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إسطنبول ـ أ.ف.پ: تتجاهل تركيا الضغوط امللحة من اجل 
التحرك ضد تنظيم الدولة االسالمية املعروف باسم »داعش« 
مما يزيد من توتر العالقات بني رئيسها رجب طيب اردوغان 

والغرب.
وكرر ديبلوماسيون غربيون مرارا انهم يريدون ان تلعب تركيا 

العضو في حلف شمال االطلسي دورا حاسما في االئتالف 
الدولي ضد اجلهاديني الذين اليزالون يحاولون االستيالء على 
مدينة عني العرب او كوباني السورية الكردية التي تبعد بضعة 

كيلومترات فقط عن احلدود التركية.
لكن ورغم اقتراب داعش الى هذا احلد، ترفض تركيا السماح 

ملقاتالت التحالف باستخدام قواعدها اجلوية او ان تساهم 
بقواتها في املعارك.

واعرب املسؤولون االتراك عن استيائهم املتزايد من الغرب الذي 
يطالب انقرة بالتدخل ملنع سقوط كوباني مع ان داعش سيطر 
على مساحات شاسعة من اراضي العراق وسورية من دون ان 

يحرك الغرب ساكنا.
وقال رئيس احلكومة التركية احمد داود اوغلو هذا االسبوع 

»االمر ال يتعلق بكوباني. االمر يتعلق بالضغط على تركيا من 
خالل مسألة كوباني لكن تركيا ال تريد خوض مغامرات«.

وبعد قدوم الدفعة االخيرة من الالجئني السوريني البالغ عددهم 
مائتي الف شخص من منطقة كوباني، بلغ عدد الالجئني في 

تركيا 1.5 مليون الجئ وهو رقم تشدد السلطات على انه يفوق 

بكثير ما يستضيفه الغرب.
واكد داود اوغلو الذي قاد في منصبه السابق كوزير 

للخارجية سياسة مثيرة للجدل جلعل تركيا في مركز النشاط 
الديبلوماسي في الشرق االوسط »ال يحق الحد ان يعطينا 

دروسا«.
وفي هذا االطار، لن يساعد ذلك فشل تركيا في احلصول على 
مقعد غير دائم في مجلس االمن الدولي اخلميس، خصوصا ان 
اردوغان يكرر باستمرار ان »العالم اكبر من خمس« دول فقط 

في اشارة الى الدول اخلمس الدائمة العضوية في املجلس.
ويقول محللون ان تركيا على حق في التزام احلذر فتنظيم 

الدولة االسالمية بات على ابوابها وال ميكن التكهن مبا ستكون 
عليه العواقب السياسية ألي عمل عسكري تركي.

واعتبر هيو بوب من معهد االزمات الدولية ان شن حرب على 
التنظيم »سيؤدي الى كارثة بالنسبة الى تركيا بسبب صعوبة 

ضبط احلدود وخطر شن هجمات ارهابية باالضافة الى العدد 
الكبير من احملافظني السنة في تركيا الذين ال يعتبرون داعش 

اعداء لتركيا«.
 واضاف بوب »على الغرب توخي احلذر وعدم ارغام تركيا على 

التدخل النقاذ سورية ليجدوا ان الفوضى السورية امتدت الى 
تركيا« بعد ذلك.

وقال اردوغان ان تركيا ستنضم الى االئتالف الدولي لكن 
ضمن شروط صارمة من بينها اقامة منطقة امنية داخل سورية 

وفرض منطقة حظر جوي واعداد استراتيجية دولية قوية 
الطاحة النظام احلاكم في سورية.

