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«داع�ش» ي�ص ّعد �إرهابه ...و�أردوغان يلين!

رو�سيا وهدف الحرب على «الن�صرة»

11

*

} عامر نعيم الياس

نشرت صحيفة «واشنطن بوست» األميركية قبل أيام ،تقريرا ً عن
اقتراح رفعه الجانب األميركي إلى روسيا يشير إلى إمكانية التعاون
العسكري بين الدولتين في سورية .هذا التعاون ارتكز على نقطتين
رئيسيتين :رأس «ال��ن��ص��رة» مقابل تحييد المجموعات المسلّحة
المرتبطة بالغرب عن االستهداف العسكري للجيش السوري والقوات
الرديفة .والثانية ،التحديد الجغرافي لمناطق تواجد المجموعات غير
المستهدفة.
من الواضح أن التعاون األميركي ـ الروسي الناشئ في سورية،
المترافق مع خطوات تقارب إقليمي محورها موسكو ،لضمان أكبر
توجها ً جديدا ً في إدارة
قدر من التنسيق في الميدان السوري ،تعكس ّ
التوجه ال يبتعد عن وجهة النظر الروسية التي
الحرب السورية .هذا
ّ
تقول بضرورة توازي المسارات السياسية والعسكرية ،والتركيز
في الدرجة األولى على مناطق تواجد «داعش» و«النصرة» باعتبارهما
القوة الضاربة في سورية ورأس الحربة في المجموعات المناوئة
للدولة السورية.
يعود أحد أسباب االستدارة األميركية في سورية إلى تصفية ما
يسمى «جيش سورية الجديد» في البوكمال من جانب تنظيم «داعش»،
وانتقال «النصرة» إلى الهجوم في إدلب وتصفيتها ما يس ّمى «جيش
التحرير» في كفرنبّل وعدد من القرى المحيطة بها .وهو ما يستلزم
مقارب ًة أكثر واقعية للميدان السوري تنطلق من ضرورة إقامة مناطق
ع��ازل��ة غير مباشرة ب��االت��ف��اق م��ع موسكو ،ت��ك��ون بمثابة انعكاس
على األرض للنفوذ األميركي ال��ذي تتم تصفيته في كل م��رة يراد
للمجموعات المد ّربة أميركيا ً أن تنزل مباشرة إلى األرض .هذا حدث
مؤخرا ً مع «جيش سورية الجديد» ،وقبله مع «الفرقة  ،»13كما حصل
مع مجموعة «جمال معروف» وغيرها من المجموعات األخرى تحت
مس ّمى «الجيش الح ّر» .لكن هل يملك التعاون الروسي األميركي في
سورية حظوظاً؟ وماذا عن سلبيات التعاون؟
اإلجابة عن ه��ذا السؤال مع ّقدة إل��ى درج��ة كبيرة .فقبل الخوض
فيه يبرز تساؤل ال يقل أهمية ،وهو :من هو بديل «النصرة» بالنسبة
إلى الغرب واإلقليم؟ وهل تقبل المجموعات األخ��رى المتحالفة مع
«النصرة» على امتداد الجغرافيا السورية باالنفصال عنها ،خصوصا ً
«ج��ي��ش اإلس��ل�ام» وح��رك��ة «أح����رار ال��ش��ام»؟ م��ا ه��و مصير القاعدة
المقاتلة التي تؤلف الكيانات التي ي��راد لها تسمية «معتدلة»؟ هل
تحارب «النصرة»؟
��س��ر ال��ج��ن��وح ال��روس��ي إل���ى تبني ال��ت��ع��اون مع
ف
��
ي
رب��م��ا م��ا س��ب��ق
ّ
ّ
بغض النظر عن النتائج بعيدة المدى ،ومن دون
واشنطن في سورية
مناقشة مصير المناطق التي سيتم تحريرها من «النصرة» والتي
تشكل هاجسا ً يسمى «المناطق اآلمنة غير المباشرة» .ربما األولوية
تبقى إلخراج «النصرة» من إدلب ،ثم عزلها عن المجموعات المسلحة
األخرى ،وتخليص الدولة السورية من عبء التنظيمين «القاعديين»
اللذين يسيطران على أكثر من  80في المئة من مجموع األراضي
الواقعة خ��ارج سيطرة ال��دول��ة .فيما يتم تأجيل البت ف��ي المسائل
األخ��رى إل��ى ما بعد تكريس الحرب على «النصرة» كما تم تكريس
الحرب على «داعش».
«النصرة» ن��واة التقدم الميداني المضاد للجيش السوري ،وهي
أي بديل لها ف��ي األرض السورية،
تعمل كما «داع���ش» على سحق ّ
من أجل ضمان عدم إخراجها من المعادلتين الدولية واإلقليمية على
األرض السورية .وه��و ما عكسه الهجوم المعاكس في منبج على
األك���راد ،وت��ح�� ّرك «النصرة» في درع��ا وإدل��ب ال��ذي يعزّز سيناريو
إمكانية االتفاق حول «النصرة» بين موسكو وواشنطن.
األثمان غالية في المعادلة السورية الناشئة ،والتي تتغيّر فيها
المعطيات على ال����دوام .فيما ال��ص��راع على المستوى بعيد المدى
مستمر ،وإن اختلفت أول��وي��ات ال��ع��داء لهذا الطرف وذاك بين فترة
وأخرى.
*كاتب ومترجم سوري

