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»نبع السالم« متتد غرباً.. ودمشق وأنقرة وجهاً لوجه في منبج
عواصمـ  وكاالت: يستمر 
خلط االوراق في ملف الشمال 
السوري امللتهب شرقا، منذ 
اطــالق تركيــا عملية »نبع 
السالم«، والذي امتد لهيبه 
غربــا، ليفتــح البــاب أمام 
مواجهــة مباشــرة محتملة 
بني أنقرة ودمشق، احلليفني 
اللدودين ملوسكو، في سباق 
على ما يبدو بني البلدين مللء 
الفراغ، بعــد انكفاء األكراد 
وتســليم مواقعهم في عدة 
مناطق للحكومة السورية، 
وانسحاب القوات االميركية. 
وبعد اتفاق قوات سوريا 
التي  الدميوقراطية )قسد( 
يســيطر عليهــا االكراد مع 
احلكومة الســورية برعاية 
روســية، على دخول قوات 
الــى بلــدات تل  احلكومــة 
متر وعني عيســى في وعني 
العرب »كوباني«، وتقدمها 
صوب مدينــة منبج بريف 
حلب، دخل اجليش الوطني 
السوري املعارض وبإسناد 
مدفعي وجوي من اجليش 

التركي ريف منبج.
وقال قائد عســكري في 
اجليش الوطني لوكالة األنباء 
األملانيــة )د.ب.أ(: »دخلــت 
قوات اجليــش الوطني إلى 
مناطق ريف منبج وسيطرت 
الياشــلي شمال  على قرية 
غرب مدينة منبج، وتقدمت 
القوات باجتاه قرية اجلات 
شمال مدينة منبج« وتوقع 
ان تكون »العملية ســريعة 

النهيار دفاعات قسد وهروب 
عناصرهم«.

وأضاف القائد العسكري 
أن قــوات اجليــش الوطني 
حشــدت قواتهــا منــذ مدة 
وبعد تنفيذ املرحلة األولى 
مــن عمليــة شــرق الفرات 
والســيطرة على مــدن تل 
أبيض ورأس العني واملناطق 
احمليــط بهما، بــدأت أمس 
»عملية السيطرة على مدينة 
منبج وطرد مســلحي قسد 
من املدن وإعادة املدينة إلى 

أهلها«.
مــن جانبه، أقــر مصدر 
في مجلس منبج العسكري 
بأن »فصائل املعارضة بدأت 
عمليــة عســكرية في ريف 
منبــج الشــمالي والغربي، 
القــوات  وقواتنــا تواجــه 

التركية املعتدية«.
وأضاف املصدر لـ»د.ب.أ«: 
»انتشر اجليش السوري في 
قرية السلطانية 4 كم شرق 
مدينة منبج، كما انتشر في 
عدد من النقاط غرب املدينة«.
وكان الرئيــس التركــي 
رجب طيب أردوغان أمس، 
أشــار إلى أن بالده تســعى 
لطرد املقاتلني الذين يقودهم 
األكراد من منبج بعد االتفاق 
الــذي ابرمتــه »قســد« مع 
احلكومة السورية للتصدي 

للهجوم التركي.
 وفي حديث للصحافيني 
قبل التوجه ألذربيجان، قال 
أردوغان إن تركيا ســتنفذ 

خططها بشأن منبج وستقوم 
بتوطني عرب هناك. وأضاف 
»اتفاقنا مع الواليات املتحدة 
كان يقضي بخروج املنظمات 
اإلرهابية من منبج خالل ٩٠ 
يوما.. لكن عاما مر ومنبج 
لم تطهر بعد«، في إشــارة 
لوحــدات حمايــة الشــعب 

املتعلق بذلك هو توطينهم 
هناك وتوفير األمن لهم«.

وفي شــرق نهر الفرات، 
أفادت وسائل إعالم رسمية 
سورية بأن قوات احلكومة 
دخلــت بلدة تل متــر التي 
تبعد نحو ثالثني كيلومترا 
من رأس العني في محافظة 

الكردية التي تعتبر العمود 
الفقري لـ»قسد«.