وقال مارك بيريني من مركز كارنيغي ان »عزل نظام االسد 
ليس اولوية اآلن بالنسبة الى الغرب«، مضيفا ان فكرة اقامة 

حظر جوي »جتاوزها الغرب اآلن«.
وفي الوقت الذي اعلنت فيه واشنطن بوضوح ان تركيزها االن 
هو على وقف تقدم داعش، فان تركيا لديها استراتيجية ثالثية 

االبعاد طويلة االمد ضد ثالثة كيانات تعتبرها »ارهابية« هي 
تنظيم الدولة االسالمية ونظام بشار االسد ومقاتلو حزب العمال 

الكردستاني. وتركيا قلقة جدا من ان يؤدي التحالف بني حزب 
العمال الكردستاني ومقاتلي وحدات حماية الشعب االكراد في 

سورية الى تشكيل قوة قتالية كردية على جانبي احلدود.
اال ان بيريني يرى ان من مصلحة تركيا ان تتحالف مع االكراد 

في سورية »ألنهم ميكن ان يشكلوا افضل قوة عازلة امام 
اجلهاديني«.

وترفض تركيا حتى اآلن السماح للقوات االميركية باستخدام 
قاعدتها اجلوية في انغيرليك مبحافظة اضنة لشن غارات جوية 

على تنظيم الدولة االسالمية.
وقال اليل كيمان احملرر في صحيفة »زمان« التركية ان »عدم 

سماح تركيا باستخدام قاعدة انغيرليك الغراض عسكرية اصبح 
مصدر اعتزاز ألنها لو وافقت على ذلك فسينظر اليها على انها 

رضخت للضغوط االميركية«.

ومتر تركيا في الوقت نفسه مبرحلة حساسة في عالقاتها مع 
اوروبا والواليات املتحدة بسبب النظام احلالي املتسلط الذي 
ال يتردد في استخدام الغاز املسيل للدموع او خراطيم املياه 

لتفريق التظاهرات املعارضة للحكومة.
ومضى اردوغان ابعد من ذلك عندما انتقد هذا االسبوع الذين 
يشبهون »لورانس العرب« اجلدد املصممني برأيه على احداث 

االضطرابات في الشرق االوسط.
ولورانس العرب هو الضابط البريطاني توماس ادوارد لورانس 
الذي ساعد القادة العرب على ثورتهم ضد قوات االمبراطورية 

العثمانية في الصحراء في احلرب العاملية االولى.
والنقطة الوحيدة التي تتفق فيها تركيا مع الغرب حول سورية 

هي ضرورة تدريب وجتهيز املعارضة السورية املعتدلة. كما انها 
اعربت عن استعدادها للقيام بذلك على اراضيها.

وفي 2 اجلاري، اقر البرملان التركي تشريعا يجيز ارسال قوات 
الى سورية مما اثار آماال في أن املوقف الرسمي سيتغير بشكل 

جذري.
اال ان القرار لم يكن من اجل االنضمام الى االئتالف الدولي بل 
على ما يبدو من اجل حماية جيب تركي صغير في سورية في 

منطقة ضريح سليمان شاه جد مؤسس االمبراطورية العثمانية 
الذي يحرسه جنود اتراك، وقال داود اوغلو »لن نسامح احدا 

يقوم بتهديد تركيا والعقاب سيكون سريعا. لهذا السبب حصلنا 
على تفويض البرملان«.

تركيا تلتزم موقفاً حذراً إزاء »داعش« رغم استياء الغرب
حتليل اخباري

واصل هجماته قرب املعبر احلدودي في »عني العرب«.. والتحالف يقصفه قرب مصفاة بيجي.. ومقتل أبرز قياديي التنظيم في بعقوبة

»داعش« يحشد في »كوباني«.. وواشنطن: نستنزف قوته لإلجهاز عليه
شمال شرقي بعقوبة خالل 
مواجهات عنيفة مع مقاتلي 

التنظيم.
الس���وري،  الش���أن  في 
تصاعدت حدة االشتباكات 
بني التنظي���م، ومجموعات 
كردية في القس���م الشرقي 
من ع���ني العرب، حيث عمد 
التنظيم إلى استهداف املعبر 
بقذائف ه���اون، أطلقها من 
املناطق التي يسيطر عليها 

في القسم الشرقي.
وفي سياق متصل أجرت 
مقات���الت ق���وات التحالف 
الواليات  الدول���ي بقي���ادة 
املتحدة األميركية، جوالت 
اس���تطالعية فوق املنطقة، 
ف���ي حني س���معت أصوات 
االشتباكات من القرى التركية 
القريبة من الشريط احلدودي 
العرب، مع  احملاذي لع���ني 
مواصلة قوى األمن التركي 
اتخاذ كافة التدابير األمنية 

