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هل تواصل أنقرة السير إلى منبج؟

عملية عفرين تختصر عمق الخالفات التركية – األميركية
بقلم :عمر كوش
تواصل تركيا عمليتها العس���كرية في عفرين ضد مقاتلي حزب االتحاد الديمقراطي
الكردي في س���ورية ( ،)PKKالذي تعتبره الفرع الس���وري لحزب العمال الكردس���تاني
التركي ( ،)PYDوس���ط خالفات وتجاذبات على المس���توى الداخلي وعلى المس���تويين
اإلقليم���ي والدولي .وتطمح أنقرة إلى توس���يع عملياتها العس���كرية بدعم من بعض
فصائل الجيش السوري الحر لتصل إلى مدينة منبج وما بعدها.
عل���ى مس���توى الداخل الترك���ي ،تحظى العمليات بدعم قطاعات ش���عبية واس���عة،
خصوص���ًا في أوس���اط حزب العدال���ة والتنمية الحاك���م وحزب الحرك���ة القومية الذي
يعتبر «وحدات حماية الش���عب» الكردية ( )YPGخط���رًا يتهدد أمن البالد ،وأنها مجرد
ميليش���يات تس���تخدمها الواليات المتحدة األميركية .وقام أنصار الحزبين بفاعليات
ونش���اطات داعمة للجيش في مختلف الم���دن التركية .كما تحظ���ى العملية التركية
بدع���م أحزاب أخرى مثل الحزب الجيد أو حزب الخير ( ،)İyi Partyالذي أسس���ته حديثًا
ش���خصيات سياس���ية منش���قة عن حزب الحركة القومية ،ويمتلك خمس���ة مقاعد في
البرلمان .ويدعمها كذلك حزب الس���عادة اإلس�ل�امي ،وحزب الوطن الذي يصنف قوميًا
يساريًا متشددًا ،في حين أن أوساط حزب الشعب الجمهوري المعارض تقف عمومًا إلى
جانب العملية وتعتبر «لج���وء الدولة إلى عملية غصن الزيتون ضرورة حتمية» ،وفق ما
قال كمال كيليتش���دار أوغلو زعيم الحزب ،إال أن س���يزغين تانري كولو أحد نواب رئيس
يخف معارضته العملية.
هذا الحزب لم ِ
وفي مقابل الدعم الواسع للعملية في عفرين ،يقف ضدها حزب الشعوب الديمقراطي،
ثالث األحزاب التركية الممثلة في البرلمان ،الذي اعتبرها «محاولة غزو» ،وتشاطره الرأي
بقية األحزاب اليس���ارية التركية الصغيرة ،التي تعلن موقفًا أخالقيًا مناهضًا للحرب،
ً
فض�ل�ا عن اعتبارها أن عملية عفرين س���تلحق ضررًا بجهود حل المس���ألة الكردية في
تركيا .وهو موقف عبر عنه أيضًا بيان وقع عليه  170مثقفًا وسياسيًا وفنانًا تركيًا.
وتح����رص أنقرة على التأكيد أن عمليتها العس����كرية في منطقة عفرين ال تس����تهدف
األك����راد في س����ورية ،بل عناص����ر حزبي العم����ال الكردس����تاني واالتح����اد الديموقراطي
والميليش����يات التابعة لهم����ا ،وتحاول قدر المس����تطاع ّ
الحد من اس����تفزازهم ،وتقديم
ُّ
تبريرات لعمليتها ،لذلك اعتبر الناطق باس����م الرئاسة التركية إبراهيم كالن أن «تحركات
َّ
موجهة بالتأكيد ضد األكراد السوريين».
تركيا تهدف إلى حماية أمنها القومي ،وليست
أم���ا في المس���توى اإلقليمي والدولي ،ف���إن عملية «غصن الزيت���ون» التي بدأت في
 20كان���ون الثاني الماضي ،ما زال���ت تثير مواقف متباينة ،حي���ث ّ
تمت بالتفاهم بين
الساس���ة األتراك ونظرائهم الروس ،مع صمت من ساس���ة نظام الماللي اإليراني ،يكاد
يخف���ي معارضتهم إياها .لكن األهم هو أن العملي���ة اقترنت بتصاعد الخالف التركي
ً
 األميركي ،الذي اس���تدعى إرس���ال اإلدارة األميركية إلى أنقرة كال من مستشار األمنالقوم���ي هربرت ماكماس���تر ووزي���ر الخارجية ريكس تيلرس���ون للتخفي���ف من حدة
الخالفات ومحاولة إعادة الثقة بين الحليفين األطلس���يين ،خصوصًا أن واشنطن تشعر
ب���أن ال���روس أرادوا من عملية عفري���ن توريط األتراك في عملية ق���د تصبح متدحرجة
لتطاول النفوذ األميركي في س���ورية ،إذا ما وصلت إلى مناطق نفوذهم في منبج ،لذلك
يحاول المسؤولون األميركيون طمأنة نظرائهم األتراك حول مخاوفهم األمنية ،وبدؤوا
يتحدثون عن المنطقة اآلمنة بعمق  30كيلومترًا داخل سورية ،التي طالما طالبت أنقرة
بإنشائها على حدودها الجنوبية مع سورية.

