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اطالق الحل السياسي في سوريا مرهون بجدية انقرة واالدارة االميركية الجديدة
حسن سالمة

  التحالف اإلسالمي في مأزق وتعيين الباكستاني راحيل 
شريف قائدا لن يحّل المشكلة

د. كاظم ناصر
ــدا  ــل شــريف قائ ــد الســابق للجيــش الباكســتاني راحي ــن القائ ــون بتعيي * فوجــىء المراقب
عامــا لقــوات ” التحالــف اإلســالمي لمكافحــة اإلرهــاب ” ألنــه مــن المعــروف عــن الــدول الراعيــة 
ــذا  ــت به ــاذا قام ــا ، فلم ــادة قواته ــا بقي ــر ضباطه ــن غي ــط م ــمح لضاب ــا ال تس ــف أنه ــذا التحال له
ــة  ــة المنطق ــن ثقاف ــر ع ــرف الكثي ــة ، وال يع ــم العربي ــتاني ال يتكّل ــع لباكس ــر متوّق ــن الغي التعيي

ــي اإلســالمي ؟ ــا العرب ــادة تحالفه لقي
* لقــد مضــى علــى بــدء حــرب اليمــن حوالــي ســنتين وال يبــدو فــي األفــق أن نهايتهــا قريبــة . هــذه 
الحــرب التــي يقتــل فيهــا عــرب عربــا ، ومســلمون مســلمين ال تخــدم مصالــح األمتيــن . إنهــا حــرب ظالمــة 
ــة  ــة وإســالمية  ، وبمبارك ــوال عربي ــوش وأم ــه .. بأســلحة وجي ــت أهل ــن وشــرّدت وجوّع ــرت اليم دمّ

ومســاعدة أمريكيــة إســرائيلية .
* 41 دولــة عربيــة وإســالمية إنضمــت إلــى هــذا التحالــف وفشــلت جيوشــها الجــرّارة المــزوّدة بأحــدث 
األســلحة ، وطائراتهــا التــي شــنت آالف الغــارات الجويّــة علــى مــدن اليمــن فــي تحقيــق النصــر وفــرض 
الحــل السياســي الــذي تريــده هــذه الــدول للنــزاع . إن دول الخليــج الفارســي المموّلــة الرئيســية لهــذه 
الحــرب ، والمشــاركة فيهــا بجنودهــا وأســلحتها تعانــي مــن مشــاكل إقتصاديــة هائلــة بســبب تكاليفهــا 

الباهظــة ، ونتيجــة لإلنخفــاض الكبيــر الــذي طــرأ علــى أســعار النفــط خــالل العاميــن الماضييــن 
التحالــف  دول”   *
وخاصــة   ” اإلســالمي 
فــي  منهــا  الخليجيــة 
ورطــة ال تعــرف كيــف 
لقــد   . منهــا  تخــرج 
هــذه  أن  لهــا  تبيــن 
ســيطول  الحــرب 
أمدهــا ، وإن النصــر فيها 
ــق  ــن التحقي ــر ممك غي
اليمنييــن  وإن   ،
ــرى  ــات أخ ــوا جبه فتح

حدوديّــة مــع المملكــة العربيــة الســعودية لــم يحســب الســعوديون لهــا حســابا ، وإن المواطــن 
العربــي والخليجــي المثقــل بجراحــه وانقســاماته وســوء أوضاعــه السياســية واإلقتصاديــة ليــس راضيــا 
ــدول المشــاركة فــي هــذه  عــن هــذا العبــث بمصيــره ، وقــد ينفــذ صبــره وينفجــر فــي وجــه حــكّام ال

. العربيــة   – العربيــة  المأســاة 
* تعييــن الجنــرال راحيــل شــريف قائــدا عامــا لقــوّات التحالــف لــن يغيّــر مــن األمــر شــيئا ولــن يقــود 
إلــى نصــر ، بــل إنــه مــن المرجّــح إن الجنــرال سيفشــل ، وستخســر دول التحالــف هــذه الحــرب . القضيــة 
هنــا هــي ليســت قضيّــة مــن يقــود هــذه القــوات ، بــل هــي فــي كــون هــذه الحــرب عدوانــا ال مبــرّر لــه 
علــى الشــعب اليمنــي المســلم الــذي يعرفــه العالــم كشــعب قبلــي مســّلح شــديد التمســك بكرامتــه 

