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تقرير

ُ
ّ
أذ ّن روسية صماء تجاه الغرب:
قوضنا قدرات المسلحين المادية والتقنية
أذن صـمــاء تــديــرهــا موسكو لــأطــراف
الــدولـيــة ،إذ تــواصــل ضرباتها الجوية
ح ـســب م ــا خ ـط ـطــت ل ــه ب ــال ـت ـع ــاون مع
الجيش ال ـســوري ،فيما يـحــاول الغرب
ث ـنــي روسـ ـي ــا ع ــن امل ـض ــي ف ــي تحقيق
أهــدافـهــا مــن استهدافاتها ،وحصرها
ف ـق ــط بـ ـ ــ«داع ـ ــش» و«ج ـب ـه ــة ال ـن ـص ــرة»
على أبعد تقدير ،وتحييد «الجماعات
املعتدلة» من لهيب الضربات.
وواصل سالح الجو الروسي استهدافه
ملواقع املسلحني املختلفة ،إذ نفذ خالل
الـ 24ساعة املاضية  20غارة استهدفت
 10م ــواق ــع لـ ـ ــ«داع ـ ــش» ،م ـن ـهــا م ــراك ــز
قيادية ومخازن أسلحة ،بحسب بيان
لوزارة الدفاع الروسية .وأعلنت الوزارة
أن م ـق ــات ــات «سـ ـ ـ ـ ــو »25-أغـ ـ ــارت عـلــى
مـعـسـكــر ل ـتــدريــب املـسـلـحــن ف ــي ريــف
إدلب ،ودمرت مركز قيادة للمجموعات
املـسـلـحــة ،وم ـخ ــازن أسـلـحــة ف ــي مـعــرة
ال ـن ـع ـمــان ف ــي ال ــري ــف ال ـح ـم ـصــي ،فيما
استهدفت مقاتالت «س ــو »34-معسكر
تدريب ومخازن أسلحة لــ«داعــش» في
مدينة الطبقة فــي ريــف الــرقــة .وذكــرت
أيضًا أن الطائرات «نفذت غارات دقيقة
دم ـ ــرت  3م ـخ ــازن أس ـل ـحــة لـلـجـمــاعــات
اإلره ــاب ـي ــة» ،مـشـيــرة إل ــى أن املـقــاتــات
استخدمت قنابل «كاب.»500-
ك ـ ــذل ـ ــك ،أعـ ـلـ ـن ــت أن ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ال ـج ــوي ــة
تستخدم في غاراتها صواريخ موجهة
بالليزر عالية الــدقــة ،مــن نــوع .29L-X
وأوض ـ ـحـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة أن م ـ ـقـ ــدار خـطــأ
الصاروخ ال يتجاوز مترين ،فيما يبلغ
وزن ــه  500ك ـلــغ ،ودق ــة إصــابـتــه عالية.
إل ــى ذلـ ــك ،أع ـل ــن رئ ـي ــس هـيـئــة األركـ ــان
العامة للقوات الروسية ،الجنرال أندريه
كارتابولوف ،أن القوات الجوية قامت
بأكثر من  60طلعة جوية ودمــرت أكثر
من  50بنية تحتية لـ«داعش» .وأضاف
أنه «خالل ثالثة أيام استطعنا تقويض
ال ـقــدرات املــاديــة والتقنية لإلرهابيني،
وقللنا القدرة القتالية لديهم» .وأشــار
إل ــى أن «الـ ـغ ــارات ال ـجــويــة كــانــت على
م ــدار الـســاعــة ،وانطلقت الـطــائــرات من
قاعدة حميميم باتجاه كامل األراضي
ال ـســوريــة ،وق ــد الحظنا أن اإلرهــابـيــن
بـ ـ ــدأوا ب ـم ـغ ــادرة م ـنــاط ـق ـهــم» ،مضيفًا
أن « 600مسلح ح ــاول ــوا امل ـغ ــادرة إلــى
أوروبا وهم في حالة ذعر شديد».
ّ
م ــن جـهـتــه ،أكـ ــد امل ـن ــدوب ال ــروس ــي في
االتحاد األوروبي ،فالديمير تشيجوف،
أن ال ـع ـم ـل ـي ــات الـ ـج ــوي ــة «ت ـ ـهـ ــدف إل ــى
الـ ـقـ ـض ــاء ع ـل ــى ال ـخ ـط ــر ال ـ ـ ــذي يـشـكـلــه
اإلرهاب على املنطقة واملجتمع الدولي
بــرمـتــه» .وش ــدد فــي مقابلة تلفزيونية

