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العالم

سوريا
ّ
احتلت منبج صدارة أحاديث ما بعد الزيارة األميركية إلى أنقرة ،والتي أتت على وقع التهديدات التي تعصف بتوازنات السنوات
الماضية في الشمال السوري .الصلح التركي ـ األميركي سوف يظل رهينة الخطوات المقبلة للبلدين ،وهو ما سيجعل العيون
تراقب التغيرات على األرض ،في انتظار تبلور موقف دمشق وحلفائها ،ومآل عالقتهم مع «الوحدات» الكردية

أنقرة تقبل مهلة جديدة لوعود واشنطن:

«شراكة جديدة» ...مفتاحها منبج
ن ـج ــح وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األم ـي ــرك ــي
ريكس تيلرسون ،خالل زيارته أنقرة،
في كسب مهلة جديدة لتنفيذ وعود
ق ـط ـع ـت ـهــا بـ ـ ــاده ل ـت ــرك ـي ــا م ـن ــذ عـهــد
إدارة باراك أوباما ،بسحب «وحدات

حـمــايــة ال ـش ـعــب» ال ـكــرديــة م ــن كــامــل
املناطق التي تسيطر عليها غرب نهر
ال ـفــرات ،وعـلــى رأسـهـ ُـا مدينة منبج.
الوعد األميركي الذي قطع قبل عبور
«ال ــوح ــدات» ســد تـشــريــن مطلع عــام

ّ
متجددة :لحرب ضد إيران في سوريا
دعوات أميركية
في ضوء التوترات األخيرة في شرق نهر الفرات ،ومالبسات إسقاط الطائرة اإلسرائيلية من قبل
الدفاعات الجوية السورية ،ارتفعت بعض أصوات األميركيني املتشددين تجاه إيران ،منادية بضرورة
الدفع نحو مواجهة ضدها في سوريا.
الكاتب بن أرمبرستر ،يشير في تقرير نشره على موقع «لوبلوغ» االلكتروني ،بعنوان «املحافظون
الجدد يدعون إلى الحرب ضد إيران في سوريا بعد الضربات اإلسرائيلية» ،إلى ّأن «مؤسسة الدفاع عن
ّ
الديموقراطيات» املعروفة بأنها كانت من أبرز املعارضني لالتفاق النووي مع إيران والداعني إلى تغيير
النظام فيها ،كانت من بني أوائل تلك األصوات عبر باحثيها ورئيس مجلس إدارتها ،مارك دوبويتز،
ً
ليعود املستشار السابق في املؤسسة ريتشارد غلودبيرغ ،ويكتب مقاال في صحيفة «نيويورك بوست»،
ّ
يقول فيه إنه «حان الوقت لترامب ،لكي يعيد تأسيس قوة ردع عسكرية قوية ضد التوسع اإليراني ،وذلك
ّ
بالتعاون الوثيق مع الحلفاء اإلقليميني» .في مقابل ذلك ،يلفت أرمبرستر إلى أن على الرئيس دونالد
ّ
املضي في خيار كهذا ،أن «يستعد ملجموعة من الردود املحتملة من إيران ،وخاصة عن طريق
ترامب ،قبل
وكالئها في العراق وسوريا ولبنان» .ويلفت إلى أن عددًا من مسؤولي إدارة ترامب كان قد دفع بالفعل إلى
مواجهة إيران عسكريًا في سورياّ ،
ولكن مسؤولني آخرين ،ومن بينهم وزير الدفاع األميركي جايمس
ُ ِّ
ماتيس ،الذي رغم قوله سابقًا إن النظام اإليراني يشكل أكبر تهديد تواجهه الواليات املتحدة« ،عارضوا
فتح جبهة أوسع ضد إيران ووكالئها في جنوب شرق سوريا» ،على اعتبار أن تلك الخطوة «محفوفة
باملخاطر ...ويمكنها أن تقود الواليات املتحدة إلى مواجهة خطيرة مع إيران».
ويضيف أرمبرستر أن «معهد أميركان انتربرايز الذي ُي ُّ
عد حصنًا للمحافظني الجدد ،والذي ساعد
ّ
الرئيس جورج بوش على الترويج لحرب العراق ،طرح بدوره ورقة بحثية تدعو إلى حرب سرية ضد
إيران في سوريا».