وكبريائــه ، ولــم يرضــخ لعــدو فــي تاريخــه .
* قــد يكــون تعييــن الجنــرال شــريف فــي هــذا المنصــب تكتيــكا الهــدف منــه تمّلــص 
دول الخليــج وعلــى رأســها الدولــة القائــدة للتحالــف مــن مســؤولية الهزيمــة المتوّقعــة ، ومــن 
ثــم وضــع اللــوم علــى عاتــق اآلخريــن وإســتخدام شــريف ككبــش فــداء ! نحــن ال نعتــرف 
ــر إخفاقاتهــم وخــداع شــعوبهم ، ولهــذا يمكــن  ــادة العــرب أســاتذة فــي تبري ــا ، والق بأخطائن
القــول أن هــذا التعييــن جــاء لتوســيع أســلمة القيــادة إســتعدادا للهزيمــة ومحاولــة للهــروب 

مــن إســتحقاقاتها .
ــه  ــة بجيوشــه الجــرّارة وطائراتــه وتمويل ــو أن هــذا التحالــف الــذي يضــم 41 دول ــرا نتمنــى ل * وأخي
ــر  ــرا عــن إرادة الشــعوب العربيــة واإلســالمية ، وتــم تشــكيله مــن أجــل تحري الباهــظ كان تحالفــا معبّ
القــدس التــي مضــى عليهــا أكثــر مــن ســبعين عامــا وهــي تصــرخ وا إســالماه وال مــن مجيــب ! الــدول 
ــن  ــة ، ال يمك ــا المحتل ــر أراضيه ــل شــيئا لتحري ــدس وفلســطين ، وال تفع ــرّط بالق ــي تف اإلســالمية الت
ــم  ــة ليســت إال جرائ ــا الحاليّ ــا ، وإن حروبه ــى ســالمة أوطانه ــا وحريصــة عل ــة لمواطنيه أن تكــون وفيّ

ترتكبهــا ضــد شــعوبها ووجودهــا !

الصحف األجنبية..أميركا ستدعم القوات التركية في منطقة الباب

تزخيم المفاوضات حول اقتراح بري والمعيار واحد 
 محمد بلوط

مــع اســتمرار وقــف اطــالق النــار فــي معظــم مناطق 
التوتــر فــي ســوريا، بالتــوازي مــع التحضيــرات النعقــاد 
ــى  ــة اول مؤتمــر »اســتانا« عاصمــة كازاخســتان، كمرحل
علــى طريــق اعــادة اطــالق مفاوضــات جنيــف لحــل 
االزمــة الســورية، يبقــى الســؤال المطــروح حــول امكانيــة 
ــي  ــن ان ينته ــة وحــول مايمك ــن جه ــة م ــت الهدن تثبي

اليــه المؤتمــر المذكــور مــن جهــة ثانيــة؟
علــى  دبلوماســية مطلعــة  فــي معطيــات مصــادر 
اجــواء االتصــاالت حــول الشــقين العســكري والسياســي، 
فــان وقــف النــار يبقــى مســألة وقــت اذا لــم يقتــرن 
بجملــة اجــراءات وضمانــات مــن جانــب الــدول الداعمــة 
وتحــدد  المختلفــة،  بتالوينهــا  المســلحة  للتنظيمــات 

المصــادر ابــرز هــذه االجــراءات والضمانــات باثنيــن:
ــدءا  ــدول الداعمــة للمســلحين ب ــزم ال اوال: ان تلت
مــن تركيــا الــى االدارة االميركيــة الجديــدة وكل الذيــن 
يمثلــون وجهــة نظــر المعارضيــن بالفصــل بيــن مــا 
يســمى المجموعــات المعتدلــة والتنظيمــات االرهابية 
مــن جبهــة النصــرة الــى كل التنظيمــات التــي تحمــل 
فكــر القاعــدة، وبالتالــي فــأي محاولــة الدخــال هــذه 
ــف  التنظيمــات مــن ضمــن االطــراف المشــمولة بوق
العمليــات العســكرية ضدهــا هــي محــاوالت لــن يقبــل 

بهــا الجانــب الســوري وال الحلفــاء .
ثانيــا: ان تلتــزم هــذه الــدول بــدءا مــن انقــرة التــي عليهــا 

اتخــاذ كل ماهــو مطلــوب القفــال الحــدود امــام تدفــق الســالح 
االدارة  تظهــر  وأن  الســوري،  الداخــل  الــى  والمســلحين 
االميركيــة الجديــدة جديــة واضحــة فــي محاربــة االرهــاب 

ــه اوال وان توقــف ارســال الســالح الــى اي مــن  بــكل تنوعات
المجموعــات المســلحة ثانيــا، وان تضغــط علــى حلفائهــا فــي 
ــا. ــة ثالث ــع االرهــاب وتمويل ــج الفارســي لتجفيــف مناب الخلي

