الجمعة  11أيلول  2015العدد 2689

سوريا

3

تقرير

إسرائيل :بعد الروس ...انتشار قوات برية
إيرانية في سوريا
مملوك زار
مسقط
علمت «األخ ـبــار» أن رئـيــس مكتب
األمــن القومي الـســوري الـلــواء علي
مملوك زار مسقط مؤخرًا في إطار
البحث فــي ال ــدور ُ
العماني بتوفير
مسعى عربي جــدي للوصول الى
حل سياسي لألزمة السورية.
وزار وزير الخارجية السوري وليد
املعلم مسقط مطلع الشهر املاضي
وال ـت ـق ــى ن ـظ ـيــره ال ـع ـمــانــي يــوســف
ب ــن عـ ـل ــوي .وك ــان ــت زي ـ ـ ــارة املـعـلــم
للسلطنة األولـ ــى مل ـســؤول ســوري
إلى دولة خليجية منذ اندالع األزمة
السورية .علمًا أن مسقط لم تقطع
عالقاتها الدبلوماسية والسياسية
مع دمشق.

على ّ
حد زعم وسائل
إعالم العدو ،فإن قوات
إيرانية انتشرت في سوريا.
الالفت أن وسائل اإلعالم
العبرية كانت ّ
سباقة في نشر
خبر انتشار اإليرانيين ،كما كانت
السباقة أيضًا في الكشف عن
وصول طيارين عسكريين
روس إلى سوريا للمشاركة في
القتال ضد تنظيم «داعش»
وأخواته .وبعيدًا عن صحة
هذه األخبار أو عدمها،
يبقى سؤال بال إجابة :ما هي
مصلحة العدو في نشر هذه
المعلومات؟
يحيى دبوق

الدبلوماسي الذي فرضته دول عربية
وغ ــربـ ـي ــة ،ع ـل ــى رأسـ ـه ــا ال ـس ـعــوديــة
ودول الخليج ،على سوريا بذريعة
«رفضها االنصياع لقرارات الجامعة
ّ
العربية لحل األزمة» .وأكدت املصادر
أن املؤسسة العسكرية املصرية أبدت
اعتراضها يومها على قــرار حكومة
مــرســي بــاعـتـبــاره «مخالفًا للعقيدة
الـعـسـكــريــة املـصــريــة الـتــي تعتبر أن
ـاع عــن مصر يـبــدأ مــن ســوريــا».
الــدفـ ُ ّ
وق ــد كــلــف األح ـمــد ،ال ــذي ُع ـ ّـن الحقًا
ع ـض ـوًا فــي ال ـق ـيــادة الـقـطــريــة لـحــزب
الـبـعــث ،مـتــابـعــة ال ـشــأن امل ـصــري من
دمشق.
وك ــان الــرئ ـيــس ب ـشــار األس ــد ش ـ ّـدد
فــي مقابلته مــع قـنــاة «امل ـن ــار» ،في
 25آب املــاضــي ،على أن «العالقات
بني سوريا ومصر هي التي تحقق
تـ ــوازنـ ــا ع ـل ــى ال ـس ــاح ــة ال ـع ــرب ـي ــة»،
وأن سـ ــوريـ ــا «ت ـع ـت ـق ــد ب ــأن ـه ــا فــي
الخندق نفسه مع الجيش والشعب
املصريني في مواجهة اإلرهابيني».
ولفت الى أن التواصل بني البلدين
«مباشر وعلى مستوى مسؤولني
ّ
مـهـمــن ،وت ـحــدي ـدًا أم ـن ـيــن» .وأك ــد
أن «عــددًا مــن املؤسسات فــي مصر
رف ـض ــت ق ـطــع ال ـع ــاق ــة واس ـت ـمــرت
ب ــالـ ـت ــواص ــل وك ـ ـنـ ــا ن ـس ـم ــع م ـن ـهــا
خطابًا وطنيًا قوميًا أخويًا».
وبـ ــال ـ ـتـ ــزامـ ــن م ـ ــع زي ـ ـ ـ ـ ــارة م ـم ـل ــوك
ل ـل ـق ــاه ــرةُ ،س ـ ّـج ــل ان ـف ـت ـّـاح اعــامــي
مصري على دمشق تمثل في زيارة
وفــد اعــامــي كبير ،بالتنسيق مع
الخارجية املصرية ،في  20الشهر
املــاضــي ،العاصمة الـســوريــة حيث
الـتـقــى ع ــددًا مــن امل ـســؤولــن وجــال
عـلــى بـعــض املـحــافـظــات الـســوريــة.
وخـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ــارة ،أجـ ـ ـ ـ ــرى وزيـ ـ ــر
الخارجية وليد املعلم حــوارات مع
رؤسـ ـ ــاء ت ـحــريــر ص ـحــف م ـصــريــة،
ومع قناة «النهار» ،في أول إطاللة
ملـ ـس ــؤول س ـ ــوري ع ـلــى الـتـلـفــزيــون
املصري منذ خمس سنوات .ودعا
املـعـلــم ال ـقــاهــرة ال ــى لـعــب دور في
ح ــل األزم ـ ــة ال ـس ــوري ــة ،وك ـشــف عن
ت ـ ـعـ ــاون أم ـ ـنـ ــي مـ ـشـ ـت ــرك مل ـكــاف ـحــة
االره ـ ــاب ،وهــاجــم تــركـيــا وجماعة
االخـ ـ ــوان امل ـس ـل ـمــن .وق ــد أ ّغـضـبــت
ال ــزي ــارة ال ــدوح ــة ال ـتــي شــنــت ،عبر
قناة «الجزيرة» ،هجومًا حادًا على
القاهرة.