ف��ي وق���تٍ يص ّعد تنظيم «داع���ش» اإلره��اب��ي عملياته الوحشية في
ك�� ّل مكان ،من تركيا إل��ى ال��ع��راق إل��ى س��وري��ة ،ح��اص��دا ً مئات الضحايا
واألرواح ،ومستخدما ً تكتيكات تفجيرية انتحارية جديدة ،تظهر لدى
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،بوادر لين في التعاطي مع الملفات
الساخنة ،ال سيما الحرب على سورية.
في سياق الحديث عن إرهاب «داع��ش» ،نشرت صحيفة «إندبندنت»
البريطانية ت��ق��ري��را ً ويستعرِض آخ��ر هجمات الجهاديين المسلحين
ف��ي أن��ح��اء ال��ع��ال��م ،ور ّد الفعل الفاتر م��ن المجتمع ال��دول��ي تجاه أسوأ
أسبوع واحد ،ن ّفذت
هجمة ن ّفذها «داع��ش» في األسابيع األخيرة .ففي
ٍ
الجماعات اإلرهابية ثالث هجمات ُكبرى في ِبقاع مختلفة من العالم.
أولّها كان الثالثاء الماضي ،حين هاجم ثالثة مسلّحين مطار أتاتورك
الدولي في تركيا ،ث ّم جاء الدور على دكا ،العاصمة البنغالدشية .حيث

«�إندبندنت» :تفجير الكرادة� ..أب�شع هجمات «داع�ش»
منذ االحتالل األميركي للعراق في عام  ،2003لم تتو ّقف النزاعات الطائفية،
صحيح أن
وهجمات «القاعدة» ،واآلن فظاعات «داعش» عن تمزيق العراق.
ٌ
الجيش العراقي حقق عددا ً من االنتصارات على التنظيم مؤخراً ،من ضمنها
استعادة مدينة الفلوجة ،لكن «داعش» لم يتوان عن ارتكاب فظائعه ض ّد شعب
العراق .وال يبدو أن التفجير المر ّوع الذي وقع األحد الماضي سيكون األخير.
لكن يبدو أن المجتمع الدولي قد اعتاد العُ نف في بغداد منذ أم ٍد بعيد.
يستع ِرض تقرير نشرته صحيفة «إندبندنت» البريطانية آخر هجمات
الجهاديين المسلحين في أنحاء العالم ،ور ّد الفعل الفاتر من المجتمع الدولي
تجاه أسوأ هجمة ن ّفذها «داعش» في األسابيع األخيرة.
أسبوع واحد ،ن ّفذت الجماعات الجهادية ثالث هجمات ُكبرى في ِبقاع
في
ٍ
مختلفة من العالم .أو ّلها كان الثالثاء الماضي ،حين هاجم ثالثة مسلّحين مطار
أتاتورك الدولي في تركيا ،مطلقين الرصاص على عد ٍد من الركاب والموظفين،
ليفجروا أحزمتهم الناسفة بعد ذلكُ .قتل  45شخصا ً في الهجوم ،وسط فزع
المحصنة في الشرق األوسط
عالمي إزاء هذا االختراق ألحد أكثر المطارات
ّ
وأوروبا.
ث ّم جاء الدور على دكا ،العاصمة البنغالدشية .احت ّل مسلحون مطعما ً في
أحد أحياء المدينة ،محتجزين عددا ً من الرهائن .انتهى األمر باقتحام السلطات
للمكان ،ومقتل  20من الرهائن على يد المسلحين ،غالبيتهم مواطنون إيطاليون
ويابانيون ،ومنهم طالب أميركيون .أعرب عدد من الخبراء األمنيين عن قلقهم
ّ
التوغل «الداعشي» ،واالنتشار خارج الشرق األوسط ،ليضع األجانب في
من
خط ٍر داهم في كل أنحاء العالم اإلسالمي.
لكن الهجوم على بغداد ،يُع ّد أعنف هجو ٍم تشهده المدينة منذ أسابيع .في
ساعات الصباح الباكر من يوم األحد ،انفجرت سيارة مفخخة وسط حشد من
العراقيين في حي الكرادة التجاري المزدحم ،مخلّفة عددا ً صادما ً من الضحايا:
 121قتيالً ،من ضمنهم عدد من األطفال( .ارتفع العدد إلى  213بعد نشر
التقرير) .المنطقة غالبية سكانها من الشيعة ،وهو ما يجعلها هدفا ً محتمالً
للجماعات الس ّنية المتط ّرفة ،وعلى رأسها «داعش».
لكن ر ّد الفعل الدولي على الهجوم لم َ
يرق إلى سابقيه في تركيا وبنغالدش.
اعتاد العالم ،وفقا ً للتقرير ،تفجيرات السيارات المفخخة في بغداد ،حتى لم يعد
األمر يستثير تغيير الصور الشخصية على موقع «فايسبوك» ،أو كتابة تقارير
للصفحات األولى في الجرائد الغربية ،تنعى الضحايا ،وتستعرض قصصهم
التي وضع التفجير نهايتها المؤلمة.
ينقل التقرير عن « »BBCخطا ً زمنيا ً للهجمات اإلرهابية المرتبطة بتنظيم
«داعش» في  :2016في  28شباط ،تفجيران في أحد أسواق مدينة الصدر ،راح
ضحيتهما  70عراقياً .وفي  6آذار ،انفجرت ناقلة وقود عند نقطة تفتيش قرب
مدينة الحلة ،لتحصد  47نفساً .أ ّما أيار ،فقد شهد عددا ً من التفجيرات في مدن
السماوة ،والصدر ،وعدد من المدن الشيعية األخرى.

