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موسكو «ترفض» دعم أنقرة للمسلحني

سياسيًا داخ ��ل ت��رك�ي��ا ع�ل��ى خلفية فشله
ب �م��ا س �م��ي س �ي��اس��ة ص �ف��ر م �ش��اك��ل ،ال�ت��ي
ت�ح��ول��ت إل ��ى ص�ف��ر س�ي��اس��ة وص �ف��ر رؤي��ة
وص �ف��ر أص ��دق ��اء وص �ف��ر ص��دق �ي��ة وص�ف��ر
أخ �ل�اق .ف�خ�س��ر ال�ك�ث�ي��ر ح�ت��ى م��ن امل��وال�ين
ل��ه ،ف�ك��ان ال ب� ّ�د م��ن االستعانة باملوضوع
ال� �ك ��ردي م ��ن أج ��ل االس �ت �ف ��ادة م ��ن ال�ك�ت�ل��ة
الكردية الكبيرة في تركيا بهدف الحصول
ع �ل��ى أص � ��وات رب �م��ا ف��ي ال��دس �ت��ور امل�ق�ب��ل
ال � ��ذي ي �ف �ك��ر م ��ن خ�ل�ال��ه أن ي �ك��ون رئ�ي�س��ًا

النظام سيترك
المنطقة الكردية
آجال ،لذا فإن
عاجال أو ً
ً
معركتنا هي مع
المحتلين الجدد

األكراد» .وفي تصريح أخير ،لفت صالح
ّ
مسلم إل��ى أن «ال�ج�ي��ش ال�ح��ر ال يعترف
ب��ال��وج��ود ال �ك��ردي إل��ى اآلن» ،وت��ال�ي��ًا ،إن
األك��راد ،أيضًا« ،ل��ن يعترفوا ب��أي تنظيم
ال يعترف بهم».
ّ
وامل�ل�اح ��ظ أن ه �ن��اك ال�ك�ث�ي��ر م��ن األك� ��راد
ال� �س ��وري�ي�ن م �م��ن ي� �ش� �ع ��رون ب��االم �ت �ن��ان
ل � �ل� ��وح� ��دات ال � �ك � ��ردي � ��ة ،وال س �ي �م ��ا ب �ع��د
ت �ص��دي �ه��م ل �ل �ك �ت��ائ��ب امل �س �ل �ح��ة ف ��ي رأس
العني (سري كانيه) .في مقابل ذلك ،ينتقد
آخ ��رون س�ل��وك ال �ح��زب ل�ف��رض سياسته
وعقيدته على املناطق التي يديرها .ذلك
ف�ي�م��ا ي�ت�ه�م��ه ط ��رف ث��ال��ث ب��ال�ت�ع��ام��ل مع
ال �ن �ظ��ام و«ال �ت�ش �ب�ي��ح» مل�ص�ل�ح�ت��ه .وع�ل��ى
ه� ��ذه ال �ن �ق �ط��ة ،ي �ع �ل��ق م �ص��در ك � ��ردي في
القامشلي ب��أن «الحزب ال يعمل عند أي
جهة وال يخدم إال األك��راد ومصالحهم».
ّ
وي�ض�ي��ف امل �ص��در ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» ،أن «ف��ي
ه ��ذه ال� �ظ ��روف ل �ي��س ه �ن��اك ط ��رف ب��ريء
س ��وى ال �ش �ع��ب ...ال �ن �ظ��ام ي�ق�ت��ل ال�ش�ع��ب،
وامل �ع��ارض��ة أي�ض��ًا ت�ق�ت�ل��ه ...إن��ه مستنقع
ّ
ح ��رب ،وال� ��ذي ي �ق��ول إن ل�ل�ح��رب ق��وان�ين
يخدع نفسه» .ويمضي املصدر بالقول:
«أم � �ي ��رك ��ا ت �ب �ح��ث ع� ��ن م �ص��ال �ح �ه��ا ك�م��ا
ت �ف �ع��ل روس� � �ي � ��ا ،وح �ي��ن ت �ت ��دخ ��ل ت��رك �ي��ا
س� �ت� �ت� �ح ��رك إي� � � � ��ران ب� � ��ال � � �ض� � ��رورة ..وف ��ي

