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الصحف االجنبية..السعودية عاجزة عن رسم المنطقة وفق رؤيتها

بين »الحشد« و »البشمركة« وسياسات فرنسا العمياء
معن حمية

ســجّل الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون خرقــًا فــي جــدار الغيــاب الفرنســي عــن قضايــا العالــم 
العربــي، لــدوره فــي إنهــاء »إقامــة جبريــة« فرضــت علــى رئيــس الحكومــة اللبنانيــة ســعد الحريــري فــي 
الســعودية. وهــذا دور يســتطيع ماكــرون أن يســتثمره، إلعــادة فرنســا العبــًا فــي قضايــا المنطقــة واإلقليــم، 

بعدمــا جــرى تهميشــها مــن قبــل حلفائهــا الغربييــن.
واضــح، أّن تحــرّك ماكــرون يســتهدف تحقيــق نقلــة فرنســية فــي إطــار الخلفيــة المشــار إليهــا آنفــًا، 

لكــن مــا يجــب علــى اإلدارة الفرنســية أن تفهمــه جيــداً، هــو أّن واقــع المنطقــة ـ »الشــرق األدنــى«، واقــع 
معقــد، والتأثيــر فيــه يفــرض تعاطيــًا موضوعيــًا ودورًا مختلفــًا عــن الــدور البالــغ الســوء الــذي تمثــل بنشــر 
الفوضــى وتوفيــر كّل أشــكال الدعــم المعنــوي والمالــي والسياســي واإلعالمــي للمتطرّفيــن واإلرهابيّيــن 

الذيــن جــرى تجميعهــم مــن أصقــاع األرض كلهــا.
ــي صناعــة اإلرهــاب واســتخدامه ضــدّ دول  ــات المتحــدة ف ــع الوالي ــورّط فرنســا، واشــتراكها م إّن ت
عربيــة بغــرض تدميرهــا وتقســيمها وتفتيتهــا، جعــل صــورة فرنســا بشــعة وســوداء، وبالتالــي فــإّن تجميــل 

هــذه الصــورة يحتــاج إلــى الكثيــر مــن الوقــت، وإلــى المزيــد مــن الخطــوات.
ــا البعــض،  ــة فــي الســعودية، رأى فيه ــري مــن اإلقامــة الجبري خطــوة ماكــرون التــي أخرجــت الحري
بدايــة مســار قــد يتطــوّر باتجــاه اســتعادة دور فرنســي ال يخضــع بالمطلــق ألميــركا، لكــن هــذه الفرصــة 
قوّضهــا ماكــرون نفســه حيــن دعــا إلــى تفكيــك »الحشــد الشــعبي العراقــي«، مــا اعتبــر تدخــاًل ســافرًا 
فــي شــؤون العــراق الداخليــة، خصوصــًا أّن الحشــد الشــعبي يحظــى بالشــرعية القانونيــة الكاملــة مــن 

قبــل الدولــة العراقيــة.
موقــف ماكــرون ضــدّ الحشــد العراقــي، والــذي صــدر أثنــاء اســتقبال رئيــس حكومــة حــزب مســعود 

البرزانــي فــي األليزيــه، أســقط أيّ احتمــال بإمكانيــة أن يكــون لباريــس دور مســتقّل عــن واشــنطن.
الســؤال: كيــف توّفــق فرنســا بيــن دعوتهــا لتفكيــك »الحشــد الشــعبي« الــذي يحظــى بالشــرعية 
ــرى  ــد أج ــتقلة« وق ــة المس ــكل »الدول ــذ ش ــي يأخ ــكيل عراق ــا لتش ــن تأييده ــة، وبي ــة العراقي ــن الدول م

ــراق وســالمته؟ ــًا هــدّد وحــدة الع اســتفتاء انفصالي
وما موقف فرنسا ودورها لو أنها وضعت أمام معادلة »الحشد« مقابل »البشمركة«؟!

واضــح أّن ماكــرون لــم يقــرأ جيــدًا أوضــاع المنطقــة وتعقيداتهــا، فمــا كاد أن ينجــح فــي خطــوة صغيــرة 
حتــى أخفــق فــي الحســابات الكبيــرة.

ماكــرون أضــاع فرصــة لبــالده، فإلــى متــى تبقــى السياســات األوروبيــة، وتحديــدًا الفرنســية، عميــاء، 
وتعمــل لمصلحــة أجنــدات أميركيــة؟!