مؤتمــر  ان  هــل  االخــر  فالســؤال  ولذلــك؛ 
ــي او  ــة الشــهر الحال ــاده نهاي ــع انعق »اســتانا« المزم
مطلــع الشــهر المقبــل ســيفضي الــى فتــح االفــق 

السياســي؟ الحــل  اطــالق  امــام 
هل يطلق الحل السياسي؟

جديــة  ان  الدبلوماســية  المصــادر  تأكيــد  فــي 
تركيــا والواليــات المتحــدة ومعهمــا كل المعارضــات 
والمجموعــات المســلحة التــي تــدور فــي فلكهمــا امــام 
امتحــان فعلــي عنوانــه: إبــداء 
الحــل  اطــالق  فــي  الرغبــة 
يشــكل  الــذي  السياســي 
ــة«،  المدخــل الســتمرار الهدن
الجديــة  فهــذه  وبالتالــي 
االلتــزام  تفتــرض  والرغبــة 
اساســية: مســائل  بثــالث 

تنفيــذ  االولــى:  المســألة 
اجــراءات  مــن  ضــروري  ماهــو 
تكفــل اســتمرار وقــف النــار، وفــق 
النقطتيــن المذكورتيــن ســلفا.

ان  الثانيــة:  المســألة 
ــالف  ــر االئت ــة نظ ــتمثل وجه ــي س ــدول الت ــد ال تتعه
مــكان  ال  بــأن  المســلحة  والمجموعــات  المعــارض 
وال  السياســي  الحــل  فــي  االرهابيــة  للتنظيمــات 
بغــض  االرهــاب  كل صنــوف  هزيمــة  مــن  منــاص 

السياســي. الحــل  مســار  عــن  النظــر 
الــدول ومعهــا  الثالثــة: تخلــي هــذه  المســألة 
ــة  كل تصنيفــات المعارضــة عــن مــا يســمى المرحل
الجيــش  انتصــارات  اســقطت  ان  بعــد  االنتقاليــة 

الســوري وحلفائــه كل هــذه االوهــام، اي ان يلتــزم كل 
ــة الســورية ورئيســها بشــار  ــة الدول هــؤالء بمرجعي
السياســي  الحــل  ورعايــة  االشــراف  فــي  االســد 
واالقــرار بــان الشــعب الســوري هــو الــذي يقــرر 

مصيــر مؤسســاته السياســية .
مــن  ايًّــا  ان  المصــادر  تالحــظ  ذلــك،  كل  مــن 
ــدول  هــذه االلتزامــات غيــر واضحــة حتــى االن لــدى ال
الداعمــة لــكل المعارضــات والمجموعــات المســلحة، 
فــال التركــي قــادر علــى الــزام المســلحين بمقتضيــات 
وقــف النــار او الحــل السياســي وال االدارة االميركيــة 
ــة  ــن االزم ــا م ــة خياراته ــن طبيع ــدة افصحــت ع الجدي
الســورية، ولهــذا تــرى المصــادر ان الجانب الروســي اراد 
مــن الدفــع لعقــد مؤتمــر »اســتانا« توجيــه رســائل فــي 
اتجاهــات عــدة، اولهــا باتجــاه النظــام التركــي المتحــان 
مــدى جديتــه فــي كل مــا اعلنــه عــن محاربــة االرهــاب 
االميركيــة  االدارة  نحــو  وثانيهــا  السياســي،  والحــل 
الجديــدة ومــا اذا كان الرئيــس االميركــي دونالــد ترامــب 
ســيلتزم بمــا كان اعلنــه مــن مواقــف فــي الســابق، 
وثالثهــا باتجــاه انظمــة الخليــج الفارســي واســتطرادا 
للقــول لــكل هــؤالء ومــن ورائهــم المســلحين بــان 
هــؤالء  مــن جانــب  يأتــي  السياســي  الحــل  عرقلــة 
وليــس مــن روســيا وســوريا وباقــي الحلفــاء وان اي 

ــوري . ــدم الس ــف ال ــتمرار نزي ــيعني اس ــؤ س تلك

بــدأ عامــل الوقــت »يضيــق الخنــاق« علــى فرصــة 
اجــراء  يتيــح  لالنتخابــات  جديــد  قانــون  واقــرار  انجــاز 
ال  تقنــي«  »تمديــد  بعــد  او  موعدهــا  فــي  االنتخابــات 
هنــاك  ان  اآلن  يبــدو حتــى  وال  اشــهر.  بضعــة  يتجــاوز 
ان  ســيما  ال  الهــدف،  هــذا  لتحقيــق  قويــة  مؤشــرات 
المشــاورات والمفاوضــات التــي ســجلت مؤخــرا لــم تحــرز 
اي تقــدم جــدي وملمــوس علــى حــدّ قــول الرئــىس بــري 