وأضاف »نحن.. تركيا.. 
لن ندخل منبج عندما تخلو. 
املالكــون األصليــون لتلك 
املنطقة وهم العرب والقبائل 
هم املــالك احلقيقيون لذلك 
وسيذهبون إلى هناك. نهجنا 

احلسكة، وتقع على الطريق 
االستراتيجي السريع »ام4« 
الــذي يربــط بــني الشــرق 
والغــرب على احلــدود مع 

تركيا.
أكد مســؤول كــردي من 
»قســد« أن اتفاقا »عسكريا 
مبدئيا« أبرم مع دمشق على 

دخــول القــوات احلكومية 
مناطــق حدودية مــن بلدة 
منبج إلى الغرب من ديريك 
علــى بعد 4٠٠ كيلومتر في 

الشمال الشرقي.
وقــال بدران جيــا كرد، 
االتفــاق  إن  لـ»رويتــرز« 
يقتصر على انتشار اجليش 
علــى طــول احلــدود وإن 
اجلانبني سيبحثان القضايا 

السياسية فيما بعد.
الكردية  وقالــت اإلدارة 
إن انتشار اجليش السوري 
سيدعم »قسد«، في التصدي 
ملــا وصفه بـ»هــذا العدوان 
وحتريــر األراضــي« التــي 
دخلها اجليش التركي وقوات 
املعارضة السورية املدعومة 

من تركيا.
وقالت فــي بيان إن ذلك 
سيسمح أيضا بتحرير املدن 
السورية األخرى التي احتلها 
اجليش التركي مثل عفرين.

وفي السياق، قال املرصد 
السوري حلقوق اإلنسان في 
وقت الحق إن قوات احلكومة 
الســورية دخلت أيضا إلى 
عني عيسى في شمال البالد 
صوب اخلطوط األمامية في 
املنطقة التي تنفذ فيها تركيا 
عمليتها العسكرية. و»باتت 
على متاس تقريبا مع القوات 

التركية«.
وتفتــح عــودة اجليش 
الســوري ملنطقــة احلدود 
التركيــة، فرصــا لصــراع 
واسع النطاق إذا ما اشتبكت 

القوات التركية مع اجليش 
السوري بشــكل مباشر أو 
القوات الروسية التي تدعم 

القوات السورية.
ولهذا قال الكرملني أمس، 
إنــه ال يريــد التفكيــر فــي 
احتمال وقوع اشــتباك بني 
القوات الروسية والتركية في 
سورية، وأضاف أن موسكو 
على تواصل منتظم مع أنقرة 
مبا في ذلك على املســتوى 

العسكري.
وأكــد املتحــدث باســم 
الكرملني دميتري بيسكوف 
للصحافيــني إن موســكو 
حــذرت كل أطراف الصراع 
الســوري بالفعــل من أجل 
تفــادي أي عمل من شــأنه 
تصعيد الوضع أو اإلضرار 
بالعملية السياسية الهشة.
وقال بيسكوف إن بالده 
جتري اتصاال وثيقا مع تركيا 

بشأن العملية العسكرية.
ومتكنت القوات التركية 
والفصائل السورية املوالية 
لهــا منذ بــدء هجومها، من 
الســيطرة علــى شــريط 
حدودي بطول ١٢٠ كيلومترا، 
ميتد من مدينــة تل أبيض 
)الرقة( حتــى غرب مدينة 

رأس العني.
مــن  أنقــرة  وتســعى 
هجومها إلــى إقامة منطقة 
عازلة بعمــق 3٢ كيلومترا 
إليها  حتت سيطرتها تنقل 
قسما كبيرا من 3.6 ماليني 

الجئ سوري لديها.

اجليش السوري يدخل عني عيسى وتل متر.. وتركيا تبدأ املرحلة الثانية من »نبع السالم«

ترامب يلوح بعقوبات كبيرة على تركيا.. ويتهم »قسد« بتعمد اإلفراج عن الدواعش
ـ وكاالت: شــن  عواصــم 
الرئيــس األميركــي دونالــد 
ترامب هجوما عنيفا في عدة 
اجتاهات بخصوص استغالل 
الواليات املتحدة في مواجهة 
تنظيم داعش. وطالت االتهامات 
احللفــاء األوروبيــني وكذلك 
األكراد الذيــن يهيمنون على 
الدميوقراطية  قوات ســوريا 
)قســد(، وكانوا حتى األمس 
القريب يقاتلون كرأس حربة 
في معركة التحالف الدولي ضد 

التنظيم في سورية. 
وفي اطار دفاعه املستمر 
منــذ اصــداره قرار ســحب 
القوات االميركية من شمال 
شــرق ســورية، قال ترامب 
في سلســلة تغريدات على 
تويتر »لن نخوض اي حرب 
اخرى بني انــاس يتقاتلون 
من ٢٠٠ عام«. واضاف غامزا 
من قناة احللفاء االوروبيني 
قائــال »االوروبيــون كانت 
لديهم الفرصــة للذهاب الى 
هناك الســترداد مواطنيهم 
الدواعــش املعتقلــني هناك. 
لكنهم لم يشاءوا أن يدفعوا 
الثمن وقالوا.. لتدفع أميركا«.
واتهم األكراد بأنهم رمبا 
يتعمدون االفراج عن البعض 
من مسلحي داعش املعتقلني 
لديهم لـ»حملنا على التدخل. 
من الســهل للغاية أن تعيد 

