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العالم

العالم

ٌ
ـ«ضامني أستانا»:
نشاط ل
ّ
نحو دفع ملفي
إدلب و«الدستورية»
سوريا

وجهة نظر

أردوغان بين الحليف االستراتيجي
والصديق الموثوق
إسطنبول ــ حسني محلي

تعطي موسكو «شريكتها» أنقرة كل الوقت الالزم الستعادة الزخم في
تنفيذ «اتفاق سوتشي» في إدلب ،وتتعاون معها وطهران على تشكيل
«اللجنة الدستورية» بما يترك باب التنسيق مفتوحًا مع المبعوث األممي
ستيفان دي ميستورا
تشير التصريحات التي خرجت عقب
لقاء الرئيسني الروسي والتركي على
هامش «قمة العشرين» في األرجنتني،
إل ـ ـ ــى أن ال ـ ـق ـ ـنـ ــوات ال ــدي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــة
والـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة بـ ــن أن ـ ـقـ ــرة وم ــوس ـك ــو
سوف تشهد نشاطًا مكثفًا في الفترة
املقبلة ،لدفع تنفيذ «اتفاق سوتشي»
فــي إدل ــب ومـحـيـطـهــا ،بـعــد مطالبات
روسـ ـ ـي ـ ــة م ـ ـت ـ ـكـ ــررة بـ ــات ـ ـخـ ــاذ ت ــداب ـي ــر
تـعــزز الـهــدنــة ه ـنــاك .ورغ ــم التصعيد

عـلــى األرض ،ال ـتــزمــت مــوسـكــو بلغة
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون وال ـ ـش ـ ــراك ـ ــة م ـ ــع الـ ـج ــان ــب
التركي ،مع اإلشــارة إلى ضــرورة منع
ال ـه ـج ـم ــات الـ ـت ــي ت ـن ـط ـلــق مـ ــن ضـمــن
املنطقة «املنزوعة الـســاح» ،وذلــك في
مـقــابــل لهجة تصعيد تـجــاه الــوجــود
الـعـسـكــري األم ـيــركــي ف ــي شــرقــي نهر
الـ ـف ــرات .ال ـت ـصــريــح األوض ـ ــح ف ــي هــذا
ال ـ ـشـ ــأن جـ ـ ــاء مـ ــن ال ــرئـ ـي ــس ال ــروس ــي
فالديمير بوتني ،الــذي أعــرب عن أمله

اعتداء أميركي جديد في محيط التنف
استهدفت القوات األميركية املتمركزة في محيط منطقة التنف ،قوات
الجيش السوري في بادية حمص الشرقية ،بعدد من القذائف الصاروخية،
أمس .ونقلت وكالة «سانا» عن مصدر عسكري قوله إن «قوات التحالف
ً
األميركي اعتدت حوالى الساعة الثامنة ليال (أمس)
بعدة صواريخ على بعض مواقع تشكيالتنا في
جبل الغراب جنوب السخنة» مضيفًا إن األضرار
اقتصرت على املاديات.
وتشير املعلومات املتوافرة إلى أن القوات األميركية
أطلقت أكثر من عشرة صواريخ باتجاه دورية
للقوات السورية في منطقة جبل الغراب ،على
الحدود الشمالية الغربية ملنطقة الـ  55كيلومترًا
التي فرضها «التحالف الدولي» في محيط قاعدة
التنف .وتوضح أن القصف كان تحذيريًا ملنع
دخول الدورية إلى حدود «املنطقة اآلمنة» بعد
توقفها ملدة زمنية على خالف مسارها الروتيني.
(األخبار)