’دولة القانون’: واشنطن ترفض االعتراف بهزيمة 
’داعش’ في العراق

عادل الجبوري
فيمــا نفــت قيــادة العمليــات المشــتركة فــي العــراق تحــرك قــوات اميركيــة الــى مدينــة كركــوك، عبــرت 

اوســاط سياســية كرديــة عــن تأييدهــا لخطــوة مــن هــذا القبيــل.
ففــي بيــان لهــا، اكــدت قيــادة العمليــات المشــتركة انــه "التوجــد ايــة زيــادة لمــا يســمى بقــوات 
التحالــف الدولــي، ال فــي مدينــة كركــوك وال فــي باقــي االراضــي العراقيــة"، وقالــت القيــادة فــي بيانهــا "ان 
بعــض وســائل االعــالم نقلــت عــن مصــادر فــي اقليــم كردســتان معلومــات عــن تحــرك قــوات أميركيــة 
الــى كركــوك، وان تلــك االخبــار عاريــة عــن الصحــة تمامــا، وانــه ليــس مــن شــأن القــوات االجنبيــة مســك 

االرض، كمــا انهــا التمتلــك االمكانيــة والعــدد والعــدة لذلــك".
واشــارت قيــادة العمليــات الــى "ان مســؤولية امــن كركــوك هــي مســؤولية وطنيــة عراقيــة تقــع علــى 
عاتــق القــوات االتحاديــة وشــرطة كركــوك، وان مهــام التحالــف الدولــي محــددة بالتدريــب واالستشــارة 

والدعــم اللوجســتي".
فــي مقابــل ذلــك، بثــت جهــات سياســية كرديــة اخبــارًا عــن مجــيء قــوات اميركيــة اضافيــة، وتمركزها 
فــي قاعــدة )كــي وان( فــي شــمال غــرب كركــوك، بالتزامــن مــع اجتماعــات عقــدت بيــن مســؤولين امنييــن 
اكــراد وقــادة عســكريين اميركييــن، طلــب فيهــا المســؤولون االمنيــون االكــراد مــن القــادة االميركييــن ان 
ــدم  ــوك، وع ــة كرك ــن مدين ــظ ام ــي حف ــى االرض، للمســاهمة ف ــون لواشــنطن حضــور عســكري عل يك

الســماح لقــوات الحشــد الشــعبي بالتمــدد فيمــا يســمى بالمناطــق المتنــازع عليهــا.     
مــن جانــب آخــر اكــد ائتــالف دولــة القانــون، ان واشــنطن ترفــض االعتــراف بهزيمــة تنظيــم "داعــش" 
االرهابــي بســبب فشــل مشــروعها التقســيمي فــي العــراق والمنطقــة.. وقــال النائــب عــن دولــة القانــون 
محمــد الصيهــود فــي تصريحــات صحفيــة "ان داعــش مشــروع صهيونــي- امريكــي هدفــه تنفيــذ مشــروع 
تقســيم العــراق ودول المنطقــة، واالنتصــارات الكبيــرة التــي تحققــت علــى العصابــات االرهابيــة اجهضــت 

مشــروعهم التقســيمي 
يعترفــوا  لــم  لذلــك 

ــش". ــة داع بهزيم
الصيهــود  واشــار 
اعتــراف  عــدم  "ان  الــى 
واشــنطن بهزيمــة داعش 
يهــدف بالدرجــة األولــى 
أهميــة  مــن  للتقليــل 
االنتصــارات التــي حققتهــا 
القــوات االمنيــة والحشــد، 
بقــاء  لتبريــر  وكذلــك 
فــي  األميركيــة  القــوات 

ــذي  ــة"، وأضــاف "ان االنتصــارات ال ــا االجرامي ــذ عملياته ــة لتنفي ــات اإلرهابي ــة للجماع ــد األرضي ــة وتمهي المنطق
ــم". ــم اجمــع وليــس للعــراق فقــط ألن االخيــر كان يدافــع بالنيابــة عــن كل العال تحققــت هــي انتصــارات للعال
الــى ذلــك اعلــن مرصــد )Air war( المتخصــص برصــد نتائــج عمليــات التحالــف الدولــي ضــد "داعــش"، 
إلــى أنــه منــذ شــهر آب/أغســطس 2014 وحتــى نفــس الشــهر مــن عــام 2017، ســقط  أكثــر مــن 3000 قتيــل مدنــي 

