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سوريا

مشهد سياسي يبدو أنه لم يعد أمام أنقرة سوى سياسات المناورة بهدف االبتعاد عن الوقوع في «مأزق» دعم
أطراف كردية للدفاع عن مدينة عين العرب السورية ،لتبتعد ربما في الوقت ذاته عن واشنطن ،التي يواصل
مبعوثها جون آلن جولته اإلقليمية من دون أن تكون أنقرة على جدول أعماله حتى الساعة

أنقرة تواصل مناوراتها وواشنطن مستاءة
ال يـ ــزال امل ــوق ــف ال ـتــرك ــي ف ــي مـســألــة
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون لـ ـل ــدف ــاع عـ ــن م ــدي ـن ــة عــن
ال ـ ـعـ ــرب فـ ــي شـ ـم ــال سـ ــوريـ ــا يـ ـ ــراوح
مكانه :ال دعم ألي قوات كردية مقربة
من «حزب العمال الكردستاني» قبل
ال ـت ــوص ــل إلـ ــى ت ــوافـ ـق ــات ،م ـج ـهــولــة.
وال يــأتــي الـحــديــث عــن مــوقــف أنـقــرة
استنادًا إلى قراءة تحليلة ،بل أعلنه
بشكل شبه صريح أعلى املسؤولني
األتراك.
وق ــد اع ـت ـبــر الــرئ ـيــس ال ـت ــرك ــي ،رجــب
طيب اردوغ ــان ،يــوم أمــس ،أن «حزب
االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي» ال يــريــد
م ـس ــاع ــدة م ــن قـ ـ ــوات «ال ـب ـي ـش ـمــركــة»
العراقية .وقال ،في الطائرة التي كانت
تعيده الى بالده من زيارة ألستونيا،
إن «االتـ ـح ــاد الــدي ـمــوقــراطــي» ،ال ــذي
يدافع جناحه املسلح «وحدات حماية
الشعب» عن مدينة عني العرب ،غير
متمسك ب ــ«وص ــول الـبـيـشـمــركــة الــى
كوباني والسيطرة عليها» .وأضاف
إن «ح ــزب االت ـح ــاد الــدي ـمــوقــراطــي»،
ال ــذي وصـفــه باملنظمة «اإلرهــابـيــة»،
ال يــريــد املـجــازفــة بـفـقــدان ن ـفــوذه في
شمال سوريا.
الحديث التركي جاء بارزًا على لسان
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ،م ــول ــود جــاويــش
أوغ ـل ــو ،ال ــذي ق ــال ب ــدوره ي ــوم أمــس،
«ل ــن ن ـقــدم أس ـل ـحــة ملـنـظـمــة إرهــاب ـيــة
(فـ ـ ـ ــي إش ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ــى حـ ـ ـ ــزب االتـ ـ ـح ـ ــاد
الــديـمــوقــراطــي) ،ونـحــن نـعــرف جيدًا
م ــاهـ ـي ــة هـ ـ ــذا ال ـ ـحـ ــزب وهـ ـ ــو امـ ـت ــداد
مل ـ ــن ،ويـ ـ ـخ ـ ــدم مـ ـص ــال ــح م ـ ــن ،لـكـنـنــا
ن ــدع ــم ال ـ ـقـ ــوى امل ـ ـشـ ــروعـ ــة ...وي ـم ـكــن
أن ن ــدع ــم ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري ال ـح ــر،
وقـ ـ ـ ــوات ال ـب ـي ـش ـم ــرك ــة» .واعـ ـتـ ـب ــر أن
«الجيش السوري الحر هو الفصيل
الوحيد الــذي يقاتل من أجل الحرية
والــدي ـمــوقــراط ـيــة ،ووحـ ــدة األراضـ ــي
الـ ـس ــوري ــة ،ف ــي ح ــن ي ـق ــات ــل تـنـظـيــم
داعش و«االتحاد الديموقراطي» ،من
أج ــل الـسـيـطــرة عـلــى منطقة معينة،
واالستيالء على ثروات تلك املنطقة».
وتأتي املواقف التركية وسط ما بدا
جليًا في الفترة األخيرة من خالفات
بــن أنـقــرة والــواليــات املتحدة بشأن
آل ـي ــات دخـ ــول تــرك ـيــا ف ــي «الـتـحــالــف
الـ ــدولـ ــي» ،إض ــاف ــة إلـ ــى م ــا ظ ـهــر من
خالفات مبطنة بني أنقرة والرياض
بشأن سياسات التدخل فــي سوريا
ت ـحــدي ـدًا .وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،اجتمع
أمـ ـ ــس املـ ـبـ ـع ــوث األم ـ ـيـ ــركـ ــي امل ـك ـلــف