ع ـلــى ن ـيــة ب ـ ــاده «اس ـت ـم ــرار الـحـضــور
فـ ــي ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ـ ــط» ،دب ـل ــوم ــاس ـي ــا
وسياسيًا .ونفى املندوب الروسي علمه
بــ«مــوعــد انـتـهــاء العملية العسكرية»،
مشيرًا إلــى أن سبب الـتــدخــل الــروســي
«هو الخطر اإلرهابي ليس على سوريا
فحسب ،بل على منطقة الشرق األوسط
برمتها» ،خصوصًا عند عودة املقاتلني
في التنظيمات املسلحة إلى بلدانهم.
وف ـ ــي م ـح ــاول ــة ل ــان ـت ـق ــاص م ــن حـجــم
أهمية الـضــربــات الـجــويــة ،رأى رئيس
ال ـ ـ ــوزراء الـبــريـطــانــي ديـفـيــد كــامـيــرون
أن عـلــى روس ـيــا «تغيير مــوقـفـهــا» في
ســوريــا .ودع ــا موسكو إلــى االنضمام
إلـ ـ ــى «ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف الـ ـ ــدولـ ـ ــي» بـ ـقـ ـي ــادة
واش ـن ـطــن ،مــؤك ـدًا أن املـنـطـقــة «تستقر
بزعيم آخر غير (الرئيس بشار) األسد».
أما الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند،
فقد أعرب عن ثقته بأن روسيا تستطيع
أن تـصـبــح حـلـيـفــا لـفــرنـســا ف ــي األزم ــة
السورية ،إال أنها في الوقت الراهن «ال
تعتبر حليفًا لـنــا ...هــي حليف األســد،
وهذا مختلف».
وأكــد هــوالنــد ،خــال لقائه مع الرئيس

ّأيد وزير الخارجية
المصري العملية
الجوية الروسية
الــروســي فالديمير بــوتــن ،أن «روسيا
يجب أن تصبح شريكًا في إيجاد حل
سـيــاســي وف ــي العمليات العسكرية»،
مـشــددًا على رفـضــه «تقسيم ســوريــا...
واملـ ــواج ـ ـهـ ــة ال ـط ــائ ـف ـي ــة بـ ــن ال ـش ـي ـعــة
املدعومني من إيـ ّـران ،وربما من روسيا
مــن جـهــة ،والـســنــة املــدعــومــن مــن دول
الخليج العربي ،من جهة أخرى».
في املقابل ،رأى الرئيس التركي رجب
ط ـي ــب أردوغ ـ ـ ـ ـ ــان ،أن «ح ـم ـل ــة الـقـصــف
الجوي التي تشنها موسكو في سوريا
هــي خطأ جـسـيــم» ،مــؤكـدًا أن ب ــاده لم
تـسـتـســغ «ال ـخ ـط ــوات ال ـت ــي ت ـق ــوم بها
روس ـيــا وحـمـلــة الـقـصــف غـيــر املقبولة
مطلقًا» .ولفت إلى أن تصرفات موسكو
«امل ـق ـل ـق ــة» سـ ـت ــؤدي إل ـ ــى «ع ــزلـ ـه ــا فــي
املنطقة».
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد آخـ ـ ـ ــر ،انـ ـسـ ـج ــم امل ــوق ــف
امل ـص ــري م ــع امل ــوق ــف ال ــروس ــي ،إذ ّأي ــد

وزير الخارجية املصري سامح شكري
ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـج ــوي ــة ال ــروسـ ـي ــة ،مـعـتـبـرًا
ف ــي م ـقــاب ـلــة ت ـل ـفــزيــون ـيــة أن ـه ــا «تــرمــي
إلـ ــى تــوج ـيــه ض ــرب ــة قــاص ـمــة ل ــداع ــش،
وسـ ـ ـي ـ ــؤدي ذل ـ ـ ــك إل ـ ـ ــى ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء ع ـلــى
اإلرهاب» .أما في السعودية ،فقد تجدد
رفــض «الـتــدخــل الــروســي» ،على لسان
«علماء اململكة» هذه املرة ،إذ أصدر 52
منهم بيانًا أكدوا فيه أن هدف «موسكو
حماية نظام األسد ،وإنقاذه من هزيمة
محققة».