 ،2016نحو أط ــراف منبج الشرقية،
بـ ـق ــي ن ـق ـط ــة م ـف ـص ـل ـي ــة ف ـ ــي م ـل ـف ــات
الخالف بني أنقرة وواشنطن .وظهر
ذلـ ــك م ــن خـ ــال ت ـكــريــس ال ــوزي ــري ــن،
تـيـلــرســون ون ـظ ـيــره ال ـتــركــي مــولــود
ّ
جــاويــش أوغـلــو ،جــل تصريحاتهما
ّ
أمــس عنه ،على أن يكون حله البند
األول ف ــي «ش ــراك ــة ج ــدي ــدة» تنتظر
خطوات بناء ثقة ،يفترض أن يبدأها
ال ـج ــان ــب األمـ ـي ــرك ــي ،ع ـل ــى اع ـت ـب ــاره
أخ ـل ــف وعـ ـ ــده ح ـت ــى ُاآلن .تـفــاصـيــل
زيــارة تيلرسون التي أعـ ّـد لها كثيرًا
ف ــي أن ـق ــرة ،عـكـســت غ ـيــاب الـثـقــة بني
ال ـط ــرف ــن؛ فـبـعــد اج ـت ـمــاع غ ــاب عنه
املـ ـت ــرجـ ـم ــون أول مـ ــن أمـ ـ ـ ــس ،خ ــرج
ب ـيــان مـشـتــرك عــن وزارتـ ــي خــارجـيــة
البلدين ،منعًا لوقوع أي التباس أو
تـحــريــف .وك ــان التفصيل األب ــرز في
هــذا الـبـيــان فــي الـشــأن ال ـســوري ،هو
توافق الطرفني على وحدة األراضي
الـســوريــة واستقاللها ،وعـلــى رفض
ل ـع ـم ـل ـيــات ال ـت ـغ ـي ـيــر ال ــدي ـم ــوغ ــراف ــي،
رغـ ــم ال ـت ـبــايــن امل ـح ـت ـمــل ف ــي تجيير
هــاتــن الـعـبــارتــن وف ــق مصلحة كل
منهما .وبينما أكد تيلرسون ،خالل
م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي ،أن ب ـ ــاده س ــوف
ت ـع ـطــي األولـ ــويـ ــة لـتـنـفـيــذ وع ــوده ــا
فــي منبج ،لفت جــاويــش أوغـلــو إلى
أن ال ــزي ــارة ت ـمـ ّـهــد ل ـع ــودة ال ـعــاقــات
بني البلدين إلــى وضعها الطبيعي،
ع ـل ــى أن ي ـب ـقــى ذلـ ــك رهـ ــن «تـحـقـيــق
بـ ـع ــض الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوات» م ـ ــن الـ ـط ــرف ــن.
ووفق ما رشح عن مصادر مسؤولة

