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سوريا

لقاء وزاري ثالثي في أستانا

«الوحدات» تطرح مجددًا «تدخل دمشق» في عفرين

الشبان على الـسـيــارة ،ليخرج وجه
امل ـج ـن ــدة غ ــارق ــا ب ــال ــدم ــاءُ ،
وي ـص ــاب
الـ ـجـ ـن ــدي م ـع ـه ـمــا ب ـع ــد تـعــرضـهـمــا
ل ـل ـض ــرب .ب ـع ــد ذلـ ـ ــك ،أظـ ـه ــرت ص ــور
أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى املـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدة تـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرخ عـ ـق ــب
إصابتها ،فيما يظهر في املكان نحو
أشخاص بعضهم يرتدي زيًا
أربعة
ُ
ع ـس ـكــريــا أخ ـف ـي ــت وج ــوهـ ـه ــم ،وب ــدا
جـ ـ ـ ـ ّـراء ذل ـ ــك أن ال ـ ـصـ ــور مـ ــن عـمـلـيــة
تسليم السلطة الجنديني للعدو.
يـشــار إلــى أن حــادثــة ضــرب الجنود
ليست األولــى هذا الشهر ،إذ سبقها
قـبــل عـشــرة أي ــام احـتـجــاز مستوطن
وض ــرب ــه ض ــرب ــا م ـبــرحــا ف ــي منطقة
أبــو ديــس شــرق القدس .كذلك ،نقلت
مصادر محلية أن ثالثة إسرائيليني
احتجزتهم الشرطة الفلسطينية أول
أم ــس فــي طــول ـكــرم (ش ـم ــال) ،وخــال
االستجواب قالوا إنهم قدموا لتناول
طعام العشاء في املدينة!

هجمات المستوطنين تتزايد
ع ــادت هجمات املستوطنني لتتكرر
ب ــن فـيـنــة وأخ ـ ــرى ف ــي ع ــدة مـنــاطــق
في الضفة ،وذلــك في م ــوازاة دعــوات
الـ ـتـ ـي ــار ال ـي ـم ـي ـنــي إل ـ ــى ق ـت ــل ال ـع ــرب
وإبادتهم وإج ــراءات انتقامية ،شاع
أن ـ ــه ج ـ ــرى ال ـت ــوق ـي ــع ب ـش ــأن ـه ــا عـلــى
عريضة سرية غير رسمية بني جنود
العدو في عدد من الوحدات القتالية.
وبعد أن كــان املستوطنون ينزعون
ال ـن ـجـمــة ال ـســداس ـيــة ع ــن س ـيــارات ـهــم
وي ـط ـف ـئ ــون املـ ــذيـ ــاع بــال ـع ـبــريــة عـنــد
م ـ ـ ــروره ـ ـ ــم أم ـ ـ ـ ــام مـ ـ ــداخـ ـ ــل ال ـ ـب ـ ـلـ ــدات
الفلسطينية فــي االنتفاضة األولــى،
كــي ال يرشقهم الـشـبــان بــالـحـجــارة،
أص ـ ـبـ ــح املـ ـسـ ـت ــوطـ ـن ــون ي ـق ـت ـح ـمــون
البلدات وأحيانًا البيوت ويرشقون
الفلسطينيني بالحجارة ،علمًا بأنه
ب ـع ــد ح ــادثـ ـت ــي إحـ ـ ـ ــراق م ـح ـم ــد أب ــو
خضير وعائلة دوابـشــة هــدأت فورة
ً
املستوطنني قليال.

