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الدفاع الرو�سية :تركيا ت�ستعد للتدخل ع�سكري ًا في �سورية ...و�أدلة جديدة حول ت�سليحها للإرهابيين

دم�شق :الجي�ش يدخل نبّل والزهراء ...وا�ستغراب ت�صريحات فابيو�س وكيري حول انت�صاراته
أك��د رئيس وف��د الجمهورية العربية السورية إل��ى «ال��ح��وار
السوري السوري» في جنيف الدكتور بشار الجعفري أن «مشغلي
وفد معارضة الرياض وهم السعودية وتركيا وقطر أصدروا إليهم
التعليمات منذ اللحظة األول��ى إلفشال اجتماع جنيف كما أفشلوا
سابقا ً اجتماع جنيف ،»2الفتا إلى أنه كانت هناك مشكلة «تتعلق
بغياب قائمة بأسماء من هم المعارضة ومن هم اإلرهابيون».
وقال الجعفري خالل مؤتمر صحافي في جنيف أمس« :ما يهمنا
كحكومة أننا أثبتنا للعالم جميعا ً انضباطنا والتزامنا وجديتنا
وإحساسنا بالمسؤولية» ،موضحا أنه «لم نجد أمامنا معارضة
بل معارضات ومجموعات متناقضة فيما بينها ومجموعات من
األشخاص الذين يأتمرون بقوى ومشغلين خارجيين».
وأضاف الجعفري« :استمعتم جميعا ً إلى ما قاله دي ميستورا
لتبرير تعليق الجولة االستكشافية األولى واألسباب التي أوردها لكم
بشأن وجود مشاكل إجرائية ...هذه الجزئية صحيحة هناك مشاكل
إجرائية فعالً .منذ اللحظة األولى ال بل حتى منذ قبل بدء مجيئنا إلى
جنيف ...وحتى قبل إرسال الدعوات إلى األطراف المعنية فكان هناك
مشاكل إجرائية كبرى تتمثل بمعرفة من هي المعارضة ومن هو
اإلرهابي وهذان األمران لم يتم تحقيقهما قبل مجيئنا إلى جنيف األمر
الذي عقد المشهد السياسي أكثر فأكثر».
وتابع الجعفري« :لكن هناك جزئية أخرى تجنب دي ميستورا
الحديث عنها بسبب دبلوماسيته المعهودة وهو الذي أمضى أكثر
من  45عاما ً يعمل في األمم المتحدة ،هذه الجزئية سياسية بطبعها.
ومفادها أن وفد الرياض قرر منذ هذا الصباح بعد وصول الخوجا
وري��اض حجاب أن ينسحب من جنيف .علم دي ميستورا باألمر
فحاول أن ينقذ المسار من خالل إعالنه تعليق الجولة».
وأضاف الجعفري« :إذا بشكل من األشكال .دي ميستورا حاول أن
ينقذ الطرف اآلخر من اإلحراج الذي سيسببه هذا الطرف لنفسه ولدي
ميستورا كي يحافظ على قيادته للعملية ولو من ناحية الشكل .هذا
الكالم توقعناه منذ مجيئنا إلى جنيف وأنا شخصيا ً قلت باألمس لدي
ميستورا وراهنته وأنا في القاعة على أن هذا ما سيحدث وقد حدث
بالضبط».
وأض��اف الجعفري« :إذا وفد الرياض جاء منذ اللحظة األولى