فــي العــراق، بغــارات قــوات التحالــف الدولــي، فــي حيــن اقــرّت اإلدارة األميريكــة بمقتــل 466 شــخصا فقــط.
وكانــت صحيفــة "اندبندنــت" البريطانيــة، قــد كشــفت فــي تقريــر لهــا فــي 19 تموز/يوليــو الماضــي، 
عــن ســقوط اربعيــن الــف ضحيــة فــي مدينــة الموصــل علــى يــد قــوات "التحالــف الدولــي" وعصابــات 

ــة. "داعــش" االرهابي
وأشــارت الصحيفــة فــي تقريرهــا الــى "ان التحالــف الدولــي الــذي تقــوده الواليــات المتحــدة االميركيــة، 
ــى نطــاق واســع  ــواد شــديدة االنفجــار عل ــة، تعمــد اســتخدام اســلحة وم ــات االجرامي ــة العصاب بزعــم محارب
فــي معركــة الموصــل، وان تلــك االســلحة تســببت بفوضــى وخــراب فــي غــرب المدينــة المكتظــة بالســكان".

تجــدر االشــارة الــى ان منظمــة العفــو الدوليــة اتهمــت فــي وقــت ســابق، التحالــف الدولــي بارتــكاب 
مجــازر بحــق المدنييــن فــي الموصــل والرمــادي، ناهيــك عــن الدمــار الكبيــر الــذي لحــق بالبنــى التحتيــة 

والمنشــآت الحيويــة وممتلــكات المواطنيــن.

روسيا تسحب البساط من أميركا في شرق سوريا
أيهم مرعي

نقــل كتّــاب صهاينــة - أميركيــون عــن مســؤولين فــي إدارة الرئيــس 
األميركــي دونالــد ترامــب أن هنــاك خطــة أميركيــة تقضــي بمــا أســموه 

ــى  ــر الحــزب عل »كشــف ســلوك حــزب اهلل«، وتصوي
ــة لالســتقرار« داخــل  ــه منخــرط بأنشــطة »مزعزع أن
لبنــان والشــرق األوســط وحتــى العالــم عمومــًا« علــى 

حــد زعمهــم.
عــن خطــة  مطلعــة  أميركيــة  مصــادر  وكشــفت 
الفلســطينية  القضيــة  لتصفيــة  ســعودية  أميركيــة 
تقضــي بإنشــاء »دولــة« أو »أرض« فلســطينية تدعمها 

ماليــًا عــدد مــن الــدول ومــن بينهــا الســعودية.
فــي غضــون ذلــك، شــدّدت شــركة غربيــة معروفــة 
الجيوسياســية  االســتخبارات  مجــال  فــي  تعمــل 
علــى أّن« إيــران تتفــوق علــى الســعودية سياســيًا 
وعســكريًا«، ولفتــوا الــى أن ذلــك يمنــع الســعودية مــن 

ــا. ــًا لرؤيته ــة وفق رســم المنطق
لالســتخبارات   »Stratfor« شــركة  نشــرت 
الجيوسياســية وهــي شــركة غربيــة معروفــة جــدًا 

بهــذا المجــال، تقريــرًا قالــت فيــه إن الخيــارات السياســية والعســكرية 
ــك  ــى أن ذل ــران محــدودة، مشــددة عل للســعودية فــي المواجهــة مــع اي
ســيمنع الســعودية مــن تحقيــق هدفهــا المتمثــل بالهيمنــة علــى منطقــة 

الشــرق االوســط.
وقــال التقريــر إن الســعودية ومنــذ تولــي الملــك ســلمان بــن عبــد 
العزيــز العــرش، اتبعــت سياســة تصعيديــة غيــر مألوفــة، الفتــًا الــى أن 
ــن  ــل اليم ــي دول مث ــى اآلن ف ــه الفشــل حت ــد كان نتيجت ــذا التصعي ه
ــى  ــد أدى ال ــب للســعودية ق ــم ادارة ترام ــرًا أن دع ــان، معتب ــر ولبن وقط