بينما يعقد المسؤولون
واألتراك لقاءات
األميركيون
ّ
متتالية للخروج بحل لتوترات
الشمال السوري ،يعقد
وزراء خارجية روسيا وتركيا
وإيران ،اجتماعًا في أستانا،
من شأنه التمهيد لقمة
رئاسية ثالثية الحقة .وبينما
يستمر العدوان على عفرين،
جددت «الوحدات» طرحًا
مرفوضًا من قبل دمشق،
يقضي بدخول الجيش
السوري إلى عفرين ،من
دون الحديث عن المؤسسات
السيادية
بـ ـع ــد إعـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـ ـث ـ ــاث ال ـض ــام ـن ــة
الت ـف ــاق ــات «خ ـف ــض ال ـت ـص ـع ـيــد» ،روس ـيــا
وتركيا وإيران ،عقد قمة رئاسية مرتقبة،
ع ــادت لـتـضــرب مــوع ـدًا جــدي ـدًا لـلـقــاء في
أستانا ،على املستوى ال ــوزاري ،يفترض
أن يتطرق لعمل تلك االتفاقات وإمكانية
توسيعها .االجتماع الــوزاري الذي يبدو
نقطة مهمة إلع ــادة ترتيب أوراق مسار
«أستانا» ،ومن خلفه «سوتشي» ،خاصة
بـعــد ال ـت ـطــورات األخ ـي ــرة فــي امل ـي ــدان ،قد
ً
ي ـك ــون م ــدخ ــا لـجـمـلــة ت ــواف ـق ــات جــديــدة
ت ـجــد طــريـقـهــا إل ــى ق ـمــة الـ ــرؤسـ ــاء ،الـتــي
يفترض أن تستضيفها العاصمة التركية
إسطنبول .وبرغم أن االتصاالت املستمرة
ب ــن األطـ ـ ـ ــراف ال ـث ــاث ــة ع ـم ـلــت ع ـل ــى حــل
بـعــض «الـعـقـبــات» الـتــي واجـهــت تطبيق
مـخــرجــات أسـتــانــا عـلــى األرض ،غـيــر أن
االجتماعات املقبلة قد تتجه إلــى تأطير
ُ
ما أنجز بهدف الحفاظ عليه.
رهان الــدول الثالث على التعاون البيني
ً
فــي أسـتــانــا وســوتـشــي ،يــرتـبــط مـبــاشــرة

بمآل العالقات التركية ـ األميركية خالل
املرحلة املقبلة ،التي زادتها عملية «غصن
الــزيـتــون» التركية تعقيدًا .ووفــق وصف
وزيــر الخارجية التركي مولود جاويش
أوغلو ،فإن عالقة بالده بالواليات املتحدة
وصلت إلــى نقطة «حــرجــة للغاية ...فإما
أن يـجــري إصــاحـهــا أو أنـهــا ستتصدع
بالكامل» .وبينما ينتظر أن يــزور وزيــر
الـخــارجـيــة األم ـيــركــي ري ـكــس تـيـلــرســون،
أنقرة ويلتقي الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان ،لبحث جملة ملفات ،على رأسها
تطورات الشمال الـســوري ،وعالقة بالده
م ــع «وح ـ ــدات حـمــايــة ال ـش ـعــب» ال ـكــرديــة،
أص ـ ـ ّـر ج ــاوي ــش أوغـ ـل ــو ع ـلــى أن مـطــالــب
بالده من واشنطن «واضحة وصريحة»،
مـعـتـبـرًا أن الـجــانــب األم ـيــركــي ال يهاجم
جـ ـي ــوب «داع ـ ـ ـ ــش» ال ـب ــاق ـي ــة فـ ــي س ــوري ــا
لــإب ـقــاء ع ـلــى ذري ـع ــة ل ــدع ــم «ال ــوح ــدات»
الـ ـك ــردي ــة .املـ ـح ــاول ــة األم ـي ــرك ـي ــة لـتــرمـيــم
العالقة مع تركيا ،في حدود تحافظ على
م ـكــاســب األك ـ ـ ــراد ف ــي ال ـش ـم ــال ال ـس ــوري،
سـتـتـضـمــن أي ـضــا اج ـت ـمــاعــا ب ــن وزي ــري
دفــاع البلدين فــي بروكسل ،على هامش
االج ـت ـمــاع الـ ـ ــوزاري ل ـل ــدول األع ـض ــاء في
«ح ـل ــف ش ـم ــال األط ـل ـس ــي» ف ــي الـخــامــس
ع ـش ــر م ــن شـ ـب ــاط ال ـ ـجـ ــاري .وفـ ــي حــركــة
ّ
اس ـت ـف ــزازي ــة ت ـ ــدل ع ـل ــى ط ـب ـي ـعــة ال ـعــاقــة