حربا علــى تركيا العضو في 
»الناتو«؟ واجاب عن نفســه 
»احلروب الالنهائية يجب أن 

تنتهي«.
وفي سياق الرد على التدخل 
التركي ضد االكراد في سورية، 
أفادت مصادر بأن إدارة الرئيس 
األميركي تتهيأ لفرض عقوبات 
اقتصادية على أنقرة رمبا خالل 

الهجوم التركي على املقاتلني 
األكراد حلفاء الواليات املتحدة 

لم يكن قط خيارا مطروحا.
وبعد أن قال وزير اخلزانة 
ســتيفن منوتشــني اجلمعــة 
املاضي إن ترامب أمر بفرض 
عقوبــات جديــدة »غايــة في 
القــوة« تســتهدف تركيا، بدا 
أن اإلدارة تستعد للوفاء بتهديد 

فــرض حظــر علــى مبيعات 
الســالح وفي التهديد بتقدمي 
احلــرب  جرائــم  مرتكبــي 

للمحاكمة.
وقــال الســيناتورغراهام 
فــي تغريدة »قرار صائب من 
الرئيس دونالد ترامب للعمل 
مع الكونغرس من أجل فرض 
عقوبات معوقة ردا على جرائم 
العدوان/ احلرب الشائنة التي 
ترتكبها تركيا في ســورية«. 
ويكتنف الغموض العقوبات 
التــي وردت في األمر الصادر 
األســبوع املاضــي والتي قال 
منوتشني إنها جاهزة للتنفيذ 
في أي حلظة ومن غير املعروف 
أيضــا مــا إذا كانت بالشــدة 
التــي يقترحهــا أعضــاء في 

الكونغرس.
النائبــان  قــدم  فقــد 
إليــوت إجنل  الدميوقراطــي 
رئيس جلنة الشؤون اخلارجية 
مبجلس النواب ومايك مكول 
أقدم األعضاء اجلمهوريني في 
اللجنة مشروع قانون يفرض 
عقوبات على مسؤولني أتراك 
ضالعني في العملية العسكرية 
فــي ســورية وعلــى البنوك 
املشــاركة في القطاع الدفاعي 
فــي تركيا إلى أن تنهي تركيا 
عملياتها العسكرية في سورية.

كما يقضي مشروع القانون 
بوقف إرسال أسلحة إلى القوات 

األســبوع احلالي، لتستخدم 
بذلك واحدا من الوسائل القليلة 
التي التزال الواليات املتحدة 
متلكهــا للضغط علــى تركيا 
الشريك حلف شمال األطلسي 

»الناتو«.
فقد قال مسؤولون بوزارة 
الدفــاع إن اســتخدام القــوة 
العســكرية األميركيــة ملنــع 

ترامب بالقضاء على اقتصاد 
تركيا.

وفــي إشــارة إلــى عضو 
مجلــس الشــيوخ األميركــي 
املوالي لترامــب والذي انتقد 
الرئيــس األســبوع املاضي، 
قال ترامب فــي تغريدة على 
تويتــر »أتعامل مــع ليندزي 
غراهــام وعــدد كبيــر مــن 
أعضــاء الكونغــرس مبا في 
ذلــك دميوقراطيــون فيمــا 
يتعلق بفرض عقوبات قوية 

على تركيا«.
وقــال مســؤول أميركــي 
لرويترز مشــترطا االحتفاظ 
بسرية هويته إن »العمل يجري 
على جميع مستويات احلكومة 

لبدء فرض العقوبات«.
ويبذل ترامب جهودا كبيرة 
إلســكات االنتقادات الشديدة 
التي ينطلق بعضها من أقرب 
مؤيديه من اجلمهوريني. ويقول 
أصحاب هــذه االنتقادات إنه 
منــح الرئيــس التركي رجب 
طيب أردوغان الضوء األخضر 
لشن هجوم على األكراد عندما 
قرر ســحب عــدد صغير من 
اجلنود األميركيني من املنطقة 

احلدودية.
ورغــم أن العقوبات تبدو 
أقوى أدوات الردع فمن املمكن 
أيضا أن تفكر الواليات املتحدة 
وحلفاؤهــا األوروبيــون في 