بقرار سعودي تركي قطري بإفشال هذه الجولة منذ اللحظة األولى
لوصولهم .بعد أن تأخروا خمسة أيام في المجيء إلى جنيف لم
يجتمعوا بالمبعوث الخاص في قصر األمم المتحدة وإنما طلبوا منه
أن يأتي إليهم مرتين في الفندق .وبدؤوا بكيل االتهامات والحديث
عن وجود أزمة إنسانية في المعضمية ومضايا ومن ثم انتقلوا إلى
الهجوم على أصدقائنا الروس والهجوم العسكري المشترك ضد
اإلرهابيين وب��دؤوا بالترويج ألضاليلهم وأكاذيبهم ولكن بشكل
مفضوح».
وأوض���ح الجعفري أن «س��وء اإلدارة م��ن قبل األم��م المتحدة
والجهات التي رتبت لهذه الجولة وسوء التصرف هذا أخذ أشكاال ً
عدة .أوال ً أنه لم يتم احترام حيثيات القرار  2254من حيث دعوة
وفود من الرياض والقاهرة وموسكو ومجموعات أخرى ويعني ذلك
طبعا ً األحزاب الوطنية التي أتت من دمشق .ومن جهة ثانية البطء
الشديد في التعامل مع هذه المكونات مما يسمى بالمعارضات إلى
حد أن ما تناهى إلينا من معلومات هو أن وفد المعارضة الداخلية
الوطنية مثالً الذي قدم من دمشق موجود في جنيف منذ ثالثة أيام
ولم يتحدث معه أحد ولم يعطوه دخول األمم المتحدة ولم يعطوه
غرفة على قدم المساواة مع وفد الرياض».
من جهته ،قال وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف إن
الحوار هو الحل الوحيد إلنهاء األزمة السورية.
وفي كلمته أمام المؤتمر الدولي للمانحين دعما ً للشعب السوري
في لندن اعتبر ظريف أمس أن الخيار السياسي هو السبيل الوحيد
لتسوية األزم��ة السورية وال��ذي يتأتى من خالل الحوار السوري
السوري.
وقال إن دور القوى والالعبين األجانب يكمن في تسهيل وتوفير
األرض��ي��ة إلج���راء ال��ح��وار ال��س��وري ال��س��وري ،ال ف��رض الشروط
المسبقة.
وأضاف ظريف« :لقد انقضت  5سنوات من التراجيديا اإلنسانية
في سورية من دون التوصل إلى سبيل للحل ونحن مازلنا نشاهد
تفاقم عواقب ذلك يوما ً بعد يوم ،من قتل وجرح عشرات آالف البشر
وتشريد الماليين في داخ��ل سورية وخارجها واستمرار الدمار
والمجازر البربرية التي تجرح ضمير البشرية جمعاء.

وتابع قائالً :لقد أكدنا منذ البداية أن السبيل الوحيد للخروج من
األزمة السورية هو الحل السياسي عبر قناة الحوار السوري السوري
كما أكدنا دوما ً على دور القوى والالعبين األجانب في تسهيل وتوفير
األرضية لهذا الحوار ال أن يسعوا إل��ى إم�لاء شروطهم على هذا
الحوار.
وكان وزيرا الخارجية الروسي سيرغي الفروف واألميركي جون

كيري ،بحثا موضوع تعليق المحادثات بين الحكومة والمعارضة
السورية في جنيف.
وأفادت وزارة الخارجة الروسية في بيان أصدرته بأن الفروف أعرب
في مكالمة هاتفية مع كيري عن قلقه من طرح المعارضة السورية في
جنيف شروطا ً غير مقبولة للتباحث مع وفد الحكومة السورية.
(التتمة ص)14

القوات العراقية تعتزم �إن�شاء جدار حول العا�صمة لمنع ت�سلل «داع�ش»
«الوطنية االردنية» لإ�سقاط اتفاقية الغاز:
و�أميركا تر�سل  370جندي ًا �إ�ضافي ًا
البدائل عديدة ومتوفرة
دعت �إلى الر�ضوخ للإرادة ال�شعبية والنيابية الراف�ضة