تقرير
�سيوول �ستوافق ب�ضغط من وا�شنطن على ن�صب الدرع ال�صاروخية

اح��ت�� ّل مسلحون مطعما ً ف��ي أح��د أح��ي��اء المدينة ،محتجزين ع���ددا ً من
الرهائن .انتهى األمر باقتحام السلطات للمكان ،ومقتل  20من الرهائن
على يد المسلحين ،غالبيتهم مواطنون إيطاليون ويابانيون ،ومنهم
ط�لاب أميركيون .لكن الهجوم على ب��غ��دادُ ،يع ّد أعنف هجو ٍم تشهده
المدينة منذ أسابيع .في ساعات الصباح الباكر من يوم األحد ،انفجرت
س��ي��ارة مفخخة وس��ط حشد م��ن العراقيين ف��ي ح��ي ال��ك��رادة التجاري
المزدحم ،مخلّفة عددا ً صادما ً من الضحايا 213 :قتيالً ،من ضمنهم
عدد من األطفال.
إل��ى ذل��ك ،تناولت صحيفة «كومرسانت» الروسية محاربة القوات
العراقية ل��ـ«داع��ش» ،م��ؤك��دة أن إح��راز النجاح ف��ي ذل��ك يرتبط بدرجة
كبيرة بالقدرة على مواجهة التكتيك الجديد للتنظيم .ونقلت الصحيفة
ع��ن خ��ب��راء ،أن ن��ج��اح العملية م��ره��ون ب��م��دى تم ّكن ال��ق��وات العراقية

ينصب الغضب الشعبي تجاه «المتآمرين
في أعقاب انفجار الكرادة ،لم
ّ
األجانب» ،أو حتى المسلحين اإلرهابيين ،إن ّما على الحكومة في بغداد ،التي
فشلت في إرساء األمن في العراق .وينقل التقرير عن أحد س ّكان الكرادة قوله:
«ليلة البارحة ،كان الشارع نابضا ً بالحياة .واآلن ،رائحة الموت تمأل المكان
بأسره».

