أخلت بغداد ّفي تنفيذ املطالب،
فـسـيـكــون م ــن ح ــق ال ـب ــرزان ــي إع ــان
«الدولة الكردية».
لم توافق بغداد على هــذه املطالب،
وات ـ ـفـ ــق ال ـ ـطـ ــرفـ ــان عـ ـل ــى اس ـت ـك ـم ــال
املفاوضات ،والتشديد على تأجيل
االسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء ،ب ـع ــد ت ـش ـك ـيــل «ل ـج ــان
لتعميق الحوار» بني بغداد وأربيل.
املـشـهــد امل ـتــداخــل مـحـلـ ّـيــا وإقـلـيـمـ ّـيــا
ف ــي ك ــردس ـت ــان ،ق ــد ي ـك ــون مـســاهـمــا
فــي إعــان «دول ــةٍ كــرديــة» تموت في
ـوات مـ ـع ــدودة ،عـلــى غ ــرار دول ــة
س ـن ـ ٍ
مـهــابــاد (مـنـتـصــف ال ـقــرن املــاضــي)،
شؤم ملأسا ٍة كردية
أو ستكون نذير
ٍ
ـال ع ــراق ـ ٍّـي ـ ـ ـ ك ــردي،
ج ــدي ــدة ،واق ـت ـت ـ
مــن أج ــل م ـشــروع ٍ ّ
«أمـ ــة» ت ـحـ ّـول إلــى
مشروع عائلة.

فيما تواصل أنقرة حشد قواتها في المناطق الحدودية ،تمهيدًا لبدء تنفيذ «اتفاق خفض التصعيد» في إدلب،
ّ
دشنت «جبهة النصرة» بالشراكة مع «الحزب اإلسالمي التركستاني» معركة جديدة في ريف حماة الشمالي .المعركة تبدو أشبه
بـ«عملية انتحارية» في ظل واقع ميداني يصب في مصلحة الجيش السوري .وبدا الفتًا أن دمشق رأت في المعركة مناسبة
جديدة إلعادة فتح «نار التصريحات» على أنقرة ودورها في الحرب السورية بأكملها
صهيب عنجريني
ريــف حماة الشمالي مـسـ ٌ
ـرح ملغامرة
«ج ـ ـهـ ـ ّ
ـاديـ ــة» جـ ــديـ ــدة .املـ ـع ــرك ــة ال ـتــي
ّ
شنتها «جبهة الـنـصــرة» بالتحالف
مع «الحزب اإلسالمي التركستاني»
وم ـج ـمــوعــات أخ ـ ــرى ت ـحــت اسـ ــم «يــا
عباد الله اثبتوا» بدت أشبه بمحاولة
يائسة للهروب إلى األمام.
ُ ّ
مـ ـ ــن ح ـ ـيـ ــث املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدأ ،ت ـ ـ ــذك ـ ـ ــر املـ ـع ــرك ــة
بمحاوالت مشابهة سبق لـ«النصرة»
وامل ـ ـج ـ ـم ـ ــوع ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــال ـ ـفـ ــة م ـع ـه ــا
أن خ ــاضـ ـتـ ـه ــا ّإبـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـع ـ ــارك ح ـلــب
ّ
الحاسمة .لكن فوارق جوهرية كبرى
تفرض نفسها بني مـحــاوالت األمس
ّ
ومحاوالت اليوم ،سواء في ما يتعلق
بحجم الـهـجــوم ومفاعيله ،أو عديد
املهاجمني وزخ ــم اإلم ـ ــدادات .ويمكن
رد هذه الفوارق إلى أسباب ّ
ّ
عدة ،على
ّ
رأسها تغير املعطى اإلقليمي بأكمله،
واسـ ـت ــدراج أن ـقــرة إل ــى االن ـخ ــراط في
لعبة «رعــايــة خفض التوتر» في ظل
تـنــامــي امل ـخــاوف الــوجــوديــة التركية
ّ
الكردية في الشمال.