صحيفة تركية :واشنطن سئمت من التلكؤ التركي (أ ف ب)

بتشكيل «الـتـحــالــف ال ــدول ــي» ،جون
آلـ ـ ـ ــن ،مـ ــع ولـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد الـ ـسـ ـع ــودي،
وزيــر الــدفــاع ،األمير سلمان بن عبد
الـ ـع ــزي ــز« ،ل ـب ـح ــث جـ ـه ــود م ـح ــارب ــة»
تـنـظـيــم «داعـ ـ ــش» .وت ــأت ــي زيـ ــارة آلــن
لـ ـل ــري ــاض ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــار جـ ــولـ ــة ت ـش ـمــل
اململكة املتحدة وفرنسا والسعودية
والكويت والبحرين وقطر واإلمارات
وس ـل ـط ـنــة عـ ـم ــان ،ويـ ـب ــدو أن ج ــدول
أع ـم ــال ــه ال يـتـضـمــن زي ـ ــارة سـتـكــون
الثانية ألنقرة.

زهران علوش :شكرًا أردوغان
ّ
أكد القائد العام لـ«جيش اإلسالم» ،زهران علوشّ ،أن الغرب سعى لتقوية
تنظيم «الدولة اإلسالمية» ووصوله إلى هذه القوة ،مشيرًا إلى ّأن لديه وثائق
أن مسؤولني كبارًا في «األركان (الجيش السوري»
يمدون تنظيم «الدولة» بالسالح .وأوضح علوش،
خالل مؤتمر صحافي عقده أمس بشأن بلدة عني
العربّ ،أن «البلدة سورية وأهلها مسلمون» ،مؤكدًا
سعيه «لتحريرها مثل غيرها من النظام السوري
وعمالئه من حزبي الـ( PKKالعمال الكردستاني)،
والـ( PYDاالتحاد الديموقراطي) ،ومن تنظيم الدولة».
ووجه قائد «جيش اإلسالم» الشكر للحكومة التركية،
ورئيس الدولة رجب طيب أردوغان على «جهوده
وموقفه من الثورة السورية» ،مشيرًا إلى أن «الغرب
يحاول اختزال املشهد التركي في كوباني ،ثم يحاول
أن يختزل كوباني في الـ.»PKK
وتحدى علوش َ
زعيم تنظيم «الدولة» أبو بكر البغدادي ،واملتحدث الرسمي
له أبو محمد العدناني أن يفتحا حربًا في طهران.
(األخبار)