«كومر�سانت»:
«داع�ش» �أع ّد انتحاريين نخبويين!
تناولت صحيفة «كومرسانت» الروسية محاربة القوات العراقية لـ«داعش»،
مؤكدة أن إحراز النجاح في ذلك يرتبط بدرجة كبيرة بالقدرة على مواجهة
التكتيك الجديد للتنظيم.
وجاء في المقال :أعلنت القوات العراقية ،يوم  ،2016/7/03عن تحرير
ثالث قرى في محافظة نينوى ،التي تقع جنوب شرق مدينة الموصل ،وتع ُّد
المعقل الرئيس لـ«داعش» في العراق.
ويرى الخبراء في هذا ،بداية للهجوم على المدينة وتحريرها .غير أن نجاح
العملية مرهون بمدى تمكن القوات العراقية الخاصة ،التي تع ّد القوة الضاربة
في الجيش العراقي ،من كشف ومواجهة االنتحاريين «االنغماسيين» ،الذين
يفجرون أنفسهم وسط الجنود العراقيين ،والذين لم تتمكن هذه القوات من
ّ
إبطال تكتيكهم هذا في العراق أو في سورية.
هذا التكتيك لم يفشل حتى اآلن ،وقد بدأ تنظيم «داعش» ير ّكز على استخدامه
منذ بدء انضمام األجانب إلى صفوفه ،خصوصا ً القادمين من بلدان الخليج
العربي ورابطة الدول المستقلة .وقد استخدم التنظيم هذا التكتيك خالل عملية
تحرير الفلوجة ،وأدّى إلى وقوع خسائر بشرية كبيرة في صفوف القوات
المسلحة العراقية .وأصبح من المؤكد اآلن أن التنظيم يُع ُّد مجموعات من هؤالء
االنتحاريين النخبويين وفق منظومة خاصة ،ال سيما أنهم كانوا هم السبب في
إطالة معارك تحرير الفلوجة أكثر مما كان مق ّرراً.
كما أن «داعش» استخدم هذا التكتيك في مطلع كانون الثاني الماضي في
فجر انتحاريون أمام بوابة معسكر «سبايكر»
معارك تحرير تكريت؛ حيث ّ
سيارتين وثالثة أحزمة ناسفة ،ما تسبب في مقتل  12من أفراد قوات األمن
العراقية.
وهذه المشكلة بالذات بدأت تالحَ ظ في سورية؛ حيث هاجم اإلرهابيون،
في النصف الثاني من حزيران الماضي ،القوات السورية في غرب مدينة الرقة
باستخدام الدبابات والمدفعية والسيارات المدرعة المفخخة واالنتحاريين
«االنغماسيين» ،الذين يتمكنون عمليا ً من اختراق الخطوط الدفاعية للخصم ،ثم
يفجرون أنفسهم وراءها .إذ انطلقت الجرافات والشاحنات والجرارات المفخخة
نحو مواقع القوات السورية بأقصى سرعتها ،وانفجرت بحيث تطايرت قطعها
إلى مئات األمتار ،ما اضطر القوات السورية وحلفاءها إلى االنسحاب من
مواقعها إلى خارج حدود محافظة الرقة.
و«االنغماسيون» ،فصيل يتشكل ليس فقط من المتشدّدين والمفرطين في
يفجرون أنفسهم عند اقترابهم من
تعصبهم ،بل من المد َّربين تدريبا ً عالياً .وهم ّ
العدو ،بهدف إيقاع أكبر عدد من الضحايا البشرية.
ّ
المفخخة ،التي يمكن
كما أنهم يستخدمون في بعض الحاالت السيارات
تفجيرها عن بعد .والمهمات الرئيسة لهؤالء تتمثل في االستيالء على مواقع
َّ
ويخطط لهذه العمليات
العدو المهمة ،وأسر قادته وتدمير آلياته العسكرية،
مسبقاً.
ويتسلح «االنغماسيون» عادة ببنادق آلية ورمانات يدوية وأحزمة ناسفة.
وإذا ن ّفذ «االنغماسي» المهمة المكلف بها بنجاح ،فإنه يعود إلى قاعدته.
يقول أليكسي ماالشينكو ،رئيس برنامج «الدين ،المجتمع ،األمن» في مركز
«كارنيغي» في موسكو« :نحن نواجه تط ّورا ً في «الجهادية» ،حيث أصبحت
أكثر براغماتية .لذلك يجب التعامل مع أفرادها ليس كمتشدّدين بل كإرهابيين
محترفين .ألنهم ليسوا مستعدين للموت والتضحية بأنفسهم فحسب ،بل يرون
في أنفسهم مقاتلين يجب عليهم البقاء على قيد الحياة .ونفسياتهم تشبه إلى
ٌ
بعض ما يعدُّهم في السابق قطاع طرق
حد ما نفسية االنتحاريين .وإذا كان
أو انتحاريين مجانين ،فقد تبين في الفترة األخيرة أنهم أصحاب إيديولوجيا
ولديهم إع��داد مهني ع��الٍ .وه��ؤالء سينتشرون في العالم ،وأنا متخوف من
ظهورهم عندنا عاجالً أم آجالً.
وأضاف ماالشينكو :ليس هناك ما يقف بوجه هؤالء ،وال يمكن معرفة متى
يتم كشفهم ،وال يمكن إيقافهم بالدبابات وال يمكن تدمير مواقع تجمعاتهم ،التي
ال وجود لها عملياً.