على طول خط احلدود.
الس���وري  وكان املرصد 
اكد ان  حلق���وق االنس���ان 
»تنظيم الدولة االس���المية 
استقدم تعزيزات عسكرية 
باملقاتلني والسالح والعتاد 
التي يس���يطر  املناطق  من 
عليها في ريفي حلب والرقة« 

الى عني العرب.
وأشار املرصد إلى أن 28 
قذيفة هاون استهدفت منطقة 
املركز احلدودي في ش���مال 

كوباني.
وأك���د املس���ؤول الكردي 
احمللي ادريس نعسان املوجود 
حاليا في تركيا لوكالة فرانس 
التنظيم »استهدف  ان  برس 
املرك���ز احل���دودي واملباني 

احمليطة«.
التنظيم شن  ان  وأضاف 
»ليال هجوما عنيفا من شرق 
الى املعبر  كوباني للوصول 
اال ان وح���دات  احل���دودي، 
الش���ع�ب ردت بقوة  حماية 

وصدته«.

تكريت، كانت حتت سيطرة 
املتطرفني، فيما اجتهت القوات 
املش���تركة إلى قضاء بيجي 

ملالحقة عناصر »داعش«.
ففي محيط قضاء بيجي 
والطرق املؤدية إلى مصفاتها، 
تعم���ل الف���رق الهندس���ية 
العس���كرية على نزع شبكة 
األلغام التي زرعها املتطرفون 
إلعاقة تقدم القوات العراقية 
التي استعادت عددا من املناطق 

شمال وغرب تكريت.
العمليات العسكرية  أما 
التي شنتها القوات املشتركة 
في الرم���ادي ضد املتطرفني 
فأت���ت بثمارها ف���ي مناطق 
البوذياب والشرطة وشارع 

عشرين.
نائ���ب رئي���س مجلس 
محافظ���ة األنب���ار، فال���ح 
أكد أن مسلحي  العيساوي، 
التنظيم ش���نوا هجوما من 
الش���مالي ملدينة  اجلان���ب 
القوات  الرم���ادي متكن���ت 
العش���ائر  العراقية ورجال 

من صده.
متطرفو تنظيم »داعش« 
شنوا هجوما آخر من جهة حي 
التأميم غرب الرمادي استمر 
قرابة الساعة على مقر مديرية 
مكافحة اإلرهاب، متكنت قوات 
العش���ائر من  األمن وأبناء 
إفشاله، وكبدوا املت���طرفني 

عددا من القتلى.
ف���ي غض�ون ذل���ك، قال 
الفريق جميل الشمري، قائد 
شرطة محافظة ديالى شرقي 
الع�����راق، ام����س إن قوات 
البي��ش����مركة قت�لت قائد 
كتيبة قناصني ت��ابعة لتنظيم 
»داعش« خ���الل مواجهات 
عنيفة ش�مال شرقي مدينة 

بعقوبة، مركز احملافظة.
وفي تصريح لألناضول، 
أوضح الشمري أن البيشمركة 
قتل���ت املدعو أبو س���المة 
املوصلي قائد كتيبة قناصي 
»داعش« في ناحية السعدية 

عواصم � وكاالت: استقدم 
الدولة اإلس���المية  تنظي���م 
املع���روف باس���م )داعش( 
تعزي���زات جديدة الى مدينة 
عني العرب )كوباني بالكردية(، 
مواصال هجماته على محيط 
املعبر احلدودي بني سورية، 
وتركيا، يأتي ذلك فيما يلحق 
طيران التحالف الدولي خسائر 
كبيرة في صف���وف مقاتلي 
املتمركزين بالقرب  التنظيم 