اليومــي لهــذا الموضــوع. المتابــع 
قانــون  حــول   الجــاري  الحــراك  الجــواء  ووفقــا 
االنتخابــات فــإن االنطبــاع الســائد لــدى معظــم المتابعيــن 
والمعنييــن هــو اننــا ذاهبــون الــى االنتخابــات على اســاس 
التمديــد مســتبعد  خيــار  وان  الحالــي  الســتين  قانــون 

ألســباب تتجــاوز اي طــرف مــن االطــراف.
وتقــول المعلومــات ان هــذا االســتنتاج ال يعنــي انعــدام 
االمــل بالتوصــل الــى اتفــاق حــول قانــون جديــد مبنــي 
علــى قاعــدة »ال يمــوت الذئــب وال يفنــى الغنــم«. وتجــرى 
حاليــا مفاوضــات ونقاشــات حــول اقتراحيــن: االول للرئيس 
بــري حــول المختلــط الرامــي الــى انتخــاب 64 نائبــا علــى 
اســاس النظــام االكثــري و64 نائبــا علــى االكثــري. والثانــي 
االكثــري  اســاس  علــى  القضــاء  علــى  التأهيــل  يعتمــد 

واالنتخــاب فــي المحافظــة علــى اســاس النســبية.

وتضيــف بــأن هنــاك رغبــة ظهــرت بالتركيــز علــى 
ــس  ــدا عك ــارا واح ــد معي ــه يعتم ــا ان ــري خصوص ــراح ب اقت
اقتــراح المختلــط للثالثــي القــوات والتقدمــي والمســتقبل 
ــل  ــراح التأهي ــار. كمــا ان اقت ــر مــن معي ــذي يتضمــن اكث ال
علــى اســاس القضــاء يحظــى باهتمــام ايضــًا ال ســيما ان 
ــر  ــه اكث ــالط ب ــد جنب ــب ولي ــاع النائ ــة القتن ــاك امكاني هن
ألنــه قــد يســقط هواجســه، مــع العلــم ان رئــىس الحــزب 
التقدمــي االشــتراكي لــم يبــد رأيــًا واضحــًا حولــه، وال يــزال 
يكتفــي بزيــادة حملتــه علــى النظــام النســبي بصــورة عامة.
وتقــول المصــادر المتابعــة للحــراك االخيــر فــي 
ضمنــًا  يرغــب  يــزال  ال  جنبــالط  ان  الشــأن  هــذا 
كصيغــة  الحالــي  الســتين  قانــون  علــى  باالبقــاء 

ومرضيــة. مطمئنــة  مقبولــة 
وتضيــف بــأن هــذا الموقــف يشــاركه فيــه البعــض 
اآلخــر ال ســيما تيــار المســتقبل الــذي حــرص علــى وقــف 
ــتين وفضّــل مؤخــرًا علــى  التصريــح بتأييــده قانــون الس
ــن  ــالن ع ــري االع ــعد الحري ــس س ــه الرئي ــان رئىس لس
او  بشــكل  النســبية  يتضمــن  قانــون  العتمــاد  موافقتــه 

باخــر، بمعنــى ان ال تكــون النســبية الكاملــة.
ويقــول مصــدر بــارز يتابــع ملــف قانــون االنتخابــات 
لـ»الديــار« انــه فــي االونــة االخيــرة »جــرى نــوع مــن 

التقــارب الــى حــدّ مــا حــول اعتمــاد صيغــة معدلــة تعتمــد 
ــري،  ــراح ب ــي اقت ــر، وهــذا امــر موجــود ف ــد  المعايي توحي
مــع تأميــن أكبــر قــدر مــن التمثيــل الــذي يصحــح الخلــل 

الناجــم عــن القانــون الحالــي«.
التــي  االجتماعــات،  ان  عــن  المصــدر  ويكشــف 
ســجلت فــي االيــام الماضيــة أكان بيــن الوزيريــن علــي 
حســن خليــل وجبــران باســيل ومديــر مكتــب رئــىس 
ابراهيــم  النائــب  زيــارة  او  الحريــري  نــادر  الحكومــة 
كنعــان الــى معــراب واجتماعــه مــع الدكتــور ســمير 
جعجــع، كانــت مفيــدة وجيــدة. لكنــه يضيــف بــأن هنــاك 
حاجــة لمزيــد مــن البحــث لكــي نقــول اننــا حققنــا 