وبــال ـعــودة إل ــى ال ـت ـعــاون بــن الـقــوى
الـكــرديــة بخصوص «كــوبــانــي» ،قال
امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم ح ـكــومــة كــردس ـتــان
ال ـ ـع ـ ــراق ،س ـف ــن دزيـ ـ ـ ــي ،إن الـ ـق ــوات
الـعــراقـيــة ال ـكــرديــة لــن ت ـشــارك بشكل
مباشر في القتال في املدينة ،وإنما
ستقدم دعمًا مدفعيًا .وكانت حكومة
تــركـيــا ق ــد أعـلـنــت األس ـب ــوع املــاضــي
أنـهــا ستسمح ملقاتلي أك ــراد الـعــراق
ب ـ ــامل ـ ــرور عـ ـب ــر أراض ـ ـي ـ ـهـ ــا ل ـل ــوص ــول
ال ـ ــى ع ــن الـ ـع ــرب املـ ـح ــاص ــرة .وك ــان
بــرملــان إقليم كــردسـتــان الـعــراق شبه
املـسـتـقــل ق ــد وافـ ــق عـلــى نـشــر بعض
مــن قــوات «البيشمركة» .وقــال دزيــي
ل ــوك ــال ــة «روي ـ ـ ـتـ ـ ــرز»« ،س ـت ـك ــون ق ــوة
دعــم بــاألســاس باملدفعية واألسلحة
األخـ ــرى .لــن تـكــون ق ــوات قـتــالـيــة في
حد ذاتها بأي حال في هذه املرحلة».
وف ـ ـ ــي مـ ـق ــابـ ـل ــة م ـن ـف ـص ـل ــة أم ـ ـ ــس مــع
«رويترز» ،قال رئيس ديوان الرئاسة
في إقليم كردستان ،فــؤاد حسني ،إن
«البيشمركة» على استعداد للتوجه
إلـ ـ ــى ك ــوب ــان ــي ع ـب ــر ت ــرك ـي ــا ب ـم ـجــرد
االنـتـهــاء مــن وضــع ج ــدول زمـنــي مع
حـكــومــة أنـقــرة وأك ــراد ســوريــا .وقــال
إنه يتوقع املضي قدمًا في نشر 155
مــن عناصر «البيشمركة خــال أحد
هذه األيام» .وسئل عن نوع األسلحة
التي سينقلها «البيشمركة» لسوريا
فوصفها حسني بأنها «شبه ثقيلة»،
م ــوضـ ـح ــا أنـ ـه ــا س ـت ـم ـك ــن امل ـق ــات ـل ــن
األك ــراد في عني العرب من «مجابهة
دبابات داعش ومركباتها املدرعة».
وتترافق املراوحة التركية مع بوادر
أول ــى لـحــراك ك ــردي داخـلــي مناهض
ل ـح ـكــومــة «ال ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة» ،في
ً
وقــت تــواجــه فيه الحكومة سيال من

االنتقادات من قبل صحف معارضة
لـ ـسـ ـي ــاس ــاتـ ـه ــا .وق ـ ــد رأت ص ـح ـي ـفــة
«زم ـ ــان» الـتــركـيــة ف ــي أح ــد مـقــاالتـهــا
أم ــس ،أن فـشــل تــركـيــا فــي الـحـصــول
على عضوية غير دائمة في مجلس
األمن في منتصف الشهر الجاري ،ما
هــو إال دلـيــل عـلــى ع ــدم الــرضــى على
سـيــاسـتـهــا ال ـخــارج ـيــة ،وخـصــوصــا
ف ــي مـنـطـقــة الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط .ولـكــن
الصحيفة ،املقربة من جماعة الداعية
فتح الله غولن ،أشارت إلى أن تركيا
تظهر برغم ذلــك على أنها مستمرة
فــي سياستها الــدولـيــة التي تساهم
في دفعها إلى «الوحدة الخطرة».
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ،اع ـت ـب ــرت «زم ـ ـ ــان» أن
«تــركـيــا خـســرت هيبتها فــي مجلس
األمـ ــن ،خ ــال األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،ألن
ع ـ ــدم ت ـح ــرك ـه ــا فـ ــي إطـ ـ ــار ال ـت ـحــالــف
الدولي ّ
يؤدي إلى املزيد من العزلة».
ونـقـلــت الصحيفة عــن أح ــد الـخـبــراء
ت ــأكـ ـي ــده أن «واشـ ـنـ ـط ــن س ـئ ـمــت مــن
التلكؤ التركي فــي توفير املساعدة،
وخصوصًا أن أعـضــاء مــن الحكومة
ال ـت ــرك ـي ــة يـ ـق ــول ــون إن واشـ ـنـ ـط ــن ال
يمكنها القيام بأي شيء في املنطقة،
مــن دون أن ـق ــرة» .ولـكــن الخبير ذاتــه
ل ـف ــت إلـ ــى أن «امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات الـ ـت ــي تــم
توفيرها (عبر إلقائها من الطائرات)
خـ ـ ـ ــال األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع املـ ـ ــاضـ ـ ــي لـ ـح ــزب
االتـ ـح ــاد ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ...أك ـ ــدت أن
الواليات املتحدة قادرة على التحرك
من دون مساعدة تركيا في املنطقة».
وقــال رئيس «مركز أنقرة للدراسات
الــدولـيــة واالستراتيجية واألمـنـيــة»،
م ـح ـم ــد اي ـ ـ ـ ــرول ،إن «ال ـ ــوح ـ ــدة ال ـتــي
ت ـع ـي ـش ـهــا ت ــرك ـي ــا ف ــي خ ـض ــم األزم ـ ــة
فــي املنطقة املـجــاورة لها ،هــي أيضًا