مختصر خالفات

وتختصر العملية العسكرية التركية في عفرين عمق الخالفات بين الساسة األتراك
واألميركيين ،إذ يصر األتراك على أن قواتهم وفصائل الجيش الس���وري الحر ستتوجه
إلى منبج بعد الس���يطرة على عفرين ،األمر ال���ذي تعارضه إدارة الرئيس دونالد ترامب،
وتطالب أنقرة بأن تكون عمليتها محدودة في الزمان والمكان ،لكن رد الساس���ة األتراك
برف���ض هذا التحديد برمت���ه ،بالتالي فإن خطر الصدام بين الق���وات التركية والقوات

تركيا تتورط في المستنقع السوري.

األميركية في منبج يبدو قائمًا كاحتمال في ظل المعطيات الحالية ،ونس���تبعد دخول
اإلدارة األميركية في صدام عس���كري مع تركيا س���واء داخل س���ورية أم خارجها ،لذلك
تلجأ حينًا إلى تدوير الخالف معها وأحيانًا تحاول إرضاءها ،وفي الوقت ذاته لن تتخلى
الوالي���ات المتحدة في مطلق األحوال عن سياس���ة دعم ميليش���يات وح���دات الحماية
الكردية عسكريًا في سورية ،وذلك لتثبيت نفوذها القائم هناك.
وتش���ير الخالفات والتجاذبات ،الت���ي رافقت عملية عفرين ،بي���ن الواليات المتحدة
األميركية وروس���يا وإيران وتركيا ،إلى أن الصراع في سورية تحول إلى مرحلة جديدة،
يحاول كل طرف استكمال وتثبيت نفوذه فيها ،إذ تسعى الواليات المتحدة إلى تثبيت
نفوذها بعد إعالن استراتيجيتها الجديدة ،الهادفة إلى إنشاء ما يشبه دويلة أو كيانًا
انفصاليًا في منطقة الجزيرة الس���ورية ،عبر إعالنها العمل على تش���كيل جيش مؤلف
من  30ألف مقاتل ،قوامه األساس���ي عناصر ميليش���يات «وح���دات الحماية الكردية»،
مهمته االنتش���ار على ط���ول الحدود مع تركي���ا والعراق وعلى الضفة الش���رقية لنهر
الفرات ،إلى جانب تأمينها ودعمها قاعدة «التنف» في الجنوب الش���رقي من س���ورية،
التي تضاف إلى عدد من القواعد والمطارات العسكرية في شمالها .بينما تحاول روسيا
ً
تأمين س���يطرتها على منطقة الساحل الس���وري ،بدءًا من الالذقية وصوال إلى مدينتي
حمص ودمش���ق ،بعد أن أقامت قواعد عسكرية بحرية وبرية ومطارات ،وثبتت وجودها
العس���كري باتفاقية مديدة ومذلة مع النظام الس���وريّ ،
تقر بتحول القوات العسكرية
الروسية إلى قوة احتالل شبه دائم.
أم���ا طهران فلم تس���تطع إخفاء تحفظها عل���ى العملية التركية ،رغ���م أنها ضمنت
الطري���ق الممتد من طهران إل���ى بيروت مرورًا ببغداد ودمش���ق ،وثبت���ت نفوذها في
البوكمال في البادية الس���ورية وف���ي المنطقة الممتدة من دمش���ق إلى بيروت ،حيث
تنش���ر أكثر من  70ألفًا من ميليش���يات «حزب الله» اللبناني والميليش���يات العراقية
ً
واألفغانية الموالية لها ،فضال عن قواعد ومصانع أسلحة ،وضباط ومقاتلين من الحرس
الث���وري اإليراني .واألهم هو أن ساس���ة نظام الماللي اإليران���ي ال يريدون أن تطلق يد
تركيا في ش���مال س���ورية ،تخوفًا من تأثير الدور التركي في مشروعهم التوسعي في
س���ورية والمنطقة العربية ،إضافة إلى س���عيهم ألن يكونوا أصحاب اليد الطليقة في
الوضع السوري بالتعاون والتنسيق مع روسيا.
ولع����ل التحفظ����ات اإليرانية على العملي����ة التركية ظهرت إلى العل����ن ،من خالل دعوة
الخارجي����ة اإليرانية إلى وقف العملية التركية ،وترافق����ت بتصعيد ميداني عبر الهجوم
الكبي����ر الذي تقوده الميليش����يات التابعة لها مع قوات النظام الس����وري في ريفي حلب