أعلن البنتاغون زي��ادة عدد القوات األميركية
العاملة في العراق إلى  3870عسكريا ،لتعزيز
مهام التدريب وتقديم المشورة واإلرش��اد للقوات
العراقية.
وكان آخر رقم أعلن عنه البنتاغون لعدد جنوده
في العراق هو  3500جندي ،ما يعني أن الواليات
المتحدة أرسلت  370جنديا ً إضافيا ً إلى هذا البلد.
وتنحصر مهام هؤالء العسكريين في التدريب
وتقديم المشورة والمساعدة ،ولكنهم ال يشاركون
مباشرة في المعارك ضد التنظيمات اإلرهابية.
ويأتي اإلعالن عن هذه الزيادة بعد قرار اإلدارة
األميركية في الخريف الفائت القاضي بتعزيز
عملياتها الخاصة في العراق وسورية.
وحاليا ً ينتشر في شمال سورية ما يصل إلى
 50عنصرا ً من القوات الخاصة األميركية ،مهمتهم
التنسيق بين التحالف الدولي الذي تقوده بالدهم
ضد تنظيم «داعش» وفصائل المعارضة المسلحة،
والتحضير لهجوم محتمل على الرقة ،معقل التنظيم
في سورية.
وهؤالء الجنود بحاجة إلى اسناد من عسكريين
آخرين هم حاليا منتشرون في العراق ،كما أفاد
مسؤولون أميركيون.
من جهة أخرى ،نشرت واشنطن في شمال العراق
في األسابيع األخ��ي��رة وح��دة جديدة من القوات
الخاصة للمشاركة في الغارات الرامية إلى اعتقال
أو قتل قادة في تنظيم «داعش» .ويصل عدد أفراد
هذه القوات الخاصة والجنود الذين يؤازرونهم إلى
 200جندي ،بحسب مسؤولين أميركيين.
ومن المرجح أن تواصل واشنطن إرسال مزيد من
الجنود إلى العراق ،علما ً بأن العدد الفعلي لجنودها
المنتشرين في هذا البلد يزيد «ببضع مئات» عن

عمان ــ البناء

سقف الـ 3870جندياً ،ذلك أن الجندي الذي يخدم
لفترة تقل عن  120يوما ً ال يتم احتسابه ضمن هذا
التعداد ،بحسب البنتاغون.
ميدانياً ،أعلن في العراق أمس دخول قوات جهاز
مكافحة اإلره��اب الى مركز السجارية شرق مدينة
الرمادي ،وعن تمكن تلك القوات العراقية من قتل 17
عنصرا ً من «داعش».
وقال قائد العمليات الخاصة الثالثة التابعة
لجهاز مكافحة اإلرهاب اللواء الركن سامي كاظم
العارضي ،إن «ق��وات الجهاز تمكنت اليوم ،من
الدخول الى مركز منطقة السجارية الواقعة شرق

مدينة ال��رم��ادي» ،مشيرا ً إلى أنها «اشتبكت مع
عناصر داع��ش وتمكنت من قتل  17عنصرا ً من
التنظيم».
وأضاف العارضي أن طيران التحالف الدولي
والطيران العراقي «عالجا عددا ً من األهداف وأوكار
التنظيم بالمنطقة» ،مشيرا ً ال��ى أن السجارية
بدت خالية من األهالي الذين تجمعوا في منطقة
«جويبة».
يذكر أن رئيس مجلس قضاء الخالدية بمحافظة
األنبار علي داود أعلن في  30كانون الثاني ،2016
(التتمة ص)14

ال�سعودية ترتكب مجازر وح�شية بحق اليمنيين وتتكبد ميداني ًا

تقدم «القاعدة» في مناطق �سيطرة هادي
هل يعجل في الحلّ ال�سيا�سي؟
بعد مضي ساعات على مقتل جالل
بلعيدي ،القيادي الكبير في تنظيم
«داع��ش» ،سيطرت عناصر إرهابية
على مدينة زنجبار ،عاصمة محافظة
أبين ،ومسقط رأس الرئيس المستقيل
اليمني عبد ربه منصور هادي
مقتل بلعيدي ،ال��ذي انشق عن
ال��ق��اع��دة وب��اي��ع «داع����ش» ،بغارة
لطائرة أميركية من دون طيار ،لن
يغير م��ن حقيقة ال��وج��ود ال��ق��وي
لعناصر «القاعدة» و«داع���ش» في
أكثر من محافظة يمنية ،وال يعني
انهيار هذين التنظيمين اإلرهابيين؛
ألن مقتل زعيم «القاعدة» في اليمن
أبي بصير ،وأهم قيادات الصف األول
في التنظيم ،لم تحل دون سيطرة
التنظيم ع��ل��ى ع��اص��م��ة محافظة
حضرموت منذ تسعة أشهر ،كما لم
تمنع هذه العناصر من الظهور في
ع��دن ،وتنفيذ عمليات اغتيال شبه
يومية ،وهجمات انتحارية طالت
القصر الرئاسي ،كان آخرها هجوم
ال��ب��ارح��ة على م��دي��ر أم��ن محافظة
لحج.

