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يخطط لما بعد األسد
أنقرة :العالم ّ

طرطوس ،على الساحل السوري ،ستواجه
ب��رد ح��اس��م .ون�ق�ل��ت وك��ال��ة «أن �ت��ر ف��اك��س»
ع��ن امل�ص��در قوله «إذا م��ا ق� ّ�ررت املعارضة
ّ
السورية املسلحة تنفيذ تهديداتها حول
إمكان الهجوم على قاعدة طرطوس ،فإن
ال� �ق ��وات ال �ب �ح��ري��ة ال ��روس �ي ��ة ف ��ي امل�ن�ط�ق��ة
ل��دي�ه��ا اإلم �ك��ان��ات ال�ك��اف�ي��ة ل �ل� ّ
�رد ال�ح��اس��م
عليه» .وأضاف «ننصح الرؤوس الحامية

ف��ي املعارضة السورية بعدم القيام بهذا
ال� �ع� �م ��ل» .وح� �س ��ب ق ��ول ��ه ،ف � ��إن «ال �ج��ان��ب
السوري قد اتخذ كل اإلج��راءات الدفاعية
الالزمة لحماية أمن القاعدة أيضًا» .وكان
أح� ��د م �م �ث �ل��ي «ال �ج �ي��ش ال � �س ��وري ال �ح��ر»
ق��د ه � ّ�دد ف��ي وق ��ت س��اب��ق ب��ال�ه�ج��وم على
القاعدة الروسية في طرطوس.
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي ،سانا)

تعزيزات لالحتالل
في الجوالن
علي حيدر
ّ
مع تصاعد املواجهات في سوريا ،عزز
الجيش اإلس��رائ�ي�ل��ي منظومات ال��دف��اع
ف��ي ه�ض�ب��ة ال� �ج ��والن ،خ�ش�ي��ة اس�ت�غ�لال
م �ن �ظ �م��ات «إره ��اب � �ي ��ة» ال ��وض ��ع ال �ق��ائ��م
واس � �ت � �ه� ��داف امل� �س� �ت ��وط� �ن ��ات ال �ق��ري �ب��ة،
ح �س �ب �م ��ا ورد ف � ��ي ت � �ق� ��اري� ��ر إع�ل�ام� �ي ��ة
إسرائيلية .التقارير أضافت بأن الجيش
ن � �ص ��ب أس � �ي � �ج ��ة أخ � � � ��رى م � ��ن األس� �ل ��اك
ال �ش��ائ �ك��ة ووض� ��ع امل ��زي ��د م ��ن ال�ع�ق�ب��ات،
ً
ف �ض�ل�ا ع ��ن ح �ف��ر ق �ن��اة ت �ه��دف إل ��ى منع
وصول السيارات إلى قرب املستوطنات.
ولفتت التقارير إلى أن هذه النشاطات
حدثت في مناطق حساسة تم تحديدها
م��ن ق�ب��ل ال �ف��رق��ة  ،36ك�ن�ق��اط ض�ع��ف في
ال � �ج� ��والن ،ف ��ي ظ ��ل خ �ش �ي��ة ل� ��دى ق �ي��ادة
امل �ن �ط �ق��ة ال �ش �م��ال �ي��ة م ��ن إم� �ك ��ان ت�ن�ف�ي��ذ
«ع�م�ل�ي��ة اخ� �ت ��راق» ت �ح��اول م��ن خ�لال�ه��ا
جهات «إرهابية» استهداف املستوطنات
أو قوات الجيش اإلسرائيلي.
إلى جانب ذلك ،رفع الجيش من مستوى
اس �ت �ع��دادات��ه مل��واج �ه��ة وص� ��ول الج�ئ�ين
إل� ��ى خ ��ط ال � �ح� ��دود ،ك �م��ا وض� ��ع خططًا
ع �م �ل �ي��ات �ي��ة ح� ��ول ك �ي �ف �ي��ة ال �ت �ص��رف م��ع
الالجئني ،الذين من املحتمل أن يطلبوا
لجوءًا في إسرائيل .ويستعد املسؤولون
ف ��ي ق� �ي ��ادة امل �ن �ط �ق��ة ال �ش �م��ال �ي��ة إلق��ام��ة
م �ع �س �ك��رات ل�لاج �ئ�ين ف ��ي ال �ن �ق��اط ال�ت��ي
تشكلت ب�ين السياج وخ��ط ال�ح��دود مع
سوريا.
ّ
وب �ح �س��ب م� �ص ��در ع� �س� �ك ��ري ،ف �ق��د ع ��زز
الجيش العقبات بني سوريا وإسرائيل،
مشيرًا إل��ى أن «ال��وض��ع األم�ن��ي يفرض
ع�ل�ي�ن��ا ه ��ذا امل �س ��ار ،وأن ال�خ�ش�ي��ة ال�ت��ي
ت�ح�ت��ل ال��رق��م واح� ��د ع �ل��ى ال� �ح ��دود ،هي
تنفيذ عملية إرهابية».

