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العالم
سوريا

المفاوضات «صامتة»
عفرين:
ِّ
ُ
الجيش يصعد في محيط دمشق
أكد عدد من المسؤولين األكراد ،في تصريحات إعالمية ،التوصل إلى اتفاق حول دخول الجيش
السوري الى منطقة عفرين ،من دون أن يخرج أي حديث رسمي من الطرفين المعنيين مباشرة ،أو
من الدول صاحبة المصالح والتأثير في تلك المنطقة .وبالتوازي ،كثف الجيش استهدافاته المدفعية
على مواقع في الغوطة الشرقية ،في خطوة قد تكون مقدمة لمعارك عنيفة قد تطاول نيرانها
الجانبية أحياء العاصمة دمشق
تتابع تركيا عدوانها العسكري على
مـنـطـقــة ع ـفــريــن ،الـ ــذي ي ــدخ ــل يــومــه
الثالثني ،وسط ترقب ملآل التفاهمات
ال ـ ـتـ ــي أن ـ ـجـ ــزهـ ــا وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األم ـيــركــي ري ـكــس ت ـي ـلــرســون ،خــال
زي ــارت ــه األخـ ـي ــرة ألنـ ـق ــرة ،م ــن جـهــة،
وامل ـف ــاوض ــات الـصــامـتــة ال ـتــي ت ــدور
ب ــن ال ـح ـكــومــة ال ـس ــوري ــة و«وح ـ ــدات
حماية الشعب» الكردية حول عفرين

«أحرار الشام» و«الزنكي» تتوحدان
ُأع ـل ــن أمـ ــس ع ــن ت ـ ّ
ـوح ــد اث ـن ــن م ــن أب ـ ــرز الـفـصــائــل
املسلحة الناشطة في إدلب وريف حلب الغربي ،وهما
«حركة أحــرار الشام» و«حركة نــور الدين الزنكي»،
تحت مسمى «جبهة تحرير سوريا».
التشكيل الجديد أتــى بعد توتر بــن «هيئة تحرير
ال ـشــام» و«الــزن ـكــي» ،وي ـقــوده زعـيــم «أحـ ــرار الـشــام»
حسن صوفان ،على أن يتولى زعيم «الزنكي» توفيق
شهاب الدين ،منصب نائب القائد .ويتولى القيادة
العسكرية في «تحرير سوريا» خالد أبو اليمان ،فيما
يــرأس حسام األطــرش مكتبها السياسي ،ويشغل
الشيخ موفق أبو الصادق منصب «شرعي الجبهة».
وب ــدا الف ـتــا ،أم ــس ،أن إع ــان بـيــان الـتــوحـيــد استبق
برسالة عبر قناة «تحرير سوريا» على «تيليغرام»
تفيد بتعيني جــابــر عـلــي بــاشــا ،نــائــب صــوفــان في
قيادة «أحــرار الشام» ،رئيسًا للجبهة الجديدة ،قبل
أن تحذف الرسالة ُويعلن عن تولي صوفان مهمة
القيادة.

من جهة أخــرى .الجانب التركي أكد
أن مـســار املـحــادثــات مــع األميركيني
ال يــؤثــر عـلــى الـعـمـلـيــات العسكرية
الجارية في الشمال السوري ،والتي
سـتـسـتـمــر «ح ـت ــى تـحـقـيــق أهــداف ـهــا
النهائية» على حــد تعبير الرئيس
الـتــركــي رجــب طيب أردوغـ ــان ،خالل
مــؤتـمــر لـحــزبــه «ال ـعــدالــة والتنمية»
أمـ ـ ــس .ولـ ـف ــت ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي فــي
الــوقــت نفسه إل ــى أن امل ـحــادثــات مع
تـيـلــرســون كــانــت «قـ ّـيـمــة بالتأكيد»،
غير أن «اهتمامنا الرئيسي ينصب
ع ـل ــى ت ـن ـف ـي ــذه ــا ،وعـ ـل ــى الـ ـتـ ـط ــورات
فـ ــي امل ـ ـ ـيـ ـ ــدان» ،م ـ ـجـ ــددًا ال ـت ــأك ـي ــد أن
األمـ ـي ــركـ ـي ــن هـ ــم مـ ــن ي ـج ــب عـلـيـهــم
«تصحيح أخـطــائـهــم» .وال ي ــزال من
امل ـب ـك ــر ال ـح ــدي ــث ع ــن ت ـغ ـي ــرات عـلــى
األرض فـ ــي م ـن ـب ــج أو غـ ـي ــره ــا مــن
املـنــاطــق الـتــي تـضــم ق ــوات أميركية،
غير أن هناك مــؤشــرات في الخطاب
األم ـي ــرك ــي ال ــرس ـم ــي ،ق ــد ت ـفـ ّـســر في
ض ــوء الـتـفــاهـمــات األخ ـي ــرة .فبعدما
أشارت مصادر طبية في عفرين إلى
استخدام القوات التركية غاز الكلور
فــي هجماتها ضــد عــدد مــن البلدات
هـ ـن ــاك ،أك ـ ــد مـ ـس ــؤول ــون ف ــي ال ـب ـيــت
األب ـي ــض ووزارة ال ـخــارج ـيــة بشكل
س ــري ــع ،أن «م ــن املـسـتـبـعــد ج ـ ـدًا» أن
تستخدم تركيا أسلحة كيميائية في
هجماتها.
في املقابل ،خرج عدد من املسؤولني
األكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد ،فـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات لـ ـع ــدد
م ــن وس ــائ ــل اإلعـ ـ ـ ــام ،ل ـي ـع ـل ـنــوا عــن
ال ـت ــوص ــل إلـ ــى اتـ ـف ــاق ب ـش ــأن دخ ــول
الجيش السوري إلى منطقة عفرين،
وانـتـشــاره على خطوط التماس مع