ميدانياً ،ارتكب العدوان السعودي
م��ج��ازر وح��ش��ي��ة ب��ح��ق المدنيين
اليمنيين جلهم من النساء واالطفال
في محافظات عدة ،كان أفظعها في
ع��م��ران وتعز وص��ع��دة ،لكنه تكبد
ميدانيا ً العشرات من مرتزقته وفرار
م��ا تبقى منهم إث��ر عمليات نوعية
ن��ف��ذه��ا ال��ج��ي��ش اليمني وال��ل��ج��ان
الثورية في مأرب وجيزان.
وأك���د م��ص��در يمني س��ق��وط أكثر

من  60شخصا ً بين شهيد وجريح
بقصف سعودي لمصنع اسمنت في
عمران وأكثر من  40شهيدا ً بغارة
سعودية على األحياء السكنية في
مديرية كتاف بصعدة.
وأدت ال��غ��ارات السعودية على
منطقة ض��ب��وع��ة ف��ي ص��ن��ع��اء ال��ى
استشهاد  8مواطنين من أسرة واحدة
بينهم نساء وأطفال.
(التتمة ص)14

مواجهات بين الجي�ش
الليبي وحركة
تحرير ال�سودان
اندلعت مواجهات مسلحة بمنطقة
بوزريق التي تبعد  200كليومتر شمال
مدينة الكفرة جنوب شرقي ليبيا ،بين
قوات الجيش الليبي وجماعة «حركة
تحرير السودان».
وأك���د م��س��ؤول المكتب اإلع�لام��ي
بالمجلس البلدي للكفرة مصطفى
لوجلي حدوث المواجهات ،مشيرا ً إلى
أن مجموعة ُمسلحة تابعة للمعارضة
السودانية ومعروفة بـ «حركة تحرير
السودان» دخلت إلى األراضي الليبية
وقطعت الطريق ل ُمدة أكثر من أربعة
أشهر ُمتتالية ،باإلضافة لقيامها
بخروقات أمنية عدة ،من خطف للمارة
ونهب وقتل.
وأض��اف لوجلي أن «كتيبة ُسبل
السالم» أبلغت القيادة العامة للقوات
الليبية التي أعطت تعليماتها بالهجوم
ع��ل��ى ه���ذه المجموعة باستخدام
ال ُمقاتالت الحربية والطيران العمودي
التابع لسالح الجو الليبي ،واستمرت
المواجهات ساعات عدة.
وتابع أن المواجهات أسفرت عن
س��ق��وط س��ت��ة ج��رح��ى م��ن الجيش
الليبي ،بينهم اثنان حالتهما متوسطة،
ومقتل ما يُقارب  20شخصا ً من حركة
تحرير السودان ،باإلضافة إلى اعتقال
ستة آخرين.

