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تقرير
الواليات المتحدة و"الحلف األطلسي" يدعمان حق تركيا في الدفاع عن أجوائها وأراضيها (أ ف ب)

لعب الرئيس األميركي باراك أوباما
على أوتار عدة ،أمس ،أثناء وجوده
ف ــي ب ــاري ــس وخـ ــال ل ـقــائــه الــرئـيــس
ال ـتــركــي رج ــب ط ـيــب أردوغ ـ ـ ــان على
هامش قمة املناخ .وفي ظل التوترات
الـ ـح ــاصـ ـل ــة ب ـ ــن روسـ ـ ـي ـ ــا وت ــركـ ـي ــا،
دع ـ ــا أوبـ ــامـ ــا ال ـب ـل ــدي ــن إل ـ ــى ت ـج ــاوز
خالفهما الــدبـلــومــاســي الـنــاجــم عن
إس ـ ـقـ ــاط الـ ـطـ ـي ــران الـ ـت ــرك ــي م ـقــات ـلــة
روسية األسـبــوع املــاضــي ،والتركيز
على "ال ـعــدو املـشـتــرك" ،وهــو تنظيم
"داعش" .لكن أوباما استغل املناسبة
أيـ ـض ــا ،إلمـ ـ ــرار رس ــائ ــل إلـ ــى روس ـيــا
م ــن خ ــال إث ــارت ــه قـضـيــة ضــربــاتـهــا
الـ ـج ــوي ــة فـ ــي سـ ــوريـ ــا ،م ـن ـط ـل ـقــا مــن
ال ـت ــدخ ــل ال ــروس ــي ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان
فــي ثمانينيات ال ـقــرن املــاضــي .فقد
ع ـ ّـول فــي ه ــذا امل ـجــال عـلــى تـغـ ّـيــر في
استراتيجية موسكو في بالد الشام،
خالل أشهر ،ذلك أن "إسقاط تنظيم
داعش لطائرة الركاب الروسية فوق
س ـي ـن ــاء املـ ـص ــري ــة ،ال ـش ـه ــر امل ــاض ــي،
وإس ـ ـق ـ ــاط ت ــركـ ـي ــا مل ـق ــات ـل ــة روسـ ـي ــة
األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،ي ـغـ ّـيــر حـســابــات
(الرئيس الروسي فالديمير) بوتني
تدريجًا".
ّ
أوباما وزع األدوار بينه وبني وزير
دفــاعــه آشـتــون كــارتــر الــذي أعلن من
واشنطن أنه "مستعد لتوسيع" دور
قوات العمليات الخاصة التي تقاتل
تنظيم "داع ــش" فــي ســوريــا .وخــال
ج ـل ـس ــة اسـ ـتـ ـم ــاع فـ ــي ال ـك ــون ـغ ــرس،
أشــار كارتر إلى أن "قــوات العمليات
الخاصة األميركية لديها مجموعة
فريدة من القدرات التي تمكنها من
ال ـق ـي ــام ب ـم ـه ـمــات مـ ـتـ ـع ــددة" .وأع ـلــن
أن وزارت ــه تنشر ق ــوات "خــاصــة" في
العراق للمساعدة في قتال "داعش".
وأض ــاف كــارتــر أن تركيا واح ــدة من
الدول التي تحتاج إلى بذل املزيد من
الجهد في محاربة "داعــش" ،بما في
ذل ــك تـشــديــد الــرقــابــة عـلــى حــدودهــا
مـ ــع س ـ ــوري ـ ــا .وق ـ ـ ـ ــال" :يـ ـج ــب عـلـيـنــا
ج ـم ـي ـعــا أن ن ـف ـعــل املـ ــزيـ ــد .ي ـج ــب أن
تبذل تركيا املزيد من الجهد للرقابة
على حدودها التي ال تكون محكمة
في كثير من األحيان" ،مشيرًا إلى أن
السعودية ودول الخليج "مشغولة
يكتف وزير
بالصراع في اليمن" .ولم
ِ
الدفاع األميركي بذلك ،لكنه أضاف
أن بالده "تريد من تركيا تعاونًا في
الجو واألرض ضد داعش".
وفـ ـ ــي ب ـ ــاري ـ ــس ،أشـ ـ ـ ــار أوب ـ ــام ـ ــا إل ــى
أنـ ـ ــه ال يـ ـت ــوق ــع تـ ـغـ ـيـ ـرًا س ــريـ ـع ــا فــي
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ن ـظ ـيــره ال ــروس ــي في
سـ ــوريـ ــا ،ل ـك ـنــه أعـ ـ ــرب ع ــن اع ـت ـق ــاده
بــأن موسكو قــد تصطف ،فــي نهاية
املـطــاف ،إلــى جانب "التحالف" الــذي
تقوده الواليات املتحدة ضد تنظيم
"داعش" ،وذلك بعد أن تحسب تكلفة
إبقاء الرئيس الـســوري بشار األسد
فــي السلطة .وفــي م ـنــاورة سياسية