من تصاعد القوة
ول ــن ي ـكــون مـسـتـغــربــا إذا م ــا أفـضــت
معارك الريف الحموي في خواتيمها
إل ـ ـ ــى نـ ـت ــائ ــج مـ ـع ــاكـ ـس ــة ل ـط ـم ــوح ــات
«النصرة» وأفرزت انحسارًا لسيطرة
األخـ ـي ــرة وت ــراج ـع ــا ن ـحــو ري ــف إدل ــب
الـ ـجـ ـن ــوب ــي ،عـ ـل ــى ن ـ ـحـ ـ ٍـو مـ ـم ــاث ــل ملــا
ّ
الكليات الشهيرة في
أفــرزتــه مـعــارك
ّ
حلب قبل قرابة عام .وتتعزز حظوظ
ه ــذا الـسـيـنــاريــو بــالـنـظــر إل ــى الــواقــع
امليداني الذي ّ
كرسه الجيش السوري
وحلفاؤه في خالل العام الحالي.
وال ي ـم ـكــن ف ـصــل تـ ـح ـ ّـرك «ال ـن ـص ــرة»
وحلفائها في ريف حماة الشمالي عن
ُمخرجات «أستانا  »6التي ُ
تعد (حال
تـطـبـيـقـهــا ف ـع ـلـ ّـيــا) بــالـتـضـيـيــق على
الفرع السوري لتنظيم «القاعدة» في
محافظة إدلب وفرض عزلة جغرافية
مـ ـت ـ ّ
ـدرج ــة ع ـل ـي ـ ّـه .وك ــان ــت ال ـه ـج ـمــات
األولى التي شنتها املجموعات أمس
ّ
قد مكنتها من تحقيق اختراقات على
غير محور (الطليسية ،التلة السوداء،
الـقــاهــرة) ،قبل أن ينجح الجيش في
امتصاص الهجوم واسـتـعــادة نقاط
عدة كان قد انسحب منها.
وت ـ ـجـ ـ ّـددت االش ـت ـب ــاك ــات مـ ـس ـ ً
ـاء بـمــا
يشي برغبة «النصرة» باستحضار
سيناريو «املعارك الليلية» ومحاولة
تحقيق اختراقات كبرى على عدد من
املحاور ،وال ّ
سيما محور مدينة معان
االسـتــراتـيـجـيــة فــي الــريــف الشمالي.
وك ـ ــان ـ ــت وك ـ ــال ـ ــة األن ـ ـ ـبـ ـ ــاء الـ ـس ــوري ــة
ّ
الرسمية «سانا» قد نقلت عن مصدر
ع ـس ـك ــري ت ــأكـ ـي ــده أن «وحـ ـ ـ ـ ــدات مــن
الـجـيــش الـعــربــي ال ـســوري بالتعاون
مع القوات الرديفة تصدت ملحاوالت
تسلل مجموعات إرهابية من تنظيم
ج ـب ـه ــة الـ ـنـ ـص ــرة ع ـل ــى ع ـ ــدة م ـح ــاور
فـ ــي ريـ ـ ــف حـ ـمـ ــاة الـ ـشـ ـمـ ــالـ ــي» .وبـ ــدا
الف ـت ــا ح ــرص ال ــوك ــال ــة ع ـلــى اإلشـ ــارة
إلـ ــى «ارت ـ ـبـ ــاط الـ ـح ــزب الـتــركـسـتــانــي
باستخبارات نظام (الرئيس التركي
رجب طيب) أردوغان».
وال تبدو اإلش ــارة مستغربة فــي ّ
حد
ّ
ّ
سوريًا
ذاتـهــا ،لكنها تعكس إص ــرارًا
ـاب ع ــال ــي ال ـل ـه ـجــة ف ــي ّمــا
ع ـل ــى خـ ـط ـ ٍ
ي ـخ ــص أنـ ـ ـق ـ ــرة ،مـ ــن دون أن ي ـت ــأث ــر

ال ـخ ـط ــاب ب ـك ــون األخـ ـي ــرة «ضــام ـنــا»
الت ـ ـ ـفـ ـ ــاقـ ـ ــات «خ ـ ـف ـ ــض الـ ـتـ ـصـ ـعـ ـي ــد».
