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أمريكا والرقص مﻊ اﻷتراك واﻷكراد
الخبر:
بعد إعﻼن الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية انسحابها من اﻷراضي السورية ،توجه مستشار اﻷمن القومي اﻷمريكي
جون بولتون إلى أنقرة مﻊ وف ٍد ﻹجراء محادثا ٍ
ت حول القضية السورية(DW) .
التعليق:
باتت أمريكا تتدخل في شؤون جميﻊ الدول في عالمنا اليوم ،اعتمادا ً عﻠى نفوذها اﻻقتصادي والسياسي والعسكري
الضخم ،اﻷمر الذي جعﻠها جزءا ً من السياسات المحﻠية لجميﻊ دول العالم .وتسعى أمريكا بالتالي لتطبيق سياسة الهيمنة
تمييز بين الدول النامية والدول المتخﻠفة .فأمريكا لها إصب ٌﻊ في كافة القضايا
عﻠى جميﻊ الدول دون استثناءٍ ودون
ٍ
الحالية في العالم ،وهي بذاتها من تثير التوتر في المناطق التي تشتعل فيها النيران .وتواصل أمريكا تطبيق سياسة
الهيمنة هذه من خﻼل تصنيف الدول إلى دول محور الشر ،أو الدول الداعمة )لﻺرهاب( أو تصنيفا ٍ
ت مشابه ٍة ﻻ يسﻠم
منها حتى الدول الحﻠيفة أو التابعة لها عﻠى سبيل المثال ،بل تقول لﻠعالم :إما أن تكونوا معنا أو نﻠصق بكم صفة
)اﻹرهاب(! أمريكا تخﻠق اﻷزمات ،وتثير المشاكل والتوترات ،ثم تأتي وتدير هذه اﻷزمات وتبحث عن حﻠول لها.
بشكل ﻻ يقتصر عﻠى الجانبين اﻻقتصادي
تفعل هذا كﻠه باعتباره جزءا ً من استراتيجية فرض هيمنتها عﻠى العالم
ٍ
المستعم َرة الكﻼسيكية عموماً ،بل يتعداه كذلك إلى جميﻊ جوانب الحياة المدنية بحيث
والتجاري كما هو حال الدول
ِ
يكون لها نفوذ في التعﻠيم والمجتمﻊ والفكر والثقافة واﻷمن .وعندما تفعل ذلك ،تتبنى تارة ً سياسة المثالية التي تبنتها في
ت من اﻷوقات ،وتتحول أحيانا ً إلى سياسة الواقعية بعد تخﻠيها عن سياسة العزلة .لهذا السبب نجدها أحيانا ً شريكا ً
وق ٍ
استراتيجيا ً لتركيا ،وداعمةً لﻠمجموعات التي تصفها تركيا "باﻹرهابية" أحيانا ً أخرى .وأحيانا ً نجدها تدافﻊ عن حزب
العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية ،وتتخﻠى عنه فجأة ً أحيانا ً أخرى .وعندما تتخﻠى عن قرارها هذا بعد
حين ﻻ نراها تبتعد عن مدار هذه الدولة أو التنظيمات .هذا ما تفعﻠه أمريكا دائماً ،وتستعمل هذه الدول والتنظيمات في
ٍ
إطار مصالحها .فينبغي عﻠى الشعبين التركي والكردي واﻷمة اﻹسﻼمية أن يفهموا وضﻊ هؤﻻء الحكام الذين
يفهرسون شؤونهم بناء عﻠى المصالح اﻷمريكية.
زيارة بولتون ووفده لتركيا:
جرت اليوم في أنقرة محادثات مباشرة رفيعة المستوى بين اﻹدارتين التركية واﻷمريكية منذ إعﻼن الرئيس
اﻷمريكي قرار انسحابه من سوريا في  19كانون اﻷول/ديسمبر ،حيث التقى الوفد اﻷمريكي المكون من مستشار
اﻷمن القومي اﻷمريكي جون بولتون ،والمنسق المسؤول عن محاربة تنظيم الدولة جيمس جيفري ،ورئيس هيئة
اﻷركان العامة جوزيف دونفورد ،بالوفد التركي بقيادة إبراهيم كالين ،كبير مستشاري أردوغان .وكان من المتوقﻊ أن
يستقبل أردوغان الوفد اﻷمريكي ،لكن هذا لم يحصل .وتتحدث الشائعات أن أردوغان لم يعط موعدا ً لمقابﻠة الوفد
اﻷمريكي .بالمقابل قال أردوغان ردا ً عﻠى هذه الشائعات" :إبراهيم كالين هو مخا َ
طب بولتون .لو كان ضروريا ً
لقابلناه .وبالتالي ينبغي عدم اعتبار ذلك ر ﱠد فعل" .بيد أنه أبدى ر ﱠد فعﻠه حين قال في اجتماع مجموعة حزبه قبل
نصف ساعة من تصريحه هذا" :ﻻ يمكننا أن نبلﻊ الرسالة التي وجهها بولتون من )إسرائيل(" .وهكذا يبدو أن
مواقف أردوغان المتباينة هذه داخل القطر وخارجه أصبح أمرا ً كﻼسيكيا ً.