فــي أن تقوم وزارت ــا الــدفــاع واألجـهــزة
األمـنـيــة بـحــل «مـلــف إدلـ ــب» فــي أقــرب
وقــت ممكن .وذهبت وزارة الخارجية
الــروسـيــة إلــى اعـتـبــار االنـتـهــاكــات في
منطقة «خفض التصعيد» حول إدلب
لنسف «مسار أستانا» ،الذي
محاولة
ً
ُ
هوجم صراحة من الجانب األميركي.
ووفق التصريحات الروسية والتركية
املتقاطعة ،يتوقع أن يعقد الرئيسان
فالديمير بوتني ورجب طيب أردوغان
ل ـق ـ ً
ـاء ج ــدي ـدًا ح ــول ال ــوض ــع ف ــي إدل ــب
وم ـلــف «الـلـجـنــة ال ــدس ـت ــوري ــة» .وج ــاء
م ـق ـتــرح ال ـق ـمــة امل ـف ـتــرضــة ب ــدع ــوة من
ّ
الــرئــاســة الـتــركـيــة ،فيما تــرتــب وزارة
ً
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ــروسـ ـي ــة ل ـ ـقـ ــاء ث ــاث ـي ــا،
روس ـيــا إيــران ـيــا تــركـيــا ،عـلــى مستوى
ّ
وزراء ال ـخــارج ـيــة .ويـنـتـظــر أن يــركــز
االجتماع الــوزاري على ملف «اللجنة
الدستورية» ومحاولة إطــاق عملها
قبل نهاية العام الـجــاري .ويأتي هذا
النشاط لضامني «أستانا» بعد فشل
جولة املحادثات األخيرة في الوصول
إلــى تــوافـقــات حــول هــذه النقطة .كما
ي ـعـ ّـد م ـحــاولــة ج ــدي ــدة تـسـبــق انـتـهــاء
م ـه ــام امل ـب ـعــوث األم ـم ــي سـتـيـفــان دي
م ـي ـس ـتــورا ،الـ ــذي وع ــد مـجـلــس األم ــن
بتقديم إحاطة حول تشكيل «اللجنة»
أو حــول «األس ـبــاب واألطـ ــراف» الذين
ّ
عــط ـلــوا ه ــذا امل ـس ــار .وبـيـنـمــا تضغط
دول غربية لتحميل دمشق وحلفائها
امل ـســؤول ـيــة ال ـكــام ـلــة ع ــن ه ــذا الـفـشــل،
يسعى الجانب الروسي إلى مواصلة
الـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع دي مـ ـيـ ـسـ ـت ــورا ،حـتــى
األي ــام األخ ـيــرة مــن مـهــامــه .ويتقاطع
ال ـض ـغ ــط ال ـغ ــرب ــي ف ــي هـ ــذا امل ـل ــف مــع

رئيس «الهالل األحمر التركي» خالل افتتاح مدرسة
وورشة خياطة في خان شيخون (األناضول)

الفروف :لعبة
األميركيين الخاصة
باألكراد ال تراعي
حساسية المسألة
لدول المنطقة

مــا طــالــب بــه بـيــان لـ ــوزارة الـخــارجـيــة
تحميل املجتمع
ـرورة
َ
األميركية ،بـضـ َ
الــدولــي الحكومة السورية مسؤولية
تعطيل مسار «التسوية السياسية».
وزيــر الخارجية سيرغي الفــروف أكد
في معرض الــرد على بيان الخارجية
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ال ـ ـ ــذي اعـ ـتـ ـب ــر أيـ ـض ــا أن
صـيـغــة أس ـتــانــا «وص ـل ــت إل ــى طــريــق
مسدود» ،أن «الــدول الغربية لسنوات

ّ
طــويـلــة لــم ت ـقـ ّـدم أي مـقـتــرحــات بــنــاءة
بديلة ملا عملت عليه الدول الضامنة،
روسـيــا وتركيا وإي ــران ،فــي أستانا».
ّ
ورك ــز فــي تـصــريـحــات لـقـنــاة «روسـيــا
 »1الـتـلـفــزيــونـيــة ع ـلــى أن اإلجـ ـ ــراءات
األمـيــركـيــة فــي مـنــاطــق شــرقــي الـفــرات
«تنتهك الـقــرارات الدولية التي تشدد
عـ ـل ــى وحـ ـ ـ ــدة األراض ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـسـ ــوريـ ــة»،
موضحًا أن األميركيني هناك «يلعبون
لعبة خطرة خاصة باألكراد ،من دون
مــراعــاة حساسية هــذه املـســألــة ،ليس
ف ـق ــط لـ ـس ــوري ــا ،بـ ــل لـ ـلـ ـع ــراق وإي ـ ـ ــران
وتركيا».
التركيز الروسي على خطورة الخطط
األميركية في الشرق السوري ،يتماشى
والتعاون القائم مع أنقرة ،ال سيما أن
ً
األخـ ـي ــرة ت ـخ ــوض ن ـقــاشــا ط ــوي ــا مع
واش ـن ـطــن ح ــول مـصـيــر ش ــرق ال ـفــرات
والتعاون مع «وحدات حماية الشعب»
الكردية .وكانت «قمة العشرين» آخر
محطات تلك املـحــادثــات ،حيث التقى
الرئيس التركي رجــب طيب أردوغــان
ون ـظ ـي ــره األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد ت ــرام ــب،