ويـ ـكـ ـتـ ـس ــب ه ـ ـ ــذا ال ـت ـف ـص ـي ــل أه ـم ـي ــة
خـ ــاصـ ــة ف ـ ــي ظ ـ ــل مـ ـعـ ـل ــوم ــات وردت
إل ــى «األخـ ـب ــار» عــن ل ـقــاء أم ـنــي جمع
مـســؤولــن رفـيـعــن (س ــوري وتــركـ ّـي)
قبل انعقاد «أستانا» ّ
بأيام ،وبمظلة
روس ـ ّـي ــة .وأفـ ــادت م ـصــادر «األخ ـبــار»
ّ
ّ
ب ــأن «ال ـتــوتــر خـ ّـيــم عـلــى الـلـقــاء الــذي
ح ـ ـفـ ــل بـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــادل االت ـ ـ ـهـ ـ ــامـ ـ ــات ب ــدع ــم
اإلرهاب».
ووفقًا للمصادر ،فقد هاجم املسؤول
األمـ ـ ـن ـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري الـ ـ ـ ـ ــدور الـ ـت ــرك ــي،
ّ
وتمسك باتهام أنقرة بـ«دعم إرهابيي

ال يمكن فصل ّ
تحرك
ُ«النصرة» وحلفائها عن
مخرجات «أستانا »6

الـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزب ال ـت ــرك ـس ـ ّت ــان ــي
وغيرهما من املجموعات املسلحة»،
ف ـي ـمــا ّ
رد امل ـ ـسـ ــؤول ال ـت ــرك ــي بــات ـهــام
دمشق بـ«إيواء إرهابيي حزب العمال
الـكــردسـتــانــي ومــواص ـلــة دعـمـهــم بال
ه ــوادة» .ومــن شــأن هــذه األ ًنـبــاء حال
ّ
صحتها أن تــوضــح حقيقة مفادها
أن ال ـت ــواف ـق ــات ال ـت ــي أفـ ــرزهـ ــا م ـســار
«أسـتــانــة» ال تعني «خـفــض التوتر»
بــن دمـشــق وأن ـق ــرة ،بـقــدر مــا تعكس
ح ـج ــم ال ـض ـغ ــوط ــات الـ ـت ــي ّأدت إل ــى
ت ـت ــوي ــج املـ ـ ُس ــار ب ــات ـف ــاق ــات مـتـتــالـيــة
مــا زال أحــدث ـهــا (ات ـف ــاق إدلـ ــب) تحت
االختبار .وعلى هذا الصعيد ،واصلت
في أحد أحياء مدينة درعا قبل أيام (أ ف ب)

أن ـق ــرة ح ـشــد ال ـت ـع ــزي ــزات الـعـسـكــريــة
في املناطق الحودية تمهيدًا لـ«عمل
شيء مــا» .وقالت وكالة «األناضول»
ال ـتــرك ـيــة إن «الـ ـق ــوات ال ـتــرك ـيــة ب ــدأت
ب ـن ـقــل الـ ـتـ ـع ــزي ــزات ال ـع ـس ـكــريــة ال ـتــي
وص ـل ــت والي ـ ــة ه ــات ــاي يـ ــوم االث ـن ــن،
إلـ ــى وح ــدات ـه ــا ال ـعــام ـلــة ف ــي ال ـن ـقــاط
الـ ـح ــدودي ــة م ــع س ـ ــوري ـ ــا» .وبـحـســب
الوكالة فإن «التعزيزات التي انطلقت
أمــس مــن قـضــاء لــوال بــورغــاز بوالية
قرقلر إيلي ،وصلت عبر القطار إلى
محطة قضاء إسكندرون في هاتاي».
ُ َ
و«ت ـن ــق ــل ال ـت ـعــزيــزات امل ـكــونــة م ــن 30
عربة عسكرية إلى النقاط الحدودية،
وسط إجراءات أمنية مشددة» .ورغم
أن ه ـ ــذه الـ ـتـ ـح ــرك ــات تـ ـب ــدو ت ـم ـه ـي ـدًا
لتطبيق ات ـفــاقــات «أس ـتــانــا  »6التي
ضـ ّـمــت أج ـ ـ ً
ـزاء م ــن إدل ــب إل ــى مناطق
«خـفــض التصعيد» ،غير أن مصدرًا
ّ
ّ
ّ
سوريًا أكد لـ«األخبار» أن
دبلوماسيًا
«ه ــذا ال يغير مــن حقيقة أن الجيش
الـتــركــي يحتل أراض ــي سـ ّ
ـوريــة» (في
إشـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى ال ـ ـقـ ــوات ال ـت ــرك ـي ــة ال ـتــي
احتلت أج ـ ً
ـزاء واسـعــة مــن ريــف حلب
تحت ستار عملية «درع الفرات»).