التركيــة في ســورية ويلزم 
اإلدارة بتنفيذ عقوبات قائمة 
على تركيا لقيامها بشراء نظام 
الروســي  الدفاع الصاروخي 

إس-4٠٠.
وردا علــى اإلعــالن عــن 
عقوبــات  فــرض  احتمــال 
أميركيــة علــى تركيــا قالت 
وزارة اخلارجية التركية، إن 
أنقرة سترد على أي خطوات 
تســتهدف التصدي جلهودها 

في محاربة اإلرهاب.
وأبــدى اخلبــراء شــكوكا 
في أن تدفع أي من العقوبات 
األميركية أردوغان إلى تغيير 
رأيه في ضوء اعتقاده الراسخ 
أن املقاتلني األكراد في سورية 
يهددون األمن الوطني التركي 
وألن أنقــرة تعتبرهــم فرعا 

حلزب العمال الكردستاني.
وقال آرون ســتاين مدير 
الشــرق األوســط  برنامــج 
فــي معهــد أبحاث السياســة 
اخلارجيــة »هذا فشــل ذريع 
من ناحية الواليات املتحدة«.

وأضاف ستاين أن احلكومة 
الســورية أو روسيا هي التي 
قد تتمكن مــن وقف العملية 
التركية ال العقوبات األميركية.

وقال »الشيء الوحيد الذي 
سيوقفهم هو إذا حترك النظام 
أو الروس بأعــداد كبيرة إلى 

حيث يقفون«.

احدى تغريدات دونالد ترامب حول األكراد وتركيا

تركيــا أو الــدول األوروبية 
التي ينحدر منها الكثيرون 
أســرهم، لكــن ينبغــي لهم 

التحرك بسرعة«.
وهدد تركيــا احلليف في 
حلف شمال االطلسي بعقوبات 
كبيرة، وقال إن هناك »عقوبات 
كبيــرة علــى تركيــا قادمة«. 
وتســاءل »هل ميكن أن نشن 

ديبلوماسيون وعسكريون أميركيون يغادرون 
شمال شرق سورية باستثناء »التنف«

عواصم - وكاالت: قال مسؤول 
أميركي أمس إن فريقا ديبلوماسيا 
أميركيا كان يعمل في مشــروعات 
إرساء االســتقرار في املناطق التي 
يســيطر عليها األكراد شمال شرق 
ســورية، غادر البــالد بعد يوم من 
إعالن واشــنطن بدء ســحب باقي 
قواتهــا املقدرة بنحــو ألف جندي 
من املنطقة التي تشهد عملية »نبع 
الســالم« العســكرية التركية ضد 

املسلحني األكراد.
ونقلت رويترز عن املســؤول أن 
القوات األميركية ال تزال في سورية، 
لكــن املراحل املبكرة من االنســحاب 
بدأت، دون ذكر تفاصيل. وســبق أن 
نقلت الوكالة عن مسؤولني أميركيني 
آخرين أمس األول إن الواليات املتحدة 
تبحث خططا لســحب معظم القوات 

من شمال سورية في األيام املقبلة.
في السياق، أفاد مسؤول أميركي 
لوكالــة »فرانس برس« بــأن جميع 
القوات األميركية في شمال سورية، 
والتي يبلغ عددها نحو ألف عنصر، 

تلقت أوامر مبغادرة البالد.
وأكد املسؤول الذي رفض الكشف 
عــن هويتــه »نقــوم بتنفيــذ هــذا 
األمر«، وأشــار إلى أنــه يطول »كل« 
العســكريني املنتشــرين في سورية 
»ما عدا املتواجدين في قاعدة التنف«، 
العسكرية في جنوب البالد والتي تضم 

نحو ١٥٠ عسكريا أميركيا.
من جهتها، قالت فرنسا أمس إنها 

لضمان ســالمة األفراد العســكريني 
الفرنســيني املوجوديــن  واملدنيــني 
فــي املنطقــة«. ولم تقــدم مزيدا من 

التفاصيل.
وقال مســؤولون فرنســيون في 
وقت سابق إن االنســحاب األميركي 
سيجبرهم على االنسحاب أيضا، نظرا 

ألنهم يعتمدون على الدعم اللوجيستي 
األميركي. وهناك معضلة أخرى تواجه 
اإلليزيه، إذ حتتجز الفصائل الكردية 
املسلحة عشرات املقاتلني الفرنسيني 
املنتمني لداعش ومئات النساء واألطفال 
الفرنســيني من عوائلهــم في مناطق 

قريبة من الهجوم التركي.