لبحث مـلــف منبج وإدل ــب وغيرهما.
وع ـقــب ال ـل ـقــاء ،نـقـلــت وس ــائ ــل اإلع ــام
التركية عن أردوغــان تأكيده أن بالده
«ل ــن تـسـمــح» بـتـهــديــد أمـنـهــا مــن «أي
كيان» في شمال سوريا .ووفق وكالة
«األن ــاض ــول» ،تـعـ ّـهــد الــرئـيــس التركي
بـ«تخليص» تلك املنطقة من «احتالل
واضطهاد حزب العمال الكردستاني
اإلرهابي».
وكان املتحدث باسم الرئاسة الروسية
ديـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــري بـ ـيـ ـسـ ـك ــوف قـ ـ ــد أعـ ـ ـل ـ ــن أن
الــرئـيــس بــوتــن واملـسـتـشــارة األملانية
أنجيال ميركل بحثا «بشكل ّ
مفصل»
األوضـ ـ ـ ــاع ف ــي سـ ــوريـ ــا ،ع ـل ــى هــامــش
«قـمــة العشرين ،مضيفًا أن الجانبني
أكدا استمرارية العمل من أجل تشكيل
«ال ـل ـج ـن ــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة» ع ـل ــى ض ــوء
توافقات «القمة الرباعية» التي عقدت
في إسطنبول .وذكر أن بالده «متفائلة
بخصوص تشكيل اللجنة الدستورية
فـ ــي أق ـ ـ ــرب وق ـ ـ ــت ،وأن ي ـت ـف ــق جـمـيــع
املمثلني عليها».
(األخبار)

العراق

ّ
ساعات حاسمة أمام عبد المهدي :سيناريو «المعركة البرلمانية» يت ــقدم
ُينتظر أن يحسم عادل عبد المهدي،
في الجلسة البرلمانية المنتظرة غدًا ،ما
ّ
تبقى من «كابينته» الوزارية .وفيما
تتضاءل إمكانية التوافق في غضون
الساعات المقبلةّ ،
يتقدم سيناريو الحسم
ّ
بالتصويت ،في ظل اطمئنان لدى فالح
ّ
الفياض إلى نيل حقيبة الداخلية
عـلــى أم ــل حـســم الـحـقــائــب الثمانية
امل ـت ـب ـق ـي ــة ،ي ـم ـض ــي رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء
العراقي ،عادل عبد املهدي ،الساعات
الـ ـ ـ ــ 24امل ـق ـب ـلــة ف ــي إج ـ ـ ــراء ات ـص ــاالت ــه
َ
م ـ ــع قـ ـ ـي ـ ــادت ـ ــي تـ ـح ــالـ ـف ــي «ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء»
و«اإلصالح» ،لتقريب وجهات النظر،
ّ
وح ــل الـعـقــد الـشــائـكــة ،ال ـتــي ال تــزال
تـعـيــق إت ـم ــام «كــاب ـي ـن ـتــه» ال ــوزاري ــة،

ل ـكــن ذلـ ــك األم ـ ــل ي ـب ــدو ضـعـيـفــا إلــى
ّ
حد بعيد .وفقًا لقيادي في «الفتح»
ّ
تحدث إلى «األخبار» ،فإن «التمسك
ب ـ ــال ـ ــرأي س ـ ّـي ــد املـ ــوقـ ــف فـ ــي ال ــوق ــت
الراهن ،وما من أحد مستعد للتنازل
عـنــه ،وعـلـيــه ف ــإن الـكـتــل ستلجأ إلــى
َ
مرشحي
الـتـصــويــت ال ـسـ ّـري لحسم
َ
وعلى
وزارت ـ ــي الــداخـلـيــة وال ــدف ــاع»ّ .
هذا األســاس ،تبدي مصادر املرشح
لـحـقـيـبــة الــداخ ـل ـيــة ،فــالــح ال ـف ـيــاض،
ارتياحها ،خصوصًا وأن «القرار قد
ُحسم ،والتحشيد النيابي في ذروته
لصالح الفياض» ،مؤكدة أن «البناء»
حصر خياراته في رجــل واحــد ،وأن
ال ـح ــدي ــث ع ــن م ــرش ـح ــن آخ ــري ــن تــم
ط ــرح ـه ــم كـ ـب ــدائ ــل م ــن الـ ـفـ ـي ــاض «ال
أساس له من الصحة».
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ن ـف ـســه ،أكـ ــد «ائ ـت ــاف
دول ـ ـ ـ ــة ال ـ ـق ـ ــان ـ ــون» أن «الـ ـتـ ـص ــوي ــت
ب ــاألغ ـل ـب ـي ــة س ـي ـك ــون خ ــات ـم ــة ال ـحــل