فــي تسريبات لوسائل اإلع ــام ،فقد
حملت الــزيــارة عروضًا متبادلة من
الـطــرفــن ،مــن دون أن يـجــري بـ ّـت ّ
أي
منها مباشرة .العرض الذي خرجت
بعض تفاصيله للعلن ،والذي قدمته
أن ـق ــرة ،يـقـضــي بـسـحــب «ال ــوح ــدات»
الكردية من منبج نحو شرق الفرات،
ع ـلــى أن تـتـمــركــز ف ــي املـنـطـقــة ق ــوات
ت ــرك ـي ــة وأمـ ـي ــركـ ـي ــة .ون ـق ـل ــت وك ــال ــة
«رويترز» عن مسؤول تركي قوله إن
الواليات املتحدة بصدد دراســة هذا
ّ
الطرح الــذي تسلمه تيلرسون .وبدا
الفتًا أن الغائب األبرز عن مخرجات
الزيارة ـ املعلنة ـ كان منطقة عفرين.
ورغ ــم أن «ال ــوح ــدات» ال ـكــرديــة تــرى
أول ــوي ــة ال ـت ـهــدئــة ه ـن ــاك ع ـلــى بــاقــي
املناطق املتوترة ،فقد أظهر الجانب
األم ـيــركــي اهـتـمــامــه بــاملـنــاطــق الـتــي
ت ـح ـت ـضــن قـ ــواتـ ــه ال ـع ـس ـك ــري ــة ف ـقــط،
ب ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـم ــاش ــى وس ـ ـيـ ــاس ـ ـتـ ــه الـ ـت ــي
ات ـب ـع ـهــا خـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات امل ــاض ـي ــة.
الغياب األمـيــركــي عــن عفرين سوف
يـ ـع ــزز ف ـ ــرص الـ ـتـ ـع ــاون ب ــن دم ـشــق
و«الـ ــوحـ ــدات» ال ـكــرديــة ،ال سـيـمــا أن
ّ
خ ــط اإلم ـ ــداد الــوح ـيــد نـحــو املنطقة
الخاضع لسيطرة القوات الحكومية،
ال يزال ناشطًا.
وفـ ــي م ـقــابــل ال ـج ـف ــاء ال ـت ــرك ــي تـجــاه
ال ـض ـيــف األم ـي ــرك ــي ،ح ــرص األخ ـيــر
ع ـلــى احـ ـت ــواء ال ـح ـســاس ـيــة الـتــركـيــة
بهدف تقليص املسافة بني البلدين،
م ـش ـي ـرًا ف ــي حــدي ـثــه ال ـص ـحــافــي إلــى
أن بـ ـ ــاده س ـت ـع ـمــل ع ـل ــى اس ـت ـك ـمــال

ت ـن ـف ـي ــذ وعـ ـ ــودهـ ـ ــا ،عـ ـل ــى أن يـشـمــل
ال ـت ـعــاون مــع أن ـقــرة «جـمـيــع مناطق
ال ـش ـمــال ال ـس ــوري فــي إط ــار تنسيق
وثـيــق ،مــع العمل على تقديم الدعم
الـ ـ ــازم مل ـبــاح ـثــات ج ـن ـي ــف ...وب ـهــذه
الـطــريـقــة يـتــم ضـمــان تــوفـيــر حماية
دائـمــة للحدود التركية» .ولــم يهمل
تيلرسون شكر أردوغ ــان على «كــرم
الـضـيــافــة» خ ــال اجـتـمــاع أول أمــس
امل ـ ـ ـطـ ـ ـ ّـول ،م ـض ـي ـفــا أنـ ـ ــه عـ ـ ــرض عـلــى
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي ج ـم ـلــة اق ـت ــراح ــات
بشأن كيفية حل القضايا الخالفية

مكابرة إسرائيلية :ربحنا المعركة ...وإن خسرناها
الواضح أن الرد
السوري كان خارج
كل التوقعات
المفترضة إسرائيليًا
(أ ف ب)