ــد. ــون الجدي ــاه القان ــًا باتج ــا واضح تقدم
ــة ســتكون  ــة اســابيع المقبل ــرى المصــدر ان الثالث وي
مهمــة للغايــة، وان الحــراك سيشــهد تنشــيطًا وتزخيمــا 
بعــد عــودة رئيــس الجمهوريــة مــن زيارتــه الــى الســعودية 
الــى  الوصــول  علــى  ســتتركز  المفاوضــات  وان  وقطــر، 
اقتراحــات محــددة حــول صيغــة واحــدة مــن اقتراحــي بــري 
او التأهيــل علــى القضــاء مــع تعديــالت طفيفــة يمكــن ان 

ــض. ــات البع ــس ومالحظ ــي هواج تراع
ويكشــف المصــدر نفســه ان االشــكالية االساســية 
التــي تســجل هــي حــول تقســيم الدوائــر االنتخابيــة 

بيــن  خــالف  موضــع  وهــي  المناطــق،  بعــض  فــي 
هــذه  ان  خصوصــًا  المتفاوضــة  االساســية  االطــراف 
أو تعــزز  المناطــق مــن شــأنها ان ترجــح  او  الدوائــر 

نتائجهــا فريــق علــى آخــر.
ويشــير ايضــا الــى ان االتصــاالت واللقــاءات ســتكون 
ــى مــدى  ــة بعــد عــودة الرئيــس عــون عل شــبه متواصل
بوصلــة  يحــددا  ربمــا  اللذيــن  المقبليــن  االســبوعين 
مصيــر قانــون االنتخــاب. ويعــوّل علــى محــاوالت تدويــر 
وتطميــن  الدوائــر  علــى  الخالفــات  لتســوية  الزوايــا 

ــالط. ــراف ال ســيما جنب ــض االط بع
ويقــول المصــدر ان روحيــة التفــاوض هــي الوصــول 
الــى توافــق وتفاهــم بيــن االطــراف كافــة، ولذلــك فــان 
زيــادة  والــى  الوقــت  بعــض  الــى  والــردّ يحتــاج  االخــذ 
ــد  ــون الجدي ــة القان ــورة صيغ ــاه بل ــراك باتج ــيط الح تنش
الــذي يأخــذ بعيــن االعتبــار رأي الجميــع، ويضمــن فــي 

الوقــت نفســه حســن التمثيــل او التمثيــل االفضــل.
ويلفــت فــي هــذا المجــال الــى ان مــن بيــن اهــداف 
للمجلــس  االســتثنائية  الــدورة  فتــح  مرســوم  توقيــع 
ــون االنتخــاب،  ــرار قان ــو افســاح المجــال الق ــي ه النياب
مشــيراً الــى ان هــذا الموضــوع يبقــى االولويــة علــى 

جــدول اعمــال الحكومــة.

الجيــش  »أن  بــارزة  أميركيــة  صحــف  كشــفت 
االميركــي بــدأ بتقديــم الدعــم الممنهــج للقــوات التركية 
ــى »أّن  ــًة ال التــي تحــارب »داعــش« فــي ســوريا«، الفت
واشــنطن تنــوي تكثيــف دعمهــا للقــوات التركيــة التــي 

ــاب”. ــة الب تحــاول طــرد »داعــش« مــن منطق
وكان قــد شــدّد باحثــون غربيــون علــى »أّن 
أو  تركيــا  بيــن  االختيــار  علــى  مجبــرة  واشــنطن 
األكــراد فــي محاربــة »داعــش««، وألمحــوا الــى »أّن 
ــى  ــؤدي ال ــد ي ــا ق ــام واشــنطن بدعــم تركي عــدم قي

ــوريا”. ــي س ــردي ف ــي ك ــزاع ترك ن
وفــي ســياق غيــر بعيــد، حــّذر صحفيــون أتــراك 
مــن حالــة االســتقطاب الحــادة فــي الشــارع التركــي 

بعــد هجمــات »داعــش« االخيــرة.
التركــي  للجيــش  االميركــي  الدعــم  تكثيــف 

ضــد »داعــش« فــي ســوريا
بدورهــا، نشــرت صحيفــة »واشــنطن بوســت« 
الحربــي  الطيــران  »أّن  فيــه  كشــفت  تقريــرًا 
االســتخباراتي  الدعــم  بتقديــم  بــدأ  األميركــي 
ــذي يحــارب  الجــوي لمســاعدة الجيــش التركــي ال
ســوريا«،  غــرب  شــمال  فــي  »داعــش«  تنظيــم 
مشــيرًا الــى »أّن ذلــك يأتــي فــي أعقــاب التوقعــات 
بــأن تعــزز واشــنطن دعمهــا للعمليــة العســكرية 
التــي تقــوم بهــا القــوات التركيــة فــي منطقــة البــاب”.