أكدت الحملة الوطنية األردنية إلسقاط اتفاقية الغاز
مع الكيان الصهيوني ،في تصريح صحافي مجدداً ،وجود
بدائل عديدة ،لالتفاقية ،ورغم توفر البدائل تص ّر الحكومة
األردنية على استيراد الغاز من العدو الصهيوني.
ودع��ت الحملة الحكومة األردن��ي��ة ال��رض��وخ ل�لإرادة
الشعبية والنيابية الرافضة لهذه الصفقة ،واالنحياز إلى
مصالح األردن االستراتيجية العليا ،وأمن المواطنين،
وإل��ى اإلع�لان ف��ورا ً عن إلغاء رسالة النوايا الموقعة
الستيراد الغاز من العدو الصهيوني.
ووث��ق��ت الحملة للبدائل س��واء على صعيد الطاقة
المستدامة (الشمس وال��ري��اح) أو على صعيد الصخر
الزيتي أو ميناء الغاز المسال أو حقل الريشة ،فضالً عن
االنخفاض الكبير في أسعار الطاقة .بل وتح ّول األردن إلى
تصدير الغاز الفائض من ميناء الغاز المسال.
واعتبرت الحملة استيراد الغاز من العدو الصهيوني
خيار ساقط أخالقيا ً وسياسيا ً واقتصادياً ،وه��و أمر
تثبته التصريحات الحكومية ذاتها التي كانت تتباكى
سابقا ً حول «عدم وجود بدائل»ُ ،مضللة بذلك المواطنين؛
وتساءلت الحملة عن سبب إص��رار الحكومة على عدم
إعالن إلغاء رسالة النوايا الموقعة مع العدو الصهيوني،
حيث تشكل تهديدا ً كبيرا ً ألمن الطاقة في األردن ،وإخضاعا ً
للمواطنين األردنيين البتزاز الكيان ال��ذي ستصبح له
اليد العليا األساسية فيما يتعلق بالكهرباء ،فضالً عن أن
الـ  15مليار دوالر (قيمة الصفقة إن تمت) ستشكل دعما ً
هائالً لإلرهاب الصهيوني ،ولحروب كيانه العدوانية
والتوسعية ،واستيطانه ،واقتصاده.

وأوضحت الحملة أن مزرعة للرياح افتتحت مؤخرا ً
في الطفيلة لتوليد الطاقة الكهربائية ،يوم  17كانون أول
 ،2015تضاف إلى مشاريع طاقة الرياح األخرى العاملة
أو المستقبلية في األردن.
ونقلت الحملة عن رئيس لجنة الطاقة في مجلس
النواب في  7كانون ثاني  ،2016تصريحه بأن «كمية
انتاج الغاز في حقل الريشة ارتفع إلى  17مليون قدم
مكعب يومياً ،بعد أن عادت شركة البترول الوطنية إلى
عملها بهذا الحقل» .وفي حال توفر اإلمكانات المادية
والفنية ،فإن «هناك احتمالية كبيرة لرفع كمية االنتاج إلى
 150مليون قدم مكعب يومياً».
وش��ددت الحملة على أن كل ما سبق يثبت صحة
ما كانت قد أعلنته في البداية بتوفر البدائل وأن على
الحكومة أن توظف المليارات من أموال دافعي الضرائب
لتعزيز أمن الطاقة في األردن ،وإنشاء مشاريع الطاقة
الوطنية ،وخلق فرص العمل (من خاللها) للمواطنين،
بدال ً من أن تدعم بها اإلرهاب الصهيوني .بل وتثبت هذه
الحقائق أن األردن حاليا ً
ٍ
مكتف في ما يتعلّق بالطاقة،
بل ويصدّر الفائض ،وليس له أي حاجة أو مصلحة
باستيراد الغاز من العدو.
وأكدت الحملة أن استيراد الغاز من العدو الصهيوني
خيار ساقط أخالقيا ً وسياسيا ً واقتصادياً ،وهو أمر تثبته
التصريحات الحكومية ذاتها التي كانت تتباكى سابقا ً
حول «عدم وجود بدائل»ُ ،مضللة بذلك المواطنين؛ فلماذا
تصر الحكومة على عدم إعالن إلغاء رسالة النوايا الموقعة
مع العدو الصهيوني ،وهي التي تشكل تهديدا ً كبيرا ً ألمن
الطاقة في األردن ،وإخضاعا ً للمواطنين األردنيين البتزاز
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البرلمان الأوروبي يدعو البحرين
�إلى �إلغاء عقوبة الإعدام عن رم�ضان
دع��ا البرلمان األوروب���ي في قرار
م��ش��ت��رك ص���در أم���س «ال��ح��ك��وم��ة
البحرينية وبشكل خاص الملك حمد
بن سلمان آل خليفة إلى إصدار عفو
ملكي عن محمد رمضان أو تخفيف
عقوبته» معربا ً عن «قلقه وخيبة
أمله من عودة البحرين إلى ممارسة
عقوبة اإلع���دام» داع��ي�ا ً إل��ى «إع��ادة
حظر عقوبة اإلعدام في مرحلة أولى
تمهيدا ً إللغائها».
وبحسب موقع «م��رآة البحرين»
فقد دان البرلمان األوروب���ي بشكل
حازم «االستخدام المستمر لل ّتعذيب
وغ���ي���ره م���ن ض�����روب ال��م��ع��ام��ل��ة
السجناء
الالإنسانية والقاسية بحق ّ
على يد قوات األمن» ،معربا ً عن قلقه
�س�لام��ة الجسدية
ال��ب��ال��غ ب��ش��أن ال� ّ
للسجناء.
وال ّنفسية ّ
وأع��رب البرلمان األوروب��ي أيضا ً
عن قلقه من «قوانين مكافحة اإلرهاب
في البحرين ،لمعاقبة المعتقدات
�س��ي��اس��ي��ة وم��ن��ع
وال���ق���ن���اع���ات ال� ّ
المواطنين م��ن ممارسة نشاطات
س��ي��اس��ي��ة» ،م��ش��ددا ً على ض��رورة
«ض��م��ان أن المدافعين ع��ن حقوق
�س��م��اح لهم
اإلن��س��ان محميون وال� ّ
بمواصلة عملهم من دون عوائق أو