ل ـخ ـ ّـاف ــات ال ـك ـت ــل ال ـس ـيــاس ـي ـ ــة ح ــول
م ـ ــرشـ ـ ّـح ـ ــي ال ـ ـح ـ ـقـ ــائـ ــب الـ ـ ـش ـ ــاغ ـ ــرة،
واملتوقع استكمال التصويت عليها
خ ـ ـ ــال األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع الـ ـ ـح ـ ــال ـ ــي» ،الف ـت ــا
ف ــي ت ـصــريــح مل ـت ـحـ ّـدثــه ب ـه ــاء الــديــن
ال ـن ــوري ،إل ــى أن «الـكـتــل السياسية
رف ـضــت ت ـجــزئــة عـمـلـيــة م ـنــح الـثـقــة،
سعيًا للتوافق على الجميع ،ومنعًا
َ
لإلبقاء على ملف حقيبتي الداخلية
والدفاع مفتوحًا لــإدارة بالوكالة».
وأضـ ـ ــاف أنـ ــه «إذا ل ــم ي ـت ـ ّـم ال ـتــوافــق
بني الكتل السياسية على مرشحي
ال ـح ـق ـي ـب ـتــن ،س ـي ـتــم طـ ــرح مــرشـحــي
الحقائب الوزارية للتصويت عليهم
أمام البرملان باألغلبية ودون توافق
مسبق» ،موضحًا أن «الـخــاف على
حقيبة وزارة العدل هو خالف داخل
امل ـ ـكـ ــون ال ـ ـكـ ــردي فـ ـق ــط ،بـ ــن ح ـ َ
ـزب ــي
االتـ ـح ــاد ال ــوط ـن ــي وال ــدي ـم ــوق ــراط ــي
الكردستاني».
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إزاء ذلك ،يعتصم تحالف «اإلصالح»،
وتحديدًا كتلة «سائرون» (املدعومة
مــن زعيم «التيار الـصــدري» مقتدى
ال ـ ـصـ ــدر) ب ــال ـت ـح ــذي ــر م ــن أن «ك ـســر
الـبـنــاء لـحــاجــز الـتــوافــق بــن الـصــدر
العامري لن
و(زعيم «الفتح» هادي)
ّ
ّ
يمر دون عواقب ،ويمكن أن تؤثر على

ّ
حذرت «سائرون»
من عواقب «كسر
التوافق» على
العملية السياسية

العملية السياسية برمتها» وفقًا ملا
أدلى به نواب في «سائرون» ،اتهموا
«البناء» بأنه «يسعى إلى فرض إرادة
معينة بــاســم األغـلـبـيــة ،مــا سيبعث
شعورًا سلبيًا لدى جماهيرنا بأنها
بــاتــت ّ
مهمشة ،بينما الـطــرف اآلخــر
سيكون له تأثير في الساحة» .هذه
التحذيرات ّ
ردت عليها مـصــادر من
«ال ـف ـت ــح» ب ــأن «ال ـش ــراك ــة ب ــن الـفـتــح
وســائــرون ليست بالقدر املــرســوم»،
أي أنها ليست متينة باملقدار الذي
ت ـ ّـم تـظـهـيــرهــا بــه ســاب ـقــا ،بــل أثبتت
األي ـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة أن الـ ـخ ــاف ــات بـّـن
الجانبني «عميقة ج ـدًا» ،وأن «فــض
«ال ـشــراكــة لـيــس بــاألمــر املـسـتـبـعــد»،
وفقًا ملا نقلته وسائل إعــام محلية
عن تلك املصادر .والظاهر أن احتمال
االفـتــراق سيكون متقدمًا على غيره
فــي املــرحـلــة املقبلة ،الـتــي ستشهد ـ ـ
بحسب بعض التوقعات ـ ـ اشتباكًا

س ـيــاس ـيــا ع ـلــى م ـل ـفــات ع ــدة (أمـنـيــة
واقتصادية وخدمية ،)...حتى داخل
التحالف الواحد.
وينسحب األم ــر نفسه على «البيت
ّ
السني» ،الــذي ال تــزال قــواه مختلفة
ُ
ع ـلــى حـقـيـبــة الـ ــدفـ ــاع .وف ـي ـمــا ط ــرح
م ـ ـ ـجـ ـ ـ ّـددًا اس ـ ـ ــم ف ـي ـص ــل ال ـ ـجـ ــربـ ــا مــع
ت ـبــرئ ـتــه ق ـضــائ ـيــا م ــن االن ـت ـم ــاء إلــى
«ح ــزب ال ـب ـعــث» ،أع ـلــن خـمـســة عشر
نائبًا من «ائتالف الوطنية» (الجهة
ِّ
املــرشـحــة لـلـجــربــا) رفـضـهــم ترشيح
الــرجــل ،مطالبني عـبــد امل ـهــدي بعدم
«ال ـخ ـض ــوع ل ـلــرغ ـبــات الـشـخـصـيــة»
فــي الـقــائـمــة ،واخـتـيــار الشخصيات
الوطنية والكفوءة .وفي خضم ذلك،
ت ـتــواصــل ال ـت ـحــذيــرات املـ ّ
ـوج ـهــة إلــى
عبد املهدي من ّ
مغبة االستمرار في
تأجيل حسم «الكابينة» تحت طائلة
«انهيار الحكومة».
(األخبار)