ل�ل�ج�م�ه��وري��ة ب �ص�لاح �ي��ات واس� �ع ��ة .ل��ذل��ك
نحن نهتم بهذا املوضوع ألن ما يحصل
ف��ي أي بلد م�ج��اور سيؤثر فينا سلبًا أو
إيجابًا ،ولكن من دون أن نكون قلقني .عدا
أنه ال توجد صدقية ألردوغان في مثل هذا
امل��وض��وع ت�ج��اه األك � ��راد ،وه ��ذا م��ا وردن��ا
أخ�ي�رًا م��ن ال�ق��وى ال�ك��ردي��ة الصديقة التي
تعمل على الساحة التركية وال�س��وري��ة...
بأنهم ال يثقون بأردوغان».
(األخبار)

امل�ح�ص�ل��ة «اإلخ � � ��وان» ل �ي �س��وا إال ال��وج��ه
اآلخر للبعث» .ويختم« :نحن شركاء من
يعترف بنا وبحقوقنا املشروعة».
وت�ن�ق��ل ت �ق��اري��ر م �خ��اوف م��ن اش�ت�ب��اك��ات
ب�ي�ن ال�ك �ت��ائ��ب امل�س�ل�ح��ة وق � ��وات (،)YPG
ذل ��ك ب �ع��د ت �ه��دي��د ال �ك �ت��ائ��ب ب��اس �ت�ه��داف
م� �ق � ّ�ار ال �ن �ظ��ام وك ��ذل ��ك م ��راك ��ز ال � � �ـ()YPG
ف��ي ال�ق��ام�ش�ل��ي ،ت��وض��ح م �ص��ادر ك��ردي��ة
ل�ـ«األخ�ب��ار» أن «ال�ن�ظ��ام سيترك املنطقة
ً
ً
الكردية عاجال أو آجال ...لذا ،إن معركتنا
ه � ��ي م � ��ع امل� �ح� �ت� �ل�ي�ن ال� � �ج � ��دد (ال� �ك� �ت ��ائ ��ب
ّ
امل�س�ل�ح��ة)» .ويلفت امل�ص��در إل��ى أن هذه
الكتائب «لم تدخل منطقة في سوريا إال
ّ
وسببت دم��اره��ا ونهبها وتفريغها من
سكانها» .ويتابع« :هناك  13مركز مدينة
تابعة للمحافظات تحت سيطرة النظام،
ف��إن ك��ان��ت غايتهم ال�ت�ح��ري��ر ،فليذهبوا
وي �ح��رروه��ا» .وي�ض�ي��ف« :أري ��د أن أس��أل
امل �ع��ارض��ة ال �س��وري��ة ..م ��اذا يفعل سلفي
مصري في محافظة الحسكة السورية؟».
امل� �ش� �ه ��د امل� �ت ��وت ��ر ف� ��ي ري � ��ف ال �ق��ام �ش �ل��ي
ُمعرض لالنفجار في ّ
أي لحظة ،إن ّ
كررت
ً
عليه،
الكتائب عمليتها في املدينة .وبناء ّ
يتوقع أن ينهار االتفاق األخير الذي ُوقع
بني الوحدات الكردية والكتائب املسلحة
في رأس العني (س��ري كانيه) .وال سيما
أن مسلحي «جبهة النصرة» ،املدفوعني
م��ن تركيا وق�ط��ر ،ي�ح��وم��ون ح��ول حقول
النفط الواقعة تحت سيطرة األكراد .وفي
هذا السياق ،يرى متابعون أنه إذا حدث
ُ
ذلك ،فمن املتوقع أن تفتح جبهات أخرى
بينهم في مناطق تل كوجر (اليعربية)
وت ��ل أب �ي��ض وال ��رق ��ة ،ورب �م��ا ري ��ف حلب،
وه��و م��ا «س�ي��ري��ح ال�ن�ظ��ام م��ع اس�ت�ن��زاف
ق��وة ال�ج��ان�ب�ين» ،وال سيما أن ال��وح��دات
الكردية «لديها أكثر من  30ألف مقاتل»
م�ن�ت�ش��ري��ن ع�ل��ى ال �ش��ري��ط ال� �ح ��دودي مع
تركيا والعراق.