وأوضــح التقريــر أّن زيــادة الدعــم االميركــي تأتي 
بعــد أســابيع مــن المحادثــات بيــن المســؤولين 
السياســيين والعســكريين االميركييــن واالتــراك، 
وكذلــك بعــد مــا قدّمــت روســيا الدعــم الجــوي 

للقــوات التركيــة.
ــأّن  ــن ب ــر عــن مســؤولين أميركيي ــل التقري ونق
البريــة  للقــوات  الــذي ســيقدم  األميركــي  الدعــم 
جويــة  ضربــات  ســيتضمن  البــاب  فــي  التركيــة 
ومعــدات، اضافــة الــى المراقبــة، كمــا نقــل عــن هــؤالء 
بــأن الدعــم قــد يشــمل ايضــًا نشــر مستشــارين 

أميركييــن مــن قــوات العمليــات الخاصــة.

الدعــم  زيــادة  قــرار  »أّن  الــى  التقريــر  ولفــت 
ــاراك  ــا يأتــي بينمــا توشــك ادارة ب العســكري لتركي
أوبامــا علــى اتخــاذ قــرار بشــأن إرســال الســالح 
الشــعب  حمايــة  وحــدات  الــى  مباشــر  بشــكل 
ــة التــي تقتــرب مــن عاصمــة »داعــش« فــي  الكردي

الســورية”. الرقــة  مدينــة 
وأشــار التقريــر ايضــًا الــى ما قالــه وزيــر الخارجية 
التركــي “Mevlut Cavusoglu” بــأن تركيــا تنتظــر 
مــن الواليــات المتحــدة وقــف التعــاون مــع وحــدات 
ــح اهلل  ــك تســليم فت ــة وكذل ــة الشــعب الكردي حماي
غولــن، كمــا لفــت التقريــر الــى »أن التوتــر بيــن 
العالقــات بيــن  واشــنطن وانقــرة رافقــه تحســن 
أنقــرة وموســكو، والــى أن الطيــران الروســي تدخــل 
النقــاذ عــدد مــن الجنــود االتــراك المحاصريــن خــارج 

ــة الماضيــة”. منطقــة البــاب خــالل االســابيع القليل
 Fabrice“ الفرنســي  الباحــث  كتــب  بــدوره، 
معهــد  موقــع  علــى  نشــرت  مقالــة   ”Balanche
واشــنطن لشــؤون الشــرق االدنــى أشــار فيــه الــى 
ــح الرئيــس التركــي رجــب طيــب اردوغــان قبــل  تلوي
ضــد  الدولــي«  »التحالــف  يســمى  مــا  بمنــع  أيــام 
»داعــش« مــن اســتخدام قاعــدة انجرليــك، حيــث 
تحــدث اردوغــان فــي هــذا االطــار عــن غيــاب الدعــم 
االميركــي للجيــش التركــي مــن اجــل الســيطرة علــى 
ــاب  ــة الب ــر معرك ــه رجــح أن تجب ــاب، وعلي ــة الب منطق
واشــنطن علــى اتخــاذ قــرارات صعبــة حــول الحليــف 
االهــم فــي الحملــة ضــد »داعــش« – تركيــا ام االكــراد.
ــي  ــان  ف ــه أردوغ ــا أعلن ــى م ــب ال وتطــرق الكات
الرابــع مــن كانــون الثاني/ينايــر الجــاري عــن انهــاء 
معركــة البــاب بســرعة ونشــر تعزيــزات وارســال 
المزيــد مــن المعــدات العســكرية الــى المنطقــة، 
أفــادت  التركيــة  االعالميــة  التقاريــر  »إن  مضيفــًا 

ــة،  بوجــود 8000 جنــدي تركــي يشــاركون فــي الحمل
تفيــد  االخيــرة  التركــي  الجيــش  وبــأن تحــركات 
البــاب  علــى  طــوق  فــرض  ينــوي  اردوغــان  بــأن 

ــا مــع عاصمــة  وقطــع أوصاله
»داعــش« فــي الرقــة”.