قبل أسـبــوعــن ،كــانــت إســرائـيــل أول من
تحدث عن خطة روسية ـ إيرانيةّ ،
أقرت
ف ــي م ــوس ـك ــو ب ــن م ـس ــؤول ــن إي ــران ـي ــن
وروس ،ت ـق ـضــي ب ــال ـت ــدخ ــل ال ـع ـس ـكــري
املباشر للجانبني في القتال الــى جانب
الجيش السوري.
ك ـش ـفــت ت ــل أب ـي ــب ف ــي ح ـي ـن ــه ،ن ـق ـ ًـا عــن
مـ ـص ــادر دب ـل ــوم ــاس ـي ــة غ ــرب ـي ــة رف ـي ـعــة،
الجانب الروسي من الخطة ،بالتنسيق
التام مع االيرانيني والحكومة السورية،
عـبــر اسـتـخــدام مـبــاشــر لـطــائــرات تابعة
ل ـس ــاح ال ـج ــو ال ــروس ــي وطـ ـي ــاري ــه ،فــي
املعارك امليدانية التي يخوضها الجيش
ال ـس ــوري ،إضــافــة ال ــى ت ــزوي ــده بمعدات
ووس ـ ــائ ـ ــل ق ـت ــال ـي ــة دقـ ـيـ ـق ــة ومـ ـتـ ـط ــورة،
وم ـع ـل ــوم ــات اس ـت ـخ ـبــاريــة م ـح ــدث ــة ،من
شأنها أن ّ
تغير مشهد الحرب الدائرة في
سوريا.
أم ـ ـ ـ ـ ــس ،وع ـ ـل ـ ــى ل ـ ـس ـ ــان م ـ ـص ـ ــدر أمـ ـن ــي

إســرائـيـلــي رف ـيــع ،تـحــدثــت تــل أبـيــب عن
«الـشــق االيــرانــي» مــن الخطة التي قالت
إن ط ـه ــران بـ ــدأت بــالـفـعــل تـنـفـيــذهــا في
سوريا ،وإن أولى طالئع القوة االيرانية
الـبــريــة الـتــابـعــة لـلـحــرس ال ـث ــوري ،التي
ب ـل ـغــت ال ـ ــى اآلن املـ ـئ ــات م ــن امل ـقــات ـلــن،
وصـ ـل ــت بــال ـف ـعــل ال ـ ــى سـ ــوريـ ــا ،وب ـ ــدأت
انتشارها بالقرب من العاصمة دمشق،
بهدف القتال املباشر الى جانب الجيش
السوري.
املصدر األمني «الرفيع املستوى جـدًا» ـ
بحسب وصــف االع ــام العبري ـ ـ أضــاف
فــي حــديــث أم ــام املــراس ـلــن العسكريني
لوسائل االعالم االسرائيلية ،أن الخطوة
االي ــران ـي ــة ه ــي مـسـعــى إض ــاف ــي م ــن قبل
طـهــران ،وغير مسبوقة أيـضــا ،ملساعدة
الرئيس الـســوري بشار االس ــد .وقــال إن
«إرس ــال قــائــد فيلق الـقــدس فــي الحرس
الـثــوري االيــرانــي ملئات من مقاتليه الى
س ــوري ــا ،ل ـل ـق ـتــال ض ــد امل ـس ـل ـحــن وضــد
ت ـن ـظ ـي ــم داع ـ ـ ـ ــش ،جـ ـ ــاء ب ــال ـت ـن ـس ـي ــق مــع
روسـ ـي ــا ،ف ــي أع ـق ــاب ال ـل ـقــاء الـ ــذي جمع
سليماني بالرئيس الــروســي فالديمير
بوتني» الشهر املاضي.
وح ـ ــذر املـ ـص ــدر م ــن خـ ـط ــورة ال ـخ ـطــوة
االي ــران ـي ــة وم ــن ت ــورط ط ـه ــران أك ـثــر في
الحرب الدائرة في سوريا .لكنه أكد في
املقابل ،بحسب القناة الثانية العبرية،
أن «إســرائـيــل ال تـنــوي التدخل فــي هذه
املرحلة ،لكنها لن تتوانى عن التدخل في
حالة التهديد املباشر ،أو فــي حــال نقل

