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العالم

تقرير

ّ
لقاء الدوحة :روسيا وأميركا تركزان على اإلرهاب ...وعين الخليـ ـ
تدفع واشنطن وموسكو الالعبين اإلقليميين إلى معادلة جديدة:
محاربة «داعش» هي األولوية .في الدوحة ،عمل جون كيري على
موازنة طمأنة حلفائه الخليجيين بشأن االتفاق النووي مع إيران مع
مسألة محاربة اإلرهاب
ت ــواص ــل واش ـن ـطــن طـمــأنــة حلفائها
الخليجيني ب ـشــأن االت ـف ــاق ال ـنــووي
مــع إيـ ــران .طـمــأنــة تصاحبها وعــود
ب ـ ـبـ ــرامـ ــج ت ـس ـل ـي ــح إضـ ــاف ـ ـيـ ــة ،ف ـي ـمــا
عينها على «جـ ّـر» أصدقائها العرب
إلـ ــى أول ــوي ــة م ـكــاف ـحــة «داع ـ ـ ــش» من
دون دفعهم إلى التخلي الفوري عن
مواقفهم تجاه إيران أو ملفات أخرى
في املنطقة.
ه ــذه األول ــوي ــة «أنـضـجـهــا» الــرئـيــس
ال ــروس ــي فــادي ـمـيــر بــوتــن بــدعــوتــه
«حلف ّ إقليمي ملكافحة اإلرهاب».
إلى ُ
دعــوة نسقت مــع الجانب السعودي
وأثمرت لقاء بني رئيس مكتب األمن
الوطني السوري اللواء علي مملوك
وول ــي ول ــي الـعـهــد الـسـعــودي األمـيــر
محمد بن سلمان في الرياض.
ويـ ـ ـب ـ ــدو أن املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة الـ ــروس ـ ـيـ ــة ال
تـحـظــى بـمـمــانـعــة أم ـيــرك ـيــة ،وي ــدور
نـقــاش تــركــي ـ ـ قـطــري مــع السعودية
واإلمارات بشأن موقفهما من الحرب
السورية.
إش ــارة الـتـقــارب األمـيــركــي ـ ـ الــروســي
ف ــي مـســألــة وض ــع مـكــافـحــة اإلره ــاب
ّ
سلم األولــويــات التقطها املوفد
على
األمـ ـم ــي إلـ ــى سـ ــوريـ ــا ،س ـت ـي ـفــان دي
ميستورا ،بتوقعه سابقًا دعــم «لقاء

الوزراء اتفقوا على أن األوضاع
األمنية مستمرة في التدهور،
وهذا ما يخدم اإلرهابيين
الدوحة» ملبادرة جديدة في سوريا،
ُيستصعب أن تبصر النور جديًا قبل
ً
إنجاز االتفاق النووي كامال.
في الدوحة ،سمع الوزراء الخليجيون
ت ـع ـل ـي ــات واش ـ ـن ـ ـطـ ــن الـ ــرام ـ ـيـ ــة إل ــى
ط ـمــأن ـت ـهــم ح ـي ــال االت ـ ـفـ ــاق الـ ـن ــووي.
ال ـج ــدي ــد ال ـ ــذي حـمـلـتــه زيـ ـ ــارة وزي ــر
الخارجية األميركي جون كيري هو
اللقاء الثالثي الذي جمعه مع نظيره
الروسي سيرغي الفروف والسعودي
ع ــادل الـجـبـيــر ،ج ــرى خــالــه التركيز
ع ـل ــى امل ـل ـف ــن ال ـ ـسـ ــوري و«داع ـ ـ ـ ــش»،
وهما ملفان تناولهما كيري ،أيضًا،
أثناء اجتماعه بالوزراء الخليجيني.
بـ ـع ــد الـ ـلـ ـق ــاء مـ ــع ك ـ ـيـ ــري وال ـج ـب ـي ــر،
أك ـ ـ ــد الف ـ ـ ـ ـ ــروف أن «امل ـ ـش ـ ــارك ـ ــن فــي
املحادثات أعربوا عن رأيهم املشترك
بـ ــأن األوض ـ ـ ــاع األم ـن ـي ــة ف ــي املـنـطـقــة
مـسـتـمــرة ف ــي ال ـت ــده ــور ،األمـ ــر ال ــذي
يـخــدم مصلحة اإلرهــاب ـيــن» .وشــدد
ع ـلــى أن مــوس ـكــو «ت ــدع ــو إل ــى وقــف
فــوري ألي تدخل خارجي في الشأن
الـ ـ ـس ـ ــوري» ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن روس ـي ــا
وال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة والـ ـسـ ـع ــودي ــة
دعـ ـم ــت الـ ـجـ ـه ــود املـ ـب ــذول ــة م ــن قـبــل
مـبـعــوث األم ــم املـتـحــدة سـتـيـفــان دي
م ـي ـس ـتــورا ،م ــن أجـ ــل ت ـســويــة األزمـ ــة
الـ ـس ــوري ــة ،وهـ ــي ج ـه ــود ت ــرم ــي إل ــى
تهيئة ظــروف مؤاتية لتحقيق بنود
ب ـي ــان «ج ـن ـيــف  .»1وأعـ ـ ــرب الفـ ــروف
ع ــن أمـ ـل ــه ب ــإم ـك ــان إح ـ ـ ــراز تـ ـق ـ ّـدم فــي
ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة امل ـق ـبــولــة لــدى
جميع األطــراف السورية ،وكذلك في
مجال تشكيل «جبهة قوية ملواجهة
الخطر اإلرهابي في الشرق األوسط».
وفــي عرضه لنتائج املحادثاتّ ،
عبر
ال ــوزي ــر ال ــروس ــي ع ــن م ــوق ــف ب ــاده
من األزمــة السورية ،بما في ذلــك في
ضــوء التهديد اإلرهــابــي الـنــاتــج من
نشاطات تنظيم «داع ــش» فــي املقام
األول ،ك ـم ــا ج ـ ـ ـ ّـدد م ــوق ــف مــوس ـكــو