وإدلب ،وس����ماح النظام السوري لمجموعات من ميليش����يات الحماية الكردية بالعبور نحو
عفرين .وبات موقف ساس����ة نظام الماللي أقرب إلى موقف النظام الس����وري ،س����واء على
المس����توى اإلعالمي الداعم لحزب االتحاد الديمقراطي أم على المس����تويين الديبلوماسي
والعس����كري ،ووصل األمر إلى توجيه الميليش����يات التابعة لهم ضربات عس����كرية لنقاط
مراقبة خفض التصعيد التركية التي أنشئت في محافظة إدلب ،ونشر نظام األسد وحدات
دفاع جوي وصواريخ مضادة للطائرات في الخطوط األمامية في ريفي حلب وإدلب.
وتريد تركيا من عملية «غصن الزيتون» أن تستكمل ما بدأته في عملية «درع الفرات» التي
َ
توقفت عند أب���واب منبج ،حيث بقيت تركيا الطرف اإلقليمي ال���ذي لم يرض بما حصل عليه
في صراع تقاس���م النفوذ على س���ورية ،إذ اكتفت مرغمة بمنطقة محدودة ،تمتد من مدينة
ً
جرابل���س إلى بلدة الراعي وصوال إلى مدينة الباب ،مع أنها تش���عر بأنها أكثر الدول المعنية
بالملف الس���وري ،إذ منعها كل من األميركيين والروس من التقدم باتجاه منبج عندما أطلقت
عملية «درع الفرات» في  24آب  .2016وأرغم ذلك المنع الساسة األتراك على تغيير وجهتهم
الغربية باتجاه التفاهم والتنسيق مع الروس واإليرانيين حيال الوضع في سورية.
وامت���دت تفاعالت العملية العس���كرية في عفرين إلى ظهور خالفات بين كل من روس���يا
وتركيا وإيران ،ال���دول الضامنة والراعية التفاقات مناطق خفض التصعيد في س���ورية ،في
الوقت الذي نش���هد تصعيدًا من روس���يا وإيران لعمليات النظام الس���وري في محافظة إدلب
وغوطة دمش���ق الشرقية ،واس���تدعت هذه الخالفات الدعوة إلى قمة ثالثية أخرى بين بوتين
وأردوغان وروحاني في إسطنبول لترتيب األوضاع وتسوية التفاهمات والتباينات من جديد.
وبصرف النظر عن حجم الخالفات اإلقليمية والدولية حول العملية العسكرية التركية
ف���ي عفرين ،فالمتض���رر الوحيد من ذلك كله ه���م المدنيون الس���وريون ،عربًا وأكرادًا
وتركمانًا وس���واهم ،الذين دفعوا ثمنًا غاليًا خالل السنوات السبع الماضية ،ولكن ،في
الصراع الدولي القائم على ما تبقى من س���ورية ،ال يؤخذ الدم السوري بالحسبان بتاتًا.
ويبقى أن الس���يناريو األفضل هو التفاهم بين الواليات المتحدة وتركيا وروس���يا حول
ترتيب انس���حاب مقاتلي ميليشيات الوحدات الكردية وس���واهم من عفرين ،وهو أمر
ً
ال يبدو س���هال ،ألن المنتسبين إلى حزبي العمال الكردس���تاني واالتحاد الديمقراطي
يسيطرون على هذه المدينة منذ سنوات ،وان القاطنين فيها أشبه برهائن.

عن "الحياة" اللندنية
* كاتب سوري مقيم في تركيا.

إسرائيل تنخرط مباشرة في الحرب السورية
بقلم :آدم تايلور*
لم تش���هد الحرب الس���ورية أي َ
عوز في التحوالت الكبيرة ُمس���بقًا هذا العام ،لكنها
ً
شهدت في نهاية األس���بوع الماضي أكثر هذه التحوالت احتماال للتسبب في عواقب.
فيوم الس���بت الماضي ،أعلن الجيش اإلس���رائيلي أنه نفذ "هجومًا جويًا واسع النطاق"
َّ
مس���يرة إيرانية في
داخل س���ورية بعد اش���تباكات متبادلة تم فيها إس���قاط طائرة
األراضي اإلس���رائيلية ،بينما أس���قطت نيران الدفاعات الجوية الس���ورية طائرة حربية
إسرائيلية من طراز "ف."16-
عل���ى الرغم من قربه���ا الدائم ،وقفت إس���رائيل إلى حد كبير عل���ى هوامش الصراع
السوري على مدى السنوات الس���بع الماضية .ومع ذلك ،تشير ضربات يوم السبت ،إلى
أن المطاف ربما ينتهي بها أخيرًا وقد امتصها على ما يبدو صراع يزداد فوضى باطراد
بعد إلحاق الهزيمة العس���كرية بتنظيم "داعش" .وإذا لم تصبح إسرائيل أكثر انخراطًا
ف���ي القتال الجاري في الجوار ،فإنها قد تعاني من تبعات خطيرة للحرب في س���ورية -
وكذلك المنطقة ككل.
ما الذي كان عليه انخراط إسرائيل في الحرب السورية حتى اآلن؟
تتقاس���م إس���رائيل حدودًا متوترة مع س���ورية  -مرتفعات الجوالن  -وكانت لها منذ
وقت طويل عالقات عدائية علنية ،ليس مع حكومة بشار األسد فحسب ،وإنما مع حلفاء
سورية أيضًا ،إيران وميليشيا "حزب الله" اللبنانية .ومع ذلك ،كان لدى إسرائيل القليل
من األسباب أيضًا لدعم "داعش" أو المجموعات اإلسالمية المتحالفة مع تنظيم القاعدة،
والتي أصبحت الخصوم الرئيسية للحكومة السورية.
لكن إسرائيل شنت عش���رات الغارات الجوية السرية ضد قوافل أسلحة لـ"حزب الله"
في س���ورية .ولم يكن يتم اإلعالن علنًا عن هذه التدخالت بش���كل عام ،وكانت صغيرة
الحجم أيضًا .وعادة ما امتنعت القوات الحكومة السورية وحلفاؤها عمومًا عن الرد ،خوفًا
من فتح جبهة أخرى في صراع ال تنقصه الفوضى مسبقًا.
لكن األمور بدأت بالتغير خالل العام الماضي ،بينما خسر "داعش" األرض واستعادت
قوات األسد وحلفاؤها السيطرة على مجريات الصراع.
ف���ي العام الماضي ،دفعت إس���رائيل ضد وق���ف النار الذي توس���طت فيه الواليات
المتحدة وروسيا ،وقالت إنه سمح بالتوسع اإليراني بالقرب من حدوها .وخشي الكثيرون
في إس���رائيل أال يقتصر األمر على توطيد إيران وحلفائها وجودهم بالقرب من الحدود
اإلس���رائيلية ،وإنما "حزب الله" يستخدم القتال السوري كوسيلة لتدريب كوادره ،وأن
إيران ربما تساعد الميليشيا في االرتقاء إلى استخدام الصواريخ الموجهة بدقة.

وقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،بنيامين نتنياهو ،خالل زيارة إلى واشنطن في كانون
األول" :لن نسمح لذلك النظام بأن يرسخ نفسه عسكريًا في سورية ،كما يريد أن يفعل،
لتحقيق هدف واضح هو القضاء على دولتنا".
لماذا كان ما حدث يوم السبت ،مختلفا عن الغارات اإلسرائيلية السابقة؟
نفذت إس���رائيل عددًا من الهجمات المهمة في س���ورية في األش���هر األخيرة ،لكن
ً
حادثة يوم الس���بت كانت مختلفة .وتقول إس���رائيل إن فصال جدي���دًا قد بدأ مع عبور
َّ
مس���يرة إيرانية إلى أراضيها من سورية في الساعات المبكرة من صباح السبت.
طائرة
َّ
ونشر الجيش اإلسرائيلي في وقت الحق لقطات قال إنها تظهر الطائرة المسيرة بينما
يجري إسقاطها بواسطة مروحية هجومية.
لك���ن إيران نفت ذلك ،ووص���ف المتحدث باس���م وزارة خارجيتها ،بهران قاس���مي،
االدعاء اإلسرائيلي بأنه "س���خيف" .ومع ذلك ،وإذا كان االدعاء صحيحًا ،فإنه يؤشر على
استفزاز كبير من جانب طهران ،بل وربما يكون محاولة إلى إلقاء طعم إلسرائيل بهدف
استدراجها للرد.
وس���رعان ما أرسلت إس���رائيل طائراتها المقاتلة إلى سورية لمهاجمة قاعدة "تي"4-
َّ ُ
المسيرة أطلقت
العسكرية بالقرب من مدينة تدمر السورية ،التي ُيفترض أن الطائرة
منها .وردت القوات الس���ورية بدورها بما وصفه الجيش اإلسرائيلي بأنه "نيران سورية
هائلة من مضادات الطائرات" ،وهو ما يبدو أنه تسبب بتحطم مقاتلة إسرائيلية بعد أن
تمكن طاقمها المكون من َ
طيارين من القفز بالمظالت.
َ
الطيارين إلى المستش���فى؛ وقيل إن حالة أحدهما خطيرة .وكتب الصحافي
وتم نقل
العسكري اإلس���رائيلي ،عاموس هرئيل ،السبت الماضي" :هذه هي الحادثة األولى من
نوعها منذ  30عامًا" ،مضيفًا أن رغبة سورية في الرد على الضربات الجوية اإلسرائيلية
أظهرت "إحساس النظام الجديد باستعادة القوة".
وفي تصريح له ،قال "حزب الله" إن إس���قاط طائرة الـ"ف "16-اإلس���رائيلية يؤذن ببدء
"مرحلة اس���تراتيجية جديدة" في الصراع .وأضاف الحزب ف���ي بيانه" :التطورات التي
حدثت اليوم تعني أن المعادالت القديمة تغيرت جذريًا".
وبعد إس���قاط المقاتلة ،ضرب الجيش اإلس���رائيلي مرة أخرى ،مس���تهدفًا  12موقعًا
عسكريًا في سورية  -ثمانية منها سورية وأربعة إيرانية ،كما قال  -فيما شكل الضربات
الجوية اإلسرائيلية األعنف في سورية في عقود .وقال الجنرال تومر بار ،القائد الثاني
لس�ل�اح الجو اإلس���رائيلي ،لصحيفة "هآرتس" إن هذه الضربات شكلت "الهجوم األكبر
واألكثر أهمية الذي تش���نه القوات الجوية ضد الدفاعات الجوية الس���ورية" منذ حرب
لبنان في العام .1982