«نيزافي�سيمايا غازيتا»� :أردوغان يتخ ّلى
عن ّ
مخططات تفتيت �سورية
تط ّرقت صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الروسية إلى الضغط المستمر،
الذي تمارسه الواليات المتحدة األميركية على حكومة كوريا الجنوبية ،كي
تعلن موافقتها على نصب الدرع الصاروخية على أراضيها.
وجاء في المقال :ستعلن حكومة كوريا الجنوبية رسميا ً عن موافقتها
على نشر عناصر منظومة ال��دف��اع الصاروخية المضادة للصواريخ
« »THAADعلى أراضيها خالل الشهرين المقبلين.
ّ
تحث واشنطن سيوول على اإلس��راع في إعالن موافقتها
من جانبها،
الرسمية ،مخافة تصاعد المواجهة مع روسيا والصين وازدياد معارضة
المجتمع الكوري نشر بطاريات هذه المنظومة في البالد ،ال سيما أن مناطق
ع��دّة في كوريا الجنوبية أعلنت رفضها نشر بطاريات المنظومة على
أراضيها ،وفقا ً لما ذكرته وسائل إعالم كورية جنوبية استنادا ً إلى مصادر
حكومية.
ويذكر أن واشنطن وسيوول كانتا قد أعلنتا في شباط الماضي عن
للتوصل إلى تسوية لجميع المسائل المتعلقة
انطالق المباحثات الرسمية
ّ
بنشر الدرع الصاروخية في شبه الجزيرة الكورية.
وقد دفعت الحليفين إلى اتخاذ هذه الخطوة التجارب الصاروخية
والنووية التي تجريها كوريا الشمالية .علما ً أن روسيا والصين ترفضان
رفضا ً قاطعا ً نشر هذه المنظومة في كوريا ،وتعتقدان أن الواليات المتحدة
تحاول ج ّر كوريا الجنوبية إلى إشراكها في الدرع الصاروخية العالمية.
وقد أكد فالديمير بوتين وشي جي بينغ مجددا ً موقفهما الرافض لهذه
المنظومة خالل القمة الصينية – الروسية األخيرة في بكين.
وتشير صحيفة «تشوسون إيلبو» الكورية الجنوبية ،استنادا ً إلى
مصدر حكومي لم تفصح عن هويته ،إلى أن المباحثات العملية في شأن
نشر منظومات الدفاع الصاروخية المضادة للصواريخ وتحديد مواقع
نصبها قد وصلت إلى مراحلها النهائية .وأشار المصدر إلى أن كل شيء
سيق َّرر خالل شهر أو شهرين.

وذكرت الصحيفة الكورية الجنوبية أن واشنطن تضغط على سيوول
لإلسراع في اتخاذ القرار النهائي .وقد اعترف المصدر بأن الحليفين
يخشيان معارضة روسيا والصين وكذلك الرأي العام المحلي.
إضافة إلى أن فوز المعارضة في االنتخابات البرلمانية أدى إلى غلبة
قوى في البرلمان تتشبث بمواقف ملتبسة إزاء الدرع الصاروخية مع أن
العسكريين الكوريين الجنوبيين يؤكدون دائما ً اهتمامهم بنشر المنظومة
األميركية.
وبحسب معلومات الصحيفة ،فقد تم تحديد ثالثة مواقع ستكون
األكثر احتماال ً لنشر بطاريات« ،»THAADوه��ي :القاعدة األميركية
التي تبعد  70كيلومترا ً إلى الجنوب من سيوول ،وفي محافظة كينسان
الشمالية ( 200كيلومتر إلى الجنوب الشرقي من العاصمة الكورية)،
ومدينة كونسان في محافظة تشوال الشمالية؛ حيث توجد القاعدة الجوية
األميركية ( 150كيلومترا ً إلى الجنوب الغربي من سيوول) .علما ً أن سكان
هذه المناطق ،حيث يمكن أن ُتنشر بطاريات الدرع األميركية ،يرفضون
رفضا ً قاطعا ً ذلك.
وتشير صحيفة «كوريا تايمز» إلى تصريح لي خوان تشين ،عضو
مجلس محافظة تشان تشون ،بأن األنباء التي نشرتها وسائل اإلعالم
أقلقت السكان ،وكذلك إلى مطالبته قيادة الدولة بتوضيح موقفها وإعطاء
الضمانات الالزمة ،بأن هذه المنظومة لن تنشر في منطقته.
وكان وزير الدفاع الكوري الجنوبي هان مين جو ،قد شدّد خالل كلمته
أمام البرلمان في األسبوع الماضي على ضرورة نشر هذه المنظومة في
كوريا ،لضمان أمن البالد؛ مؤكدا ً العزم على توضيح األمر لسكان المناطق
التي يُنوى نشر البطاريات فيها ،إلقناعهم بضرورتها.
أما السكان فقد كان ردّهم بأنهم لن يصغوا إلى أيّ تطمينات ،وينوون
المضي قدما ً في الوقوف في وجه نشر هذه المنظومة.
ّ

