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العالم

أنقرة تحدد قواعد االشتباك
واشنطن :أي جهود
عسكرية مشتركة لن
تشمل فرض منطقة
حظر طيران

بدأت مالمح الخطوة التركية التي ستعقب إعالنها
«الحرب على اإلرهاب» تتضح ،حيث أعلنت أنقرة عن
اتفاق مع واشنطن على إيجاد منطقة خالية من
«داع ــش» على ال ـحــدود ،واستثناء أك ــراد ســوريــا من
معركتها الحالية ،بــاإلضــافــة إلــى تأكيدها توفير
غطاء جــوي للفصائل المعارضة المسلحة عوضًا

عــن خــوضـهــا عملية بــريــة؛ فــي وق ـ ٍـت تـبــدو فيه
األزمة الداخلية تتفاقم مع ازديــاد الغموض حول
مصير تشكيل الحكومة ،وعــودة ترجيح التوصل
إلــى ائتالف بين «العدالة والتنمية» وبين «الحركة
القومية» ،ليكون «العمال الكردستاني» ثمن هذا
التوافق

أكد أردوغان أن
الفوضى التي تشهدها
سوريا تهدد أمن تركيا
القومي

داوود أوغلو :أنقرة
ستعمل على حماية
القوات السورية
التي تتعاون معنا
(األناضول)

منطقة خالية من «داعش» ...وأكراد سوريا «غير مستهدفين»
إسطنبول ـ األخبار
بـ ــرزت إشـ ـ ــارات ع ــدة ي ــوم أمـ ــس ،تضع
أط ـ ـرًا لـلـمـعــركــة ال ـتــي تـخــوضـهــا أن ـقــرة
حاليًا ،في خطو ٍة توضح أبعاد الحملة
الـعـسـكــريــة ع ـلــى «ال ــدول ــة اإلســام ـيــة»
(داعش) وحزب «العمال الكردستاني»،
وحجمها الفعلي .تصريحات أميركية
وتــرك ـيــة أكـ ــدت أمـ ــس ،ات ـف ــاق واشـنـطــن
وأن ـ ـقـ ــرة ع ـل ــى ال ـع ـم ــل إلق ــام ــة «مـنـطـقــة
آمنة» خالية من «داعــش» على الحدود
ـت أكــدت فيه أنـقــرة أن
الـســوريــة ،فــي وقـ ٍ
أكــراد ًسوريا ليسوا في مرمى حربها،
حاصرة أهدافها بـ«الكردستاني» داخل
تركيا ،ما يالقي توجهًا أميركيًا يبدو
أنـ ــه ي ـف ـصــل ب ــن األك ـ ـ ــراد ف ــي ال ـب ـلــديــن.
ويـعـقــد حـلــف ش ـمــال األط ـل ـســي ،ال ـيــوم،
اجتماعًا طــارئــا بـنـ ً
ـاء على طلب أنقرة،
بـعــدمــا أك ــد األم ــن ال ـعــام للحلف ينس
ستولتنبرغ أم ــس أن أن ـقــرة ال تحتاج
إلى مساعدة عسكرية ،في وقت ّ
بدد فيه
ٍ
رئيس الحكومة املنتهية واليته أحمد
داوود أوغـلــو الشكوك حــول نية بــاده
إرسال قوات ّبرية إلى سوريا ،مؤكدًا أن
دور أنقرة في هــذا املجال يقتصر على
تــأمــن غـطــاء جــوي لفصائل املعارضة
املسلحة فــي مناطق الشمال الـســوري.
وقــال داوود أوغـلــو إن أنـقــرة لــن ترسل
وحـ ـ ـ ـ ــدات بـ ــريـ ــة عـ ـل ــى األرض ،ل ـك ـن ـهــا
س ـت ـع ـمــل ع ـل ــى «ح ـم ــاي ــة ال ـ ـقـ ــوات ال ـتــي
تـعـمــل ك ـق ــوات بــريــة وت ـت ـعــاون مـعـنــا»،
فــي إش ـ ــار ٍة إل ــى الـجـمــاعــات اإلســامـيــة
املدعومة تركيًا.
ونـفــت أن ـقــرة نيتها اس ـت ـهــداف األك ــراد
ف ــي س ــوري ــا ،إذ أكـ ــد داوود أوغ ـل ــو أن
حكومته «ليست ضــد مكاسب األك ــراد
في سوريا» .وفي السياق نفسه ،نقلت
وكالة «فرانس برس» عن مسؤول تركي
قوله إن العمليات العسكرية الجارية
تهدف إلــى القضاء على املخاطر التي
تـ ـه ــدد األم ـ ــن الـ ـق ــوم ــي الـ ـت ــرك ــي ،وه ــي
تواصل استهداف تنظيم «داعــش» في
ســوريــا وحــزب «الـعـمــال الكردستاني»