امل ـت ـش ـن ـجــة ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن ،ك ـش ــف رئ ـيــس
ّ
بلدية أنقرة ،مصطفى طونا ،أنه وقع على
ّ
يضم
مقترح لتغيير اســم ال ـشــارع ال ــذي
مـبـنــى ال ـس ـف ــارة األم ـيــرك ـيــة إل ــى «غـصــن
الزيتون» ،موضحًا ّأن املشروع ُ
سي َ
عرض
على مجلس بلدية أنـقــرة .ومــع استمرار
الـعــدوان التركي على عفرين ،خــرج قائد
«الــوحــدات» الكردية سيبان حمو ،أمس،
في مؤتمر صحافي عبر «سكايب» ،ليؤكد
ترحيب قــواتــه بــدخــول الجيش الـســوري
«مــن أجــل الــدفــاع عــن عفرين وعــن حــدود
عفرين فــي وجــه االحـتــال الـتــركــي» .كالم
حمو جــاء ليجدد مطالب كــرديــة سابقة
بتولي الجيش السوري مسؤولية الدفاع
عــن ال ـحــدود ضــد الـهـجــوم الـتــركــي ،وهــو
َ
ٌ
عــرض سبق أن أوضـحــت مـصــادر كردية

وصل مسلحو «داعش»
إلى محيط بلدة التمانعة
في ريف إدلب الجنوبي

سوريون يتفقدون مكان انفجار قذائف سقطت في جرمانا قبل أيام (أ ف ب)

أن دمـشــق رفـضـتــه ،مشترطة سيطرتها
الكاملة على منطقة عفرين ،بما في ذلك
كــامــل املــؤس ـســات اإلداري ـ ــة الـتــي تديرها
حــالـيــا «اإلدارة الــذات ـيــة» .وأض ــاف حمو
ِّ
يصرح دائمًا بأن
في حديثه ،أن «النظام
عفرين جزء من سوريا ،ونحن دائمًا نقول
إن كانت جزءًا من سوريا ،فعليك أن تقوم
بواجبك» ،موضحًا أن «الوحدات» الكردية
ّ
تعد مناطق سيطرتها جزءًا من األراضي
الـســوريــة .وقــال إنــه «حتى اللحظة لــم نرَ
أي خ ـطــوة عملية مــن قـبــل ال ــدول ــة تجاه
الـ ـع ــدوان ال ـتــركــي ع ـلــى ع ـف ــري ــن» ،مـشـيـرًا
إلى وجــود «تنسيق محدود» مع القوات
ال ـح ـكــوم ـيــة لـتـسـهـيــل إدخ ـ ــال م ـســاعــدات
إنسانية إلى عفرين.
وعـ ـل ــى األرض ،اسـ ـتـ ـم ــرت املـ ـ ـع ـ ــارك فــي
عـ ــدد م ــن امل ـ ـحـ ــاور ع ـل ــى أط ـ ـ ــراف مـنـطـقــة
عفرين ،وتركزت بنحو رئيسي في غرب
وج ـن ــوب غ ــرب نــاح ـيــة ج ـن ــدي ــرس ،حيث
يسعى األتراك للوصول إلى أطراف مركز
ال ـنــاح ـيــة وم ـح ــاول ــة اح ـتــال ـهــا .وأعـلـنــت
الـفـصــائــل الـعــامـلــة تـحــت اإلم ــرة التركية
أنها سيطرت على بلدتي محمدية وتل
العمارة ،فيما أفادت «الوحدات» الكردية
ب ــأن االش ـت ـبــاكــات م ــا زالـ ــت تـ ــدور ه ـنــاك.
وبــال ـتــوازي ،أعلنت هيئة أرك ــان الجيش
ال ـت ــرك ــي أم ـ ــس ،م ـق ـتــل  31ج ـنــديــا تــركـيــا
وإص ــاب ــة  143آخ ــري ــن ،م ـنــذ ب ــدء عملية
«غصن الزيتون» .أما في ريف إدلب ،فقد
شـهــدت بـلــدة الـخــويــن الكبير اشتباكات
بــن مسلحي «داع ــش» مــن جهة و«هيئة
تحرير الشام» والفصائل العاملة معها،
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى .وت ـم ـك ــن «داعـ ـ ـ ــش» مــن
الـ ــوصـ ــول ف ـج ــر أم ـ ــس إل ـ ــى حـ ـ ــدود ب ـلــدة
التمانعة في ريف إدلب الجنوبي ،فارضًا
س ـي ـطــرتــه ع ـلــى ب ـلــدتــي ال ـخ ــوي ــن الـكـبـيــر
والــزرزور ،وفق مصادر معارضة .ويهدد
وج ـ ــود ال ـت ـن ـظ ـيــم ه ـن ــاك ب ـتــوس ـيــع رقـعــة
االش ـت ـب ــاك ــات لـتـشـمــل بـ ـل ــدات م ـه ـمــة فــي
عمق منطقة «خفض التصعيد» في إدلب
ومحيطها ،وهو ما قد يفضي الحقًا إلى
إطالق عمليات عسكرية بهدف استعادة
البلدات التي قد يسيطر عليها هناك.
(األخبار)