مقتل قائد «األحرار» في الجنوب

ّ
ميدانيًا ،تمكن «جيش الفتح ـ الجنوب»،
ومـجـمــوعــات محسوبة على «الجيش
الـحــر» ،من السيطرة على التل األحمر
فــي ريــف القنيطرة الشمالي ،فــي وقت
أع ـل ـنــت ف ـيــه امل ـج ـمــوعـ ّـات ب ــدء املــرحـلــة
الثانية من معركة «وبشر الصابرين»،
بـ ـه ــدف فـ ــك الـ ـحـ ـص ــار عـ ــن بـ ـل ــدة بـيــت
جــن ،وفتح طريق الغوطة الغربية في
املرحلة الثالثة.
وأدت االش ـ ـت ـ ـب ـ ــاك ـ ــات ب ـ ــن ال ـج ـي ــش
واملسلحني إلى مقتل القائد العسكري
ل ــ«ح ــرك ــة أح ـ ـ ــرار الـ ـش ــام» ف ــي املـنـطـقــة
ال ـج ـنــوب ـيــة ،أبـ ــو خ ـل ـي ـفــة ،إض ــاف ــة إلــى
مسؤول كتيبة «سيف اإلسالم» التابعة
لـ«جيش األبابيل ـ الجيش الحر» ،أحمد
أديــب العماري ،وآخرين في محيط تل
األحمر.
واس ـت ـهــدف الـجـيــش ال ـس ــوري  3آلـيــات
ـات ث ـق ـي ـل ــة ،وأخ ـ ــرى
م ـح ـم ـلــة بـ ــرشـ ــاشـ ـ ٍ
ت ـقــل ع ـ ــددًا م ــن امل ـس ـل ـحــن ع ـلــى طــريــق
عــن البيضة ـ ـ طرنجة بــن ريفي درعــا
والـ ـقـ ـنـ ـيـ ـط ــرة .ك ــذل ــك أدى اسـ ـتـ ـه ــداف
الـجـيــش تجمعًا للمسلحني ف ــي بلدة
الحميدية في ريف القنيطرة إلى مقتل
وجرح عدد منهم.
أما في درعــا وريفها ،فقد أفــادت وكالة
«سانا» أن أكثر من  700مسلح ومطلوب
سلموا أنفسهم وأسلحتهم إلى الجهات
امل ـخ ـت ـصــة ف ــي م ــدي ـن ــة درعـ ـ ــا لـتـســويــة
أوض ــاعـ ـه ــم ض ـم ــن إطـ ـ ــار امل ـصــال ـحــات
الوطنية .إلــى ذلــكّ ،
تبرأ «دار القضاء»
ف ــي ج ـنــوب دم ـشــق م ــن إع ـ ــدام «جـيــش
اإلس ــام» لــ 5أشخاص بتهمة االنتماء
إلــى «داع ــش» .وفــي سياق آخــر ،أعلنت
عــدة فصائل مسلحة فــي ريــف حمص
ال ـش ـمــالــي تـشـكـلـيـهــا «غ ــرف ــة عـمـلـيــات
ريف حمص الشمالي» ،في حني اغتال
مـسـلـحــون مـجـهــولــون «ش ــرع ــي ال ـلــواء
 ،»313التابع لـ«الجيش الحر» ،إبراهيم
السعيد.
(األخبار)