ال ـق ــوات الـتــركـيــة .وبــرغــم الـتــأكـيــدات
امل ـت ـقــاط ـعــة ،ل ــم ي ـخ ــرج أي تـصــريــح
رس ـم ــي م ــن ال ـج ــان ــب ال ـح ـك ــوم ــي أو
مـ ــن ج ــان ــب «ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــدات» الـ ـك ــردي ــة،
امل ـع ـن ـيــة م ـب ــاش ــرة بــالـتـنـسـيــق حــول
ه ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة ع ـل ــى األرض ،ح ــول
إنجاز هذا االتفاق .وتمحور حديث
أوسـ ـ ـ ــاط كـ ــرديـ ــة م ـق ــرب ــة مـ ــن «حـ ــزب
االت ـح ــاد الــديـمــوقــراطــي» عــن وجــود
«مـ ـف ــاوض ــات إي ـج ــاب ـي ــة» ون ـقــاشــات
ح ــول ب ـعــض ال ـت ـفــاص ـيــل امل ـه ـمــة في
إن ـجــاز االت ـف ــاق .وب ــدا الف ـتــا فــي هــذا
السياق ما نقلته وكالة «فرات» املقربة
م ــن «حـ ــزب ال ـع ـمــال ال ـكــردس ـتــانــي»،
عــن م ـصــادر مطلعة ،قــالــت إن تعثر
امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات «ف ـ ــي امل ــرحـ ـل ــة األول ـ ــى
ك ــان بـسـبــب ت ــدخ ــل ب ـعــض األطـ ــراف
الدولية كروسيا ...إضافة إلى عوائق
أخ ــرى تتعلق بمناطق انـتـشــار تلك
ال ــوح ــدات (الـجـيــش الـ ـس ــوري) ...إلــى
جــانــب إمـكــانـيــة أن تشمل االتفاقية
القيام بحملة مشتركة للسيطرة على
منطقة الـبــاب وجــرابـلــس الواقعتني
ت ـ ـحـ ــت س ـ ـي ـ ـطـ ــرة ت ـ ــركـ ـ ـي ـ ــا» .وأكـ ـ ـ ــدت
مصادر خاصة للوكالة أن «الطرفني
تـ ّ
ـوص ــا ف ــي ن ـه ــاي ــة االجـ ـتـ ـم ــاع ال ــى
اتفاق يقضي بإنشاء قاعدة انطالق
لجيش النظام ،وتوزيع بعض نقاطه
على الحدود املواجهة لتركيا ،فيما
غاب عن االتفاق الجانبان السياسي
واإلداري» ،م ـض ـي ـفــة أن «ال ـط ــرف ــن
ت ــوص ــا إل ـ ــى ات ـ ـفـ ــاق ي ـق ـض ــي بـمـنــع
ال ـط ـي ــران ال ـتــركــي م ــن الـتـحـلـيــق في
أج ــواء عـفــريــن» .وبمعزل عــن الشكل
املفترض لــدخــول الـقــوات الحكومية
إلـ ـ ـ ــى ع ـ ـفـ ــريـ ــن ،فـ ـ ـ ــإن روس ـ ـ ـيـ ـ ــا الـ ـت ــي

ماتيس :توافقنا مع أنقرة على تسليم المساحات المحررة من داعش «إلى أصحابها
األصليين» (أ ف ب)