م� � ��ن ج � �ه� ��ة أخ� � � � � ��رى ،ك� �ش� �ف ��ت ص �ح �ي �ف��ة
«م �ع��اري��ف» أن ال ��دول ��ة ال�ع�ب��ري��ة ليست
ق�ل�ق��ة ف�ق��ط م��ن إم �ك��ان ان �ت �ق��ال األس�ل�ح��ة
الكيميائية ،م��ن س��وري��ا إل��ى ح��زب الله،
ب��ل أي�ض��ًا م��ن إم �ك��ان ان�ت�ق��ال منظومات
أس �ل �ح��ة م �ت �ط��ورة م� �ض ��ادة ل �ل �ط��ائ��رات.
وأض � � � ��اف � � � ��ت ال � �ص � �ح � �ي � �ف� ��ة إن أج� � �ه � ��زة
االس�ت�خ�ب��ارات اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة واألجنبية
ب ��ذل ��ت ف ��ي األس ��اب� �ي ��ع األخ � �ي ��رة ج �ه��ودًا
كبيرة ف��ي عملية تعقب أسلحة الدمار
الشامل التي يملكها النظام السوري.
ل �ك��ن ح �ت��ى اآلن ،وف �ق��ًا مل ��ا أك � ��ده رئ�ي��س
ه �ي �ئ��ة أرك� � ��ان ال �ج �ي��ش ،ب �ي �ن��ي غ��ان�ت��س
ورئ�ي��س الطاقم السياسي واألم�ن��ي في
وزارة ال ��دف ��اع اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ،ع��ام��وس
غلعاد ،ليس هناك دليل على أن الرئيس
ال �س��وري ،ب�ش��ار األس��د ،ل��م يعد يسيطر
على هذا السالح.
ف � ��ي ال � �س � �ي� ��اق ن� �ف� �س ��ه ،دع � � ��ت ص �ح �ي �ف��ة
«إس ��رائ� �ي ��ل ال � �ي� ��وم» ،إل� ��ى ال �ت �ف��ري��ق بني
ضربة تستهدف املخزون الكيميائي في
سوريا ،وغيرها من األسلحة املتطورة
ال �ت��ي ت�خ�ش��ى إس��رائ �ي��ل وص��ول �ه��ا إل��ى
أي� ��دي ح ��زب ال �ل��ه ،وب�ي�ن ت��وج �ي��ه ض��رب��ة
ل�ق��اف�ل��ة ت�ع�ب��ر ال �ح��دود ب��ات�ج��اه ل�ب�ن��ان»،
م� �ش� �ي ��رة إل � � ��ى أن ال � �ح� ��ال� ��ة األول� � � � ��ى ق��د
تستدعي حربًا ومعركة مؤملة ،وه��و ما
ال تريده إسرائيل .أما في الحالة الثانية،
ف �ي �م �ك��ن ت �ح� ّ�م �ل �ه��ا ،وخ ��اص ��ة إذا ق ��ررت
ال��دول��ة العبرية ع��دم التباهي بالضربة
وقررت الصمت ،فحينها يمكن أعداءها
أن يبلعوا املهانة ،وال يبادروا إلى رد.
وك��ان��ت إس��رائ�ي��ل ق��د ق� ّ�دم��ت ش�ك��وى إلى
األم �ي��ن ال� �ع ��ام ل�ل�أم��م امل �ت �ح��دة ،ب� ��ان كي
م ��ون ،وإل ��ى م�ج�ل��س األم ��ن ع� ّ�ب��رت فيها
ع��ن احتجاجها ل��دخ��ول ق��وات عسكرية
سورية إلى املنطقة املنزوعة السالح.