عــامــة عـلــى ال ــوح ــدة ال ـتــي تعيشها
على املستوى العاملي».
م ــن جـهــة أخـ ــرى ،أشـ ــارت الصحيفة
إل ــى أن «إذعـ ـ ــان» الـحـكــومــة الـتــركـيــة
للمطالب األميركية من خالل السماح
ملقاتلني أك ــراد بالدخول إلــى سوريا
يـ ـع ــد ضـ ــربـ ــة لـ ـ ـص ـ ــورة ت ــركـ ـي ــا ع ـلــى
مستويني ،األول يتعلق بنفوذها في
«ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي» ض ــد «داعـ ــش»،
وال ـث ــان ــي يـتـعـلــق ب ــدوره ــا ف ــي إط ــار
ال ـت ـط ــورات املستقبلية ف ــي املـنـطـقــة.
ّ
ونقلت الصحيفة عن املحلل التركي
قبلت
مسعود أولكر قوله إن «أنـقــرة ّ
ال ـط ـل ــب األمـ ـي ــرك ــي م ــن أج ـ ــل تـجــنــب
املــزيــد مــن الـتــدهــور فــي عالقتها مع
واشنطن ،عقب تصاعد التوترات بني
البلدين».

موسكو تواصل توريد األسلحة
فـ ــي س ـ ـيـ ــاق م ـن ـف ـص ــل عـ ــن ت ـ ـطـ ــورات
امل ـ ـ ــوق ـ ـ ــف ال ـ ـ ـتـ ـ ــركـ ـ ــي ،دح ـ ـ ـ ــض وزي ـ ـ ــر
الخارجية الروسي ،سيرغي الفروف،
تـصــريـحــات نـظـيــره األم ـيــركــي ،جــون
كيري ،التي أكد فيها أن روسيا قررت
تزويد الــواليــات املتحدة بمعلومات
استخبارية بإطار مكافحة «داعش».
وأشـ ـ ــار ف ــي ح ــدي ــث م ـت ـل ـفــز ،أول من
أم ـ ــس ،الـ ــى أن ال ـل ـق ــاء األخـ ـي ــر ال ــذي
جمعه بنظيره األميركي في باريس،
فــي  4الشهر ال ـجــاري ،جــاء بمبادرة
م ــن «جـ ــون ك ـي ــري الـ ــذي اق ـت ــرح عقد
هذا اللقاء» .وأكــد أن روسيا تواصل
ت ــوري ــد األس ـل ـح ــة ل ـل ـع ــراق وس ــوري ــا
ومصر «التي كان فيها خطر اإلرهاب
حتى اآلونة األخيرة ربما أشد حدة،
قياسا بباقي الدول».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