ــة. ــى الخطــوات التصعيدي ــدام عل تجــرؤ الســعوديين لالق
ــدون الســير  ــاء الســعودية ال يري ــرب حلف ــى أق ــه حت ــى أن وأشــار ال
بالكامــل مــع السياســة الخارجيــة التــي تتبعهــا الريــاض، مضيفــًا إن 
الخالفــات هــذه قــد »قوضــت تالحــم« المغامــرات التــي تقــوم بهــا 
الســعودية فــي أماكــن اخــرى، مثــل اليمــن وقطــر، إضافــة الــى اقتراحــات 

الســعودية بمجلــس التعــاون الخليجــي.
وأكــد التقريــر أن الســعودية دخلــت فــي خالفــات مــع تركيــا وأيضــًا 
أن  الــى  والجزائــر وســلطنة عمــان، مشــيرًا  تونــس  مثــل  دول  مــع 
الســعودية حاولــت اســتخدام المنتديــات االقليميــة مثل منظمــة التعاون 

ــا. ــج لمخططاته ــة مــن أجــل التروي ــدول العربي ــة ال االســالمي وجامع
ــذا االطــار،  ــم تحقــق نجاحــا ملحوظــا به ــاض ل ــى أن الري ولفــت ال

مضيفــًا إن المســاعي الســعودية الهادفــة الــى توحيــد الــدول المجــاورة 
ضــد ايــران قــد ادت الــى توحيــد صفــوف الشــعب االيرانــي دفاعــًا عــن 

ــه. حكومت
أمــا عســكريًا فلفــت التقريــر الــى أن لــدى الســعودية تجربــة عســكرية 
أقــل مــن إيــران، ولــم تحقــق الســعودية الكثيــر مــن النجــاح فــي تحديــد 

ودعــم شــركاء لهــا مــن أبنــاء الطائفــة »الســنية« فــي العــراق.
ــاء  ــن الحلف ــل قامــت بانشــاء شــبكة م ــي المقاب ــران ف ــع أن إي وتاب
الريــاض  أن  الــى  وخلــص  العــراق،  فــي  والعســكريين  السياســيين 
ســتلجأ الــى الواليــات المتحــدة لطلــب المســاعدة فــي العــراق، مشــددًا 
الــذي  الوقــت  فــي  االســتراتيجية  مثــل هــذه  تنفيــذ  علــى صعوبــة 

»تبحــث فيــه واشــنطن عــن ســبل لالنســحاب مــن المنطقــة«.
وبنــاء علــى كل مــا جــاء شــدد التقريــر علــى أن الريــاض ســتواجه 
صعوبــات فــي رســم المنطقــة وفقــًا لرؤيتهــا، وإيــران اقــوى مــن أن 

ــعودية«. ــة س ــن »صناع ــة م ــون منطق ــأن تك ــة ب ــمح للمنطق تس
*خطة أميركية لـ«تشويه« سمعة حزب اهلل

فــي ســياق اخــر كتــب الباحــث بمعهــد »واشــنطن لشــؤون الشــرق 
االدنــى« »Matthew Levitt« مقالــة نشــرت بمجلــة »Politico« قــال 

ــز  ــى التركي ــد ترامــب عازمــة عل فيهــا إن ادارة الرئيــس االميركــي دونال
ــق  ــة« وف ــركا الالتيني ــي أمي ــزب اهلل ف ــاطات ح ــا أســماها »نش ــى م عل
ادعاءاتــه، مشــيرًا الــى مــا أســماه »معلومــات جديــدة« 
ــى  ــة تعــود الــى عــام 1994 والتــي تؤكــد عل حــول قضي
أهميــة دحــر »موطــىء قــدم« حــزب اهلل فــي تلــك 

ــب. ــر الكات ــة«، بحســب تعبي المنطق
وزعــم الكاتــب أنــه »بتاريــخ التاســع عشــر مــن 
انتحــاري  اهلل  حــزب  أرســل   ،1994 عــام  تموز/يوليــو 
 Alas« الجويــة علــى متــن طائــرة تابعــة للخطــوط 
دولــة  مقرهــا  جويــة  خطــوط  وهــي   »Chiricanas
بنمــا«، وأضــاف »إن أغلــب ركاب هــذه الطائــرة كانــوا 
مــن »اليهــود«، وجمــع مكتــب التحقيقــات الفدرالــي 
»FBI« »مؤخــراً معلومــات جديــدة حــول هــذه القضيــة، 
ــن  ــات اخــرى م ــب معلوم ــى جان ــات وال ــذه المعلوم وه
المرجــح أن تشــكل االرضيــة لعــدد مــن االجــراءات التــي 