إذا أصبح���ت إس���رائيل أكث���ر انخراطًا من الناحية العس���كرية في الص���راع ،ما الذي
سيعنيه ذلك للحرب السورية  -والمنطقة األوسع؟
م���ن غير المرج���ح أن يكون صراعا مفتوحا عبر الحدود الس���ورية ف���ي مصلحة أي من
إسرائيل أو القوات المتحالفة مع إيران في الوقت الراهن .لكن القتال بالفعل ورد الفعل
يظه���ر أن كال الجانبين غي���ر َ
راغبين في التراجع .وفي حال تصاع���د الصراع ،فإنه ربما
ينته���ي إلى إضافة زاوية خطيرة إلى الصراع الس���ورية الجاري  -والتي يمكن أن تؤدي
إلى توريط قوى أخرى في المنطقة وما وراءها.
ال تقتصر قاعدة "تي "4-العس���كرية التي قصفتها إس���رائيل يوم السبت على إيواء
الجنود الس���وريين ،وإنما تؤوي ضباطًا عس���كرين روس���ًا أيضًا .وق���ال بعض المراقبين
َّ
المس���يرة
اإلس���رائيليين إن من الصع���ب تصور أال يكون الروس قد علموا بأمر الطائرة
اإليرانية أو بإطالق نيران الدفاعات الجوية الذي أعقب ذلك .ومن الغريب يكون نتنياهو
قد زار موس���كو ،الش���هر الماضي ،لحث روس���يا على كبح جماح حلفائها اإليرانيين في
سورية.
كان���ت الواليات المتحدة ،حليف إس���رائيل الرئيس���ي ،منخرطة مس���بقًا في الصراع
السوري؛ حيث تدعم الثوار السوريين ،وقد وجدت نفسها في بعض األحيان على مسار
تصادمي مع روسيا .وفي األسبوع الماضي ،قامت طائرات حربية أميركية بقصف قوات
موالية للحكومة الس���ورية بعد مزاعم بأنها تقدم���ت في اتجاه قوات تدعمها الواليات
المتحدة في محافظة دير الزور الس���ورية الشرقية .وقال وزير الدفاع ،جيم ماتيس ،إن
من غي���ر الواضح ما إذا كان المتعاقدون الروس من بي���ن أولئك الذين تورطوا في ذلك
التقدم.
تمتل���ك القوات المدعومة من أميركا أو روس���يا عدوًا مش���تركًا يتمث���ل في تنظيم
"داع���ش" ،ولكن في حين يتراجع القتال ض���د هذه القوات ،فإن صراعات جديدة تظهر
في س���ورية على ما يبدو .وعلى سبيل المثال ،أطلقت تركيا مؤخرًا هجومها الخاص ضد
المقاتلين األكراد في ش���مال س���ورية ،واضعة نفس���ها في تعارض فعلي بحكم األمر
الواق���ع مع الواليات المتحدة ،التي تحالفت م���ع بعض القوات الكردية من أجل هزيمة
قوات "داعش".
س���وف يكون من ش���أن صراع مفتوح بين إس���رائيل والقوى الت���ي تدعمها إيران أن
يضيف إلى التش���ابك والفوضى السائدين في س���ورية .كما أنه ينطوي على خطر ّ
جر
لبنان المجاور ودول عربية أخرى إلى حرب جديدة أيضًا.

عن "واشنطن بوست"