ما هي المواضيﻊ التي تناولها الجانب التركي مﻊ الوفد اﻷمريكي؟
قال المتحدث باسم اﻷمن القومي اﻷمريكي إن مستشار ترامب في اﻷمن القومي جون بولتون أجرى محادثا ٍ
ت
"مثمرة ً" جدا ً مﻊ المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في أنقرة ،إبراهيم كالين ،فيما يتعﻠق باﻻنسحاب من سوريا ،وإن
كالين وبولتون حددا مزيدا من المسائل من أجل الحوار ،وإنه سيتم اﻻستمرار في تبادل اﻷفكار واﻵراء مﻊ تركيا في
المجال العسكري .لكن التصريحات التي صدرت مؤخرا ً من واشنطن تشير اليوم إلى تشتت تﻠك اﻷجواء التي كانت
سائدة ً يوم  19كانون اﻷول/ديسمبر ،يوم أعﻠن ترامب انسحاب قواته من سوريا .ومما يشير بقوةٍ إلى هذا التغير
تصريحاتُ وزير الخارجية اﻷمريكي مايك بومبيو التي أعرب فيها عن عدم رغبتهم "بقتل" تركيا لﻸكراد السوريين،
ٌ
ب آخر ،توقفت تركيا
وتصريحات بولتون بأن اﻻنسحاب لن يتم قبل أن تأتي
ضمانات بحماية أكراد سوريا .من جان ٍ
عند عبارة "سيتم مهاجمة اﻷكراد" واكتفت بأقوالها المعهودة عن حزب اﻻتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني

 .PKK-PYDفي غضون ذلك ،أدركت أمريكا أن تركيا لن تستطيﻊ أن تمﻸ الفراغ الذي سيتشكل بعد انسحابها من
سوريا .ومن المحتمل أن يتم ذكر هذا اﻷمر بصريح العبارة في زيارة اليوم.
عﻼمات اﻻنتقال من منطقة عازلة إلى منطقة ذاتية الحكم:
إن الحد من "التهديد اﻹرهابي" الذي يمكن أن يأتي من وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا يُعتبر في نظر
تركيا مسألةً أمنيةً وطني ٍة من الدرجة اﻷولى .فأنقرة التي خططت لﻠقيام بعمﻠي ٍة جديد ٍة في شرق الفرات لوﻻ قرار
اﻻنسحاب اﻷمريكي من سوريا نهاية كانون اﻷول/ديسمبر أعﻠنت تعﻠيق هذا القرار والقيام بحرك ٍة أوسﻊ بحيث تشمل
محاربة تنظيم الدولة .لكن بولتون ،قبل مجيئه إلى أنقرة ،وجه رسالةً أنهم ﻻ يحبذون عمﻠيةً عسكريةً تركيةً محت َمﻠَة في
سوريا ،وشدد في الوقت ذاته عﻠى ضرورة "حماية" أكراد سوريا.
والجدل اﻵن يدور فيما إذا كانت هذه "الحماية" ستتم بتشكيل "منطق ٍة عازل ٍة" عند الحدود التركية السورية من
أمريكا ،أم بإعطاء "منطقة ذاتية الحكم" في شرق الفرات لوحدات حماية الشعب الكردية ،كما ورد في صحيفة وول
ستريت اﻷمريكية .وربما يشكل هذا الموضوع أكثر المواضيﻊ حدة في المحادثات الجارية اليوم في أنقرة  8كانون
الثاني/يناير  .2019ماذا ستفعل حكومة حزب العدالة والتنمية في هذه الفترة الحالية التي تشهد فيها تركيا أزمةً
اقتصاديةً ،وتقبِل فيها عﻠى انتخابا ٍ
ت محﻠيةٍ؟ هل تستطيﻊ أمريكا تﻠيين تركيا التي تستعمﻠها قوة ً ناعمةً في سوريا منذ
سنوات؟ هذا ما سنراه ﻻحقا ً .وﻻ ننسى أن هناك حقيقة معروفة وهي أن السياسة الخارجية التي تتبعها تركيا تشهد
كثيرا ً من المد والجزر تبعا ً لﻠسياسة اﻷمريكية.