ســتتخذ ضــد حــزب اهلل«، علــى حــد قــول الكاتــب.
الكاتــب الــذي يعــد باحثــا صهيونيــا معروفــا، تابــع 
أن« مــا قــام بــه حــزب اهلل مؤخــرًا فــي أميــركا الالتينيــة أيضــًا »يشــكل 

موضــع اهتمــام للمحققيــن«.
ــي شــهر تشــرين االول/ ــن ف ــال شــخصين اثني ــى اعتق وتطــرق ال
أكتوبــر الماضــي زعــم بأنهمــا يعمــالن لمــا وصفــه الكاتــب »الجنــاح 
االرهابــي« لحــزب اهلل، مضيفــًا إنــه وبحســب بيــان صــدر عــن وزارة 
»العــدل« االميركيــة، فــإن حــزب اهلل أصــدر تعليماتــه ألحــد الشــخصين 
ــاط  ــا ورصــد نق ــي بنم ــة و«االســرائيلية« ف لرصــد الســفارتين االميركي
الضعــف فــي قنــاة بنمــا والســفن العابــرة لهــذه القنــاة، بحســب المزاعــم 
ــف بحســب  ــب أن« الشــخص اآلخــر كّل ــع الكات ــًا، وتاب ــة طبع األميركي
االدعــاءات برصــد »أهــداف محتملــة داخــل أميــركا«، بمــا فــي ذلــك 
ــورك«. ــة نيوي ــون بمدين ــاذ القان ــزة إنف ــة للجيــش وأجه »منشــآت تابع
وأشــار الكاتــب الــى أّن »حملــة االدارة االميركيــة ضــد حزب اهلل« هي 
عبــارة عــن جهــود تشــمل جميــع االجهــزة االميركيــة وتشــمل االســتفادة 
مــن األدوات الدبلوماســية واالســتخبارتية والماليــة، والقانونيــة مــن أجــل 
ــدى  ــات« ل ــل وأنشــطة العملي ــات اللوجســتية والتموي ــل الخدم »تعطي
ــا أســماه  ــي وم ــوري االيران ــة للحــرس الث ــوات القــدس التابع ــران وق إي

»وكالء ايرانييــن«.

ــم »داعــش«  ــارك ضــد تنظي ــراب المع ــع اقت م
مــن نهايتهــا، تبــدو »وحــدات حمايــة الشــعب« 
الكرديــة ومــن خلفها »قــوات ســوريا الديموقراطية« 
حاضــرة لتنفيــذ مــا اتفــق عليــه الجانبــان األميركــي 
والروســي، لمرحلــة »مــا بعــد داعــش«، مقابــل 
»ضمانــات« سياســية وعســكرية واســعة يســتطيع 

ــن. ــا كال الطرفي توفيره
غيــر  واللقــاءات  التنســيق  مــن  أشــهر  بعــد 
المغطــاة إعالميــًا بيــن »وحــدات حمايــة الشــعب« 
التقــى  روس،  عســكريين  ومســؤولين  الكرديــة 
الطرفــان فــي بلــدة الصالحيــة شــمالي ديــر الــزور؛ 
لإلعــالن الرســمي عــن تعــاون ســابق والحــق 

بينهمــا.
االجتمــاع حضــره نائــب قائــد القــوات الروســية 
العاملــة فــي ســوريا، الجنــرال أليكســي كيــم، وكل 
ــود،  ــوري محم ــدات« ن ــم »الوح ــق باس ــن الناط م
الــزور  ديــر  لـ»مجلــس  المشــترك  والرئيــس 

المدنــي« غســان اليوســف.
وجــاء فــي توقيــت الفــت، مــع ارتفــاع حــدة 
فــي  األكــراد  التركيــة مجــدداً ضــد  التصريحــات 
عفريــن، ومــع الغمــوض حــول الموقــف األميركــي 
الفعلــي تجــاه الدعــم العســكري المقــدم لـ»قــوات 
حــول  يتمحــور  والــذي  الديموقراطيــة«،  ســوريا 
العمليــات  انتهــاء  قــرب  تراعــي  تعديــالت 
العســكرية ضــد »داعــش« فــي الشــرق الســوري.