تقرير

إسرائيل تتعلم درسًا في «قيود القوة»
علي حيدر

ُمنع موسى أبو مرزوق
من دخول القاهرة
ُ
وأعيد إلى الدوحة

مطروح في الوقت الراهن».
رغم هذه املباحثات ،ال يــزال الوضع
املعيشي في غزة يعيش انهيارًا غير
م ـس ـب ــوق ،إذ ذك ـ ــرت وزارة الـتــربـيــة
والتعليم الـعــالــي أن  %23مــن طلبة
ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي ف ـقــط ت ـم ـك ـنــوا من
التسجيل للفصل الــدراســي الثاني
(ال ـجــاري)  ،2018/2017فيما طلبت
ال ـب ـق ـي ــة ت ــأج ـي ــل ال ـف ـص ــل أو إي ـق ــاف
دراستها بسبب عجزها عــن توفير
الـ ــرسـ ــوم ،م ــع ال ـع ـلــم أن ال ـجــام ـعــات
ت ـع ــاون ــت م ــع ال ـط ـل ـبــة وأت ــاح ــت لهم
الــدفــع بالتقسيط حــالـيــا .أم ــا وزارة
ال ـص ـح ــة ،فــأع ـل ـنــت ت ــوق ــف ش ــرك ــات
النظافة عن العمل في مستشفياتها
وعـ ـ ـي ـ ــاداتـ ـ ـه ـ ــا بـ ـسـ ـب ــب عـ ـ ـ ــدم صـ ــرف
مستحقاتها املــالـيــة ،وه ــو مــا حـ ّـول
هــذه املـقــرات الصحية إلــى تجمعات
للقمامة الطبية.

مــا زال دوي الـصــواريــخ السورية فــي سماء الجليل،
وإس ـ ـقـ ــاط ط ــائ ــرة «إف  ،»16ي ـت ـفــاعــل ف ــي ال ــداخ ــل
اإلســرائـيـلــي على املستويات السياسية واإلعالمية
واألمـ ـنـ ـي ــة .وك ـم ــا ه ــو م ـت ــوق ــع ،ي ــواص ــل امل ـس ــؤول ــون
اإلسرائيليون رفع مستوى التهديدات باتجاه سوريا،
ب ـهــدف اح ـت ــواء مـفــاعـيــل ال ـضــربــة ال ـتــي تـلـقـتـهــا ،في
الرأي العام ،وبهدف التأثير في قرار القيادة السورية
الـتــي تتخوف تــل أبـيــب مــن أن تـكــون محطة إسقاط
الطائرة بداية مرحلة جديدة في مواجهة االعتداءات
اإلسرائيلية .وعلى وقع الصدمة التي تلقاها صناع
الـقــرار السياسي واألم ـنــي ،تواصلت املـقــاربــات التي
تــوالهــا مـعـلـقــون وخ ـب ــراء ،ب ــدا أن ه ـنــاك قـلـقــا فعليًا
ّ
توغل عميقًا في حساباتهم .ومن أبرز املفاهيم التي
ً
حـضــرت ،تــارة فــي طيات كالمهم وأخ ــرى مباشرة،
قيود القوة اإلسرائيلية .نتيجة ذلك ،بات اإلسرائيلي
يدرك أنه حتى لو واصل اعتداءاته ،فإن حساباته ما
بعد  10شباط ستختلف ّ
عما قبله .بل لم يعد بإمكانه
الركون إلى السقف الذي قد تقدم عليه القيادة السورية
في أي مرحلة الحقة التي قد تفاجئه في محطة من
محطات اع ـتــداءاتــه ،بما لــم يكن يتوقعه .وبالتأكيد
حضرت مروحة من السيناريوات التي لم يعد بإمكان
اإلســرائ ـي ـلــي اسـتـبـعــادهــا بــاملـطـلــق ،فــي أي مــواجـهــة
الحقة ،خاصة أن عملية التصدي التي تحققت ،تأتي
ترجمة لقرار استراتيجي اتخذته القيادة السورية،