"البريكسيت" :تعثر ومخاوف من الفوضى
بقلم :إيما روس توماس ونيكوالس كريسولوراس وتيم روس*
تعطلت مفاوض���ات الخروج البريطاني م���ن االتحاد األوروبي «بريكس���يت» ،يوم الجمعة
الماض���ي ،حين أثار كبير المفاوضين عن االتح���اد األوروبي احتمال أن يدفع خروج المملكة
المتح���دة العام المقبل ،التكتل نحو حال���ة من الفراغ القانوني .وأثارت تعليقات ميش���ل
بارنييه ردود فعل غاضبة في لندن ،وانخفض الجنية اإلس���ترليني بسببها .وأعلن بارنييه
أنه ينتظر سماع ما تريد بريطانيا تحقيقه من المفاوضات ،وحذر من تفويت فرص التوصل
إل���ى صفقة إذا واصلت بريطانيا عدم موافقتها على ش���روط فترة االنتقال ،ومدتها عامان.
وصرح للصحفيين في بروكس���ل بأنه إذا استمر الخالف ،فليس من المؤكد أن يجري العمل
بالفترة االنتقالية التي تحتاجها األنشطة االقتصادية بشكل عاجل .ورد نظيره البريطاني
ً
ديفيد ديفيس ،الوزير المكلف ملف االنفصال عن التكتل ،قائال إنه مندهش من تصريحات
بارنييه ،واتهم االتحاد األوروبي بـ«التناقض الجوهري» في تعامله مع المحادثات.
وضيق الوقت هو س���بب حساس���ية الخالف .فلم يعد لدى المملكة المتحدة واالتحاد
األوروبي إال ش���هر واحد فقط للتوصل إلى اتفاق بشأن ش���روط الفترة االنتقالية التي
من المقرر تنفيذه���ا بعد الخروج البريطاني ف���ي آذار  .2019ودون التوصل إلى اتفاق،
ال يمكن مضي المفاوضات قدمًا نحو مناقش���ة هيكل الشراكة التجارية في المستقبل
ً
بي���ن بريطانيا والتكت���ل .وقد صرح بارنييه قائال إن التوصل إلى اتفاق بش���أن «الفترة
ّ
ّ
االنتقالية ليس أمرًا مس���لمًا ب���ه اليوم» .ولكنه أيضًا عبر عن أمله في حس���م الخالفات
في الجول���ة التالية من المفاوضات .ونبه بارنييه إل���ى أن «الوقت ضيق وضيق للغاية.
وليس���ت لدينا دقيقة لنضيعها إذا أردنا النجاح» .والفترة االنتقالية حاس���مة للنشاط

االقتص���ادي ،ألنه من ش���به المؤكد أال يك���ون الجانبان قد توصال إل���ى صفقة تجارية
للمس���تقبل ف���ي اليوم الذي تغادر في���ه بريطانيا التكتل ،وحينها قد تجد األنش���طة
االقتصادية على الجانبين نفسها في حالة من الفراغ القانوني والتنظيمي في آذار من
العام المقبل .وهذا يعني فرض رس���وم على البضائع ،وفي أس���وأ الحاالت ،تعطيل نقل
البيانات والرحالت الجوية ،وإمدادات الغذاء.
وقد حدد االتح���اد األوروبي موعدًا نهائيًا هو نهاية آذار المقبل للتوصل إلى صفقة قبل
تفعيل خططه للطوارئ التي تخرج بموجبها الوظائف واألنش���طة االقتصادية من المملكة
المتحدة .وبينما اتخذت بعض البنوك بالفعل خطوات لحماية أنش���طتها دون تعويل على
التوصل إل���ى صفقة انتقالية ،إال أنها ما زالت أيضًا تأمل ف���ي أن لديها وقتًا كافيًا إلعادة
كتابة التعاقدات واالس���تعداد للمس���تقبل .وقد ذكر مس���ؤول بريطاني بارز أنه ليس من
المؤكد أن يس���تطيع بارنييه حشد دعم كل دول االتحاد األوروبي ،ألن األنشطة االقتصادية
األوروبية تريد أيضًا التوصل إلى صفقة انتقالية .وأش���ار المس���ؤول كذلك إلى أن تسوية
مالي���ة بقيمة  39مليار جنيه إس���ترليني لن تعرض على الطاول���ة دون التوصل إلى اتفاق.
ويرى المسؤول أن االتحاد األوروبي يتشدد اآلن ولكنه سيذعن في نهاية المطاف.
ً
وكان م���ن المتوقع في بداية األمر أن تقبل بريطانيا ش���روط االتحاد األوروبي إجماال،
ولكن اتهامات بأن االتفاق يجعل من بريطانيا «دولة تابعة» لبروكس���ل ،جعلت رئيسة
ال���وزراء البريطاني���ة تريزا ماي ترفع سلس���لة م���ن االعتراضاتُ .ويبق���ي اتفاق الفترة
االنتقالية على إمكانية الدخول إلى السوق الموحدةُ ،ويلزم بريطانيا بكل القوانين دون
أن يكون له���ا رأي في صنعها ودون حق في التصويت .وبريطانيا ال تريد قبول قوانين
ُ
جدي���دة تفرض ف���ي الفترة االنتقالية في غم���رة مخاوف من ف���رض التكتل األوروبي