وتضمّــن اللقــاء كلمــة مكتوبــة للناطــق باســم 
ــم  ــا دع ــي، كم ــم الروس ــكر الدع ــدات«، تش »الوح
»التحالــف الدولــي«، العســكري واللوجســتي فــي 
معــارك ريــف ديــر الــزور، شــرق الفــرات. وتؤكــد 
مجــال  فــي  الحــق  تعــاون  قيــام  أهميــة  علــى 
التحتيــة«،  والبنــى  الســلمية  الحيــاة  »تأســيس 
ــات  ــرف عملي ــاء »غ ــتعداد إلنش ــب االس ــى جان إل

مشــتركة ضــد داعــش«.
ــة التــي  وكمــا يعكــس االجتمــاع تطــور العالق
ــى  ــن وحت ــن عفري ــع موســكو، م ــراد م ــع األك تجم
لبيــان  تكريســًا  أتــى  فقــد  الــزور،  ديــر  شــرق 

الرئيســين األميركــي دونالــد ترامــب؛ والروســي 
ــام منتصــف  ــن فييتن ــن، الصــادر م ــر بوتي فالديمي
الشــهر الماضــي، والــذي أكــد مــن ضمــن مــا أكــده 

قنــوات  »تعزيــز  حــول  الطرفيــن  تفاهــم  علــى 
الخبــراء  بيــن  المفتوحــة  العســكرية  التواصــل 
العســكريين، لضمــان ســالمة القــوات الروســية 
ــي  ــوات الشــريكة الت ــع تصــادم الق ــة ومن واألميركي
تقاتــل ضــد )داعــش(، وإكمــال تلــك الجهــود حتــى 

هزيمــة التنظيــم بالكامــل«.
ــــ  األميركيــة  التفاهمــات  بــوادر  وظهــرت 
ــل أشــهر مــن  ــي الشــرق الســوري، قب الروســية ف
اآلن، وتطــورت خــالل مراحــل العمليــات الميدانيــة 

فــي محيــط وادي الفــرات.
علــى  لاللتفــاف  متعــددة  محــاوالت  وشــابتها 
روحهــا المتمثــل فــي »منــع التصــادم«، كاتفــاق إخــراج 
عناصــر »داعــش« مــن الرقــة ومــا جــرى فــي محيــط 
البوكمــال. أمــا اليــوم، ومــع انتهــاء المعــارك الكبــرى 
فــي  المتمثلــة  المهمــة  أصبحــت  »داعــش«،  ضــد 
تركيــب البنــى السياســية واإلداريــة ضمــن مناطــق 
اجتماعــي  بنســيج  تزخــر  التــي  »قســد«  ســيطرة 
متنــوع، تحديــًا مشــتركًا لــكل من واشــنطن وموســكو، 

أمــام  ســتكون  الجديــدة  البنــى  تلــك  أن  وخاصــة 
اســتحقاقات بحجــم إعــادة اإلعمــار، وربمــا المشــاركة 

الحقــًا فــي مؤتمــرات »التســوية الســورية«.

وفــي كلمــة الناطــق باســم »الوحــدات« نــوري 
ــن  ــا م ــب به ــا كت ــالوة م ــزم بت ــذي الت ــود، ال محم
دون اإلدالء بــأي تعليــق إضافــي، قــال إن »الوحــدات 
بالتعــاون مــع العشــائر ومكونــات المنطقــة، ودعــم 
ومســاندة مــن القــوات الروســية والتحالــف الدولــي 
حــررت منطقــة ديــر الــزور شــرقي الفــرات مــن 
اإلرهــاب«. وأعــرب عــن أملــه بـ»زيــادة هــذا الدعــم 

ــة الالزمــة«. ــة والتغطي ــة الجوي ــن الحماي وتأمي
ــة  ــع تصريحــات متقاطع ــاع م ــق االجتم وتراف
أدلــى بهــا قائــد »الوحــدات« الكرديــة، ســيبان 
حمــو لصحيفيــة »الشــرق األوســط«، يتحــدث 
فيهــا عــن مشــاركة القــوات الروســية و»الوحدات« 
ــارك ضــد »داعــش«  ــي المع ــب ف ــى جن ــًا إل جنب

ــزور. ــر ال شــرق دي
ــي  ــة ف ــة العامل ــوى الدولي ــان »الق ــب البي وطال
ســوريا، وعلــى رأســها أميــركا وروســيا، بــأن تكــون 
فــي  والديموقراطيــة  الســلمية  للحلــول  ضامنــة 