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغــان ،بعد لقائه
الرئيس األميركي دونالد ترامب ،عالقات بالده بالواليات
املتحدة األميركية بـ«التحالف االستراتيجي» ،فيما قال
الرئيس الــروســي فالديمير بــوتــن بعد لقائه أردوغ ــان
إن تركيا «دولة صديقة موثوق بها» .بوتني الذي اعتبر
أنـبــوب الـغــاز بــن روسـيــا وتركيا «إثـبــاتــا واضـحــا على
استقاللية السياسة الخارجية التركية» ،لم يمنع أردوغان
م ــن ال ـحــديــث م ــع ت ــرام ــب ع ــن ال ــوض ــع ف ــي إدل ــب ومنبج
والشمال السوري عمومًا ،وهــي قضايا من اهتمامات
بوتني وأردوغان والرئيس اإليراني حسن روحاني ،قبل
ترامب الذي سيستضيف اليوم في واشنطن ممثلني عن
مصر والسعودية وأملانيا وفرنسا وبريطانيا واألردن
لبحث الــوضــع فــي ســوريــا .واكتسبت أق ــوال بوتني عن
تركيا وحديث أردوغــان عن التحالف االستراتيجي مع
واشنطن أهمية إضافية لتوقيتها بالتزامن مع املعلومات
التي تتحدث عن ضغوط أميركية على أنقرة إلقناعها أو
إجبارها على إلغاء صفقة صواريخ «أس  »400الروسية،
كما سبق لها أن ألغت عام  ،2015وتحت ضغوط مماثلة،
صفقة الصواريخ الصينية « .»HQ9وتحدثت املعلومات
أيضًا عن مساعي الكونغرس األميركي إللغاء أو تأخير
تسليم تركيا طائرات «أف  »35األميركية (ال تملكها اآلن
ســوى إســرائـيــل) ،علمًا أن تركيا مساهمة في تصنيع
هذه الطائرات .وتقول مصادر الكونغرس إن أميركا ال
يمكن لها أن تقبل بصفقة «أس  »400الروسية ،باعتبار
أن تــركـيــا عـضــو فــي حـلــف «ش ـمــال األط ـل ـســي» ،وهــذه
الصواريخ تتناقض مع أنظمة التسليح األطلسية .كما
يهدد الكونغرس ،بتحريض من اللوبي اليهودي ،بإلغاء
العديد من االتفاقيات املحتملة لتطوير وتحديث وبيع
تركيا طــائــرات «أف  »16ومــروحـيــات «سيكورسكي»
وص ــواري ــخ «ب ــات ــري ــوت» .ويــدفــع املــوقــف األم ـيــركــي هــذا
أنـقــرة لالستعجال فــي تنفيذ مـشــاريــع عملية لتطوير
الـصـنــاعــات العسكرية الـتــركـيــة ،بما فــي ذلــك الـطــائــرات
املـقــاتـلــة واملــروح ـيــات والــدبــابــات وامل ــدرع ــات والـطــائــرات
ّ
املسيرة التي يتم تصنيعها في تركيا من قبل شركة
يملكها سـلـجــوق ب ــاي ــراق ــدار ،الـصـهــر ال ـثــانــي للرئيس
أردوغان.
يعرف الجميع أن للفتور والتوتر بني أنقرة وواشنطن
العديد مــن األس ـبــاب ،مــن بينها الــداعـيــة فتح الـلــه غولن
املـقـيــم فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة ،وعــاقــة تــركـيــا مــع إي ــران،
واس ـت ـمــرار الــدعــم األمـيــركــي لــوحــدات الـحـمــايــة الـكــرديــة
شــرق ال ـفــرات ،وهــو الــدعــم الــذي قــال عنه أردوغ ــان« :إن
ذل ــك ال يـلـيــق بــدولــة حليفة كــأم ـيــركــا» .ذل ــك فــي الــوقــت
الــذي ال تجد املعارضة أي تفسير لعدم إغــاق القواعد
األميركية ـ األطلسية املوجودة في تركيا ،وعددها عشر
قــواعــد ،أهـمـهــا قــاعــدة «إنـجــرلـيــك» الـقــريـبــة مــن الـحــدود
مــع ســوريــا وال ـعــراق ،وقــاعــدة «مــاالطـيــا» التي تتجسس
وتتنصت على كــل التحركات واالت ـصــاالت العسكرية
ف ــي إيـ ـ ــران وس ــوري ــا والـ ـع ــراق وج ـن ــوب روسـ ـي ــا .يــرى
اإلع ــام املـعــارض فــي كــل هــذه املعطيات تناقضًا بــارزًا
في سياسات الرئيس أردوغ ــان الــذي تحالف مع الــدول
الـغــربـيــة ،فــي مقدمها أمـيــركــا ،ومعها ال ــدول الخليجية
في سوريا ،ثم اضطر للتقارب مع روسيا وإيــران لحل
األزمة السورية ،بعد أن أصبح طرفًا مباشرًا فيها ،حيث
تخلت عنه ال ــدول الغربية ومعها السعودية والبحرين
واإلمــارات ومصر التي تحولت إلى دول معادية بعد أن
كانت إيران «العدو الطائفي الفارسي» كما كانت روسيا
العدو األكبر «الذي لواله لسقط النظام في سوريا» ،على
حد قــول املسؤولني األت ــراكّ .
يفسر ذلــك التوتر الخطير
بــن أنـقــرة وموسكو بعد إسـقــاط الطائرة الروسية في
 24تـشــريــن ال ـثــانــي /نــوفـمـبــر  ،2015ح ــن دف ـعــت كل
تلك التطورات أردوغ ــان في  27حــزيــران /يونيو 2016
لالعتذار من بوتني بما يتعلق بإسقاط الطائرة الروسية،
لـيـكــون ه ــذا االع ـت ــذار كــافـيــا لـفـتــح صـفـحــة جــديــدة في
العالقات الثنائية بعد القمة األولــى في  9آب /أغسطس
 .2016وسمح بوتني ،بعد هذه القمة بأسبوعني ،بدخول
القوات التركية إلى جرابلس في  24آب /أغسطس (وهو
الذكرى الـ  500لدخول السلطان سليم إلى مرج دابق عام