يحيى دبوق
ل ــم تـنـتــه ت ــداعـ ـي ــات ،وك ــذل ــك دالالت،
تـصــدي الــدفــاعــات الـجــويــة الـســوريــة
لالعتداءات اإلسرائيلية فجر السبت
املاضي ،وربما أيضًا لن تنتهي .من
نــاحـيــة ت ــل أب ـي ــب ،ه ــي مــؤشــر حسي
عـ ـل ــى ب ـ ـ ــدء م ـ ـسـ ــار م ـ ـقـ ــاربـ ــة ج ــدي ــدة
ص ــدر ق ــراره ــا م ــن ال ـق ـيــادة الـســوريــة
وحلفاؤها ،في حني أنها (إسرائيل)
معنية بـمـنــع تـشـكــل ه ــذا امل ـس ــار ،أو
الحد من فعاليته وتأثيره.
أمس ،كشف اإلعالم العبري أن الرقابة
العسكرية سمحت بعد ستة أيام على
مواجهة السبت املاضي بالحديث عن
أن قرار إغالق مطار بن غوريون جاء
نتيجة طبيعية لتحليق الصواريخ
الـســوريــة ف ــوق حيفا وت ــل أبـيــب قبل
أن تسقط فــي عــرض املتوسط ،وهي
مـعـلــومــة حــرصــت إســرائ ـيــل عـلــى أن
تبقيها مخفية عن جمهورها ،طوال
األيـ ــام املــاض ـيــة ،إذ ك ــان مــن الصعب
على اإلسرائيليني «هضم» كل حقائق
ونتائج املواجهة دفعة واحــدة ،منعًا
لـتــداعـيــاتـهــا الـسـلـبـيــة عـلــى إدراك ـه ــم
ووعيهم وثقتهم بقدرات جيشهم.
الالفت أن تقارير «السماح بالنشر»
عــادت وتراجعت عنها وسحبت من
ال ـ ـتـ ــداول اإلع ــام ــي ال ـع ـب ــري ،ومـحــو
ال ـخ ـبــر م ــن ج ـ ـ ــذوره .ت ــراج ــع الــرقــابــة
بـعــد ســاعــة واحـ ــدة عــن نـشــر الـخـبــر،

أو بــاألحــرى الـسـمــاح بـنـشــره ،يشير
إلـ ــى اس ـت ـم ــرار اإلرب ـ ـ ــاك اإلســرائ ـي ـلــي
وت ــذب ــذب ال ــرواي ــة الــرسـمـيــة ح ــول ما
ج ـ ــرى ف ـج ــر الـ ـسـ ـب ــت ،ك ـم ــا ي ــؤك ــد أن
ال ــرواي ــة اإلســرائـيـلـيــة منقوصة .هنا
يثار سؤال :هل وقع الرقيب العسكري
فــي خطأ تقدير وسمح بما ال يمكن
السماح بنشره؟ الواضح أن اإلجابة
هــي نـعــم كـبـيــرة؛ تحليق الـصــواريــخ
الـ ـس ــوري ــة فـ ـ ــوق تـ ــل أبـ ـي ــب مـ ــن دون
حراك ورد فعل إسرائيليني ،وخاصة
تجاه حادث وتطور خطير كهذا ،هو
معطى إضافي كاشف لحقيقة املوقف
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ال ـ ــذي يـتـيــح ل ـتــل أبـيــب
فـقــط «م ـحــدوديــة اس ـت ـخــدام ال ـقــدرة»
العسكرية ،ومنع التمادي عنها.
في املقابل ،الواضح أن الــرد السوري
ك ــان خ ــارج كــل الـتــوقـعــات املفترضة
إسرائيليًا ،حتى مع التقدير النظري
ب ـصــدور ال ـقــرار ال ـســوري بالتصدي.
ووصــول الصواريخ السورية إلى تل
أبيب يعادل ،إن لم يكن يزيد ،النتيجة
املـحـقـقــة بــإسـقــاط طــائــرة «اإلف »16
ف ــوق الـجـلـيــل األسـ ـف ــل ،وي ــراك ــم على
ق ــرار الـتـصــدي فعالية وتــأثـيـرًا أكثر
مـمــا ك ــان ملحوظًا ابـ ـت ـ ً
ـداء .وإذا كــان
ال ـ ــرد الـ ـس ــوري األول جـ ــاء ع ـلــى هــذا
املستوى ،فكيف به في حال تقرر الرد
على املجازفة اإلسرائيلية إن قررت تل
أبيب معاودة االعتداءات؟
مع ذلك ،من املرجح أن تكون املجازفة