ســوريا المســتقبل«.
وبالتــوازي، نقلــت مواقــع كرديــة تصريحــات 
ــه  ــا إن ــال فيه ــم، ق ــرال الروســي أليكســي كي للجن
ســيتم إنشــاء مركــز لـ»غــرفة عمليــات مشتركة« 
بيــن قــوات بــالده مــن جهــة و»الــوحدات« الكرديــة 
والعشائر العربية، وذلــك بهــدف »استكمال تحرير 

ما تبقى من شمال نهر الفرات من داعش«.
وأضــاف أنــه بعد القضــاء علــى التظيــم فــي 
هذه  إلى  الحياة  إعادة  »يجب  الــزور  ديــر  ريــف 

كافة  من  »تجمع  تشــكيل  مقترحــًا  المنطقة«، 
شيوخ وعشائر ومكونات المنطقة شرقي الفرات، 
علــى  مناطقهم…  إلى  الحياة  إعادة  على  للعمل 
الصالحية وهجين  فــي  فروع  لــه عدة  يكــون  أن 
وذيبــان«. وهــو مــا أردف ببيــان مــن »مجلــس ديــر 
ــب  ــع الجان ــاون م ــب بالتع ــي« للترحي ــزور المدن ال
وخلــق  الســكان،  احتياجــات  »لتلبيــة  الروســي 
االســتقرار، وتقديــم المســاعدات اإلنســانية، وإزالــة 

األلغــام«.
التــام  »االســتعداد  عــن  البيــان  وكشــف 
فــي  الديموقراطيــة  العمليــة  وتطويــر  للتعــاون 
ــًا  ــة فــي أن تكــون روســيا ضامن ســوريا، مــع الرغب

التعــاون«. لهــذا 
مستشــار  التطــورات،  هــذه  علــى  ويعّلــق 
االتحــاد  لـ»حــزب  المشــتركة  الرئاســة 
فــي  ديبــو،  ســيهانوك  الكــردي،  الديموقراطــي« 
إلــى »األخبــار« بالقــول إن »مــا حصــل  حديــث 
مــن الممكــن أن يكــون بدايــة موّفقــة لمرحلــة مــا 
ــم  ــي القائ ــف الدول ــيع التحال ــش، وتوس ــد داع بع
إلــى تحالــف أممــي ضــد اإلرهــاب، والتهيئــة لحــل 

الســورية«. لألزمــة  سياســي 
ــوري،  ــرق الس ــي الش ــد ف ــذي عق ــاع ال االجتم
ينعكــس بــدوره علــى مــا يجــري فــي محيــط 
عفريــن، وخاصــة أن المجتمعيــن رفعــوا علمــي 
اللقــاء،  خــالل  الكرديــة  و»الوحــدات«  روســيا 
وســط غيــاب الفــت لعلــم »قســد«، الــذي يحضــر 
ــف  ــع »التحال ــي المناســبات المشــتركة م ــوة ف بق

الدولــي«.
روســي  دور  إلــى  األكــراد  يتطلــع  وبينمــا 
واســع فــي منطقــة عفريــن، يقــول ديبــو، إن »هــذا 
التحالــف األممــي الجديــد مــن المتوقع أن تتوســع 
مهماتــه إلــى المناطــق التــي يجــب أن تعــود إلــى 
حضــن ســوريا، كمــا فــي إدلــب، وخاصــة مــع وجــود 
ــًا  ــة مــن قبــل النظــام التركــي«، الفت مناطــق محتل
ــة جديــدة تتضمــن تحالفــات  إلــى أن هــذه »مرحل

ــدة«. جدي
ومــن المتوقــع أن يســتفيد الجانــب الروســي 
مــع  المســتوى  العالــي  التنســيق  هــذا  مــن 
ــرص  ــين ف ــوري، لتحس ــرق الس ــي الش ــراد ف األك
أي محادثــات مقبلــة بينهــم وبيــن دمشــق، فــي 
الوصــول إلــى مخرجــات تلبــي طموحــات الطرفين. 
ــذ اإلعــالن عــن  ــروس من ــه ال ــا يهــدف إلي وهــو م
»تهدئــة الحســكة« فــي آب 2016، والتــي جــاءت بعــد 

مناوشــات بيــن الجيــش و»الوحــدات«.