تناولت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية التغيرات الجارية في
السياسة التركية ،مشيرة إلى أن المصالحة مع موسكو رافقتها مفاوضات
سرية مع األكراد.
وجاء في المقال :إعالن أردوغ��ان عن إمكان حصول نحو  3ماليين الجئ
سوري على الجنسية التركية ،في محاولة لرفع شعبية الحزب الحاكم في
تركيا؛ كان مبادرة تشير إلى التغيرات التي طرأت على سياسة أنقرة وتقاربها
من موسكو .وقد يكون مفيدا ً بعث االتحاد بينهما على خلفية تراجع العرب
واألكراد في معارك سورية أمام اإلسالمويين.
فقد زار الرئيس رجب طيب أردوغان المدينة التركية الحدودية كيليس ،التي
تضاعف عدد سكانها بسبب الالجئين السوريين ،وأعلن هناك عن «أخبار سارة
إلخواننا وأخواتنا الموجودين هنا في تركيا ،التي هي بيتكم أيضاً» .وأضاف
أن عددا ً من المهاجرين يرغبون في الحصول على الجنسية التركية وأن وزارة
الداخلية ستتخذ الخطوات الالزمة في هذا االتجاه.
لكن مسؤوال ً تركيا ً رفيع المستوى أوض��ح لصحيفة «فايننشال تايمز»
البريطانية أن تصريحات أردوغان هي «إعالن نيّات» وليست قرارا ً نهائياً.
هذا ،وبحسب المعطيات الرسمية ،يعيش في تركيا  2.7مليون سوري ،ولكنّ
هناك مئات األلوف من المهاجرين غير الشرعيين ،الذين يعيشون عمليا ً خارج
مخيمات الالجئين ،ويعملون في المصانع والمزارع بصورة غير رسمية.
وإن منح الجنسية لماليين المهاجرين يضمن ناخبين إضافيين سيص ّوتون
لحزب العدالة والتنمية الحاكم؛ حيث قال أردوغ��ان طوبراق نائب حزب
الشعب الجمهوري المعارض ،في حديث إلى صحيفة «حرييت» التركية ،إن
منح الجنسية للمهاجرين سيضيف  3ماليين ناخب يمكنهم تغيير نتائج
االنتخابات البرلمانية عام .2019
الرئيس أردوغ��ان ،من جانبه ،هاجم في الخطاب ،ال��ذي ألقاه في مدينة
كيليس الحدودية ،القيادة السورية والرئيس بشار األسد ،معربا ً عن ثقته بأن
نظام األسد فقد القدرة على إدارة الدولة ،وأن الشعب غير قادر على التأثير في
األوضاع.
لكن الصحيفة البريطانية نفسها ،وقبل أي��ام من تصريحات أردوغ��ان،
أشارت ،استنادا ً إلى مصادر في المعارضة ،إلى استعداد أنقرة لتقديم تنازالت

ال��خ��اص��ة ،ال��ت��ي ت��ع�� ّد ال��ق��وة ال��ض��ارب��ة ف��ي الجيش ال��ع��راق��ي ،م��ن كشف
يفجرون أنفسهم وسط
ومواجهة االنتحاريين «االنغماسيين» ،الذين ّ
الجنود العراقيين ،والذين لم تتمكن هذه القوات من إبطال تكتيكهم هذا
في العراق أو في سورية.
كما ت��ن��اول��ت صحيفة «نيزافيسيمايا غ��ازي��ت��ا» ال��روس��ي��ة التغيّرات
الجارية في السياسة التركية ،مشيرة إلى أن المصالحة مع موسكو
رافقتها مفاوضات سرية مع األكراد.
وقالت الصحيفة :إعالن أردوغان عن إمكان حصول نحو  3ماليين
الجئ سوري على الجنسية التركية ،في محاولة لرفع شعبية الحزب
الحاكم في تركيا؛ كان مبادرة تشير إلى التغيرات التي طرأت على سياسة
أنقرة وتقاربها من موسكو .وقد يكون مفيدا ً بعث االتحاد بينهما على
خلفية تراجع العرب واألكراد في معارك سورية أمام اإلسالمويين.