فــي ال ـعــراق ،مــؤكـدًا أن وح ــدات «حماية
الشعب» الكردية وسواها «ليست ضمن
أه ـ ــداف عـمـلـيــاتـنــا ال ـع ـس ـكــريــة» .ونـفــى
امل ـســؤول قصف الجيش مــواقــع تابعة
لــوحــدات «حـمــايــة الـشـعــب» فــي محيط
جــراب ـلــس ،بـعــدمــا اتـهـمــت «ال ــوح ــدات»
تعرض مواقعها للنيران من قبل تركيا.
وفـيـمــا ق ــال رئ ـيــس ال ـ ــوزراء ال ـتــركــي إن
واشـنـطــن تــؤيــد املــوقــف الـتــركــي إلقامة
منطقة آمـنــة داخ ــل األراضـ ــي الـســوريــة
بعد طرد «داعش» من هذه املنطقة ،أكد
أن استخدام القوة «بنحو فعال» يمكن
أن يؤدي الى تغيير التوازن في سوريا
والعراق وكل املنطقة.
ونـ ـقـ ـل ــت وكـ ــالـ ــة «ف ـ ــران ـ ــس بـ ـ ـ ــرس» عــن
دب ـل ــوم ــاس ــي أم ـي ــرك ــي ي ــراف ــق الــرئ ـيــس

باراك أوباما في جولته االفريقية قوله
إن الـهــدف هــو إقــامــة منطقة خالية من
تـنـظـيــم «ال ــدول ــة اإلس ــام ـي ــة» وض ـمــان
ق ــدر أك ـبــر م ــن األمـ ــن واالس ـت ـق ــرار على
ط ـ ــول ال ـ ـحـ ــدود ال ـت ــرك ـي ــة مـ ــع س ــوري ــا.
وأضــاف أنــه ال يــزال يتعني العمل على
وضـ ــع ت ـفــاص ـيــل هـ ــذا االت ـ ـفـ ــاق ،مــؤك ـدًا
أن أي ج ـه ــود ع ـس ـكــريــة م ـش ـتــركــة «لــن
تشمل فــرض منطقة حظر طـيــران» ،ما
يتعارض مــع رغبة أنـقــرة القديمة ،في
إقامة منطقة حظر جوي شمال سوريا.
وأضــاف املـســؤول األميركي أن االتفاق
سيضمن دعم تركيا «لشركاء الواليات
املـتـحــدة عـلــى األرض» الــذيــن يقاتلون
«داعش».
على الصعيد الداخلي ،يتطلع أردوغان

هدف أساسي من مجمل التصعيد
إلى
ٍ
األخـيــر على ال ـحــدود .وحـظــي الرئيس
ال ـت ــرك ــي م ــن ج ــدي ــد ب ــرض ــى واش ـن ـطــن
وتأييدها النسبي ،وهو ما شجعه على
ال ـت ـحــرك عـلــى ه ــذا الـنـحــو ف ــي ســوريــا.
ال ـه ــدف األس ــاس ــي ه ــو إف ـشــال مساعي
ّ
تشكيل الحكومة وحــل البرملان إلعالن
انـتـخــابــات مـبـكــرة قـبــل تـشــريــن الثاني
ـواز
املـقـبــل .ويسعى الــرجــل على خــط مـ ٍ
إل ــى إف ـشــال مـســاعــي داوود أوغ ـلــو في
تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة م ــع ح ــزب «الـشـعــب
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري» ال ـ ـ ــذي يـ ـشـ ـت ــرط تـغـيـيــر
الـسـيــاســة الـخــارجـيــة بــالـكــامــل ووضــع
حد لدور أردوغان في الحياة السياسية
الـيــومـيــة وق ـطــع ك ــل أنـ ــواع ال ـعــاقــة مع
الـ ـجـ ـم ــاع ــات اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة فـ ــي سـ ــوريـ ــا.

البارزاني :ال نتحمل مسؤولية سياسات «العمال الكردستاني»
أشاد رئيس إقليم كردستان العراق ،مسعود برزاني ،بدور
حكومات «الـعــدالــة والتنمية» فــي عملية الـســام مــع األكــراد
في تركيا .وفيما ّ
عبر عن أسفه لوصول «مسيرة السالم»
إلــى هــذا الوضع الــذي يهدد بانهيارها تمامًا ،قــال إن «اسم
األكـ ــراد وكــردس ـتــان لــم يـكــن ليذكر
قـبــل مـجــيء ح ــزب الـعــدالــة والتنمية
إل ــى الـحـكــم فــي تــرك ـيــا» .وف ــي بيان
ص ــدر ع ـنــه ل ـيــل األح ـ ــد ،ك ـشــف فيه
عــن «رؤي ـتــه الشخصية» للتطورات
األخ ـيــرة فــي تــركـيــا ،وال سيما بعد
الـلـغــط الـ ــذي أث ـيــر ح ــول مــوقـفــه من
استهداف أنقرة مواقع حزب «العمال
الـكــردسـتــانــي» شـمــال ال ـعــراق .وأكــد
أن الحكومة التركية خطت خطوات
إيجابية في طرحها ملسيرة السالم،
«إال َّأن بـعــض األطـ ــراف مــع األســف
لــم تحسن تقدير األم ــور ،وأصيبت