قوانين تضر بالمصالح البريطانية.
وق���د تش���دد االتحاد األوروب���ي أيضًا في موقفه وه���دد بأن يمنع ،م���ن جانب واحد،
المملكة المتحدة من االستفادة من السوق الموحدة إذا انتهكت القوانين أثناء الفترة
االنتقالية .وأش���ار بارنييه إلى أن االتحاد األوروبي يدافع عن س�ل�امة السوق الموحدة.
وأث���ار الجانبان أيضًا احتم���ال عدم القدرة على ع���رض اتفاق الفت���رة االنتقالية على
البرلماني���ن البريطاني واألوروبي في الموعد الزمني المس���تهدف ،وهو تش���رين األول
المقب���ل حتى تتم الموافقة على تحديد يوم الخروج ف���ي آذار  .2019ويرى ديفيس أن
نهاية العام الج���اري ربما تكون موعدًا أكثر واقعية ،بينما أش���ار بارنييه يوم الجمعة
الماضي إلى شهر تشرين الثاني باعتباره موعدًا أكثر واقعية.
ولم تقدم بريطانيا لالتحاد األوروبي يوم الجمعة تعديالت على العالقة في المستقبل
كما كان معتزمًا .وأش���ار بارنييه إلى أن هذا بسبب المسائل المتعلقة بالجدول الزمني،
ولكن���ه أضاف أنه ينتظر من بريطانيا توضيح خياراتها أكثر .ولم تقرر ماي بعد نوعية
اتفاق التجارة في المس���تقبل الذي تس���عى إليه .وأعلن ديفي���س أنه «في ظل العمل
المكثف الذي جرى هذا األسبوع ،فمن المفاجئ أن نسمع أن ميشل بارنييه ليست لديه
رؤي���ة واضحة عن الموقف البريطاني فيما يتعلق بفترة التنفيذ» .وأضاف ديفيس أنه
يسعى إلى عالقة جديدة بين التكتل وبريطانيا باعتبارهما «أقرب األصدقاء والحلفاء».

عن "واشنطن بوست"
* صحافيون أميركيون.