نراهن على نجاح التحالف مع
األسدّ :
روسيا ...وإل فالمنطقة إلى التدمير
رأى الرئيس بشار األسد أن املنطقة ّ
معرضة للتدمير في حال فشل
«تحالف» سوريا وروسيا وإيران والعراق ،مؤكدًا أن الخيار الوحيد
حاليًا هو «ضرب اإلرهاب ألن تنفيذ أي حل يحتاج إلى استقرار».
وأوضـ ــح ،فــي لـقــاء مــع قـنــاة «خ ـبــر» اإليــران ـيــة ،أن «تـ ّ
ـوحــد ســوريــا
وروسـيــا واي ــران والـعــراق بموضوع املكافحة العسكرية واألمنية
واملعلوماتية لإلرهاب ،إضافة إلى جوانب أخــرى ،سيحقق نتائج
فعلية».
ّ
وشــدد األســد على أن «الحديث عن موضوع النظام السياسي أو
املسؤولني في سوريا هو شأن سوري داخلي» ،وأنه «عندما يكون
لديك قضية وطنية وأنت تدافع عن بلدك ال ّ
يهمك ما يقوله اآلخرون،
ً
ما ّ
يهمك أوال هو أن تحمي البلد ،وأن تحقق املصلحة الشعبية».
وأضاف إن «الخيار الوحيد اآلن بالنسبة إلينا أن نضرب اإلرهاب
َّ
ألن تنفيذ أي حل ُيتفق عليه ال بد له من حالة استقرار وإال ليس
له قيمة» ،مشيرًا إلى أن «ضرب اإلرهاب هو القاعدة األساسية ألي
عمل في سوريا ،واألفكار السياسية تطبق الحقًا».
ّ
وعــن املخاوف األوروبـيــة من اإلره ــاب ،قــال األســد إن «معظم دول
العالم اآلن لديها شعور بالخطر الحقيقي من اإلرهاب ،ونرى أخيرًا
تصريحات منهم تدعم تحالف سوريا وروسـيــا وإي ــران والعراق
ضد اإلرهاب».
وحول الحل السياسي ،قال إن «الجو الجديد الذي بدأ يظهر على
الساحة الدولية ،مع استثناء الغرب ،بدأ يضغط باتجاه إيجاد حل
حقيقي لألزمة السورية» ،مشيرًا إلى أنه «صحيح أن حل األزمة
السورية ُيطرح تحت عنوان حل سياسي ،لكن ال يمكن أن يكون
هناك حل سياسي وهناك دول تدعم اإلرهاب .هي سلة واحدة».
وأضــاف إن «املسؤولني الغربيني يعيشون حالة ضياع وضبابية
بالفشل تجاه
وعدم وضوح في الرؤية ،وفي الوقت ّنفسه شعورًا ً
املخططات التي ُوضعت والتي لم تحقق أهدافها» ،قائال« :ال نثق
باملسؤولني الغربيني وال نــأخــذ تصريحاتهم على محمل الجد،
سواء كانت إيجابية أو سلبية».
وتابع األسد« :نتمنى أن يصل مسؤولو الغرب إلى يوم يكونون فيه
جريئني ...ليعترفوا بخطئهم وليقولوا بأنهم ساروا بعكس مصالح
شعوبهم ألجل مصالحهم االنتخابية».
وأشار إلى أن «الوجود الروسي األخير في سوريا يشمل عمليات
جوية وليس برية كما حاول اإلعالم أخيرًا تسويقه» ،موضحًا أن
«املساعدة العسكرية تأتي بهذا اإلطار حصرًا».
وعن الالجئني ،قال األسد إن «الغرب يعتبر مشكلة الالجئني مأساة
إنسانية يتألم ألجلها ،بينما هو املساهم األكبر فيها من خالل
دعمه لإلرهاب وفرض الحصار عليهم» ،معتبرًا أن «الجانب اآلخر
املــؤلــم فــي قضية الــاجـئــن ...هــم يطلقون الـنــار على الــاجــئ بيد،
ويقدمون له الغذاء باليد األخرى ،هذا ما يفعله الغربي» .وأشار إلى
أن «حل مشكلة الالجئني يكون بالضغط على تركيا واألردن وقطر
والسعودية لكي تتوقف عن دعم اإلرهاب».

