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الحدث

«كوباني»
«حصان طروادة» السياسة التركية
صحيح أن ال ـحــراك ال ـكــردي فــي الـشــرق األوســط
يتهدد دولــة مثل تركيا ،ربطًا بما يحدث في
«كوباني» ،لكن أنقرة باتت على أعتاب التأكيد
أنها بوابة الغربيين إلــى دول المشرق العربي،
وأن أي حراك ،مهما كانت صيغه ،يجب أن يحترم
موقعها .هذا ما قد تبينه األيام القليلة المقبلة
أي ــام مـقـبـلــة حــاسـمــة م ــن امل ـف ـتــرض أن
تــؤكــد خاللها تركيا أنـهــا نجحت في
خلط أوراق «الـتـحــالــف الــدولــي» وفق
ص ـي ـغــة ت ـت ـن ــاس ــب ورؤاهـ ـ ـ ـ ــا ،بـطــريـقــة
ق ــد تـعـيــد ط ــرح أس ـئ ـلــة ح ــول ال ــري ــادة
اإلق ـل ـي ـم ـيــة ال ـس ـعــوديــة ل ــ»ال ـت ـحــالــف».
وأك ــد ال ـح ــراك الــدب ـلــومــاســي املـتـفــاعــل
بــن أن ـقــرة وواشـنـطــن خ ــال األسـبــوع
املاضي هذا التوجه ،األمر الذي ترافق
م ــع س ـيــل م ــن ال ـت ـصــري ـحــات الـتــركـيــة
ـ أعــاهــا جــاء مــن الــرئـيــس رجــب طيب
أردوغـ ـ ــان ـ وال ـت ــي هــدفــت أس ــاس ــا إلــى
الـ ـفـ ـص ــل بـ ــن «إرهـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــن»« :داعـ ـ ـ ــش»
و«حزب العمال الكردستاني».
وب ـ ـعـ ــد اخ ـ ـت ـ ـتـ ــام م ـن ـس ــق «الـ ـتـ ـح ــال ــف
ال ــدول ــي» ،ج ــون آل ــن ،بــرفـقــة مـســاعــده،
بـ ــريـ ــت مـ ــاك ـ ـغـ ــورك ،زي ـ ـ ـ ــارة اس ـت ـم ــرت
ي ــوم ــن ألنـ ـق ــرة ،ال ـت ـق ـيــا خــال ـهــا ق ــادة
مـ ـ ــن «امل ـ ـ ـعـ ـ ــارضـ ـ ــة الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ـ ـ ــة» ،جـ ــاء
ً
الـكــام األمـيــركــي متبدال حـيــال موقف
السلطات التركية مــن «الـتـحــالــف» ،إذ
أكدت املتحدثة باسم وزارة الخارجية،
مــاري هــارف ،ان املحادثات االميركية
مع رئيس الــوزراء التركي ،احمد داود
اوغـ ـ ـل ـ ــو ،ومـ ـ ــع مـ ـس ــؤول ــن ع ـس ـكــريــن
حققت «تقدما».
وتزامنت زيــارة املسؤولني األميركيني
م ــع ج ــول ــة أم ـيــرك ـيــة مل ــدي ــر امل ـخــابــرات
الـتــركــي ،حـقــان ف ـيــدان ،أج ــرى خاللها
م ـحــادثــات مــع نــائــب وزي ــر الـخــارجـيــة
االم ـ ـيـ ــركـ ــي ،ول ـ ـيـ ــام بـ ـي ــرن ــز ،حـسـبـمــا
ص ــرح ــت ب ــه م ـت ـحــدثــة ب ــاس ــم الـ ـ ــوزارة
ل ــوك ــال ــة «ف ــران ــس بـ ـ ــرس» .ك ـمــا الـتـقــى
ف ـ ـيـ ــدان ك ـب ـي ــرة م ـس ـت ـش ــاري ال ــرئ ـي ــس
االم ـ ـيـ ــركـ ــي ،ب ـ ـ ــاراك اوب ـ ــام ـ ــا ،ل ـش ــؤون
«م ـكــاف ـحــة االرهـ ـ ـ ـ ــاب» ،ل ـي ــزا مــونــاكــو،
«مل ـن ــاق ـش ــة وسـ ــائـ ــل ت ـع ــزي ــز ال ـت ـع ــاون
ال ــوث ـي ــق اصـ ــا ف ــي م ـكــاف ـحــة االره ـ ــاب
وتحقيق دمــج اكـبــر لـلـقــدرات الفريدة
ل ـت ــرك ـي ــا فـ ــي ال ـت ـح ــال ــف الـ ــدولـ ــي ضــد
تنظيم الدولة االسالمية» .وقال البيت
االبيض ،في بيان ،ان موناكو «عبرت