)أ.ف.پ( قوات تركية تدخل قرية توخار متهيداً للهجوم على منبج 

تتخذ إجراءات لضمان سالمة أفرادها 
العســكريني واملدنيــني فــي املنطقة 
اخلاضعــة لســيطرة قوات ســوريا 

الدميوقراطية )قسد(.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان 
بعد اجتماع طارئ للحكومة »سيتم 
اتخاذ إجراءات في الســاعات القادمة 

عواصم- وكاالت: حذر أمني عام حلف 
شمال األطلسي )ناتو(، ينس ستولتنبرغ، 
من فرض حالة عزل كامل على تركيا داخل 
احللف بسبب العملية العسكرية التي تشنها 
في شمال شرق سورية. وقال ستولتنبرغ 
خالل اجتماع مع ممثلني عن برملانات دول 
احللف في العاصمــة البريطانية )لندن( 
أمس: »تركيا مهمة بالنسبة للناتو«، وساق 
مثاال على ذلك باحلرب على تنظيم داعش، 
مشــيرا إلى أن احللفاء أمكنهم في املاضي 
استخدام قواعد عسكرية وبنى حتتية في 
تركيــا خالل حربهم على التنظيم. وحذر 
ستولتنبرغ من أن الصراع احلالي ميكن أن 
يهدد الوحدة الالزمة للحرب على داعش. 
في الوقت نفســه، قال املسؤول األطلسي 
إن تنظيم داعش ال يســيطر على مساحة 
كبيرة لكنه ال يزال موجودا وميكنه العودة.

ودعا السياسي النرويجي تركيا مجددا 
وبعبارات واضحة إلى التزام ضبط النفس، 
وقال إن احلــرب على داعش باتت مهددة 
بسبب العملية العسكرية التركية نظرا ألن 
امليليشيات الكردية التي يهاجمها األتراك 
كانت حترس معســكرات تضم إرهابيني 
أســرى من داعش. وقال ستولتنبرغ إنه 
ينتظر أن تنســق تركيا مع حلفاء آخرين 
من أجل عدم تهديد النجاحات التي حتققت 

في احلرب على داعش.
في غضون ذلك اتهمــت تركيا القوات 
الكردية بتعمد إطالق سراح معتقلي تنظيم 
داعش احملتجزين في ســجن في بلدة تل 
أبيض قبل ان تسيطر عليها القوات السورية 

املعارضة املدعومة من أنقرة.
وقال مسؤول كبير في احلكومة رافضا 
الكشف عن اسمه للصحافيني إن وحدات 
حماية الشــعب الكردية »أطلقت ســراح 
سجناء داعش لنشر الفوضى في املنطقة«.
وكان وزيــر الدفــاع التركي خلوصي 
أكار صــرح في وقت ســابق للصحافيني 
»يوجد سجن واحد فقط لداعش في منطقة 
عملياتنــا، وقــد رأينا أن وحــدات حماية 
الشعب الكردية قد أخلته«، مضيفا »توجد 
صور وأفالم تكشــف ذلك«. وأضاف أكار 
للصحافيني في أنقــرة أمس إن الوحدات 
الكدرية أفرغت السجن الذي وصلت إليه 
القوات التركية إلى اآلن في »املنطقة اآلمنة« 
املزمعة وان النزالء مت نقلهم بالفعل. وقال: 
»كما تعلمون هناك قضية سجون في هذا 
املوضوع املتعلق بداعش. نحن مصرون 
علــى إظهــار أقصــى جهد في شــأن هذه 
السجون. ومع ذلك هناك سجن واحد في 

منطقتنا. سجن لداعش«.
وأضاف »عندما ذهبنا إلى هناك وجدنا 
أنه مت إفراغه بواسطة وحدات حماية الشعب 
وأن املســلحني قد خطفوا. حددنا ذلك من 
خالل صور وتسجيالت مصورة وحتدثنا 

إلى نظرائنا وسنواصل القيام بذلك«.
وفي وقت الحق نشــرت وسائل إعالم 
تركيــة لقطات ملا قالت إنه الســجن الذي 
أفرغته الوحدات في وسط تل أبيض على 
احلدود التركية. وظهر في اللقطات جنود 
أتراك يتجولون في الســجن الفارغ حيث 

ظهرت زنازين بنيت بداخله. 

»الناتو« يهدد بعزل تركيا داخل احللف:
الهجوم على األكراد يهدد احلرب على داعش

تركيا: الوحدات الكردية أطلقت أسرى التنظيم في تل أبيض لنشر الفوضى