تخويف أو مضايقات».
«ال��س��ل��ط��ات المختصة
ودع����ا
ّ
إل���ى إج����راء تحقيق ف���وري ون��زي��ه
بشأن ادع��اءات ال ّتعذيب ،ومالحقة
ال ُم َتهمين بارتكاب ال ّتعذيب ،وإلغاء
كل اإلدانات ال ُمس َتنِدة إلى اعترافات
تم الحصول عليها أثناء ال ّتعذيب».
وق��د و ّق��ع على القرار  129نائبا ً
في البرلمان األوروب��ي ،كان أبرزهم
مارييت تشاكي وآن غوميز.
إل���ى ذل���ك ،أرس��ل��ت ّ 16
منظمة

حقوقية خطابا ً للدول األعضاء في
مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم
المتحدة ،بشأن ت��ط��ورات الوضع
الحقوقي في البحرين ،قبل انعقاد
ال���دورة المقبلة للمجلس بجنيف،
أكدت خالله استمرار «التعدي على
حرية ال���رأي والتجمع والمعتقد،
انتهاك حقوق المدافعين عن حقوق
اإلن��س��ان والنشطاء السياسيّين،
ممارسات التعذيب ،عقوبة اإلعدام،
وإسقاط الجنسيّة».

همزة و�صل
�أردوغان...
والدماء الكردية
نظام مارديني
عشيّة الذكرى السادسة
عشرة العتقال زعيم حزب
العمال الكردستاني عبد الله
أوج�ل�ان ،تتسارع األح��داث
ك��ك��رة ال��ث��ل��ج ،و ُي��س��ت��ب��اح
ال��دم الكردي كما في مدينة
س���ي���زري (ج���ن���وب ش���رق)
م� ّ
�ؤخ��راً ،على م��رأى ومسمع
العالم «الحر» كما يدّعي.
أدّت هذه الدماء إلى تح ّول
حا ّد في موقف أكراد تركيا،
وه���و م���ا وج���د ص����داه منذ
فترة في دعوة جميل بايك،
أح��د أه��م القادة الميدانيين
الكردستانيين ،ك��رد تركيا
إل��ى حمل ال��س�لاح «دف��اع �ا ً
عن النفس»! ،كما في دعوة
نظيره السياسي ،وعضو
ال��ب��رل��م��ان ،ص�ل�اح ال��دي��ن
دم��رط��اش إل���ى االس��ت��ع��داد
لتحقيق «األمن الذاتي».
ن��ع��م ،ل��م ت��ل� َ
�ق الدعوتان
ال �لّ��ت��ان أطلقهما أوج�ل�ان،
ف���ي  2013و 2015على
التوالي ،لحزبه إلى التخلّي
عن السالح واالن��خ��راط في
الحياة السياسية ،ص��دىً
عند آل طغرل لخفض ف ّوهات
ب��ن��ادق الجيش التركي من
أمام صدور األكراد ،وال يمكن
ه��ن��ا ق����راءة ر ّد ف��ع��ل ح��زب
العمال في التصعيد المفاجئ
بأنه «فورة دم» أو ردّة فعل
غير محسوبة بعد سلسلة
ال��م��ج��ازر .فقد واج���ه حزب
أوجالن ،بجناحيه السياسي
والعسكري ،مواقف أصعب
ب��ب��رودة أع��ص��اب و«ضبط