 .)1516كان هذا اللقاء بداية ملرحلة جديدة في العالقات
الــروس ـيــة الـتــركـيــة بـبـعــديـهــا الـثـنــائــي واإلق ـل ـي ـمــي .فقد
عــاد السياح الــروس إلــى تركيا (حــوالــى خمسة ماليني
ســائــح سـنــويــا) ،كما ع ــادت املنتجات الــزراعـيــة التركية
إلــى األســواق الروسية .ثم عــادت الشركات التركية إلى
ّ
ّ
نشاطها ال ـعــادي فــي روس ـيــا ،وه ــي نــفــذت وتـنــفــذ منذ
عام 1990مشاريع إنشائية زاد حجمها على  50مليار
دوالر ،مقابل  35مليار دوالر لحجم التبادل التجاري
ّ
السنوي بني الدولتني .ودشن الرئيسان بوتني وأردوغان
فــي الـ ــ 19مــن الشهر املــاضــي بتدشني القسم البحري
ألنبوب الغاز الروسي الذي سينقل سنويًا  32مليار متر
مكعب من الغاز من روسيا إلى تركيا ومنها إلى أوروبا.
وتستورد تركيا نحو  56في املئة من حاجتها من الغاز
مــن روس ـيــا ونـحــو  12فــي املـئــة مــن إي ــران .وج ــاء قــرار
أردوغــان بشراء صواريخ «أس  »400من روسيا ليثير
الكثير من التساؤالت في ما يتعلق بتناقضات السياسة
التركية ،ألن تركيا دولــة أطلسية ونظام التسليح فيها
أميركي ـ أطلسي ،ومن ثم ضد من ستستخدم تركيا
هــذه الـصــواريــخ؟ فقد تحولت إي ــران «الـعــدو التقليدي»
إلــى صديق فــي إطــار الـحــوار الــروســي التركي اإليــرانــي
مــن أجــل الحل السياسي لــأزمــة السورية عبر أستانا
وسوتشي ،على رغم تشكيك البعض بأهداف الرئيس
أردوغان ومخططاته ومشاريعه في سوريا.
وت ـت ـح ــدث امل ـع ـلــومــات بــاس ـت ـمــرار ع ــن م ـســاعــي أن ـقــرة
لـ«تتريك» الشمال السوري غرب الفرات ،حيث تتواجد
ال ـقــوات التركية مــع مــا ال يقل عــن  50ألــف عنصر من
الفصائل اإلسالمية املختلفة ،البعض منها تركمانية تم
تنظيمها من قبل الجيش التركي مباشرة .وكــان قادة
هــذه الفصائل قــد التقوا فــي ال ـ  19مــن الشهر املاضي
فــي مدينة الــراعــي غــرب جــرابـلــس مــع قـيــادات العشائر
التركمانية ،وأعـلــن املجتمعون عــن اختيار علم وطني
للتركمان وتشكيل مجلس تركماني سيتحمل مسؤولية
إدارة املناطق التركمانية غرب الفرات ،كما تدير املجالس
الكردية أمور مناطق شرق الفرات .وتستبعد املعلومات
أي مــواج ـهــة ،بــل حـتــى تــوتــر ،مــع «ال ـن ـصــرة» وأمـثــالـهــا،

