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سوريا

مشهد ميداني

تحضيرات «أستانة» مستمرة...
واألتراك يريدون «التحالف» في معركة الباب

ّ
ً
يتوقع أن تشهد األي ــام المقبلة عمال
مكثفًا مشتركًا بين موسكو وأن ـقــرة،
ّ
والمتممة
إلنجاز التفاصيل غير المكتملة
الت ـفــاق وق ــف إطـ ــاق الــن ــار ،اس ـت ـعــدادًا
لمباحثات أستانة ،في وقت تستغل فيه
أنقرة الوقت لحشد دعم «التحالف» في
معركتها ضد «داعش» في مدينة الباب،
واض ـعــة ورق ــة قــاعــدة «انـجــرلـيــك» في
وجه ورقة واشنطن الكردية
تـ ـت ــواص ــل الـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــرات الـ ـت ــركـ ـي ــة ـ ـ
الروسية تباعًا على طريق املباحثات
امل ــرت ـق ـب ــة ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة ال ـك ــازاخ ـي ــة،
أستانة ،على وقع هدوء نسبي تشهده
جـ ـبـ ـه ــات سـ ـ ــوريـ ـ ــا ،ب ــاّسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء ع ــدد
مــن امل ـح ــاور ال ـتــي تـكــفـلــت معطياتها
ً
الـخــاصــة ب ـعــدم دخــولـهــا أص ــا تحت
مظلة «الهدنة».
وفــي انتظار تبلور صيغة املباحثات
ف ــي  23ك ــان ــون ال ـث ــان ــي وفـ ــق اإلعـ ــان
ال ـت ــرك ــي ،يـظـهــر ت ـبــاعــا أن ال ـخ ـطــوات
التفصيلية التي ترتبط بتطبيق وقف
ُ
إط ــاق ال ـنــار ومــراقـبـتــه ،تـ ّـركــت خــارج
ال ـن ــص الــرئ ـي ـســي ال ـ ــذي وق ـع ــت عليه
األطــراف املعنية ،بغية تحييد كـ ّـم من
الـنـقــاط الـخــافـيــة .ويــأتــي ضـمــن هــذا
السياق ما أوضحته أنقرة أمس ،على
لسان وزير خارجيتها مولود جاويش
أوغلو ،عن عملها املشترك مع موسكو
على صياغة وثيقة «تحدد اإلجراءات

أعلن أردوغان أن هناك ترتيبات
جديدة ستنهي عملية الباب
خالل فترة قصيرة
العقابية التي ستتخذ بحق الجهات
ال ـت ــي ق ــد تـنـتـهــك ات ـف ــاق وق ــف إط ــاق
ال ـنــار» ،بــالـتــوازي مــع إنـشــاء مركزين
في كل من العاصمتني ملراقبة تطبيق
االت ـف ــاق وتــوثـيــق االن ـت ـهــاكــات .كــذلــك،
لفت جــاويــش أوغـلــو إلــى أن وف ـدًا من
ال ـخ ـب ــراء ال ـ ــروس سـ ـي ــزور الـعــاصـمــة
التركية في التاسع والعاشر من الشهر

أعرب وزير الدفاع التركي عن أمله في تقديم «التحالف» الدعم الجوي لعملية «درع الفرات» (األناضول)

ال ـج ــاري ،للتخطيط لـلـقــاء األسـتــانــة.
وتشير املعطيات إلــى أن الفترة التي
تسبق املباحثات ،في حــال عقدت في
موعدها ،قد تشهد تغييرات مؤثرة في
املعارك مع تنظيم «داعــش» ،في ضوء
ّ
عسكري
تفرغ األطــراف لإلعداد لعمل
منسق يـغـ ّـيــر خــارطــة الـسـيـطــرة .ومــع
ّ
تعمق األزمة التركية في إدارة ملفاتها
العالقة داخليًا وخارجيًا ،يظهر أنها
وجه
مستعدة للدفع بكل أوراقها في ّ
حليفتها التاريخية واشنطن ،لحثها
على تقديم دعم صريح ّ
وفعال لعملية
ّ
«درع الـ ـف ــرات» امل ـت ـعــثــرة عـلــى أعـتــاب
مدينة الباب ،شمال سوريا.
ال ـ ـ ـ ـ ــدع ـ ـ ـ ـ ــوات ال ـ ـت ـ ــرك ـ ـي ـ ــة لـ ــواش ـ ـن ـ ـطـ ــن
و«الـ ـتـ ـح ــال ــف الـ ــدولـ ــي» ل ـت ـقــديــم دع ــم
ج ـ ــوي م ــؤث ــر ل ـ ـقـ ــوات «درع ال ـ ـفـ ــرات»