عن تقديرها» لدعم تركيا وشددت على
«اهمية تسريع املساعدة التركية» .كما
شددت موناكو على «الحاجة الى بناء
قدرات قوات االمن العراقية واملعارضة
السورية املعتدلة بسرعة أكبر».
بدوره ،كان كالم وزير الدفاع األميركي،
ت ـش ــاك ه ــاغ ــل ،واضـ ـح ــا .ف ـقــد أكـ ــد فــي
نـهــايــة األس ـبــوع املــاضــي أن املـســاعــدة
العسكرية الرئيسية الـتــي ستطلبها
ب ـ ــاده م ــن ت ــرك ـي ــا ف ــي إط ـ ــار هـجـمــات
«ال ـت ـح ــال ــف الـ ــدولـ ــي» ،ه ــي اس ـت ـخــدام
«ق ـ ـ ــاع ـ ـ ــدة إن ـ ـج ـ ـيـ ــرل ـ ـيـ ــك» الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة
املــوجــودة فــي واليــة أضـنــة الجنوبية.
وأشــار كذلك إلــى أنــه «سيتم التوصل

طهران تشير إلى
تركيا بتاريخهما الطويل
منعًا لـ«نفوذ األجانب»

تصاعد اللهجة اإليرانية
أخذت الدبلوماسية اإليرانية منحى تصاعديًا خالل األيام األخيرة حيال املخططات التركية ،ومن خلفها الغربية .الكالم
األبرز كان قد جاء على لسان مساعد وزير الخارجية ،حسني أمير عبداللهيان ،حني أكد إجراء مباحثات مع الحكومة
التركية لحل االزمة في «كوباني» ،الفتًا الى أن طهران حذرت الحكومة التركية من أي وجود عسكري بري في سوريا.
وأضاف في حينه أن «املباحثات مع أصدقائنا االتراك قائمة ونحن نعتقد أن هذا البلد بإمكانه أن يلعب دورًا أكبر لعودة
الالجئني السوريني الى موطنهم».
وأردف الدبلوماسي اإليراني حديثه بالقول إن «أي عمل خبيث وأسلوب خاص بذريعة مكافحة داعش والذي من شأنه
أن يؤدي الى تغيير جذري في سوريا سيرتب على التحالف وأميركا والصهاينة عواقب وخيمة» ،محذرًا من أن حدوث
التغيير السياسي في سوريا تترتب عليه تبعات كثيرة .وقال «لقد قمنا بنقل هذه الرسالة بصورة جيدة الى أميركا ،وإذا
كان من املقرر أن تجري سياسة تغيير النظام السوري عبر أداة مكافحة االرهاب ،فإن الكيان الصهيوني سوف ال ينعم
باألمن».
وحذر كذلك ّ من أن أي تغيير في الغاية من «مكافحة اإلرهاب» سيخلق ظروفًا للمسؤولني األميركيني و«الكيان الصهيوني»
ال يمكن توقعها.
(األخبار)

إل ــى ات ـفــاق مــن أج ــل ت ـعــاون تــركـيــا في
تـ ــدريـ ــب ال ـ ـقـ ــوى الـ ـس ــوري ــة امل ـع ـت ــدل ــة،
وإم ـ ـ ــداده ـ ـ ــا بـ ــامل ـ ـعـ ــدات واألس ـ ـل ـ ـحـ ــة».
وأفـ ـ ـ ــاد ه ــاغ ــل ب ـ ــأن املـ ـب ــاحـ ـث ــات ال ـتــي
جــرت بــن مـســؤولــن أميركيني وقــادة
أت ـ ــراك ت ـطــرقــت إل ــى مـنــاقـشــة ك ــل هــذه
امل ـ ــوض ـ ــوع ـ ــات ،م ــوضـ ـح ــا أن «هـ ـن ــاك
إمكانات عسكرية لدى تركيا قد تكون
مفيدة في الحرب على مسلحي الدولة
اإلسالمية».
في غضون ذلك ،فإن اجتماعًا حساسًا
ومفصليًا سيعقده القادة العسكريون
ف ــي ال ـ ـ ــدول املـ ـش ــارك ــة ف ــي «ال ـت ـحــالــف
الــدولــي» فــي «قــاعــدة ان ــدروز» الجوية
قرب واشنطن خالل األسبوع الحالي،
لكن لن يحضره رئيس أركــان الجيش
التركي ،الجنرال نجدت أوزل .وبرغم
ذلك ،فإن بيانًا صدر ،أول من أمس ،عن
رئــاســة أرك ــان الجيش الـتــركــي أوضــح
أن ع ــدم تمكن نـجــدت أوزل مــن تلبية
االجتماع الذي يعقده
الدعوة لحضور
ٍ
ن ـظ ـيــره األم ـي ــرك ــي ،م ــارت ــن ديـمـبـســي،
قد تم تفسيره «بشكل خاطئ» .ولفت
ال ـب ـيــان إل ــى أن «الـتـعـلـيـقــات ال ـت ــي تم
إبداؤها حول املوضوع غير صحيحة،
وأن رئـ ـي ــس األرك ـ ـ ـ ــان الـ ـت ــرك ــي أج ــرى
ً
ات ـصــاال هاتفيًا مــع نظيره األمـيــركــي،
وضــح خالله أسـبــاب عــدم قــدرتــه على
امل ـش ــارك ــة ف ــي االجـ ـتـ ـم ــاع ،ك ـمــا ت ـبــادل
ال ـجــان ـبــان وج ـهــات الـنـظــر ح ـيــال آخــر
املستجدات ،وتم االتفاق على مشاركة
رئ ـ ـيـ ــس غـ ــرفـ ــة ال ـع ـم ـل ـي ــات فـ ــي هـيـئــة
األرك ــان التركية (أردال اوزتـ ــورك) في
االجتماع املذكور».
عمومًا ،من غير املعروف وجهة الدور
التركي بشكله النهائي ،لكن اإلشارات
األولـ ــى أطـلـقـهــا داوود أوغ ـل ــو ،أم ــس،
حني دعا الى تعزيز القدرات العسكرية
«لـ ـلـ ـمـ ـع ــارض ــة املـ ـعـ ـت ــدل ــة» الـ ـس ــوري ــة
بغية جعلها «قــوة ثالثة» بني النظام
السوري و»داعش» ،في وقت تأتي فيه
مجمل الـتـطــورات على خلفية املعارك
الدائرة في مدينة عني العرب (كوباني)
السورية ،التي من دون أدنى شك باتت
ت ـش ـكــل «حـ ـص ــان ط ـ ـ ـ ــروادة» لـسـيــاســة
تركيا ،وخصوصًا أن سقوطها سيمثل
ضربة قاسية لـ»جهود» واشنطن.