في موقفها من دمشق.
إذ على خلفية استئناف عالقاتها مع موسكو ،يمكن لتركيا أن تقدم تنازالت
لألسد ،وتتخذ إجراءات معينة في شأن القضية الكردية .وهذا طبعا ً سيم ّثل
ضربة مؤلمة للمجموعات اإلسالموية التي تدعمها أنقرة.
وبحسب معطيات «فايننشال تايمز» ،فإن تركيا ،وقبل أسبوع من تقديم
أردوغ��ان االعتذار إلى بوتين ،أجرت لقاء س ّريا ً بين ممثلي موسكو و«زعماء
المعارضة السورية» .وعلّق ع ّز الدين سالمة ،أحد «زعماء المعارضة» ،بالقول
إن تنازالت وحلوال ً وسطية سيتم تقديمها إلى األك��راد و«المتم ّردين»؛ ولكن
أنقرة لن تتخلّى بشكل كامل عن «المعارضة»؛ ألن هذا لن يخدم مصالح تركيا
االستراتيجية.
بدوره ،قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ،بعد لقائه نظيره
الروسي سيرغي الفروف ،إن المصالحة مع موسكو تعني أن على تركيا العمل
مع روسيا من أجل تسوية سياسية لألزمة السورية .وقد ناقش الوزيران في
سوتشي قطاع السياحة وضمان أمن السياح في تركيا إضافة إلى المسألة
السورية.
هذا ،ويميل الخبراء إلى االعتقاد بأن تغير مواقف أنقرة بدأ يتساوق مع
مقترحات موسكو.
وفي هذا الصدد ،يقول رئيس معهد الدين والسياسة ألكسندر إيغناتينكو
إن أردوغان غيّر مواقفه تحت تأثير عوامل مختلفة .فقد شعر بأن تفكك سورية
وظهور فدرالية في شمال سورية ،يشكالن خطرا ً على تركيا؛ ألن الفدرالية
ستض ّم المناطق الكردية ،وفي حال حصولها على حكم ذاتي فستتخذ موقفا ً
معاديا ً لتركيا.
ويضيف إيغناتينكو أن أردوغان أدرك ضرورة المحافظة على سورية موحدة
يجسدها األسد .أي أن أردوغان يقف إلى جانب الحفاظ على سورية كما كانت
عليه قبل بداية األزمة والحرب .وهذا هو موقف موسكو أيضاً .بيد أن مواقف
أردوغان تقاربت مع مواقف روسيا تحت تأثير عوامل مختلفة.

«فورين بولي�سي»� :سيا�سة �أردوغان في دعم
حقيقي
المتط ّرفين و�ضعت �أمن تركيا في خطر
ّ
أك��دت الكاتبة في مجلة «فورين بوليسي» األميركية ليال جاكينتو أن
استراتيجية رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغ��ان القائمة على دعم
المجموعات المتط ّرفة والتدخل في شؤون الدول األخرى وضعت أمن تركيا
في خطر حقيقي ظهرت مالمحه بشكل واضح في الهجمات التي شهدتها البالد
مؤخرا ً وكان آخرها الهجوم في مطار أتاتورك في اسطنبول.
وفي مقال نشرته المجلة ،ح ّملت جاكينتو أردوغان مسؤولية الهجوم في
مطار أتاتورك يوم الثالثاء الماضي ،وقالت إن سياسة أردوغان ،ال سيما في ما
يتعلق بدعم المتط ّرفين ،لم تمض كما كان مخططا ً لها .فاإلرهابيون التفوا مثل
الثعابين ليلدغوا األيدي التي كانت تطعمهم من قبل.
ورأت جاكينتو أن الهجمات اإلرهابية أصبحت الوضع الطبيعي الجديد في
تركيا في ظل إصرار أردوغان على المضي في سياساته
وعمد النظام التركى إل��ى تقديم الحماية والدعم والرعاية للتنظيمات
اإلرهابية بما فيها تنظيم «داع��ش» ،وسمح لها باستخدام األراض��ي التركية
وإدخال السالح إلى سورية .كما قدّم الرعاية الطبية لإلرهابيين في المشافي
التركية المحاذية للحدود السورية.
ويؤكد كثيرون من السياسيين والمحللين األتراك أن ما تشهده تركيا من
تصاعد في العمليات اإلرهابية يأتي نتيجة للسياسات التي اتبعها النظام
التركي في دعم التنظيمات اإلرهابية في سورية وتمويلها وتسليحها ،وجعل
تركيا ممرا ً لعبور آالف اإلرهابيين إليها .األمر الذي بدأ يرت ّد عليها من خالل عدد
من العمليات اإلرهابية التي باتت تستهدفها.