ّ
األفغانية
حذر نظيره الروسي من «مستنقع سوري» يحاكي التجربة

أوباما :بوتين سيعود
إلينا خالل أشهر

ّ
المخيبة
باراك أوباما التجربة السوفياتية
استحضر ّ
في أفغانستان ،ليحذر نظيره الروسي من "مستنقع" سوري مشابه،
توقع أن يدفع موسكو إلى تغيير االتجاه خالل أشهر واالنضمام إلى
التحالف الغربي الذي تقوده واشنطن
واض ـح ــة ،ق ــال ف ــي مــؤتـمــر صحافي
خ ــال قـمــة امل ـنــاخ" :أعـتـقــد أن السيد
بـ ــوتـ ــن يـ ـ ـ ــدرك أنـ ـ ــه ف ـ ــي ضـ ـ ــوء ك ــون
أفغانستان ال تزال حاضرة في ذهنه،
فـ ــإن الـ ـخ ــوض ف ــي مـسـتـنـقــع ص ــراع
أهـ ـل ــي غ ـي ــر ح ــاس ــم ل ـي ــس الـنـتـيـجــة
ّ
الـتــي يتطلع إل ـي ـهــا" ،مـشـيـرًا إل ــى أن
"م ــن امل ـم ـكــن ،خ ــال األش ـه ــر املـقـبـلــة،
أن نــرى تغيرًا في حسابات الــروس،
واعترافهم بأن الوقت قد حان إلنهاء
الحرب األهلية في سوريا" .وأضاف:
"ف ــي نـهــايــة امل ـطــاف س ـتــدرك روسـيــا
أن التهديد الــذي يمثله داعــش على
روس ـ ـيـ ــا وش ـع ـب ـه ــا هـ ــو األهـ ـ ـ ــم ،وأن
عليهم الـتـحــالــف مـعـنــا نـحــن الــذيــن
نقاتل داعش".
لكن الرئيس األميركي رأى أن "األمر
ً
لن يكون سهال .فقد ُسفك الكثير من
الــدمــاء" ،وقــال إن "روسـيــا استثمرت
س ـن ــوات ف ــي إب ـق ــاء ن ـظــام األسـ ــد في
ال ـس ـل ـطــة" .وفـيـمــا أق ــر بــاالخـتــافــات
ال ـك ـب ـي ــرة ب ـش ــأن مـسـتـقـبــل الــرئ ـيــس
الـ ـس ــوري ،إال أن ــه اع ـت ـبــر أن روس ـيــا
ستوافق في النهاية على رحيله.
ك ــذل ــك ،ت ـط ـ ّـرق أوب ــام ــا إل ــى الـجـهــود
الــدبـلــومــاسـيــة ف ــي فـيـيـنــا ،ورأى أن
الـخـطــوة الـتــالـيــة الـتــي يـجــب أن تتم
ه ـ ــي إشـ ـ ـ ـ ــراك ج ـ ـمـ ــاعـ ــات املـ ـع ــارض ــة
املعتدلة "التي بصراحة ال تجمعنا
أشياء مشتركة مع بعضها ،ولكنها
تمثل فصائل كبيرة داخل سوريا".
م ــن ن ــاح ـي ــة أخ ـ ـ ــرى ،ن ــاق ــش أوب ــام ــا
خــال لقائه أردوغ ــان كيف يمكن أن
تعمل تركيا وروسـيــا معًا لتخفيف
ّ
حـ ـ ّـدة ال ـتــوتــر بـيـنـهـمــا وإيـ ـج ــاد حــل
دب ـل ــوم ــاس ــي ل ـل ـق ـض ـيــة .وقـ ـ ــال" :كـمــا
أشرت للرئيس أردوغان ،لدينا كلنا
عــدو مشترك وهــو داع ــش ،وأري ــد أن
أؤك ــد أنـنــا نــركــز عـلــى ه ــذا التهديد،