من مصفاة بيجي بالعراق.
في املقابل، اعتبر مسؤول 
عسكري أميركي بارز اجلهود 
احملمومة لتنظي���م »الدولة 
اإلسالمية« للس���يطرة على 
بلدة »كوباني« كفرصة مواتية 
للتحالف الدولي الذي تقوده 
أميركا، لتوجيه ضربة قوية 
للتنظيم، والذي تسعى أميركا 
لتحجيم قواه ومن ثم اإلجهاز 

عليه.
وق���ال اجلن���رال لوي���د 
القيادة املركزية  أوسنت، من 
األميركية، إن دف���ع قيادات 
»داعش« بجحافل» من املقاتلني 
إل���ى املدينة وف���ر لطائرات 
التحالف الدولية أهدافا عديدة 

لضربها.
وش���رح خ���الل موج���ز 
للصحافيني، قائال: »كلما خارت 
قواه هنا فهذا يعني إضعاف 
قدراته القتالية لدى مواجهته 

في معارك أخرى«.  
ان ان«   وبحسب »س���ي 
ف���أن اجلي���ش األميرك���ي، 
وللم���رة األول���ى، يتلق���ى 
معلومات اس���تخباراتية من 
األكراد السوريني بشأن مواقع 
»داعش« داخل وحول مدينة 
كوباني، طبقا ملسؤول أميركي 
مطلع رفض كشف هويته نظرا 

حلساسية املوضوع.
هذا، وقد بدأت قوات عراقية 
مشتركة تنفيذ عملية واسعة 
التحالف،  مبس���اندة طيران 
حيث استعادت السيطرة على 
مناطق ش���مال وغرب مدينة 

معركة كوباين
شهر عىل املعارك واالكراد ال يزالون يقاومون يف كوباين

كوباين

100 كلم 600 م

تركيا

سوريا
العراق

االردن
دمشق

تحت السيطرة الكردية

جيوب كردية

خط الت�س

جيوب لتنظيم "الدولة االسالمية"

تحت سيطرة
تنظيم "الدولة االسالمية"

المصدر� المرصد السوري لحقوق الانسان

السوق

معارك

مدرسة

مسجد
حديقة عامة

200 م

البرملان العراقي يوافق على تعيني وزيري الداخلية والدفاع

اتهام 5 بينهم سوداني بالتخطيط الستهداف شرطة لندن
لندن � عاصم علي

اتهمت الشرطة البريطانية 
خلية مؤلفة من 5 أش���خاص 
بينهم طالب طب س���وداني، 
مببايع���ة تنظي���م »داعش« 
وبإجراء عملية استكشاف عبر 
برنامج »غوغل ستريت« لتنفيذ 
عملية إرهابية ضد مركز شرطة 
في لندن. وأوضحت صحيفة 
»ذي تامي���ز« البريطانية أن 
املتهمني اخلمسة، وهم طارق 

حسان )21 عاما(، طالب طب من 
السودان، وصهيب مجيد )20 
عاما( طالب علم الفيزياء في 
جامعة كينجز، ومؤمن معتصم 
)21 عاما( ونيال هاملت )24 
عام���ا( ال���ذي وفر الس���الح 

والذخيرة لتنفيذ العملية.
وقال مارك داوسون رئيس 
ف���ي محكمة  فري���ق االدعاء 
مانشستر حيث ميثل املتهمون، 
إن اخلط���ة كانت تهدف »إلى 
إطالق النار على جنود أو رجال 

ش���رطة وقتلهم على شوارع 
لندن«. وتشمل االتهامات أن 
املجموعة حملت عبر االنترنت 
فتوى للناطق باسم »داعش« 
أبو محم���د العدناني، يحض 
فيها أنصار التنظيم في الغرب 
على تنفيذ اعتداءات ضد أي 
أهداف يختارونها. كما بايع 
التنظيم  أعضاء املجموع���ة 
الذي حتظره قوانني مكافحة 
اإلرهاب في بريطانيا، وناقشوا 
التي  وسائل االتصال اآلمنة 

اس���تخدموها في نقاشاتهم 
السرية.