يسعى بوتين عبر
خطة ذكية لكسب أنقرة
وإخراجها من الحلبة الغربية

باعتبار أنها مجموعات إسالمية ال ولن يفكر أردوغان
بـمـعــاداتـهــا طــاملــا أن ــه ي ـقــول إن ــه زع ـيــم األم ــة اإلســامـيــة
واملـسـلـمــن ،أي اإلســامـيــن فــي ســوريــا والـعــالــم أجمع.
فكل قيادات «اإلخــوان» الهاربة من بلدانها موجودة في
إسطنبول مع العشرات من وسائل اإلعالم املوالية لهم.
تدفع هذه املعطيات املتناقضة العديد من الديبلوماسيني
لطرح العديد من التساؤالت عن املوقف املحتمل للرئيس
بوتني مع استمرار الرفض أو التأخر التركي في تطبيق
اتفاق سوتشي في ما يتعلق بإدلب ،وبالتالي االستمرار
في مساعي أردوغــان لتتريك الشمال السوري وكسب
ود وتضامن ودعــم الـســوريــن املقيمني فــي تركيا ألي
مشروع تركي مستقبلي خــاص بالشمال الـســوري أو
سوريا عمومًا .هذا في حال خروج القوات التركية من
الـشـمــال ال ـس ــوري ،وه ــو مــا تستبعده بـعــض األوس ــاط
العسكرية التي تقول إنه حتى إن خرجت هذه القوات ـ
وهو ما تسعى وستسعى أنقرة لتأخيره ـ فإن السلطات
التركية ستترك خلفها من يمثلها في الداخل السوري
من عناصر الفصائل املختلفة واملدنيني الذين وظفتهم
تركيا خــال الفترة املاضية ،وهــذا مــا تتحدث عنه كل
املعلومات الواردة من مناطق وجود القوات التركية .وذلك
من دون أن يكون واضحًا بعد املوقف املحتمل للرئيس
بــوتــن ال ــذي ال ي ــدري أحــد كــم األوراق الـتــي يملكها في
مساوماته مع الرئيس أردوغان ،ليس فقط في ما يخص