اال أّن الكاتــب نبــه الــى 
ــكرية  ــة العس ــذه المقارب أن ه
الرئيــس  يعتمدهــا  التــي 
تســاؤالت  تطــرح  التركــي 
حــول كيفيــة تجنــب إلحــاق 
االذى بالمدنييــن، الفتــًا الــى 
الســكان  منــع  »داعــش«  أن 
مــن  الفــرار  مــن  المدنييــن 
قــال  وعليــه  المنطقــة،  هــذه 
ســيحتاج  اردوغــان  »ان 

بالتالــي دقــة القــوة الجويــة االميركيــة مــن أجــل تجنــب 
اســتهداف المدنييــن )علــى حــد تعبيــره(، كذلــك شــدّد 
علــى أن معركــة البــاب ســتؤثر علــى االرجــح علــى 

التركــي. الشــارع  لــدى  أردوغــان  مصداقيــة 
ــة المطــاف  ــا فــي نهاي ــأّن تركي وجــزم الكاتــب ب
ستســيطر علــى البــاب »مــع أو مــن دون المســاعدة 
القصــف  ذلــك  االميركيــة« حتــى وان كان يعنــي 
الــى  مشــيرًا  مدنييــن،  ضحايــا  ووقــوع  العنيــف 
امكانيــة أن يطبــق أردوغــان هــذا االســلوب مــن 
أجــل الســيطرة علــى منطقــة منبــج فــي حــال عــدم 
والتــي  الديمقراطيــة«  ســوريا  »قــوات  انســحاب 
ــة”. ــب مــن االكــراد، مــن هــذه المنطق ــف بالغال تتأل

وحــّذر الكاتــب مــن أن هــذا الســيناريو ســيعني 
المدنييــن ومواجهــة  الضحايــا  الكثيــر مــن  وقــوع 
تركيــة كرديــة عســكرية مباشــرة، اضافــة الــى المزيــد 
ــزاع بيــن  مــن التدخــل الروســي كوســيط لحــل الن

انقــرة واالكــراد.
وفــي المقابــل، قــال الكاتــب »إّن دعــم واشــنطن 
ألردوغــان فــي البــاب قــد يســاهم بالحــد مــن عــدد 

الوفيــات بيــن المدنييــن”.
ــرورة أن  ــى ض ــب عل ــدّد الكات ــام، ش ــي الخت وف
ــم  ــا اذا كان دع ــة م ــدة بدق ــات المتح ــدرس الوالي ت
»الحلــم السياســي الكــردي« هــو أهــم مــن الحفــاظ 
ــًا الــى  ــى التحالــف العســكري مــع أردوغــان، الفت عل
»أن تجنــب المواجهــة التركيــة الكرديــة فــي ســوريا 
أمــر ضــروري مــن أجــل تحريــر الرقــة »عاجــاًل بــداًل 
مــن آجــاًل«، خاصــة اذا مــا »ارادت الواليــات المتحــدة 
تحقيــق ذلــك دون أن تجبــر التعــاون الوثيــق مــع 

روســيا”.
حالــة اســتقطاب حــادة فــي الشــارع التركــي بعــد 

الهجمــات االرهابية
الصحفيــة التركيــة “Asil Aydintasbas” كتبــت 
مقالــة نشــرتها صحيفــة »واشــنطن بوســت« حــذرت 
فيهــا مــن »أن الهجمــات االرهابيــة فــي تركيــا وخالفــًا 
للــدول االوروبيــة ال تــؤدي الــى حالــة تضامــن داخلــي 

ــك  ــة، كذل ــن االنقســامات الداخلي ــد م ــى المزي ــل ال ب
نبهــت الــى أن الهجمــات االرهابيــة التــي تضــرب 

تركيــا أدت الــى اســتدارة تركيــة نحــو روســيا.
وقالــت الكاتبــة إن »داعــش« وفــي ظــرف عام واحد 
ــرق  ــة الش ــل »دوام ــى داخ ــا ال ــر تركي ــتطاع أن يج اس
علــى  الداخلــي  الفعــل  رد  الــى  مشــيرة  االوســط«، 
الهجــوم علــى المقهــى الليلــي بمدينــة اســطنبول ليلــة 
رأس الســنة، ولفتــت الــى أن حالــة الحــزن لــم تشــمل 
جميــع مكونــات المجتمــع التركــي بعــد هــذا الهجــوم، 
اذ ان مــن اســمتهم »االســالميين« أشــاروا بســرعة 
الــى ان الضحايــا اســتحقوا مــا حــل بهــم فقــط ألنهــم 
كانــوا يحتفلــون بعيــد رأس الســنة، والتــي يعتبرونهــا 