تـمـلــك تــأثـيـرًا عـلــى األط ـ ــراف املعنية
بـمـلــف ع ـفــريــن ،بـقـيــت صــامـتــة حــول
هـ ــذه املـ ـف ــاوض ــات ،ب ــرغ ــم أن إن ـجــاز
ه ـكــذا خ ـطــوة يـتـضـمــن ن ـش ـرًا لـقــوات
ح ـكــوم ـيــة ،يـتـطـلــب تـنـسـيـقــا ت ـقــوده
مــوس ـكــو م ــع ال ـجــانــب ال ـت ــرك ــي ،وقــد
ُيسبق بهدنة على غرار ما جرى في
محيط الـبــاب وري ــف منبج الغربي.
كما أن دخ ــول التفاهمات التركية ـ
األميركية األخيرة املشهد ،من شأنه
الـتــأثـيــر بشكل مـبــاشــر عـلــى تـعــاون
أنقرة مع أي مبادرة من هذا القبيل،

وخ ــاص ــة أن ال ـت ـصــري ـحــات الـتــركـيــة
لم تتضمن ـ حتى اآلن ـ أي إشــارات
الح ـت ـم ــال وقـ ــف أو إنـ ـه ــاء الـعـمـلـيــة
العسكرية.
أما واشنطن ،فقد أشارت على لسان
وزيـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع األمـ ـي ــرك ــي ،جــايـمــس
م ــاتـ ـي ــس ،إل ـ ــى ت ــواف ـق ـه ــا مـ ــع أن ـق ــرة
ع ـل ــى «ت ـس ـل ـي ــم املـ ـس ــاح ــات املـ ـح ــررة
مــن تنظيم داع ـ ــش ...إل ــى أصحابها
األصليني» .وقال ماتيس في تصريح
للصحافيني خــال عودته من جولة
أوروب ـي ــة ،عــن انـسـحــاب «ال ــوح ــدات»

تقرير

باريس وبرلين في «ميونيخ» :نحو «عسكرة» أوروبا؟

وزيرة الدفاع األلمانية (أ ف ب)

أثناء مشاركتهما في مؤتمر «ميونيخ
الــدولــي لــأمــن» ،أك ــدت كــل مــن وزي ــرة
الجيوش الفرنسية ،فلورنس بارلي،
ون ـظ ـيــرت ـهــا األمل ــان ـي ــة ،أورس ـ ــوال فــون
ّ
دير الين ،أن أوروبا ُمطالبة بأن تكون
ل ـهــا «اس ـت ـقــال ـيــة اس ـتــرات ـي ـج ـيــة» في
مجال الدفاع ،وأن تتحمل مسؤوليات
ـف ش ـم ــال األط ـل ـس ــي».
أك ـب ــر ف ــي «ح ـل ـ ّ
وق ــال ــت ب ــارل ــي إنـ ــه «ي ـت ـعـ ّـن أن تـكــون
لنا استقالليتنا االستراتيجية ...دون
إجبار الواليات املتحدة على أن تأتي
ملـســاعــدتـنــا ودون تـحــويــل وســائـلـهــا
(االستخبارات واملراقبة) أو تموينها
ع ــن م ـه ـم ــات أخ ـ ـ ـ ــرى» .وم ـ ــن جـهـتـهــا،
ّ
لفتت وزي ــرة ال ــدف ــاع األملــان ـيــة إل ــى أن
«األمــر يتعلق بــأوروبــا قــادرة على أن
ت ــزن أك ـث ــر م ــن وج ـه ــة ن ـظــر عـسـكــريــة،
ويـمـكـنـهــا أن ت ـكــون أك ـثــر اسـتـقــالـيــة
وتحمل مسؤوليات أكبر داخل الحلف
ّ
االطلسي خصوصًا» ،معتبرة أن هذا
ٍّ
«تحد يتعلق باملستقبل األوروبي».
في السياق نفسه ،دعا رئيس الــوزراء
الـفــرنـســي إدوار فـيـلـيــب ،ف ــي املــؤتـمــر
أول م ــن أم ــس ،إل ــى «تـعـهــد عـمــانــي»

أف ـض ــل ل ـل ــدول األعـ ـض ــاء ف ــي االت ـح ــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ــي ل ـك ــي ال ت ـب ـقــى «أوروبـ ـ ـ ـ ــا ـ ـ
الــدفــاع موضوعًا لـلـنــدوات» .وأضــاف
خـ ــال امل ــؤت ـم ــر ال ـس ـن ــوي حـ ــول األم ــن
ف ــي عــاص ـمــة ب ــاف ــاري ــا« ،ت ـجــد أوروبـ ــا
نفسها وح ـيــدة وم ـحــاصــرة» ،معلنًا:
ُ
«فلنقل األم ــور بـصــراحــة :إن لــم ترفق
أوروبا بتعهد عمالني أكبر من الدول
األع ـ ـض ـ ــاء ،ف ـس ـت ـب ـقــى ل ـف ـت ــرة طــوي ـلــة
ِّ
موضوعًا للندوات»ُ ،مذكرًا بأن القوات
الفرنسية «حاضرة على عدد كبير من
الجبهات وتدفع الثمن غاليًا» .وقــال:
ّ
«إذا ل ــم تـهـتــم أوروبـ ـ ــا ب ــال ـح ــرب ،ف ــإن
الحرب ستهتم بالتأكيد بأوروبا».
وفي هذا اإلطار ،جدد فيليب االقتراح
الذي ّ
قدمه الرئيس إيمانويل ماكرون،
ب ـم ـب ــادرة تــدخــل أوروبـ ـي ــة تــرمــي إلــى
«تقريب أنشطة جيوش الــدول األكثر
نشاطًا» .ودعا إلى «إجراء تقارب لكي
يكون ألوروب ــا مــع بــدايــة العقد املقبل
ق ــوة ت ــدخ ــل مـشـتــركــة وم ــوازن ــة دف ــاع
م ـش ـتــركــة وع ـق ـي ــدة م ـش ـتــركــة» .وقـ ــال:
«لـ ــن ن ـب ـنــي الـ ــدفـ ــاع األوروب ـ ـ ـ ــي بـبـنــى
تحتية جــديــدة ،بــل مــن خــال التحرك