ماذا طلبت تركيا من أمريكا؟
في مقدمة الطﻠبات التركية يأتي جمﻊ اﻷسﻠحة الثقيﻠة التي تقدمها أمريكا لوحدات حماية الشعب الكردية منذ عام
 ،2015وإزالة المرافق العسكرية التي يتم استعمالها بصورةٍ مشتركة .ورغم أن تركيا غير متفائﻠة فيما يتعﻠق بجمﻊ
اﻷسﻠحة ،إﻻ أنها تشكل ضغط الرأي العام عﻠى أمريكا من خﻼل تناول هذا الموضوع عﻠى طاولة الحوار.
تام لخارطة طريق منبﺞ التي تم اﻻتفاق عﻠيها في  4حزيران/يونيو ،2018
ق ٍ
وطﻠبها الثاني المهم يتمثل في تطبي ٍ
ومغادرة وحدات حماية الشعب الكردية هذه المنطقة واﻻنتقال إلى شرق الفرات .تعتقد تركيا أن أي خطوةٍ إيجابي ٍة في
خﻼل وق ٍ
أمر مشكوك
ت
هذا الموضوع ستؤثر إيجابا ً عﻠى المرحﻠة التالية ،ولكن التزام أمريكا بهذه الخارطة
قصير ٌ
ٍ
ٍ
فيه.
أما الطﻠب الثالث المهم فهو الدعم العسكري اﻷمريكي لمحاربة تنظيم الدولة .نشرت صحيفة وول ستريت
اﻷسبوع الماضي خبرا ً بأن الطﻠب الذي تحدثت عنه تركيا فيما يتعﻠق بمحاربة تنظيم الدولة سوف يؤدي إلى بقاء
دعم جوي ٍ لمهاجمة معاقل التنظيم الموجودة
القوات اﻷمريكية مدة ً أطول في سوريا .وقد طﻠبت تركيا من أمريكا تقديم ٍ
عﻠى بعد  400كيﻠومتر تقريبا ً عن حدودها ،واستخدام قواعدها العسكرية في سوريا لتحقيق أهدافٍ لوجيستية .وقد سئل
ق أم ﻻ في هذا الموضﻊ ،فتجنب إعطاء
المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إبراهيم كالين فيما إذا تم التوصل إلى اتفا ٍ
إجاب ٍة واضح ٍة عن هذا السؤال.
الخاتمة:
يبدو أن الفترة المقبﻠة كفيﻠةٌ بإظهار ماهية الخطوات التي سيتم اتخاذها في هذه المسألة .والتصريحات المذكورة
أعﻼه يبدو أنها حددت لون المحادثات التي سيجريها بولتون اليوم في أنقرة .سيتم السماح لتركيا بدخول المنطقة بمهمة
محاربة تنظيم الدولة ،وإهداء أردوغان "نصرا ً" )منبﺞ( من شأنه أن يكون ورقة بيده يستعمﻠه في سياسته الداخﻠية لو
بصورةٍ رمزيةٍ ،ولكن مقابل الحصول عﻠى ضمانات بعدم الدخول في صراع ساخن مﻊ عناصر حزب اﻻتحاد
ب آخر ،ستستمر أمريكا في استعمال تركيا وحزب اﻻتحاد الديمقراطي  PYDإلى أن
الديمقراطي  .PYDمن جان ٍ
تطبق حﻠها السياسي عﻠى أرض الواقﻊ ،في حين ستنحاز تركيا إلى الخط اﻷمريكي فيما يتعﻠق بهذا الموضوع كما كان
الحال في العديد من المواضيﻊ المتعﻠقة بسياستها الخارجية ،وتقبل باﻻنتقال من سياسة المنطقة العازلة إلى سياسة
المنطقة ذاتية الحكم ،كما قبﻠت اﻻنتقال من مرحﻠة انتقالي ٍة بدون اﻷسد إلى مرحﻠ ٍة انتقالي ٍة بوجود اﻷسد في سوريا.
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