الداعم للحكومة السورية.
ف ــي هـ ــذا ال ـخ ـص ــوص ،قـ ــال الف ـ ــروف:
«نعم ،نحن نقدم دعمًا عسكريًا تقنيًا
لـلـحـكــومــة ال ـســوريــة ف ــي مــواجـهـتـهــا
ل ـهــذا ال ـت ـهــديــد» ،مـضـيـفــا إن «لــديـنــا
أسبابًا لالعتقاد بأنه لوال هذا الدعم
لكانت مساحة األراضي التي يسيطر
عـلـيـهــا هـ ــذا ال ـك ـي ــان اإلرهـ ــابـ ــي أكـبــر
بمقدار مئات وآالف من الكيلومترات
املربعة».
كما أكد الفروف ّ
نية موسكو التشاور
مــع دول أخ ــرى ت ـشــارك فــي العملية
ال ـت ـفــاوض ـيــة وت ـت ـم ـتــع ب ـتــأث ـيــر على
أط ــراف ســوريــة مختلفة .وق ــال« :أنــا
أقـصــد قطر وتــركـيــا ومـصــر واألردن
وإيـ ــران» ،مشيرًا إلــى أنــه فــي «غياب
ال ـت ـفــاهــم ب ــن الــاع ـبــن الـخــارجـيــن
الــذيــن يحظى كــل منهم بـنـفــوذ لــدى
ه ــذا ال ـطــرف أو ذاك ،مــن الـصـعــب أن
ننتظر أن تكون للعملية السياسية
بداية جدية وأن تكون هــذه العملية
ثابتة وناجحة».
م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،تـ ـ ـن ـ ــاول الفـ ـ ــروف
تـصــريـحــات واش ـن ـطــن ع ــن تقديمها
ت ـغ ـط ـيــة ج ــوي ــة ل ـف ـص ــائ ــل م ـعــارضــة
س ــوري ــة درب ـت ـهــا ال ــوالي ــات املـتـحــدة،
وق ــال إن ه ــذه الـتـصــريـحــات ستكون
لـهــا نـتــائــج عـكـسـيــة ألن ـهــا ستعرقل
محاربة اإلرهابيني في املنطقة ،الفتًا
إلـ ــى أن «تـ ـج ــارب ت ــدري ــب مـسـلـحــن
ينتمون إلى املعارضة املعتدلة على
أي ـ ــدي ع ـس ـكــريــن أم ـي ــرك ـي ــن ،كـثـيـرًا
مـ ــا ك ــان ــت ت ـن ـت ـهــي ب ــان ـت ـق ــال هـ ــؤالء
ّ
املـســلـحــن إل ــى ص ـفــوف املـتـطــرفــن».
وأشـ ــار إل ــى أن ــه «طـ ــرح ه ــذه املـســألــة
أم ــام ك ـيــري» ،إال أن ــه أض ــاف إن هــذه
«املـ ـس ــأل ــة ال ت ـ ــزال روس ـ ـيـ ــا تـخـتـلــف
حولها مع الواليات املتحدة».
وأشار الوزير الروسي إلى أنه «حني
أعـلـنــت ال ــوالي ــات امل ـتـحــدة ،قـبــل عــام،

الفروف :الغارات غير كافية ومن الضروري إشراك الجيشين السوري والعراقي واألكراد في قتال «داعش» (أ ف ب)