ظ ـ ـه ـ ــرت ع ـ ـلـ ــى جـ ـمـ ـي ــع امل ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات
ال ــرس ـم ـي ــة؛ ف ـب ـعــد االتـ ـص ــال الـهــاتـفــي
ب ــن ال ــرئ ـي ـس ــن ال ـت ــرك ــي رج ـ ــب طـيــب
أردوغ ـ ــان ،واألم ـيــركــي بـ ــاراك أوبــامــا،
الـ ــذي شـ ـ ّـدد ع ـلــى «أه ـم ـيــة الـتـنـسـيــق»
في الحرب ضد «داع ــش» ،أعــرب وزير
الــدفــاع الـتــركــي فـكــري إشـيــق عــن أمله
فــي تقديم «التحالف الــدولــي» ،وعلى
رأسـ ــه ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة،
الــدعــم الـجــوي ال ــازم فــي عملية «درع
الفرات» .كذلك تساءل جاويش أوغلو
عن جدوى فتح قاعد انجرليك الجوية
أم ـ ـ ــام طـ ــائـ ــرات «الـ ـتـ ـح ــال ــف» فـ ــي ظــل
«ت ـقــاع ــس» األخ ـي ــر ع ــن دع ــم عمليات
بالده ضد «داعش».
وف ــي تــزامــن الف ــت ،أع ـلــن أردوغ ـ ــان أن
«ه ـ ـنـ ــاك ت ــرت ـي ـب ــات جـ ــديـ ــدة سـتـنـهــي

ع ـم ـل ـيــة الـ ـب ــاب خ ـ ــال فـ ـت ــرة ق ـص ـيــرة،
ون ـ ـحـ ــن عـ ـ ــازمـ ـ ــون م ـ ــن بـ ـع ــده ــا ع ـلــى
تـطـهـيــر بـقـيــة امل ـنــاطــق ال ـتــي تـمــركــزت
فـيـهــا الـتـنـظـيـمــات اإلره ــاب ـي ــة ،وعـلــى
رأسـ ـه ــا م ـن ـب ــج» ،ف ــي وقـ ــت ن ـق ـلــت فيه
وك ــال ــة «األنـ ــاضـ ــول» ع ــن م ـس ــؤول في
وزارة الــدفــاع األمـيــركـيــة مــا مـفــاده أن
بــاده عرضت على تركيا تقديم دعم
مؤثر لعمليتها فــي الـبــاب ،و«ال تــزال
مستمرة».
اللقاءات حول هذا العرض ّ
وأوض ـ ــح املـ ـس ــؤول ال ـ ــذي ف ــض ــل عــدم
ال ـ ـك ـ ـشـ ــف ع ـ ــن ه ـ ــويـ ـ ـت ـ ــه ،أن اإلدارة
األم ـي ــرك ـي ــة ع ــرض ــت ت ـق ــدي ــم دع ـ ــم مــن
قبيل «طائرات مسلحة من دون طيار،
ودع ـ ـ ــم ج ـ ـ ــوي ،وذخـ ــائـ ــر ل ـل ـم ـعــارضــة
املـعـتــدلــة ال ـتــي ت ـح ــارب ض ــد داع ــش»،
الفتًا إلــى أن واشنطن «وضـعــت عــددًا

من الشروط مقابل ذلك الدعم ...تتعلق
ب ـع ــدم ال ـتــدخــل ف ــي مــواج ـهــة عـنــاصــر
(وح ـ ــدات حـمــايــة الـشـعــب ال ـك ــردي ــة)».
وأضاف املسؤول أن «األمر يتعلق بأن
ال يتم التوجه إلــى منبج بعد الـبــاب،
وأن تتم العمليات ضــد (داع ــش) عبر
مــركــز تـنـسـيــق واحـ ــد م ــع ال ـت ـحــالــف».
وض ـم ــن هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،قـ ــال امل ـت ـحــدث
باسم «التحالف» الكولونيل األميركي
جون دوريــان ،عبر اتصال من بغداد،
إنه «ال يمكن تقديم تفاصيل حول نوع
الــدعــم» الــذي عرضه «التحالف» على
تــرك ـيــا ،لـكــن «ه ــذه ال ـن ـقــاشــات جــاريــة
واألتراك يعلمون ما يمكن أن يقوم به
التحالف».
وال يـعـ ّـد ال ـخــاف األم ـيــركــي ـ ـ التركي
حـ ــول دور «الـ ــوحـ ــدات الـ ـك ــردي ــة» في