بكسر املعادلة التي يهدف اإلسرائيلي إلى تكريسها
واالرتقاء بها.
مــن أب ــرز التعليقات الـتــي قــاربــت ه ــذا ال ـحــدث الــذي
تـحــول إلــى محطة يمكن التأسيس عليها ،وعكس
أي ـضــا الـكـثـيــر مــن امل ـقــاربــات األخ ـ ــرى ،مــا اعـتـبــرتــه
صحيفة «هــآرتــس» فــي مقالتها االفتتاحية ،أن ما
جــرى هو «درس في قيود الـقــوة» .ورأت الصحيفة
أن «إسقاط طائرة إف –  ،16في سماء الجليل ،أكد
أنــه ال تــوجــد ح ــروب خــالـيــة مــن املـخــاطــر ،وأن ــه رغــم
اإلصابات التي قد يتعرض لها عدو إسرائيل ،يمكنه
أن يـتـعــافــى وي ـج ــد نـقـطــة ض ـعــف ح ـتــى ف ــي ســاح
ال ـج ــو» اإلســرائ ـي ـلــي .ولـفـتــت إل ــى أن ه ـنــاك مشكلة
تــواج ـه ـهــا إس ــرائ ـي ــل تـتـصــل «بـتـعــريـفـهــا لــأهــداف
االستراتيجية وسبل تحقيقها» .وتوقفت الصحيفة
أيضًا ،عند التهديدات التي توالت في األيام السابقة
على الحادثة واستعراض العضالت التي مارسها
أعضاء املجلسً الوزاري املصغر في الجوالن ،ورأت
أنها كانت خطأ .وقـ ّـدرت أن رئيس الــوزراء بنيامني
نـتـنـيــاهــو ووزي ـ ــر األمـ ــن ّ أف ـي ـغ ــدور ل ـي ـبــرمــان أدخ ــا
نفسيهما «في الفخ» وقلال إلى حد كبير من حرية
عمل الجيش اإلسرائيلي.
ّ
وحـ ــذرت الصحيفة مــن أن مــواصـلــة إي ــران ترسيخ
قوتها فــي ســوريــا ،وهــو التعبير الــذي يستخدمونه
فــي تــل أب ـيــب ،فــي اإلش ـ ــارة إل ــى إعـ ــادة ســوريــا بناء
وتطوير قدراتها كقوة رئيسية في محور املقاومة،
ف ــإن تــل أبـيــب ستظهر ضعفها وس ـي ــزداد الضغط

ع ـلــى ال ـح ـكــومــة وال ـج ـيــش «ل ـل ـق ـيــام ب ـش ــيء مـ ــا» .في
املقابل ،إذا سعت إسرائيل إلى حل عسكري ملآزقها
االستراتيجية ،فإنها قــد تـتــورط فــي حــرب يصعب
عليها االنتصار فيها.
ّ
وعلى هذه الخلفية ،خلصت «هآرتس» إلى أن القوة
العسكرية اإلسرائيلية ،ال تكفي لتشكيل الواقع في
الـبـلــدان امل ـج ــاورة ،وه ــو مــا فشلت فـيــه تــل أبـيــب في
املاضي عندما حاولت إنتاج «نظام جديد» حتى في
لبنان الصغير .وبالتالي إن «قــوتـهــا صغيرة جـدًا»
لتحديد النظام فــي ســوريــا ،باستثناء الحفاظ على
ال ـهــدوء النسبي على طــول ال ـحــدود .أمــا بخصوص
الدوافع اإلسرائيلية ملواصلة االعـتــداءات في الساحة
السورية ،فاعتبرت الصحيفة أنها حتى لو نجحت في
تأخير وصول شحنات األسلحة واملرافق ،إال أنها لن
تمنع ازدياد قوة العدو.
وخ ـل ـصــت إل ــى أن «الـ ـ ــدرس امل ـس ـت ـفــاد م ــن املــواج ـهــة
ً
في نهاية األسـبــوع هو أنــه بــدال من وضــع املزيد من
األهــداف للتفجير ،يجب على إسرائيل أن تستوعب
عــودة نظام (الرئيس بشار) األســد إلــى مكانة رائــدة
في سوريا برعاية إيران والرئيس الروسي فالديمير
بــوتــن» ،وأن على إســرائـيــل اعـتـيــاد هــذا الــوضــع وأن
تجد طرقًا ملنع التصعيد واسـتـعــادة ال ــردع املستقر
ّ
ويتعي
حول «جدار البازلت» في مرتفعات الجوالن.
على نتنياهو ،الــذي كثيرًا ما يتحفظ من املغامرات
العسكرية ،أن يركز عالقاته الدبلوماسية ومهاراته
لهذا الهدف».