معًا ...أيضًا وقبل كل شيء ،في أماكن
العمليات» .وتابع بعدما ألقت رئيسة
بريطانيا تيريزا ماي ،كلمتها،
وزراء ّ
بــال ـقــول إنـ ــه «رغـ ــم بــري ـك ـســت ،نــراهــن
على املصالح املشتركة التي تربطنا
ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى ال ـع ــاق ــة الــوث ـي ـقــة بني
بلدينا ،ال بل ترسيخها».
ودع ـ ـ ـمـ ـ ــا مل ـ ــوق ـ ــف وزيـ ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـجـ ـي ــوش
ال ـف ــرن ـس ـي ــة فـ ـل ــوران ــس بـ ــارلـ ــي ،ش ــدد
فيليب على «ال ــدور الناشط» لفرنسا
ف ـ ــي «ح ـ ـلـ ــف ش ـ ـمـ ــال األط ـ ـل ـ ـسـ ــي» فــي
وق ـ ــت ت ـخ ـشــى ف ـي ــه واشـ ـنـ ـط ــن مـ ــن أن
ت ــؤدي عملية تـحــريــك م ـبــادرة الــدفــاع
األوروبـيــة إلــى حرمان الحلف مــوارد.
وأعلن« :علينا التوقف عن االختالفات
العقيمة .حـلــف أطـلـســي ق ــوي ُيـتـ َ
ـرجـ ُـم
دفاعية أقوى واتحاد أوروبي
بأوروبا ّ
م ـســؤول .إن ــه مكسب لحلف عسكري
كاألطلسي».

باريس ّ
«تجر» برلين؟

ف ــي ح ــدي ــث إلـ ــى «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار»ُ ،يـشـيــر
حـسـنــي ع ـب ـيــدي ،وه ــو مــديــر «مــركــز
ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات ح ـ ــول الـ ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي

واملتوسط» في «جامعة جنيف» ،إلى
ّ
أن رغـبــة فرنسا فــي تعزيز التعاون
األم ـ ـ ـنـ ـ ــي وال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري مـ ـ ــع أمل ــانـ ـي ــا
تـعــود إلــى الــزيــارة األخ ـيــرة للرئيس
األم ـيــركــي دون ــال ــد ت ــرام ــب ،إل ــى مقر
ّ
الـحـلــف األط ـل ـســي ،حـيــث ص ـ ّـرح ب ــأن
بالده ال يمكن أن تتحمل الجزء األكبر
م ــن األع ـب ــاء املــال ـيــة لـحـمــايــة أوروبـ ــا
ّ
وح ــده ــا .وي ــوض ــح ع ـب ـيــدي أن هــذا
التصريح كان بمثابة الدافع ،خاصة
لفرنسا عقب فوز إيمانويل ماكرون
بالرئاسة ،من أجل مراجعة السياسة
الــدفــاع ـيــة ألوروب ـ ــا عـبــر تـعــزيــز دور
الـثـنــائــي الـفــرنـســي ـ ـ األمل ــان ــي ،وذل ــك
تـمـهـيـدًا للتخلي عــن املـظـلــة األمـنـيــة
األم ـيــرك ـيــة ،وه ــو مــا ي ـكــون قــد أزعــج
اإلدارة األميركية الـتــي تــريــد اإلبـقــاء
على نفوذها في املنطقة.
ويرى الباحث في سياق الحديث إلى
«األخـبــار» ،أن تسارع وتيرة التعاون
ال ـف ــرن ـس ــي ـ ـ ـ األملـ ـ ــانـ ـ ــي ،ال يـ ـص ـ ّـب فــي
مـصـلـحــة دور حـلــف األط ـل ـســي ،حتى
وإن كانت التصريحات الرسمية تشير
إلى عدم التعارض بني هذا وذاك .لكن