ّ
وقـ ـ ـ ـ ــال امل ـ ـ ـصـ ـ ــدر إن «تـ ـ ـل ـ ــك الـ ـ ـق ـ ــوات
ستندحر فــي نهاية امل ـطــاف ،شأنها
شـ ـ ــأن أي ق ـ ـ ــوات أج ـن ـب ـي ــة أخ ـ ـ ــرى لــم
تدخل باالتفاق مع الحكومة السورية
الـشــرعـ ّـيــة» .وتعليقًا على دور أنقرة
امل ـف ـتــرض بــوصـفـهــا أح ــد الـضــامـنــن
الت ـف ــاق ــات «خ ـف ــض ال ـت ـص ـع ـيــد» ،قــال
ّ
امل ـص ــدر إن «م ــن امل ـب ـكــر ال ـح ـكــم على
هــذ الـ ــدور ،وح ـتــى اآلن مــا زال نظام
(الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــي رج ـ ـ ـ ــب طـ ـي ــب)
أردوغان يلعب دور راعي اإلرهابيني،
ً
ومـســؤوال عــن التصعيد ،ال مساهمًا
في خفضه».

بغداد تطلق
عمليات غرب األنبار
أط ـلــق رئ ـيــس ال ـ ــوزراء ال ـعــراقــي حيدر
العبادي ،أمــس ،سلسلة عمليات غرب
األن ـب ــار ،ت ـهــدف فــي مــرحـلـتـهــا األول ــى
ّ
إل ــى اسـتـعــادة قـضــاء عـنــه ،مــؤك ـدًا أنــه
«س ـي ـك ــون ل ـنــا م ــوع ــد آخ ــر م ــع نصر
جــديــد» .بــدورهــا ،أعلنت وزارة الدفاع
أي ـ ـضـ ــا ،ان ـ ـطـ ــاق «ع ـم ـل ـي ــة ع ـس ـكــريــة
واسعة لتحرير مدينة عنه» ،وقال نائب
قائد «العمليات املشتركة» عبد األمير
رش ـيــد يــارال ـلــه ،إن «الـعـمـلـيــة انطلقت
وتـهــدف إلــى تحرير منطقة الريحانة
وقضاء عنه من داعش».
ولـ ـف ــت رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس قـ ـض ــاء عـنــه
ع ـبــد ال ـكــريــم ال ـع ــان ــي ،إل ــى أن ال ـق ــوات
األمنية «فتحت ممرات آمنة (إلجــاء)
املــدن ـيــن» ،فــي وق ـ ٍـت نـقـلــت فـيــه وكــالــة
ضابط في قيادة
«فــرانــس بــرس» عن
ٍ
«عمليات األن ـبــار» ،تــأكـيــده «اسـتـعــادة
ناحية الــريـحــانــة» ،الــواقـعــة شــرق عنه.
ويمثل قضاء عنه ومنطقة الريحانة،
أبرز معاقل «داعش» غرب العراق ،بعد
مدينة الحويجة في محافظة كركوك،
شمالي بغداد .وتأتي الحملة الجديدة
بعد أيام من هجوم خاطف استعادت
م ــن خ ــال ــه الـ ـق ــوات ال ـع ــراق ـي ــة منطقة
عـكــاشــات ،غــربــي األن ـب ــار ،مــن قبضة
التنظيم .ويسيطر التنظيم على مدن
ً
راوه ،والقائم ،وعنه في األنبار ،فضال
ع ــن ق ـض ــاء ال ـح ــوي ـج ــة ف ــي مـحــافـظــة
كــركــوك ،والشطر الشرقي من قضاء
الشرقاط في محافظة صالح الدين.
(األخبار)