ت ـش ـك ـي ــل ائ ـ ـتـ ــاف ملـ ـح ــارب ــة داعـ ـ ــش،
حـ ـصـ ـل ــت عـ ـل ــى مـ ــواف ـ ـقـ ــة ال ـح ـك ــوم ــة
ال ـع ــراق ـي ــة ،لـكـنـهــا ل ــم تـطـلــب مــوافـقــة
دم ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــق» ،مـ ــوض ـ ـحـ ــا أن ـ ـ ـ ــه ح ـي ـن ـه ــا
«وص ـفــت مــوسـكــو ه ــذا املـنـهــج بغير
الشرعي والضار ،ألنه يمثل انتهاكًا
ل ـل ـقــانــون ال ــدول ــي وي ـع ــرق ــل تشكيل
جبهة واحدة ملحاربة داعش وجبهة
الـ ـنـ ـص ــرة وال ـت ـن ـظ ـي ـم ــات اإلره ــابـ ـي ــة
املتصلة بهما».
ّ
وعقب الفروف على املنهج األميركي

ً
ف ـ ــي مـ ـح ــارب ــة «داعـ ـ ـ ـ ـ ــش» ،ق ـ ــائ ـ ــا إن
«ال ـج ـم ـي ــع ي ـع ـت ــرف ــون ب ـ ــأن الـ ـغ ــارات
ال ـج ــوي ــة وح ــده ــا غ ـي ــر ك ــاف ـي ــة ،فـمــن
ال ـض ــروري تشكيل صـفــوف ألنـصــار
ال ـق ـض ـيــة م ـم ــن ي ـق ــات ــل ع ـل ــى األرض
ضد التهديد اإلرهابي ،وتشمل هذه
الصفوف الجيش السوري والجيش
العراقي واألكراد».
بــدورهّ ،
تطرق كيري إلى ما ُيقال عن
أن جزءًا ّ
مما تضمنه االتفاق النووي
ّ
هــو تـعــاون إي ــران فــي إيـجــاد حــل في

ســوريــا ،فأكد أن «االتـفــاق الـنــووي ال
يتضمن شيئًا بـخــاف تقييد قــدرة
إيران على إنتاج سالح نووي» .ورغم
إش ــارت ــه إل ــى أن «ال ــرئ ـي ــس ال ـســوري
بشار األســد ونظامه فقدا الشرعية،
منذ وقــت طــويــل» ،فقد جـ ّـدد تأكيده
ّ
أنـ ــه «ال حـ ــل ع ـس ـكــريــا ف ــي س ــوري ــا»،
م ـش ـي ـرًا إل ــى دع ــم بـ ــاده لـلـمـعــارضــة
«امل ـ ـع ـ ـتـ ــدلـ ــة» فـ ـيـ ـه ــا ،وال ـ ـح ـ ــرب عـلــى
ّ
«داعـ ــش» للتخلص مــن امل ــاذ اآلمــن
ّ
الذي يتمتع به.

تركيا

المعارضة تحذر أردوغان« :سياسة الدم» مكــ
ع ـل ــى وقـ ــع ال ـع ـم ـل ـيــات امل ـت ـب ــادل ــة بني
ال ـ ـقـ ــوات امل ـس ـل ـح ــة الـ ـت ــركـ ـي ــة ،وحـ ــزب
«العمال الكردستاني» ،يدخل املشهد
الداخلي نفقًا مظلمًا ،مع االقتراب من
إعالن فشل مشاورات تأليف الحكومة،
بصورة رسمية .وبينما تعيش بعض
ـرب
املـ ـح ــافـ ـظ ــات ال ـت ــرك ـي ــة أج ـ ـ ــواء حـ ـ ٍ
حـقـيـقـيــة ،وال سـيـمــا م ــع إع ـ ــان عــدد
«مناطق
من املــدن الحدودية التركية
ً
آمـنــة» ،يعلو صــوت املعارضة متهمة
الرئيس رجب طيب أردوغــان بالعمل
على إفشال تشكيل حكومة ائتالفية،
ل ـلــذهــاب إل ــى ان ـت ـخــابــات مـبـكــرة عبر
«س ـ ـيـ ــاسـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــدم» ،ل ـي ـن ـت ــزع مـ ـج ــددًا
ال ـغ ــال ـب ـي ــة امل ـط ـل ـقــة لـ ـح ــزب «ال ـع ــدال ــة
والتنمية» .وكرر أردوغان ،أمس ،عزمه
على املضي في الحملة التي تخوضها
ب ـ ــاده «ط ــامل ــا ت ـع ـت ـبــرهــا ض ــروري ــة»،
متهمًا «ح ــزب الـعـمــال الكردستاني»
وتنظيم «الدولة اإلسالمية» (داعش)
بأن «مصلحتهما واحدة في إضعاف
الدولة التركية».
وفــي إطــار مـشــاورات تشكيل حكومة
ائتالفية ،شهدت أنـقــرة ،أمــس ،اللقاء
األخـ ـي ــر ب ــن وف ـ ــدي ح ــزب ــي «ال ـع ــدال ــة
والـتـنـمـيــة» و«ال ـش ـعــب ال ـج ـم ـهــوري».
وفيما تبدو املـشــاورات متعثرة أكثر
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ـت ســابــق ،اتهم زعيم حزب
مــن أي وقـ ٍ
«الشعب الجمهوري» كمال كليتشدار
أوغـ ـل ــو ،أردوغ ـ ـ ـ ــان ب ـعــرق ـلــة امل ـســاعــي
لتشكيل حكومة ائتالفية ،محذرًا إياه
مــن جــر الـبــاد إلــى انتخابات جديدة
عبر «سياسة الــدم» وتجديد الصراع
مع املقاتلني األكراد ،ألن ذلك «سيكون
أم ـ ـ ـرًا م ـك ـل ـفــا ل ـل ـغ ــاي ــة» .وف ـ ــي م ـقــاب ـلــةٍ
تلفزيونية ،قــال الــزعـيــم امل ـعــارض إن
«رئـيــس الـ ــوزراء (أح ـمــد) داود أوغلو
يرغب بالفعل فــي الجلوس وتشكيل
ائ ـتــاف وإن ـق ــاذ ال ـبــاد مــن مشاكلها
( )...لكن الشخص الــذي يجلس على
مقعد الرئاسة ال يسمح بذلك»ّ .
وحمل