أش��ار وزي��ر الخارجية التركية ،أحمد
داوود أوغ�ل��و ،أم��س ،إل��ى أن املجتمع
ال ��دول ��ي ي�خ�ط��ط اآلن مل��رح �ل��ة م��ا بعد
سقوط الرئيس السوري بشار األسد،
الف �ت��ًا إل ��ى أن أك �ث��ر ال �ش �ع��وب ت �ض��ررًا
م ��ن األزم� � ��ة ال �س ��وري ��ة ه �م��ا ال �ش �ع �ب��ان
السوري والتركي .ونقلت وكالة أنباء
«األناضول» التركية عن داوود أوغلو
ق��ول��ه ،ف��ي مقابلة تلفزيونية محلية،
أن «ال �ح �ك��وم��ة ال�ت��رك�ي��ة اخ �ت��ارت منذ
ال �ب��داي��ة ال��وق��وف إل ��ى ج��ان��ب ال�ش�ع��ب
السوري ،ألنها لو دعمت نظام األسد
ّ
تمكنت من االرتباط بعالقات ّ
جيدة
ملا
ّ
م ��ع اإلدارة امل �ق �ب �ل��ة ،ول �ت �ط��ل��ب األم ��ر
اعتذارًا للشعب السوري» .وأضاف أن
امل�ج�ت�م��ع ال��دول��ي ي�خ�ط��ط اآلن ملرحلة
م��ا ب�ع��د األس� ��د« ،ح �ي��ث ل��م ت�ع��د ه�ن��اك
دول��ة ف��ي ال�ع��ال��م فاعلة أو غير فاعلة
ت��ؤم��ن ب��أن ن�ظ��ام األس��د سيستمر في
السلطة».
ّ
واع�ت�ب��ر داوود أوغ �ل��و أن ت��رك�ي��ا تقف
في املكان الصحيح منذ بداية األحداث
ألس� �ب ��اب إن �س��ان �ي��ة ووج� ��دان � �ي� ��ة ،وأن
م��وق �ف �ه��ا ي �ن �ب��ع م ��ن ق � � ��راءة ص�ح�ي�ح��ة
ل�ل�ت��اري��خ إض��اف��ة إل ��ى أن �ه��ا ف��ي موقف
ي� �ح� �ف ��ظ ل � �ه� ��ا م� �ص ��ال� �ح� �ه ��ا ال ��وط� �ن� �ي ��ة
االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة .ول �ف��ت إل ��ى أن ت��رك�ي��ا
س� �ت� �ك ��ون الع � �ب� ��ًا أس ��اس� �ي ��ًا ف� ��ي وض ��ع
ح�ج��ر األس� ��اس ملستقبل س��وري��ا رغ��م
امل � �ح ��اوالت ال��دول �ي��ة األخ� � ��رى« ،إال أن
تركيا وس��وري��ا عالقتهما مثل البيت
الخشبي ال��واح��د ال��ذي إن اح�ت��رق من
جهة ما ف��إن الطرف اآلخ��ر سيتأثر به
أيضًا».
وت�م�ن��ى أن تنتهي امل��رح�ل��ة االنتقالية
ف ��ي س ��وري ��ا وأن ي �ن �ت �خ��ب رئ �ي ��س م��ن
مكونات الشعب السوري «أيًا كان دينه
أو طائفته أو ع��رق��ه ،فاملهم ه��و تمتع
ال�ش�ع��ب ال �س��وري ب��ال�ح��ري��ة وال�ح�ق��وق

وتشمل بذلك الحرية الثقافية وحقوق
األق �ل �ي��ات وح��ري��ة ال�ت�ف�ك�ي��ر وال�ت�ع�ب�ي��ر
ال��دي�م��وق��راط��ي» ،مشيرًا إل��ى أن تركيا
اس � �ت � �ف� ��ادت م � ��ن ال� �ت� �ج ��رب ��ة ال� �ع ��راق� �ي ��ة
وأخطائها .وق��ال إن الحكومة التركية
متيقنة منذ ال�ب��داي��ة ب��أن ه��ذه املرحلة
لن تمر بسهولة ،وال أح��د يعتقد أنها
س�ت�ت�غ�ي��ر ب �س �ه��ول��ة ،م�ض�ي�ف��ًا أن� ��ه «ل��م
تحدث انشقاقات في الجيش املصري
أو التونسي ،بل في الجيش السوري
فقط ألنهم أعطوا أوام��ر بإطالق النار