ك� � � � ّ�ررت م ��وس� �ك ��و وأن� � �ق � ��رة «ال �ل��ازم � ��ة»
اليومية ذات�ه��ا ح��ول األزم ��ة ال�س��وري��ة،
في وقت يتجه فيه األخضر اإلبراهيمي
ل�خ �ل��ع ال� � ��رداء ال �ع��رب��ي «امل� �ن� �ح ��از» عن
مهمته .وقال وزير الخارجية الروسي،
ّ
سيرغي الف��روف ،إن تغيير النظام في
لبدء الحوار أمر
سوريا كشرط مسبق ّ
غير واقعي مطلقًا .وح��ذر ،في مؤتمر
ص �ح��اف��ي م ��ع ن �ظ �ي��ره ال �ت ��رك ��ي أح �م��د
ّ
ّ
داوود أوغلو ،من أن املراهنة على الحل
العسكري لألزمة وعزل النظام ستؤدي
إل��ى زي ��ادة األخ �ط��ار امل�ح��دق��ة بسوريا
وتوسيع نفوذ اإلرهابيني في املنطقة.
ّ
ورأى الف� � ��روف أن أن �ش �ط��ة م�ج�م��وع��ة
«أصدقاء سوريا» تأتي بتأثير سلبي
أك� �ب ��ر م� ��ن ت ��أث� �ي ��ره ��ا اإلي � �ج ��اب ��ي ع�ل��ى
الوضع في هذه البالد.
ّ
ب � ��دوره ،أع �ل��ن داوود أوغ �ل��و أن أن�ق��رة
ق� ّ�دم��ت م �س��اع��دات ب�م�ب�ل��غ ي �ع��ادل 700
م �ل �ي ��ون دوالر ل�ل�اج �ئ�ي�ن ال� �س ��وري�ي�ن،
ّ
م� �ش� �ي� �رًا إل � � ��ى أن  3م�ل��اي�ي��ن ش �خ��ص
ت � �ض� � ّ�رروا ن �ت �ي �ج��ة األزم� � ��ة ف ��ي ت��رك �ي��ا.
ّ
ورأى أن األزم��ة السورية هي «نتيجة
ال �ع �ن��ف ال� � ��ذي ي� �م ��ارس ��ه ن� �ظ ��ام األس ��د
بحق شعبه» .ودع��ت موسكو وأنقرة،
ف� ��ي ب � �ي ��ان م� �ش� �ت ��رك ص� � ��در ف� ��ي خ �ت��ام
االجتماع الثالث ملجموعة التخطيط
االستراتيجي بني روسيا وتركيا الذي
ّ
عقد في إسطنبول ،إلى الحل السلمي
في سوريا وفقًا لبيان جنيف.
ون � �ق� ��ل ال� ��زم � �ي� ��ل ح� �س� �ن ��ي م� �ح� �ل ��ي ع��ن
مصادر دبلوماسية أن الف��روف «أبلغ
الجانب التركي قلق موسكو ورفضها
ل �ل �م��وق��ف ال �ت��رك��ي امل ��ؤي ��د ل�ل�ج�م��اع��ات
املسلحة في سوريا» .وق��ال إن «تقديم
ال��دع��م ال�ع�س�ك��ري ل�ه��ذه ال�ج�م��اع��ات لن
يساهم في حل املشكلة ،بل سيزيد من
ت�ع�ق�ي��ده��ا ،وه��و م��ا سينعكس بشكل
أخطر على تركيا واملنطقة عمومًا».
ف ��ي س� �ي ��اق آخ � ��ر ،ق� ��ال دب �ل��وم��اس �ي��ون

ّ
ف��ي األم� ��م امل �ت �ح��دة إن امل��وف��د ال�ع��رب��ي
وال� � � ��دول� � � ��ي إل� � � ��ى س � � ��وري � � ��ا ،األخ � �ض� ��ر
اإلب��راه�ي�م��ي ،يتطلع إل��ى تعديل دوره
ليصبح مبعوثًا لألمم املتحدة من دون
أي ارت �ب��اط رس�م��ي بالجامعة .وأش��ار
الدبلوماسيون ،الذين طلبوا أال تنشر
ّ
أس �م��اؤه��م ،ل��وك��ال��ة «روي� �ت ��رز» إل ��ى أن
اإلبراهيمي يشعر باستياء متزايد من
تحركات الجامعة العربية لالعتراف
ب��امل�ع��ارض��ة ال �س��وري��ة ،وه��و م��ا يشعر
بأنه ّ
قوض دوره كوسيط محايد .وقال