ك ـمــا أريـ ــد أن أؤكـ ــد أن ـن ــا ن ــرك ــز على
الحاجة إلى إيجاد حل سياسي في
س ــوري ــا" .وش ــدد عـلــى أن "ال ــوالي ــات
املتحدة والحلف األطلسي يدعمان
حــق تــركـيــا فــي الــدفــاع عــن أجــوائـهــا
وأراضيها" ،مضيفًا" :نحن ملتزمون
أمن تركيا وسيادتها".
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ص ـ ــرح أردوغ ـ ـ ـ ـ ــان بــأنــه
حــريــص ع ـلــى ط ــي صـفـحــة ال ـخــاف
م ــع روسـ ـي ــا ،وقـ ـ ــال" :ن ـح ــن راغ ـب ــون
عـلــى الـ ــدوام فــي اسـتـخــدام الخطاب
الدبلوماسي ،ونريد تجنب التوتر".
بـ ــدوره ،أك ــد رئـيــس ال ـ ــوزراء الـتــركــي

أحـ ـ ـم ـ ــد داوود أوغ ـ ـ ـلـ ـ ــو أن بـ ـ ــاده
سـتــواصــل جـهــودهــا لـطــرد مسلحي
تنظيم "داع ــش" مــن املنطقة الواقعة
عـلــى الـجــانــب ال ـس ــوري مــن الـحــدود
بــن البلدين .وك ـ ّـرر الــدعــوة لروسيا
إلـ ــى ف ـت ــح قـ ـن ــوات اتـ ـص ــال عـسـكــري
بــن البلدين ملنع أحــداث كتلك التي
صــاح ـبــت إس ـق ــاط ال ـط ـي ــران الـتــركــي
طــائــرة حربية روسـيــة على الحدود
مع سوريا ،األسبوع املاضي.
ل ـ ـكـ ــن املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث ب ـ ــاس ـ ــم الـ ـك ــرمـ ـل ــن
ديميتري بيسكوفّ ،
رد على تصريح
أوغلو بالتأكيد أن "قنوات االتصال

العسكرية بني روسيا وتركيا كانت
موجودة ،إال أن تركيا لم تخطط من
ال ـبــدايــة ،عـلــى مــا ي ـبــدو ،لـلـجــوء إلــى
ت ـلــك ال ـق ـن ــوات امل ــوج ــودة ف ــي لحظة
إسقاط القاذفة الروسية".
ّ
بـ ـيـ ـسـ ـك ــوف لـ ـ ـف ـ ــت ،كـ ـ ــذلـ ـ ــك ،إلـ ـ ـ ــى أن
مـ ــن الـ ـس ــاب ــق ألوان ـ ـ ـ ــه الـ ـح ــدي ــث عــن
ق ـ ــرب إقـ ــامـ ــة ت ـح ــال ــف م ـش ـت ــرك ضــد
اإلرهابيني في سوريا .وقال تعليقًا
على اللقاءات الثنائية التي أجراها
بــوتــن ،عـلــى هــامــش قـمــة امل ـنــاخ في
ب ــاري ــس" :أعـتـقــد أن الـحــديــث عــن أن
ي ــوم ال ـب ــارح ــة قـ ّـرب ـنــا بـشـكــل م ــا من
إنشاء تحالف موحد سابق ألوانــه".
وأض ــاف" :ي ــزداد اآلن إدراك ضــرورة
تكثيف تـبــادل املعلومات ،ولكن في
مــا يخص العمل الــواقـعــي املشترك،
فــربـمــا ال ـظ ــروف لــم تـنـضــج بـعــد من
وجهة نظر شركائنا".
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة ال ـ ـت ـ ـص ـ ــري ـ ـح ـ ــات
الدبلوماسية الصادرة عن الكرملني،
أفـ ـ ـ ــاد م ـ ـ ـصـ ـ ــدران ف ـ ــي شـ ــركـ ــة الـ ـغ ــاز
الــروس ـيــة الـعـمــاقــة "غ ــازب ــروم" بــأن
روسيا قد ّ
تجمد العمل في مشروع
خط أنابيب الغاز "تركيش ستريم"
لعدة سنوات ،ردًا على إسقاط أنقرة