كيليتشدار أوغلو:
الوضع في سوريا
يخدم إسرائيل

على املدنيني وهذا كان موضع نقاش
أمس مع العميد السوري املنشق مناف
طالس».
وق � � ��ال وزي � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ال� �ت ��رك ��ي إن
الرئيس السوري لم يقم باإلصالحات
امل� �ط� �ل ��وب ��ة ،و«ل� � � ��م ت �س �م ��ح ل � ��ه زم ��رت ��ه
وع��ائ �ل �ت��ه ب ��ذل ��ك ،وأوه �م �ت ��ه ال �ت �ق��اري��ر
الخاطئة التي تصله بأن األزم��ة يمكن
حلها بسهولة» ،مضيفًا أن األسد «كان
يسير إلى الهاوية بينما حاولت تركيا
إي�ق��اف��ه ب�ش�ت��ى ال �ط ��رق» .ول �ف��ت إل ��ى أن
أك�ث��ر ال�ش�ع��وب ت�ض��ررًا م��ن األزم ��ة هما
الشعبان السوري والتركي ،مستنكرًا

امل�ح��اوالت التي تظهر امل��وق��ف التركي
ت�ج��اه األزم ��ة ال�س��وري��ة ك�م��واق��ف باقي
املجتمع الدولي.
ب��امل �ق��اب��ل ،ان �ت �ق��د زع �ي��م ح ��زب ال�ش�ع��ب
الجمهوري امل�ع��ارض ف��ي تركيا كمال
ك�ي�ل�ي�ت�ش��دار أوغ �ل ��و ،س�ي��اس��ة حكومة
رج ��ب ط �ي��ب أردوغ � � ��ان ح �ي��ال س��وري��ا،
واعتبر أن إسرائيل الرابح الوحيد من
ال��وض��ع ف��ي س��وري��ا .ون�ق�ل��ت صحيفة
«ح ��ري� �ي ��ت» ال �ت��رك �ي��ة ع ��ن ك�ي�ل�ي�ت�ش��دار
أوغلو ،قوله أول من أم��س ،إن الوضع
ف��ي س��وري��ا يخدم إسرائيل ألن العمل
�ار لتأسيس دول��ة كردية .ولفت إلى
ّج� ٍ
أن سياسة تركيا الخارجية تركز على
إب �ع��اد ال��رئ�ي��س ال �س��وري ب�ش��ار األس��د
ع ��ن ال�س�ل�ط��ة م ��ن دون أن ت �ع��ي م ��ا قد
يلي ذل��ك .وأض��اف «سوريا مهمة جدًا
ل��روس�ي��ا أي�ض��ًا ،ول��م يتم أخ��ذ ذل��ك في
ً
عني االعتبار» ،قائال إن سياسة تركيا
الخارجية «أصبحت فوضوية».
ف��ي سياق آخ��ر ،قتل جنديان تركيان،
ي��وم أم��س ،في جنوب ش��رق تركيا في
ان�ف�ج��ار ع�ب��وة ناسفة زرع�ه��ا متمردو
ح � � ��زب ال � �ع � �م� ��ال ال � �ك� ��ردس � �ت� ��ان� ��ي ل ��دى
مرورهما ،كما اف��ادت مصادر محلية.
وقالت هذه املصادر إن الشحنة ،التي
ت��م ت�ف�ج�ي��ره��ا ع��ن ب �ع��د ،ان �ف �ج��رت ل��دى
م � ��رور آل �ي��ة ع �س �ك��ري��ة ف ��ي «ل� �ي ��ج» ،في
محافظة دي��ار ب�ك��ر ،م��ا ادى ال��ى مقتل
جنديني وجرح آخر اضافة الى مدني.
وشنت ق��وات االم��ن عملية واسعة في
امل�ن�ط�ق��ة ردًا ع �ل��ى االن �ف �ج��ار ،ف��ي حني
اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب
اردوغ � ��ان ،م�ن��ذ أي ��ام ،ال�ن�ظ��ام ال�س��وري
ب ��أن ��ه س� �م ��ح ب �ت �م��رك��ز ح � ��زب ال �ع �م��ال
الكردستاني في عدة مناطق في شمال
س ��وري ��ا ،م ��ؤك� �دًا ع �ل��ى ح ��ق ت��رك �ي��ا في
مالحقة املتمردين االكراد االتراك داخل
سوريا في حال الضرورة.