«تلغراف» :اعتقال �ضابط �سعوديّ لك�شفه
�شبكة تهريب مخ ّدرات ترتبط بم�س�ؤولين نافذين
كشفت صحيفة «تلغراف» البريطانية عن اعتقال سلطات آل سعود ضابطا ً
متخصص بمكافحة المخدّرات ،وذلك على خلفية كشفه عن قيام
برتبة رائد،
ّ
مسؤولين نافذين وضباط سعوديين ب��إدارة عمليات لتهريب المخدّرات،
مستغلّين موسم الحج لتنفيذ جريمتهم التي ـ عاد ًة في السعودية ـ تطبّق بحق
مرتكبيها عقوبة اإلعدام.
ونقلت الصحيفة عن الرائد تركي بن حمزة الرشيدي الذي يعمل في دائرة قسم
المخدّرات في وزارة الداخلية قوله ،إن شبكة من المتنفذين االقوياء في النظام
السعودي جنوا المليارات من نقل المخدّرات إلى السعودية بطرق ش ّتى.
ونشر رشيدي سلسلة من أشرطة الفيديو على موقع «يوتيوب» االلكتروني،
كشف فيها االساليب المتبعة في نقل المخدّرات ومنها خدعة «الحافلتين» ،حيث
حجاج متجهون إلى مكة من أجل أداء مناسك
تكون إحداهما «حافلة نظيفة» فيها ّ
الحج ،حصلت على تصاريح رسمية من الجمارك ،ثم يتم استخدام الوثائق
ذاتها للسماح لحافلة قذرة مألى بالمخدّرات بدخول أراضي السعودية.
وتابع أنه بهدف تفادي اكتشاف أمرهم ،يقود المه ّربون حافالت متماثلة
تماما ً من حيث الطراز والبلد المص ّنع ،وحتى قماش الكراسي .ويستخدم
السائقون جوازات سفر وبطاقات هوية مز ّورة.
وأوضح رشيدي أن حاالت االحتيال هذه كانت تجري منذ عقود حيث نفذت
المئات من الحافالت آالف الرحالت .مشيرا ً إلى ان االم��وال التي ُتجنى من
المخدّرات تدخل في النظام المالي تحت غطاء مدخول شرعي ناتج عن الحج.
وتساءل رشيدي في احد اشرطة الفيديو التي بثها على موقع «يوتيوب» :كم
عدد االشخاص المتو ّرطين في هذا االمر؟ وكم عدد السائقين الذين تحتاج إليهم
من أجل ألفي حافلة وعدد المزارع التي تحتاج إليها من اجل تخزين المخدرات
وعدد المصارف التي تحتاج إليها من أجل غسيل هذه األموال؟
وأكد رشيدي أنه حصل على أد ّلة تثبت تو ّرط مسؤولين كبار في نظام آل
سعود في االحتيال بالحافالت ،غير انه عندما قدّم مستندات األدلة في شأن
هذه التجارة غير الشرعية ،تع ّرض لحملة ترهيب من السلطات السعودية ،وتم
نقله إلى منطقة نائية على الحدود الجنوبية للبالد ،ثم طرده من عمله وتلفيق
تهم بح ّقه.
ونشر رشيدي في التاسع من أيار الماضي شريطا ً مسجالً يكشف فيه أنه
اع ُتقِل ،بينما اظهر شريط فيديو آخر اقتياده في سيارة ،وقال :لمدة ثالثين سنة،
كان هذا األمر يجري ،وألنني كشفته سأق َتل!
وكانت السلطات اللبنانية قد اعتقلت في تشرين األ ّول الماضي األمير عبد
المحسن بن وليد بن عبد العزيز ،وهو من أفراد العائلة المالكة في نظام آل
سعود ،إضافة إلى أربعة أشخاص سعوديين آخرين ،المتالكهم ّطنين من
حبوب الكبتاغون والكوكايين.
وأقرت إدارة المخدّرات في نظام آل سعود في شباط الماضي أنّ المخدّرات
المه ّربة إلى السعودية تص ّنع في مصانع س ّرية ،وان كمياتها المضبوطة في
البالد تم ّثل الثلثين من معدّل المخدّرات عالمياً.