نفس» يُحسد عليهما.
مشكلة الرئيس التركي
رجب طيب أردوغ��ان ،أنّ ك ّل
أوراقه باتت مكشوفة داخل
تركيا وخ��ارج��ه��ا .فالحرب
ال��ت��ي زع��م أن��ه يش ّنها ض ّد
اإلره��اب تح ّولت إل��ى حرب
ض��� ّد ق��واع��د ح���زب العمال
الكردستاني في جبال قنديز
شمال العراق كما حصل في
«زاخو» أمس ،كما وض ّد أكراد
سورية ...ليس هذا فقط ،بل
وع��ل��ى ال��ح��زب السياسي
الذي يم ّثل أكراد تركيا داخل
البرلمان التركي ،أي «حزب
ال��ش��ع��وب ال��دي��م��ق��راط��ي»،
��ص زع��ي��م��ه ص�لاح
وب���األخ� ّ
الدين دمرطاش.
ه��ذه ال��ح��رب على أك��راد
تركيا تتكامل م��ع الحرب
التي يش ّنها أردوغ���ان ض ّد
أكراد سورية الذين أجرموا،
م��ن وج��ه��ة نظر أردوغ����ان،
ألن��ه��م واج���ه���وا «داع����ش».
وق���د ك��ش��ف أردوغ������ان في
ت��ص��ري��ح��ات ،وم��ن دون أن
يدري ،عن خيوط عالقته مع
«داع��ش» وكيف أ ّن��ه تعاون
م��ع ه��ذا التنظيم اإلره��اب��ي
أل ّن��ه ك��ان يقف حجر عثرة
أم��ام بطوالت أك��راد سورية
في كوباني ورأس العين.
س��ي��ظ� ّل أردوغ�����ان أسير
قناعتين :األول��ى ،أنّ العدو
األول والحقيقي لتركيا هو
ح��زب العمال الكردستاني
التركي وحلفاؤه من فصائل
اليسار التركي وليس تنظيم
«داع��ش» .والثانية ،أنّ أيّ
إض��ع��اف ل��ـ «داع�����ش» هو
ب��ال��ض��رورة ت��ع��زي��ز للقوة
الكردية في الداخل ،لذلك ظ ّل
أردوغ��ان حريصا ً على عدم
المشاركة ف��ي ال��ح��رب ض ّد
«داعش».
إنّ انتقال الحرب إلى داخل
تركيا يُعتبر التحدّي األكبر
ال��ذي يواجه أردوغ���ان اآلن
بالتزامن مع هاجس الرعب
الذي ينتابه من تنامي الكرد،
خ��ص��وص�ا ً م��ع ب��دء ارت��ف��اع
حظوظهم في أي انتخابات،
حتى أنّ صحافيا ً إسالميا ً
م��ع��ارض �ا ً ألردوغ�����ان علّق
ساخرا ً من أجواء ال ّرعب هذه
بالقول «إنه كيوم البربارة
األميركي»!
إنّ ما يجري في تركيا بات
أشبه بلعبة «ج�� ّر الحبل»
ألزم����ات ق��د ت��ض��ع ال��دول��ة
وم��ؤس��س��ات��ه��ا ع��ن��د عتبات
أزمات معقدة ،أبرزها الحرب
األهلية .وال��ره��ان الطائفي
ال يشبه الرهان السياسي،
وربما سيكون خيارا ً خطيرا ً
لسياسات ق��د ُتفضي إلى
المزيد من األزمات والحروب،
وه��و م��ا تسير إل��ي��ه تركيا
اآلن.