سالح متطور من سوريا الى حزب الله
في لبنان».
وأشــارت القناة الــى أن التطور االيراني
األخـ ـي ــر ف ــي س ــوري ــا« ،ووج ـ ـ ــود كـتــائــب
م ــن ال ـح ــرس الـ ـث ــوري االي ــران ــي ت ـشــارك
فــي املـعــارك الــدائــرة هـنــاك ،وتحديدًا من
القوات الخاصة التابعة للحرس الثوري
بحسب وصــف امل ـصــدر ،هــو تـطــور غير
مثيال له
مألوف ودراماتيكي ،ولم نعرف
ً
في السابق».

الكتائب اإليرانية
التي أتت إلى سوريا
تابعة للقوات الخاصة
للحرس الثوري

ورغ ـ ــم ت ــأك ـي ــد املـ ـص ــدر أن ت ــل أب ـي ــب لــن
تـ ـت ــدخ ــل ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه املـ ــرح ـ ـلـ ــة ف ـ ــي وج ــه
القوات االيرانية ،إال أن رئيس الحكومة
االسرائيلية ،بنيامني نتنياهوّ ،
عبر عن
مــوقــف مـغــايــر بـعــد ســاعــات مــن حــديــث
امل ـص ــدر األم ـن ــي أم ـ ــام امل ــراس ـل ــن .وق ــال
ن ـت ـن ـيــاهــو م ــن ال ـع ــاص ـم ــة ال ـبــري ـطــان ـيــة
إن «إس ــرائ ـي ــل قـلـقــة جـ ـدًا م ــن االن ـت ـشــار
(أرشيف)

االي ــران ــي داخـ ــل س ــوري ــا ،وه ــي تستعد
لكبح إيران» .وأضاف خالل لقائه رئيس
الوزراء البريطاني ،ديفيد كاميرون ،أنه
«يجب كبح عدوانية إيران وإرهابها ،إذ
حد
إنـهــا تنشر قــوات فــي ســوريــا ،والــى ّ
ما تشعر أنها حرة في القيام بذلك ،بعد
االتفاق النووي معها».
وتطرق املصدر األمني االسرائيلي أيضًا
الى انتشار القوات الروسية في سوريا،
وق ـ ــال إن ال ـج ـيــش ال ــروس ــي ي ـع ـكــف في
االي ــام االخ ـيــرة على إقــامــة بنية تحتية
تمكنه مــن شــن غ ــارات جــويــة تستهدف
ّ
حماية النظام السوري ،واصفًا االنتشار
الـعـسـكــري ال ــروس ــي بــأنــه ت ـطــور جــديــد،
«يهدف الى مساعدة االسد على استرداد
املناطق التي كــان قد خسرها في العام
املاضي» .وأضاف أن «الخسائر االخيرة
الـتــي مني بها الجيش ال ـســوري ،تعني
أن العاصمة السورية دمشق باتت تحت
التهديد ،وتحديدًا من قبل تنظيم الدولة
االسالمية ـ داعش».
وأضــاف املصدر أن للروس مصالح في
س ــوري ــا ،ك ـمــا ه ــي ح ــال مــرفــأ طــرطــوس
وغ ـ ـ ـيـ ـ ــره ،ول ـ ـ ـ ــم يـ ـسـ ـتـ ـبـ ـع ــد أن ت ـب ــاش ــر
ال ـق ــوات الـجــويــة الــروس ـيــة ،مــن طــائــرات
وم ــروح ـي ــات ق ـتــال ـيــة ،ش ــن ه ـج ـمــات في
ّ
س ــوري ــا ض ــد امل ـت ـمــرديــن وداعـ ـ ــش .لكنه
ّ
أكــد فــي املقابل أن االمــر غير مــوجــه الى
إسرائيل« ،لكن علينا أن ندرك أن الروس
أصبحوا العبًا مركزيًا في املنطقة».
وك ــان وزي ــر االم ــن االســرائـيـلــي ،موشيه
ي ـع ـلــون ،قــد ت ـطــرق أي ـضــا ال ــى االنـتـشــار
العسكري الروسي في سوريا ،وقــال إن
موسكو أرسـلــت مستشارين عسكريني
وقوة فاعلة إلقامة قاعدة جوية بالقرب
مــن مــديـنــة الــاذقـيــة ال ـســوريــة .وأض ــاف
أن «قــاعــدة كـهــذه يمكن أن تستخدمها
الطائرات الحربية واملروحيات القتالية
في شن هجمات ضد الدولة االسالمية ـ
ّ
داعش» .وقال« :هناك تهديد على منطقة
الالذقية وطــرطــوس ،وهــي مــن املصالح
الروسية ،ما دفــع موسكو الــى أن تكون
موجودة هناك ،فالروس يريدون الدفاع
ع ــن ن ـظ ــام ب ـش ــار االسـ ــد وامل ـش ــارك ــة في
القتال ضد داعش».