وقــال وزيــر الخارجية التركي ،مولود
جـ ـ ــاويـ ـ ــش أوغـ ـ ـ ـل ـ ـ ــو ،إن ان ـ ـ ـشـ ـ ــاء م ـمــر
لــأسـلـحــة وامل ـقــات ـلــن ال ــى «كــوبــانــي»
أمر غير واقعي ،مضيفًا ،حني سئل إن
كانت تركيا سترسل قوات« ،إذا كانت
توجد أي استراتيجية مشتركة متفق
عليها فستنظر تركيا جديًا في تنفيذ
هذه االستراتيجية مع الحلفاء والدول
الصديقة».
وفـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،بـ ـ ــدأت الــدب ـلــومــاس ـيــة
ال ـتــرك ـيــة ت ـفـ ّـعــل أوراقـ ـه ــا بـشـكــل يـبـ ّـن
سرعة التطورات ،إذ كان الفتًا االتصال
الـهــاتـفــي ال ــذي أج ـ ــراه ،أول م ــن أم ــس،
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي ب ـن ـظ ـيــره ال ــروس ــي،
فــادي ـم ـيــر ب ــوت ــن ،وب ـح ــث «األخـ ـط ــار
الناتجة من تنظيم الدولة اإلسالمية».
ونقلت صحيفة «يني شفق» التركية
ع ـ ــن «مـ ـ ـص ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة ف ـ ــي رئ ــاس ــة
ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـت ــرك ـي ــة» ،أن أردوغـ ـ ــان
«أوضـ ــح أن تــركـيــا تــرفــض كــل أشـكــال
اإلره ــاب ،وأنها دولــة كافحت األنظمة
اإلرهابية املختلفة مثل منظمة بي كا
كا ،وتنظيم داعش اإلرهابيني».
الالفت ضمن كل ذلك ،تمثل في ما قاله
املفكر الفرنسي اإلشكالي ،برنار هنري
ليفي ،عن أنــه اذا تركت تركيا «مدينة
(عني العرب) كوباني السورية تسقط
فــي اي ــدي داع ــش ،فــانــه سيتعني طــرح
مسالة انتمائها الى الحلف االطلسي».
على مقلب آخر ،ما زالت طهران تراقب
عــن كـثــب ال ـح ــراك ال ـتــركــي .فـبـعــد كــام
الخارجية اإليرانية ،األسبوع املاضي،
ب ـ ـ ــرز ،ي ـ ــوم أم ـ ـ ــس ،ح ــدي ــث ع ـل ــي أك ـبــر
واليـتــي ،وهــو رئـيــس مــركــز الــدراســات
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ملـ ـجـ ـم ــع ت ـش ـخ ـيــص
مصلحة النظام .وأشار واليتي ،خالل
استقباله رئـيــس مــؤسـســة الــدراســات
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة اآلس ـي ــوي ــة ف ــي تــركـيــا
(ت ــاس ــام) ،سـلـيـمــان ســن س ــوه ،ال ــى أن
«ال ــوض ــع فــي منطقة ال ـشــرق األوس ــط
وشـ ـم ــال أف ــري ـق ـي ــا ي ـب ـعــث ع ـل ــي الـقـلــق
الشديد» ،الفتًا إلى «ضرورة الحيلولة
دون الـ ـت ــدخ ــات األج ـن ـب ـي ــة ف ــي ه ــذه
املنطقة» .وأكد في الوقت ذاته أن «إيران
وتركيا بإمكانهما الحيلولة دون نفوذ
األجانب نظرًا الى تاريخهما الطويل».
(األخبار)

دالالت كبيرة
تحملها متابعة
األكراد لتطورات
كوباني من
قراهم التركية
المحاذية
(أ ف ب)