إخراج الجيش التركي من سوريا ،بل أيضًا إلبعاد تركيا
عن حليفتها االستراتيجية واشنطن .وسينعكس ذلك
على عالقات روسيا االقتصادية الحالية واملستقبلية
مــع تــركـيــا ال ـتــي تـبـنــي أول مـفــاعــل ن ــووي بــاالت ـفــاق مع
روسيا ،وهو بقيمة  22مليار دوالر .ويتساءل البعض
في ما إذا ستكون سوريا ورقة للمساومة بني أردوغان
وبوتني الذي يسعى لضم تركيا إلى «منظمة شانغهاي»
ومجموعة «البريكس» ،ليساهم ذلك في كسب أنقرة إلى
جانبه ضمن خطة روسية ذكية تساهم في إخراج تركيا
مــن الحلبة األمـيــركـيــة الغربية الـتــي كــانــت كافية لرهن
إرادت ـهــا السياسية والعسكرية بانعكاسات ذلــك على
مجمل السياسات التركية ،الداخلية منها والخارجية،
منذ عام  ،1946ومن ثم انضمام تركيا لحلف «شمال
األطلسي» ومن بعده حلف بغداد ،واالعتراف بإسرائيل.
وعــاقــات أنقرة بإسرائيل ،هي األخ ــرى ،شهدت أخيرًا
سـلـسـلــة م ــن ال ـت ـنــاق ـضــات ال ـغــري ـبــة ،ف ـقــد ه ــدد وتــوعــد
الرئيس أردوغــان إسرائيل في كل مناسبة ،إال أنه عاد
وأرسـ ــل إلـيـهــا إش ـ ــارات ودي ــة عـبــر ل ـقــاءاتــه مــع ق ـيــادات
اللوبي اليهودي في أميركا .كما أمر بإسقاط الدعاوى
املقامة ضد الضباط اإلسرائيليني في املحاكم التركية،
بعد أن تبرعت تل أبيب بعشرين مليون دوالر لضحايا
سفينة مرمرة التي هاجمها الجيش اإلسرائيلي وهي
في طريقها إلى غزة نهاية أيار /مايو  .2010وسبق هذا
الـعــدوان بعدة أيــام قــرار الحكومة التركية يــوم  10أيــار/
مــايــو  2010بـعــدم اسـتـخــدام حــق الفيتو ضــد انضمام
إسرائيل ملنظمة «التعاون والتنمية العاملية» (،)OECD
ولحق بذلك في  5أيار /مايو  2016قرار تركي آخر بعدم
االع ـتــراض على فتح ممثلية إسرائيلية عسكرية في
مقر «األطلسي» في بروكسيل ،وهو ما اعتبرته أوساط
املعارضة محاوالت أردوغانية للحفاظ على عالقاته مع
إسرائيل التي لم تنقطع عالقاتها االقتصادية والتجارية
مع تركيا أبدًا.
ويبقى الرهان دائمًا على التناقضات املحتملة ملواقف
الرئيس أردوغــان الذي يعرف الجميع أنه ال ولن يتخلى
عــن مـشــروعــه الـسـيــاســي والـعـقــائــدي ال ــذي يـهــدف إلــى
أسلمة األمة والدولة التركية بكل مؤسساتها العسكرية
واألم ـن ـيــة والـقـضــائـيــة ،لـيـكــون هــو حــاكـمـهــا املـطـلــق من
دون أي معارضة ومهما كانت ،ألنه ال يريد ولن يسمح
بعد اآلن ألحــد أن يعرقل تنفيذ مخططاته ومشاريعه
الــداخ ـل ـيــة .وه ــي م ـشــاريــع ن ـتــاج أو ام ـت ــداد لـسـيــاســاتــه
الخارجية وخصوصًا اإلقليمية ،طاملا هو يتحدث بني
الحني واآلخ ــر عــن أحــام الخالفة والسلطنة العثمانية
التي تحمل في طياتها العديد من الحسابات التاريخية،
وجميعها مع روسيا وإيــران واملنطقة العربية ،وبالذات
سوريا والعراق اللذين كانا ضمن حدود الدولة العثمانية
حتى عــام  .1918ويــراهــن البعض على مــدى استعداد
الرئيس أردوغــان للتراجع عن كل ما قام ويقوم به في
ســوريــا واملـنـطـقــة ،وبــالـتــالــي لتغيير صـفـحــات الـتــاريــخ
التركي الــذي تحدث دائمًا عن عــداء روسيا السوفياتية
واإلمبراطورية لتركيا العثمانية والجمهورية التي كانت
وال ت ــزال خـنــدق الــدفــاع األول عــن «األطـلـســي» .ويــراهــن
آخـ ـ ــرون ع ـلــى اح ـت ـم ــاالت ال ـت ـخ ـلــي ع ــن ال ـف ـكــر ال ـتــركــي
العقائدي ،العثماني منه والجمهوري ،الذي كان يرى في
إيران «الفارسية الشيعية» الخطر األكبر بعد أن أفشلت
طـهــران املـشــروع التركي فــي ســوريــا ،ومــن خاللها في
الــربـيــع الـعــربــي ال ــذي أراد لــه أردوغ ــان أن يـســاعــده على
إحياء ذكريات الخالفة العثمانية من خــال استضافة
إسطنبول أسبوعيًا لفعاليات إسالمية إقليمية ودولية
يشترك فيها املئات من اإلسالميني من مختلف أنحاء
الـعــالــم .ويبقى الــرهــان على قــوة كــل مــن بوتني وترامب
وما يملكه كل منهما للتأثير في الرئيس أردوغان الذي
ً
أثبت طيلة  16عامًا من حكمه أنه ليس سهال ،كما أنه هو
اآلخر يملك العديد من األوراق التي يمكن أن يساوم بها
بوتني وترامب ،ومن دون أن يكون واضحًا مدى تأثير
هــذه األوراق فــي واشنطن وموسكو اللتني تتنافسان
فــي ســوريــا ،وعبرها فــي املنطقة ،التي بــات واضـحــا أن
أردوغان وعبر سياساته في سوريا بات العبًا أساسيًا
ف ـي ـهــا ،ف ــي ال ـب ــداي ــة بـفـضــل أم ـيــرك ــا وب ـعــده ــا بــالـضــوء
األخضر الروسي!