كليتشدار أوغلو أردوغ ــان مسؤولية
عــرقـلــة «عملية ال ـســام» مــع «الـعـمــال
الكردستاني» ،مشيرًا إلى أن الرئيس
«يعارضها بصور ٍة علنية».
ورغ ـ ـ ــم ت ــأكـ ـي ــدات س ــاب ـق ــة مل ـس ــؤول ــن
أتــراك إمكان مواصلة املفاوضات بني
الحكومة واألكـ ــراد مــن أجــل التوصل
إلـ ــى اتـ ـف ــاق ش ــام ــل ي ـن ـهــي عـ ـق ــودًا من
ّ
ال ـ ـ ـنـ ـ ــزاع امل ـ ـسـ ــلـ ــح ،ت ـق ـل ــل الـ ـتـ ـط ــورات
ال ـحــال ـيــة ال ـت ــي أع ـ ــادت إل ــى الــواج ـهــة
التاريخ الــدمــوي بني أنقرة و«العمال
ال ـ ـكـ ــردس ـ ـتـ ــانـ ــي» ،ف ـ ـ ــرص اس ـت ـئ ـن ــاف
«عملية السالم» .وفي السياق نفسه،
تــزداد الضغوط على حزب «الشعوب

الديموقراطي» ،وعلى زعيمه صالح
الدين دميرتاش« ،العالق بني العدالة
والـتـنـمـيــة ،وال ـع ـمــال ال ـكــردس ـتــانــي»،
وفـ ـق ــا ل ــوص ــف ص ـح ـي ـفــة «ح ــري ـي ــت»
التركية ،يــوم أم ــس .فالزعيم الـكــردي
ال ــذي يـتــرأس كتلة برملانية تضم 80
نائبًا ،بعد فوزه باالنتخابات العامة
األخـيــرة ،يجد نفسه في مــأزق اليوم،
مــع نـيــة أردوغ ـ ــان الــواض ـحــة الــذهــاب
إلى انتخابات مبكرة .وتزداد املخاوف
في هذا االتجاه ،من خسارة دميرتاش
أصوات الناخبني ،حيث إن موقفه إلى
جانب «العمال الكردستاني» سيفقده
أصوات الناخبني املعتدلني ،أما وقوفه
إلى جانب خيارات «العدالة والتنمية»
فستفقده أصوات الناخبني األكراد.
من جهةٍ أخرى ،رأى أردوغان في سياق
حديثه عــن سياسة ب ــاده الخارجية
أن الرئيس الروسي فالديمير بوتني
ي ـت ـجــه الـ ــى «ال ـت ـخ ـل ــي» ع ــن الــرئ ـيــس
ال ـســوري بـشــار األس ــد .وأك ــد الرئيس
التركي ،أثناء عودته من جولته الشرق
آسيوية ،أن بوتني أوحى له ،خالل لقاء
في العاصمة األذرية باكو في حزيران
حديث هاتفي الحق،
املاضي وخــال
ٍ
أنه «يبدل موقفه من األزمة السورية».
فــي هــذا الــوقــت ،وفــي مــا يشبه إعــان