تقرير

نتنياهو :بات لدى إسرائيل حدود مشتركة مع روسيا
يحيى دبوق
أك ــد رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة االســرائ ـي ـل ـيــة،
ب ـن ـيــامــن ن ـت ـن ـيــاهــو ،أنـ ــه ب ــات ــت لــدى
إسرائيل حــدود مشتركة مع الجانب
ال ـ ـ ـ ــروس ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـع ـ ــد ت ـ ـ ــدخ ـ ـ ــل م ــوسـ ـك ــو
العسكري املباشر في سوريا .وأشار
الى أن هذا الواقع يدفع تل أبيب الى
االم ـت ـنــاع عــن إصـ ــدار مــواقــف ُمــديـنــة
لــروسـيــا ،فــي مسعى منها لالمتناع
عن املواجهة معها.
وف ــي مـقــابـلــة مــع شـبـكــة «س ــي ان ان»
اإلخبارية األميركية ،بثت أمسّ ،
شدد
نتنياهو على أنه ال يرغب في العودة
ال ــى األي ـ ــام ال ـتــي كــانــت فـيـهــا روس ـيــا
وإســرائـيــل فــي مــوقــع خـصــومــة ،الفتًا
الى أنه زار موسكو أخيرًا كي يوضح
للقادة الروس أنه «يجب علينا تجنب

إلسرائيل ما يكفي
من المشاكل ،وهي
ليست معنية بفتح
جبهة جديدة

وقوع أي اشتباك بني القوات الروسية
وال ـق ــوات اإلســرائـيـلـيــة» بـعــد التدخل
العسكري الروسي في سوريا.
وأشـ ــار نتنياهو ال ــى أن الـعــاقــة مع
روسيا يسودها «االحترام املتبادل»،
ل ـك ــن ه ـ ــذا ال ي ـع ـن ــي «أن مـصــالـحـنــا

م ـ ـتـ ــواف ـ ـقـ ــة ،فـ ــال ـ ـعـ ــاقـ ــة مـ ـ ــع روس ـ ـيـ ــا
لـيـســت ول ــن ت ـك ــون ك ـمــا ه ــي الـعــاقــة
م ــع الـ ــواليـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة .ل ـق ــد ح ــددت
أهــدافــي في سوريا وهــي حماية أمن
ش ـع ـبــي وب ـ ـلـ ــدي ،ول ــروسـ ـي ــا أه ـ ــداف
مختلفة هناك ،لكن ال يجب التعارض
ّ
بينها» .وقــال إن «إســرائـيــل وروسيا
ستتحدثان قريبًا في هذا الشأن» ،في
إشارة منه إلى زيارة ّ
مقررة لتل أبيب
لنائب رئيس أركان الجيش الروسي،
ن ـي ـك ــوالي ب ــوغ ــدن ــوف ـس ـك ــي ،يـ ــوم غــد
الثالثاء.
وسئل عما إذا كان دخول روسيا في
الحرب السورية سيؤدي الــى زعزعة
االستقرار في املنطقة ،أجاب نتنياهو:
«ال أعــرف ،وأعتقد أننا سنعرف ذلك
ب ـمــرور ال ــوق ــت» .إال أن ال ـق ـنــاة عــادت
وس ــأل ــت ع ــن سـبــب ام ـت ـنــاع إســرائـيــل

وص ـم ـت ـهــا ع ــن ان ـت ـق ــاد م ــوس ـك ــو ،بــل
وأي ـض ــا امـتـنــاعـهــا ع ــن إدانـ ــة روسـيــا
جراء غزوها شبه جزيرة القرم ،أشار
نتنياهو الــى أن إلســرائـيــل مــا يكفي
من املشاكل ،وهي ليست معنية بفتح
جبهة جديدة .أما ما يعني االنتشار
ّالروسي في سوريا ،فأضاف« :ندرك
أنــه بــاتــت لدينا حــدود مشتركة اآلن
م ــع روسـ ـي ــا ،وإس ــرائ ـي ــل ب ـلــد صغير
وق ـ ــوي ،وعـلـيـنــا أن ن ـتــأكــد بــأن ـنــا لن
نواجه بعضنا بعضًا».
م ـ ــع ذلـ ـ ـ ــك ،أشـ ـ ـ ــار ن ـت ـن ـي ــاه ــو إلـ ـ ــى أن
االنـ ـتـ ـش ــار الـ ــروسـ ــي ف ــي س ــوري ــا لــن
يـمـنــع إســرائ ـيــل م ــن مــواص ـلــة الـقـيــام
بعمل عسكري مــن حــن آلخ ــر ،و«إذا
أراد أحد استخدام األراضي السورية
لنقل أسـلـحــة نــوعـيــة إل ــى ح ــزب الـلــه،
فسوف نتحرك».

(أ ف ب)