تركيا

ّ
البحث عن منفذ االعتداء مستمر ...والسلطات ترفع خطاب
تواصل تركيا بحثها عن منفذ هجوم
ليلة رأس السنة ،فــي وقــت تبدو فيه
الفتة المقاربة المتبعة في الصحف
ال ـغــرب ـيــة لـلـمـشـهــد ال ـتــركــي ال ــراه ــن،
بينما تــواصــل السلطات حديثها عن
«المؤامرات»
أك ــدت الـسـلـطــات الـتــركـيــة ،أم ــس ،أنها
كشفت هوية منفذ االعتداء على امللهى
في اسطنبول ليلة رأس السنة ،علمًا
بــأنــه ال ي ــزال ف ــارًا ،فيما رأى الرئيس
رجب طيب أردوغان أن الهجوم يرمي
إلى إثارة االنقسام في املجتمع.
ونـشــرت السلطات صــورًا عــدة للرجل
الذي يشتبه في تنفيذه الهجوم األول
الـ ــذي ي ـت ـب ـنــاه تـنـظـيــم «داع ـ ــش» على
األراضي التركية .وأورد اإلعالم أنه ّ
تم
صباح أمــس اعتقال  20شخصًا على

األق ــل ،يشتبه فــي عالقتهم بالتنظيم
ف ــي مــدي ـنــة ازم ـي ــر غ ــرب تــرك ـيــا ،فيما
تـسـعــى الـسـلـطــات إل ــى مـعــرفــة م ــا إذا
كــان لــدى الرجل شركاء .وقالت وكالة
أنـبــاء «األن ــاض ــول» شـبــه الــرسـمـيــة إن
ه ــؤالء يـنـحــدرون مــن بـلــدان فــي آسيا
الوسطى وسوريا ،فيما أعلن اإلعالم
التركي أن منفذ االعتداء قد يكون من
قرغيزستان أو أوزبكستان.
ووص ـ ــل عـ ــدد امل ــوق ــوف ــن ،أم ـ ــس ،إل ــى
 36ش ـخ ـص ــا ،ع ـل ــى األقـ ـ ـ ــل ،فـ ــي إطـ ــار
التحقيق ،بينهم زوجة منفذ االعتداء،
وفق ما قيل .ويأتي ذلك في وقت كان
فيه البرملان التركي قد قـ ّـرر  ،ليل أول
ّ
من أمس ،تمديد حالة الطوارئ املتبعة
م ـنــذ م ـحــاولــة االنـ ـق ــاب ال ـفــاش ـلــة في
تـمــوز .وذك ــرت صحيفة «خـبــرتــورك»،
أمس ،أن املهاجم بعد ارتكابه مجزرته
اسـ ـتـ ـق ــل سـ ـ ـي ـ ــارة أجـ ـ ـ ـ ــرة ،ودفـ ـ ـ ــع ثـمــن
االنـ ـتـ ـق ــال بـ ـم ــال اق ـت ــرض ــه م ــن مـطـعــم
أويغوري في منطقة زيتينبورنو ،في
الشطر األوروبي السطنبول .وأشارت

وسائل إعالم ّ
عدة ،مطلع األسبوع ،إلى
أن املهاجم أقام في تشرين الثاني في
قونيا (جنوب) مع زوجته وأوالدهما
ّ
لتجنب إثارة الشكوك.
مــن جهة أخ ــرى ،رأى الرئيس التركي
أن االعتداء «يهدف إلى إثارة االنقسام
واالستقطاب في املجتمع ...هذا واضح
جـ ـدًا» ،ال سيما بعدما وردت رسائل
ع ـلــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل تـنـتـقــد «نـمــط
حـيــاة» قتلى الهجوم فــي امللهى .لكن
الــرئ ـيــس ال ـتــركــي سـعــى إل ــى الطمأنة
في خطابه العلني األول بعد الهجوم،
وأك ــد أن ــه «ل ـيــس م ــن تـهــديــد منهجي
لنمط حياة أحد في تركيا .لن نسمح
بـ ـ ـح ـ ــدوث ذلـ ـ ـ ـ ــك» ،م ـض ـي ـف ــا «س ـن ـب ـقــى
صــامــديــن وسنحافظ على هــدوئـنــا»،
والفتًا إلى أن «هذه االعتداءات تهدف
إلى دفعنا إلى تفضيل عواطفنا على
امل ـن ـط ــق» .ول ـط ــامل ــا ت ـع ـ ّـرض أردوغـ ـ ــان
نفسه ،الــذي تولى السلطة عــام 2003
كــرئ ـيــس وزراء ،الت ـهــامــات بـمـحــاولــة
أسلمة تركيا وتعميق االنقسامات في

ّ
وتحولت مدننا إلى جبهات لإلرهاب (أ ف ب)
كاتبة تركية :تمر البالد في منعطف خطر