أكد كارتر أنه «مستعد لتوسيع»
دور قوات العمليات الخاصة التي
تقاتل «داعش» في سوريا

إيران مستعدة لوساطة بين تركيا وروسيا
أعلن رئيس مجلس الشورى اإليراني علي الريجاني ،أمس ،استعداد إيران للتوسط
ُ
بني روسيا وتركيا ،إذا طلب منها ذلك ،معربًا عن أسفه لألزمة التي طرأت على
العالقات بني البلدين.
وخالل مؤتمر صحافي ،اعتبر الريجاني أن "هذه األزمة في العالقات
بني البلدين ال تخدم الحرب على اإلرهاب وال تعد نهجًا منطقيًا".
وفي ما يتعلق بالتزام إيران الصمت حيال استخدام روسيا الخيار
العسكري لتحقيق أهدافها ،قال" :نعتبر نهج روسيا في التصدي
لإلرهاب أنه صائب ،ونرى أن على بعض دول املنطقة تصحيح
نهجها على صعيد مكافحة اإلرهاب" .وأشار إلى أن "النهج الذي
تتبعه روسيا في محاربة داعش وباقي املجموعات اإلرهابية لو كان
يتبع من قبل الغربيني ملا كانت مشكلة اإلرهاب قائمة في املنطقة
اليوم ،ومن هنا فإننا نعتبر هذا السلوك صحيحًا ونسعى إلى
مساندته ،ولهذا السبب ندعم إجراءات روسيا في الشؤون السياسية والعمالنية".
من جهة أخرى ،لفت الريجاني إلى أن استئناف العالقات بني طهران وواشنطن "رهن
بتصحيح أميركا سلوكها" ،وقال إنه لو غيرت أميركا سلوكها وعداءها إليران فإن
ّ
ستغير نهجها تجاه واشنطن.
طهران
(األخبار)

الـطــائــرة الـحــربـيــة الــروس ـيــةَ .وفيما
أوض ــح املـ ـص ــدران أن ــه ل ــم ُي ـتــخــذ أي
ق ـ ـ ـ ــرار داخ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـشـ ــركـ ــة ب ـخ ـص ــوص
ت ـع ــدي ــل ال ـ ـجـ ــدول ال ــزمـ ـن ــي مل ـش ــروع
"تركيش ستريم" ،لكنهما أشارا إلى
أن ال ـشــركــة تـنـتـظــر الـتـعـلـيـمــات من
بوتني.
إلى ذلــكّ ،
صدقت الحكومة األملانية
عـ ـ ـل ـ ــى تـ ـ ـف ـ ــوي ـ ــض ي ـ ـت ـ ـيـ ــح م ـ ـشـ ــاركـ ــة
ج ـي ـش ـهــا ف ــي ال ـح ـم ـلــة ع ـل ــى تـنـظـيــم
"داعش" ،وخصوصًا في سوريا ،في
مـهـمــة يـمـكــن أن تـحـشــد فـيـهــا 1200
عـسـكــري .وج ــاء فــي بـيــان للحكومة
أن "ما يصل إلى  1200جندي أملاني
سـيـســاعــدون االئـتــاف الــدولــي ضد
ت ـن ـظ ـيــم داعـ ـ ــش اإلرهـ ـ ــابـ ـ ــي" .وهـ ــذه
املـ ـس ــاع ــدة ال ـع ـس ـكــريــة ال ـت ــي قــدمــت
ً
بناء على طلب فرنسا ،إثر اعتداء ات
بـ ــاريـ ــس ،ت ـك ـم ــن فـ ــي ن ـش ــر ف ــرق ــاط ــة
وطــائــرات اسـتـطــاع وتـمــويــن لدعم
غـ ـ ـ ــارات "الـ ـتـ ـح ــال ــف الـ ـ ــدولـ ـ ــي" عـلــى
أهداف لـ"الجهاديني" في سوريا.
وقـ ــال امل ـت ـحــدث بــاســم ال ـح ـكــومــة إن
املـ ـعـ ـل ــوم ــات الـ ـت ــي ح ـص ـل ــت عـلـيـهــا
أملــانـيــا ،بفضل عمليات االستطالع
ال ـ ـتـ ــي نـ ـف ــذتـ ـه ــا ،س ـت ـت ـق ــاس ـم ـه ــا مــع
"التحالف" الحالي بقيادة أميركية،
بـ ـع ــد "ت ـ ـقـ ــويـ ــم وط ـ ـ ـنـ ـ ــي" ،م ـس ـت ـث ـن ـيــا
روسيا من تبادل املعلومات.
(األخبار ،رويترز،
أ ف ب ،األناضول)