»بدعــة« علــى حــد تعبيــر الكاتبــة.
ــع  ــن تراج ــة م ــذرت الكاتب ــك، ح ــوء ذل ــى ض عل
العلمانيــة والديمقراطيــة فــي تركيــا، واعتبــرت ان 
تنظيــم »داعــش« يتقــن كيفيــة اســتغالل ذلــك، 
وتابعــت »ان االتــراك مــن الســكان المــدن وذات 
الطبقــة المتوســطة يحتفلــون بعيــد رأس الســنة 
منــذ زمــن طويــل، اال ان مــا وصفتهــا »بالحكومــة 
ذلــك،  تعــارض  لالســالميين«  المواليــة  التركيــة 
وزعــت  التركيــة  التعليــم  وزارة  أن  الــى  مشــيرة 
ــال  ــدم االحتف ــى ع ــو ال ــدارس تدع ــى الم ــرة ال مذك

بعيــد رأس الســنة.
كذلــك تطرقــت الكاتبــة الــى رد فعــل العلمانييــن 
فــي تركيــا، حيــث قالــت »ان الجماهيــر فــي احــدى 
ــات كــرة الســلة التــي اقيمــت فــي اســطنبول  مباري
 ( كمــال«  مصطفــى  جنــود  »نحــن  شــعار  رددوا 
بهــذا  العلمانيــة  ورمــز  التركيــة  الدولــة  مؤســس 
البلــد(، كمــا أشــارت الــى »أن عــددًا مــن الطــالب 
نظمــوا حملــة طالبــوا فيهــا »بالنضــال مــن أجــل 

العلمانيــة« قبــل ان يعتقلــوا بتهــم ارهابيــة.

»ان  الكاتبــة  اعتبــرت  جــاء،  مــا  علــى  بنــاء 
»داعــش« لــم يرهــب تركيــا فحســب بــل يقــوم 
كذلــك بتحطيــم الســالم الداخلــي جــراء العمليــات 
االرهابيــة«، وشــرحت كيــف أن الموجــة االولــى مــن 
ــام 2015  ــا ع ــي تركي ــة ف ــش« االرهابي ــات »داع هجم
اســتهدفت االكــراد، مــا ســاهم بانهيــار محادثــات 
الســالم بيــن الحكومــة التركيــة وحــزب »العمــال 
الكردســتاني« واشــعال التوتــر التركــي الكــردي فــي 

كل انحــاء البــالد.
كمــا أشــارت الكاتبــة الــى حــدة التوتــر بيــن 
النــزاع  بســبب  تركيــا  داخــل  والســنة  العلوييــن 
الجــئ  مالييــن  ثالثــة  حوالــى  ووجــود  الســوري 
خــالل  ومــن  »داعــش«  »إّن  مضيفــًة  ســوري، 
اصبــح  الليلــي  الملهــى  علــى  االخيــر  الهجــوم 
يســتهدف المســلمين الذيــن يعيشــون نمــط حيــاة 

وصفهــا. حــد  علــى  »علمانيــة«« 
هجمــات  »إن  ايضــًا  الكاتبــة  وقالــت  هــذا 
الــى مســتوى غيــر  أدت  داخــل تركيــا  »داعــش« 
مســبوق مــن العدائيــة تجــاه اميــركا فــي البــالد، 
التركيــة  المواليــة للحكومــة  وان وســائل االعــالم 
وتحديــدًا  المتحــدة  الواليــات  ان  تقــول  أصبحــت 

»داعــش”. تديــر  التــي  هــي   ”CIA”الـــ
اتهمــت  الصحــف »االســالمية«  وتابعــت »إن 
الملهــى  علــى  الهجــوم  وراء  بالوقــوف  واشــنطن 
الليلــي، وإن بعــض المنتميــن فــي حــزب العدالــة 

والتنميــة الحاكــم تحدثــوا باللغــة نفســها”.
ادارة  قيــام  عــدم  »أّن  علــى  الكاتبــة  وشــددت 
الضــرر  مــن  الحــد  أجــل  مــن  بالكثيــر  اوبامــا 
بالعالقــات االميركيــة التركيــة هــو أمــر مثيــر للقلــق«، 
كمــا أكــدت أن مــن أهــم مهــام ادارة ترامــب المقبلــة 
ــوريا  ــي س ــاون ف ــة للتع ــوط واضح ــم خط ــي رس ه
المقبولــة  الشــروط  و«تحديــد  التوقعــات«  و«ادارة 
التركيــة  العالقــات  عــودة  أن  معتبــرة  للتحالــف«، 

االميركيــة الــى حالتهــا الطبيعيــة أمــر ممكــن.