الشبان  واتهمت الشرطة 
بإظهار »مهاراتهم« اإلرهابية 
من خالل استخدامهم كلمات 
مش����فرة للتحدث عن شراء 
السالح، عالوة على حتميلهم 
باللغ����ة اإلجنليزية  مجالت 
القاعدة و»داعش«.  لتنظيم 
وكانت السلطات نفذت هذه 
االعتقاالت منذ مطلع الشهر 
اجلاري، وأعلنت أنها تندرج 

في إطار مواجهة أي مبادرات 
»إرهابي����ة« فردية. يذكر أن 
االستخبارات البريطانية تقدر 
عدد املواطن����ني الذين تركوا 
البالد لالنضمام إلى تنظيمي 
النصرة«  »داعش« و»جبهة 

بحوالي 600 شخص. 
وبدأت حتض����ر إلحباط 
اعتداءات »إرهابية« مببادرات 
فردي����ة، انتقام����ا ملش����اركة 
بريطانيا في االئتالف الدولي 

ضد »داعش«.

بغ���داد � أ.ف.پ: واف���ق 
مجل���س الن���واب العراقي 
أمس على تعي���ني وزيري 
الداخلية والدفاع، بحس���ب 
ما أفادت نائبة، بعد تأجيل 
ألكثر من شهر، وفي خضم 
املعارك بني القوات العراقية 
وتنظيم الدولة اإلس���المية 
الذي يسيطر على مساحات 

واسعة من البالد.
وقالت سميرة املوسوي 
من التحالف الوطني الشيعي 
لوكالة فرانس برس »وافق 
مجلس الن���واب امس على 

الغبان مرشح  محمد سالم 
التحالف  كتلة بدر داخ���ل 
الوطن���ي وزي���را للداخلية 
وخالد العبيدي وزيرا للدفاع 
القوى  مرشحا عن حتالف 

الوطنية السنية«.
وحصل الغبان على 197 
العبيدي  صوتا، بينما نال 
173 صوتا من اصل 233 نائبا 
حضروا اجللسة، ويبلغ عدد 

نواب املجلس 328 عضوا.
وتض���ع ه���ذه اخلطوة 
التي حالت  حدا للتباينات 
ألكثر من شهر، دون تعيني 

وزي���ري الدفاع والداخلية، 
اللذان كانا  وهما املنصبان 
ي���داران بالوكال���ة ط���وال 
األعوام ال� 4 املاضية خالل 
عهد رئيس الوزراء السابق 

نوري املالكي.
وكان مجلس النواب وافق 
الذين  الوزراء  على غالبية 
طرحهم رئي���س احلكومة 
حي���در العبادي الذي خلف 
املالكي في س���بتمبر، خالل 
الثقة  جلسة منح حكومته 
ف���ي الثامن من س���بتمبر. 
وطلب العب���ادي في حينه 

إمهاله أس���بوعا لتس���مية 
وزيرين لشغل احلقيبتني. 
إال ان البرملان رفض في 16 
س���بتمبر املرشحني اللذين 
طرحهما العب���ادي، ما أدى 
اب���رز حقيبتني  ت���رك  الى 
أمن�يتني شاغرتني في خضم 
املعارك التي تخوضها القوات 
العراقية ضد تنظيم »الدولة 

اإلسالمية«.
ال���ى ذلك، ق���ال صباح 
كرح���وت، رئي���س مجلس 
محافظ���ة األنب���ار، غربي 
العراق، امس إن اللواء كاظم 

محمد الفهداوي »رفض تسلم 
مهام عمله« كقائد لش���رطة 
احملافظة، »حتى يتم جتهيزه 
باألسلحة والعتاد من قبل 

وزارة الداخلية«.
وأوضح كرحوت أن وزارة 
الداخلية عينت، األس���بوع 
الف�هداوي  الل���واء  املاضي، 
قائدا لشرطة األنبار بناء على 
طلب مجلس امل��ح�اف�ظة خلفا 
الدليمي  للواء أحمد صداك 
الذي قتل بانفج���ار عبوة 
ناس�فة، ش�����مالي م��دينة 

الرمادي، مركز احملافظة.