سورية بعد سبعة أعوام
من الحرب الطاحنة
بقلم :ديفيد جاردنر
يتواصل القتل في س���ورية ،بعد س���بع س���نوات من صراع سياسي
وعرقي وطائفي ،محلي وخارجي ،بش���كل وحشي .مع ذلك ،تبدأ أضواء
االهتم���ام العالمي الخافت���ة باالبتعاد عن هذه الح���رب ،التي يعتبر
البعض أنها قد انتهت.
لم تنت���ه الحرب بعد ،لكن فيما لو انتهت ،ه���ل من الممكن تحديد
المنتصرين من بين هذا العدد الكبير من الخاسرين؟
أوال ،الخاس���رون ،وأغلبيتهم من الشعب السوري ،يعانون على نطاق
واس���ع ليس له مثيل في التاري���خ الحديث .حيث إن التقدير واس���ع
االنتش���ار لمقتل ما يقارب نصف مليون ش���خص ربما يتحول ليصبح
رقما أدنى بكثير من الرقم الحقيقي .تشرد نحو نصف عدد السكان ما
قبل الحرب الذي كان يبلغ  23مليون نسمة ،أكثر من  11مليون شخص،
وطرد نحو نصف هؤالء األشخاص إلى خارج البالد.
ومع ذلك ال تزال أعداد القتلى والمش���ردين آخذة في االرتفاع ،بينما
يواصل نظام بشار األسد قصف المستشفيات واألسواق في إدلب في
الشمال الغربي ،أو استخدام غاز الكلور ضد جيوب مقاومة في الغوطة
الشرقية ،بالقرب من دمشق.
من الواضح أيضا أن الثوار هم الخاس���رون .االنتفاضة المدنية التي
بدأت قبل سبع سنوات ،تحولت بشكل سريع لتصبح حركة تمرد بمجرد
أن قرر نظام األسد الديكتاتوري إغراق البالد في الدم.
وهي حركة ظهرت على نطاق واس���ع ف���ي البداية ،عملت على جذب
معظ���م أطي���اف المجتمع الس���وري متعدد األديان ،وم���ن ثم تحولت
لتصبح مواجهة طائفية ،خاصة بعد أن لوح نظام األس���د باس���تخدام
العنف الطائفي لتحفيز نظام األقلية.
خسر الثوار الرئيسيون مع مرور الوقت المعركة لصالح المتشددين.
وقد س���اعدت الواليات المتحدة واألوروبيون ع���ن غير قصد على هذا
التحول ،م���ن خالل التحريض عل���ى االنتفاضة ،لكنه���م امتنعوا عن
تقدي���م الدعم نوعا ما للجماعات األكثر أو أقل اعتداال من أجل اإلطاحة
بنظام األسد.استعان الغرب إلى حد كبير بالجوار لتقديم الدعم للثوار،
ما ترك فراغا عمل على ملئ���ه فصيال "داعش" و"القاعدة" وغيرهما من
التنظيمات المتشددة ألخرى.
دولة األس���د ،التي تفتقر إلى القوى البشرية والمال وتعرضت لما ال
يق���ل عن ثالث حاالت من االنهيار ،تم إنقاذها من قبل القوات الجوية
الروس���ية ،والقوات األرضية التي تم تقدي���م معظمها من قبل إيران
وميليش���يات ش���يعية من كل مكان ،وأدوات عميلة لها وعلى رأسهم
جماعة "حزب الله".
وعلى الرغم من أنه يبدو وكأن الرئيس األس���د هو المنتصر ،إال أنه ال
يزال تحت وصاية قوتين  -روس���يا وإيران  -فهو يترأس دولة محاصرة
موزعة ما بين العصابات ش���به العس���كرية والجيوش الخاصة .كما أن
قوته أكثر محدودية مما تبدو عليه ،حتى وإن هزمت "داعش" إقليميا.
المنتصر الظاهري في هذه الفوضى والتشرذم هم األقلية الكردية
في سورية ،التي اس���تولت قوات الحماية الشعبية التابعة لهم على
ربع البالد ،في ظل دعم أميركي مباشر من جهة ،وغير مباشر من جهة
أخرى ،بمقاتلة "داعش" وغيرها من التنظيمات المتشددة.
أثناء القتال في ظ���ل الدعم المقدم من الق���وات الجوية األميركية
باعتبارها رأس حربة ضد "داعش" ،حازت قوات الحماية الش���عبية على
اهتمام العالم.
عل���ى أنها ربما تكون قد بالغت في ذلك .غ���زت تركيا عفرين ،الجزء
الغربي من إقليم القوات ،إلحباط طموح األكراد في بناء منطقة تتمتع
بالحكم الذاتي في ش���مال سورية ،األمر الذي تخشى من أنه سيشعل
التمرد الكردي في جنوب شرقي تركيا.
ربم���ا يبال���غ األكراد الس���وريون أيضا في درجة الدعم الذي س���وف
تقدمه إدارة الرئيس األمريكي الشاردة لتلك الطموحات.
الحقيق���ة التي ينبغي عليه���م إدراكها ،قبل ف���وات األوان ،هي أن
الواليات المتحدة تفتقر إلى وجود سياس���ة متماس���كة إزاء سورية،
ومن���ذ النتيجة الكارثية لغزو العراق في العام  ،2003خس���رت معظم
القدرة التي تمتلكها على تشكيل األحداث في الشرق األوسط.
تركي���ا ،أيض���ا ،على الرغم م���ن كل ما يمتلكه رئيس���ها رجب طيب
أردوغ���ان من قدرة على التدخل في س���ورية ،ال يمكن احتس���ابها من
المنتصرين.
إن هدف���ه األصلي ،اإلطاحة بنظام األس���د وتثبيت قائ���د بديل ،قد
تمت عرقلته .في س���عيه لتحقيق ذلك الهدف ،قامت أنقرة بتحويل
تركي���ا إلى منش���أة للمتطوعين الثوار ،األمر الذي س���مح لجماعات من
المتشددين كذلك ،بأن تضرب بجذورها في األرض.
التدخل التركي في ش���مال غربي س���ورية هو بمنزل���ة نعمة لصالح
فالديمير بوتين ،حيث إن روسيا تسيطر على تلك المنطقة الجوية.
استخدم الرئيس الروسي سورية كنقطة انطالق لعودة روسيا كقوة
عالمية ،بمساعدة غير مباش���رة من بطء االنسحاب المشوش للواليات
المتح���دة المتراجع���ة .ف���ي حين أن ذل���ك يعتبر انتصارا ل���ه ،إال أن
طموحات روسيا في سورية ال تكاد تعتبر طموحات مشرقة.
األس���بوع الماضي ،قامت قوات مرتبطة بتنظي���م القاعدة في إدلب
بإسقاط طائرة حربية روسية .على األرض ،يتعين على روسيا االعتماد
على قوات الحرس الثوري اإليراني ،و"حزب الله" وميليش���يات الشيعة
األفغانية والعراقية المدعومة من إيران.
قب���ل أكثر قليال من أس���بوع ،اس���تضافت روس���يا قمة س���ورية في
سوتش���ي ،لكنها لم تحرز أي تقدم في تصميم عملية انتقال للخروج
م���ن الحرب ،التي من دونها ،من الصعب أن نرى كيف يمكن إعادة بناء
سورية ،ماديا أو سياسيا.
يرفض االتح���اد األوروبي االلت���زام بإعادة اإلعمار من دون تس���وية
سياسية واتفاق حول مستقبل نظام األسد.
إي���ران ،مع اس���تراتيجيتها الواضح���ة لتمتين المحور الش���يعي -
الفارسي في العراق وسورية وصوال إلى لبنان والبحر األبيض المتوسط،
تبدو كأنها أرجح المنتصرين.
من خالل حرس���ها الث���وري ،المتنفذ داخل الب�ل�اد والقوة األولى في
الخارج ،عملت على إضفاء الصفة العسكرية على المنطقة لصالحها.
مع ذلك ،لقد فقدت فرصة جعل الدول المجاورة لها تش���عر بالراحة بعد
ظهورها كقوة إقليمية طائفية توسعية ،ما استقطب المعسكر الخليجي
ضدها ،وتزويده الجوار كله ،بذريعة جاهزة لرفض سياسات طهران.
بص���رف النظر عن الطريقة التي ننظر بها إلى األمور ،من الصعب أن
نرى أي فائز في هذا الكابوس الجهنمي الذي يقوده نظام األس���د في
سورية ،في ظل كل تلك البرك العميقة من اليأس والتشرد التي تعم
البالد والعباد ،وهو ما يتي���ح فرصا ال تقدر بثمن لكل تجار الحرب ،من
كل حدب وصوب ،لالصطياد بغزارة فيها.

عن "فاينانشيال تايمز"