ّ
موسكو تتصلب :سوريا ليست ليبيا
تقرير

ت ـق ــود الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة األم ـيــرك ـيــة
ح ــراك ــا دول ـي ــا مل ـح ــاول ــة عــرق ـلــة الــدعــم
الروسي للجيش السوري .وعلى الرغم
من «القلق اليومي» املتزايد الذي ّ
تعبر
عـنــه واش ـن ـطــن ،إال أن مــوسـكــو ت ــزداد
ت ـص ـل ـبــا فـ ــي م ــوق ـف ـه ــا ،م ـس ـت ـن ــدة إل ــى
العقود املوقعة مع دمشق ،والتزامها
بــال ـقــوانــن ال ــدول ـي ــة املــرع ـيــة اإلج ـ ــراء،
وإدراجها الدعم العسكري لدمشق في
خانة املساهمة في مكافحة اإلرهاب.
وأعـ ـ ـل ـ ــن وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ــروسـ ــي
سـيــرغــي الفـ ــروف ،فــي ه ــذا اإلطـ ــار ،أن
مــوس ـكــو «ت ـن ـقــل ب ـعـ ًـض األس ـل ـحــة عن
طريق الجو» ،إضافة إلى «املساعدات
اإلنسانية» ،مؤكدًا أن الدعم الروسي
«يـتــم وف ــق املـعــايـيــر الــدول ـيــة» .وشــدد
الفـ ـ ـ ـ ــروف عـ ـل ــى أن ه ـ ـ ــدف ب ـ ـ ـ ــاده مــن
م ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة الـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــش ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري ه ــو
«لـتـجـهـيــزه مـنـعــا ل ـت ـكــرار الـسـيـنــاريــو
ً
الـلـيـبــي ف ــي س ــوري ــا» ،م ـحـ ّـمــا بعض
«الشركاء الغربيني» األحــداث املؤسفة
فــي املـنـطـقــة بـسـبــب «هــوسـهــم بــأفـكــار
ت ـغ ـي ـيــر األنـ ـظـ ـم ــة» .أضـ ـ ــاف أن «ن ـهــج
التحالف الـغــربــي فــي مـحــاربــة داعــش
بدون التعاون مع الرئيس األسد خطأ
جسيم».

ومع تواصل «االشتباك» الدبلوماسي
ح ـ ــول ح ـج ــم الـ ــدعـ ــم ،ذكـ ـ ــرت صـحـيـفــة
«كومرسانت» الروسية أن موسكو تمد
دم ـشــق ب ــ«أس ـل ـحــة صـغـيــرة وق ــاذف ــات
قنابل وناقالت جنود مدرعة من طراز
بــي تــي آر ـ ـ  82اي ــه ،وشــاحـنــات كاماز
ً
ال ـع ـس ـكــريــة» ،م ـش ـي ــرة إلـ ــى أن دمـشــق
دفعت ملوسكو «أقساطًا مسبقة لشراء
أنظمة دف ــاع جــوي مـتـطــورة مــن طــراز
اس ـ ـ  .»300فــي املـقــابــل ،قــررت روسيا
ع ـ ــدم ت ـس ـل ـيــم األنـ ـظـ ـم ــة ال ـص ــاروخ ـي ــة
لسوريا حاليًا ،وتعويضها بأسلحة
أخرى.
وف ــي م ـ ــوازاة حــراك ـهــا الــدب ـلــومــاســي،
تـ ـت ــاب ــع وزارة الـ ـ ــدفـ ـ ــاع األمـ ـي ــركـ ـي ــة
«الـبـنـتــاغــون» ال ـت ـعــز ًيــزات العسكرية
الـ ــروس ـ ـيـ ــة ،م ـت ـس ــائ ـل ــة فـ ــي دوائـ ــرهـ ــا
ال ـض ـي ـق ــة عـ ــن ن ـ ــوع ه ـ ــذه املـ ـس ــاع ــدات
وحـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــا وحـ ـ ـ ـ ـ ــدودهـ ـ ـ ـ ـ ــا .وأش ـ ـ ـ ـ ــار
مسؤولون أميركيون لوكالة «فرانس
برس» إلى أن سفينتي إنــزال دبابات
وصلتا إلــى مرفأ طرطوس السوري،
حيث لروسيا قاعدة دائمة .وأضافت
املـ ـ ـص ـ ــادر أن «االمـ ـي ــركـ ـي ــن رصـ ـ ــدوا
ً
الالذقية نحو عشر
شماال في منطقة
ً
آليات لنقل الجند إضافة إلــى وجود