يصر على
بان ّ
أن يبقى اإلبراهيمي
ممثال مشتركًا عربيًا
ً
ودوليًا

أح��د ال��دب�ل��وم��اس�ي�ين« :امل�م�ث��ل الخاص
يشعر بأن نهج الجامعة العربية جعل
من الصعب عليه أداء مهمته».
ّ
أصر األمني العام لألمم
وفي السياق،
املتحدة ،بان كي م��ون ،على أن يبقى
اإلبراهيمي مبعوثًا مشتركًا لكل من
األم��م امل�ت�ح��دة وج��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة إل��ى
س��وري��ا .وق� ��ال ،ف��ي م��ؤت�م��ر ص�ح��اف��ي
ع� �ق ��ده ف� ��ي ن � �ي� ��وي� ��ورك ،إن � ��ه س �ي �ع �ق��د
اج �ت �م��اع��ًا م ��ع اإلب��راه �ي �م��ي ف ��ي وق��ت
الح � ��ق وي� �ب� �ح ��ث م� �ع ��ه ك ��اف ��ة ج ��وان ��ب
األزمة السورية ،مشددًا على ضرورة
أن ي �ب �ق��ى ال �ح ��ل س �ل �م �ي��ًا ف ��ي س��وري��ا

املهددة بالتمزق.
ف��ي س �ي��اق آخ� ��ر ،ن�ق�ل��ت وك��ال��ة األن �ب��اء
اإلي��ران �ي��ة ال��رس�م�ي��ة «إرن � ��ا» ع��ن ن��ائ��ب
وزير الخارجية اإليراني ،حسني أمير
ّ
ع�ب��د ال�ل�ه�ي��ان ،ق��ول��ه إن «إي� ��ران قدمت
رزم ��ة م�ق�ت��رح��ات مل�م�ث��ل األم ��م امل�ت�ح��دة
ّ
بهدف حل األزمة في سوريا سياسيًا،
ودعت إلی عقد اجتماع جنيف  2تحت
إشراف األمم املتحدة».
ف� � ��ي م � � � � � ��وازاة ذل � � � ��ك ،ط� ��ا ّل � �ب� ��ت دم� �ش ��ق
الحكومة الفرنسية بالكف عن التدخل
بشؤونها الداخلية ،بعدما رأت باريس
أن ال�ع�ف��و ال ��ذي أع�ل�ن��ه ال��رئ �ي��س ب�ش��ار
األس � ��د «ال ي �ع �ف �ي��ه» م ��ن وق � ��ف أع �م��ال
ّ
ال �ع �ن��ف ،م ��ؤك ��دة أن ال �ش �ع��ب ال �س��وري
لن يسمح لفرنسا بالعودة إل��ى بالده
عبر دعمها «للمجموعات االرهابية».
وأكد بيان لوزارة الخارجية السورية،
نشرته وكالة األنباء الرسمية (سانا)
أن مرسوم العفو «جاء عشية عيد جال
ء الفرنسيني املحتلني عن سوريا».
إل� ��ى ذل � ��ك ،أش � ��ار دب �ل ��وم ��اس ��ي ع��رب��ي
ّ
م �ق �ي��م ف ��ي ت ��ون ��س إل� ��ى أن «ض �غ��وط��ًا
قطرية كبيرة تمارس على السلطات
التونسية لدفعها إلى تسليم السفارة
ال �س ��وري ��ة إل� ��ى االئ� �ت�ل�اف امل� �ع ��ارض»،
ّ
الفتًا إلى أن «الضغوط القطرية على
ت��ون��س وص�ل��ت م��رح�ل��ة م�ت�ق��دم��ة ج �دًا،
ح �ي ��ث ط �ل �ب��ت ال �س �ل �ط ��ات ال �ت��ون �س �ي��ة
امل��زي��د م��ن ال��وق��ت ل��دراس��ة امل��وض��وع،
واخ �ت �ي��ار ال�ت��وق�ي��ت امل �ن��اس��ب الت�خ��اذ
م� �ث ��ل ه� � ��ذه ال � �خ � �ط� ��وة» .وف� � ��ي ح��دي��ث
ل �ـ��وك��ال��ة « ،»UPIأش� ��ار ال��دب�ل��وم��اس��ي
ّ
ال��ذي رف��ض ذك��ر اس�م��ه إل��ى أن «وزي��ر
ال��دول��ة ال �ق �ط��ري ل �ل �ش��ؤون ال�خ��ارج�ي��ة
خ� ��ال� ��د ب� ��ن م �ح �م ��د ال� �ع� �ط� �ي ��ة س� �ي ��زور
ت��ون��س ف��ي ال �س��اب��ع ع �ش��ر م��ن ال�ش�ه��ر
املقبل لبحث هذا املوضوع الذي يبدو
أنه أصبح أولوية قطرية».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز ،سانا)