بــال ـغــرور» ،مــؤكـدًا «قـيــامــه م ــرات عــدة بــإرســال رســائــل إلى
«العمال الكردستاني» لحثه على اتباع سياسة طويلة األمد
لتحقيق السالم.
ّ
وتنصل البارزاني من نشاطات «العمال» ،حيث تضمن بيانه
إش ــارة إل ــى أن إقـلـيــم كــردسـتــان «ال
يتحمل مسؤولية سياسات تنظيم
بي كا كا» ،داعيًا جميع األطراف إلى
العودة مجددًا لعملية السالم ،وعدم
الخوض في «حروب ال ضرورة لها،
وتــوحـيــد الـجـهــود مــن أج ــل محاربة
داعــش ومخلفاته في املنطقة» .وعن
إع ـ ــان أنـ ـق ــرة الـ ـح ــرب ع ـل ــى تـنـظـيــم
«داعـ ـ ـ ــش» بــال ـت ـن ـس ـيــق م ــع ال ــوالي ــات
املـ ـتـ ـح ــدة ،وص ـ ــف ال ـ ـبـ ــارزانـ ــي ه ــذه
الخطوة بأنها «مهمة جدًا وستحدث
تغييرًا على األرض».
(األخبار)

وت ـش ـيــر امل ـع ـل ــوم ــات إلـ ــى أن أردوغ ـ ــان
س ـي ــرج ــح فـ ــي ه ـ ــذه الـ ـح ــال ــة االئـ ـت ــاف
مـ ــع ح ـ ــزب «الـ ـح ــرك ــة الـ ـق ــومـ ـي ــة» الـ ــذي
وضــع شــرطــا واح ـدًا لــدخــول الحكومة،
ه ــو إن ـه ــاء الـ ـح ــوار م ــع ح ــزب «ال ـع ـمــال
الكردستاني» ومحاربة الحزب الكردي
سـيــاسـيــا وأم ـن ـيــا وع ـس ـكــريــا ،وه ــو ما
يفعله أردوغــان اآلن .وتــزداد التوقعات
فــي هــذا الـسـيــاق ،بتوجه أردوغ ــان إلى
التخلص من داوود أوغلو عبر إسقاط
زعامته لحزب «العدالة والتنمية» في
املؤتمر العام الحزبي الذي سينعقد في
أيلول املقبل ،وال سيما بعد املعلومات
التي أثيرت حــول تقارب داوود أوغلو
مع الرئيس السابق عبدالله غول الذي
قــد يـعــود إل ــى الـســاحــة الـسـيــاسـيــة ،إذا
شعر بأن األمور تتطور في مصلحته.
مــن ج ـهــةٍ أخـ ــرىّ ،
وردًا عـلــى س ــؤال عن
حـ ــزب «الـ ـشـ ـع ــوب ال ــدي ـم ـق ــراط ــي» ،أك ــد
وزير الخارجية التركي مولود جاويش
أوغـ ـ ـل ـ ــو أن ـ ـ ــه ي ـت ـع ــن عـ ـل ــى «الـ ـشـ ـع ــوب
ال ـ ــديـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــراط ـ ــي» ال ـ ـت ـ ـصـ ــرف ك ـح ــزب
سياسي وأن يقطع ارتباطاته بمنظمة
«بـ ــي ك ــا كـ ــا» (ال ـع ـم ــال ال ـك ــردس ـت ــان ــي).
وأش ــار جــاويــش أوغـلــو إلــى أن الحزب
املــذكــور لم يندد بــأي عملية قامت بها
منظمة «بي كا كا» ،الفتًا إلى أن الحزب
واملـنـظـمــة لــم يـتـجــاوبــا مــع «الـخـطــوات
املخلصة» التي أقدمت عليها الحكومة
في إطار «مسيرة السالم».
وت ــوج ــه ج ــاوي ــش أوغـ ـل ــو إلـ ــى ال ـحــزب
بـ ـ ــال ـ ـ ـقـ ـ ــول« :ع ـ ـل ـ ـيـ ــه أن ي ـ ـق ـ ــرر م ـ ــا بــن
الديموقراطية أو اإلره ــاب ( )...السالم
أو ال ـصــراع» .إلــى ذلــك ،واصـلــت القوات
ّ
املـسـلـحــة الـتــركـيــة ،أم ــس ،ش ــن ال ـغــارات
على معسكرات األكراد في جبال قنديل
ف ــي ال ـ ـعـ ــراق .وأع ـل ـن ــت رئ ــاس ــة الـ ـ ــوزراء
ال ـت ــرك ـي ــة ت ــوق ـي ــف  1050ش ـخ ـص ــا فــي
األيـ ــام األخ ـي ــرة ،خ ــال حـمـلــة االعـتـقــال
املتواصلة ضد منظات «داعــش» و«بي
كا كا» و«جبهة حزب التحرير الشعبي
الـ ـث ــوري» ال ـي ـس ــاري ،ف ــي  34مـحــافـظــة
تركية.