عشرات الجنود الروس».
والتف الروس على قرار بعض الدول
األوروبـ ـي ــة م ـنــع ال ـط ــائ ــرات الــروس ـيــة
املـ ـت ــوجـ ـه ــة إل ـ ـ ــى س ـ ــوري ـ ــا م ـ ــن ع ـب ــور
مجالها الجوي ،بعد أن دفعت اإلدارة
األميركية بلغاريا إلى ذلــك ،إذ قررت
م ــوس ـك ــو ت ـح ــوي ــل مـ ـس ــار ط ــائ ــرات ـه ــا
املـتــوجـهــة إل ــى ســوريــا ،شــرقــا ،م ــرورًا
بــال ـقــوقــاز وإيـ ـ ــران وال ـ ـعـ ــراق ،م ــا أدى
إل ــى امـتـعــاض واشـنـطــن ،وتـحــذيــرهــا
ملوسكو من «أن شركاء ها في املنطقة،
وبـيـنـهــم ال ـع ــراق ،سـيــوجـهــون أسئلة
حــازمــة ج ـدًا ل ـلــروس ح ــول ضلوعهم
في سوريا».
إلى ذلك ،رأى املتحدث باسم الكرملن،
ديمتري بيسكوف ،أن «القوة الوحيدة
القادرة على مقاومة داعش هي القوات
املسلحة السورية» ،مضيفًا أن الرئيس
ال ــروس ــي فــاديـمـيــر بــوتــن سيتناول
فــي كلمته ف ّــي الجمعية العامة لألمم
املتحدة «ملفي سوريا وداعش».
وف ــي س ـي ــاق مـنـفـصــل ،ط ـلــب الــرئـيــس
األمـيــركــي ب ــاراك أوبــامــا مــن الــوكــاالت
االتـحــاديــة «االسـتـعــداد لقبول حوالى
عشرة آالف الجئ سوري» العام املقبل.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

«األخبار» تعتذر
من الشعب السوري
ج ــري ــدة «األخـ ـب ــار» ،مـنــذ نـشــأتـهــا،
ل ــم ت ـك ــن ص ـح ـي ـفــة ص ـ ــوت واح ـ ــد،
واحتضنت دومًا ّ
تنوعًا في األفكار
ّ ّ
واآلراء يـصــل ال ــى ح ــد الــت ـعــارض،
وهو ما ليس مألوفًا في الصحافة
الـعــربـيــة ولـكـ ّـنــه ج ـ ٌ
ـزء أســاســي من
ّ
ه ــوي ـت ـه ــا .ال ّأن هـ ـن ــاك مـ ـب ــادئ،
أخالقية وسياسية ،هي في صلب
رسالة «األخبار» وال يجري النقاش
اال تحت سقفها.
مقال الزميل ناهض حتر في عدد
األربعاء  9أيلول ّ 2015
تعدى على
هــذه املـبــادىء ولــم يكن ُلينشر في
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ل ـ ــوال خ ـط ــأ ت ـح ــري ــري
فادح« .األخبار» تعتذر الى قرائها،
وال ــى الــذيــن مـ ّـسـهــم مـحـتــوى امل ــادة
وأهـ ــان ـ ـهـ ــم ،ل ـن ـش ــره ــا ك ــام ــا لـيــس
مـكــانــه صفحاتها .وق ــد أزال ــت من
على موقعها املقال الذي يتعارض
مع مبادئها وروحها.