»االئتالف السوري« يطالب أصدقاءه قائد شرطة األنبار يشترط جتهيزه بالسالح لتسلم منصبه
بتسليح الالجئني واحملاصرين ضد »البرد«

البحرة، رئيس  األناضول: طالب هادي 
الس����وري املعارض، سفراء دول  االئتالف 
»أصدقاء سورية«، بضرورة تسليح النازحني 
والالجئني واحملاصرين في املدن السورية، 

ضد البرد مع دخول فصل الشتاء.
وفي بيان أصدره االئتالف، طالب البحرة 
س����فراء عدد من دول أصدقاء سورية خالل 
اجتماعه معهم في اس����طنبول، أمس االول، 
بض����رورة تس����ليح النازح����ني والالجئني 
واحملاصرين في املدن الس����ورية، باملدافئ 
واملعاطف واخليام لتمكني سكان تلك املناطق 
م����ن مواجهة البرد القارس مع دخول فصل 
الشتاء. وخص البحرة بالذكر سكان غوطة 
دمشق )املنطقة احمليطة بالعاصمة السورية( 
التي حتاصرها ق����وات النظام منذ أكثر من 
عامني بعد س����يطرة ق����وات املعارضة على 

غالبية مناطقها.
ونب����ه رئيس االئتالف إلى ما وصفها ب� 
»الكارثة اإلنسانية« التي تشهدها مخيمات 
الواقعة على احلدود  الس����وريني  الالجئني 

السورية مع كل من دول اجلوار.
وبث ناشطون سوريون األسبوع املاضي، 
صورا ومقاط����ع ڤيديو تظهر غرق عدد من 
اخليام في مخيمات لالجئني السوريني خاصة 
على احلدود السورية التركية بسبب األمطار 
الغزي����رة التي ش����هدتها املناطق املوجودة 

فيها.
وخالل األعوام الثالث����ة املاضية، عانى 
الالجئون الس����وريون ف����ي املخيمات التي 
خصصت الس����تضافتهم ف����ي دول اجلوار 
الس����وري )تركيا، األردن، لبنان، العراق( 

من ظروف إنسانية صعبة، خاصة في فصل 
الشتاء نتيجة البرد الشديد والهطول الغزير 

لألمطار والثلوج.
وأعلنت املفوضية السامية لألمم املتحدة 
لشؤون الالجئني، نهاية أغسطس املاضي عن 
وصول عدد الالجئني والنازحني السوريني إلى 
9.5 ماليني بعد نحو 3 أعوام ونصف العام على 
اندالع األزمة. وأوضح البحرة أن االئتالف هو 
»اجلهة الوحيدة التي حتدد أولويات املشاريع 

التي يحتاجها الواقع السوري«.
بدوره اعتبر األمني العام لالئتالف، نصر 
احلريري، أن »نقص الدعم املالي واالقتصادي 
هو املشكلة األكثر تأثيرا على إبطاء عجلة 
الثورة الهادفة إلسقاط الظلم والديكتاتورية، 
في إش����ارة إلى نظام بشار األس����د، وبناء 

الدميوقراطية ودولة القانون«.
واشتكى احلريري من أن الدعم »ال يعطى 
لقناة واح����دة، بل يعطي����ه الداعم بطريقة 
عشوائية لبعض التكتالت الشبابية أحيانا 
أو املؤسسات اإلغاثية املختلفة تارة أخرى، 
وبالتال����ي فإن ذلك الدعم يتحول في بعض 
األحيان من وسيلة إلجناح الثورة إلى وسيلة 

للقضاء عليها والعمل على إضعافها«.
ورأى أن تقصير أصدقاء سورية بتقدمي 
الدعم املالي واالقتصادي للسوريني، يدعم 
ما وصفه ب����� »اإلرهاب والتطرف« بطريقة 
أو بأخرى، وقال: »ال يستطيع أحد إنكار أن 
جزءا كبيرا من الناس الذين جذبهم داعش، 
كان الس����بب األساسي في جذبهم هو تأمني 
الرواتب الشهرية لهم والدعم املالي الالمحدود 

الذي يقدمه التنظيم«.


