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الحدث

ّنبه بوتين إلى أن «االنتقام ال ّ
مفر منه» بحق من يقف وراء إسقاط الطائرة الروسية

تقرير

إخالء شبه كلي من مصر ...وتشديد القصف في سوريا مع تعزيز حماية روسيا

موسكو تدخل «الحرب المفتوحة» من أبوابها
دعوة روسية صريحة إلى
العالم من أجل «تشكيل
جبهة واسعة لمحاربة
اإلرهاب» أفصحت عن
نية موسكو دخول حرب
مفتوحة ضد «داعش»
والتنظيمات الشبيهة به في
المنطقة .إلى جانب ذلك ،قرر
فالديمير بوتين «االنتقام»
عبر العمل االستخباري من
المسؤولين عن تفجير طائرة
الركاب فوق سيناء ،عارضًا
 50مليون دوالر لمن يوصله
إليهم
ق ــدم ــت وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ومـجـلــس
ال ــدوم ــا (ال ـ ـنـ ــواب) ف ــي روسـ ـي ــا ،يــوم
أم ـ ــس ،م ـطــال ـبــة إلـ ــى م ـج ـلــس األمـ ــن،
م ـ ــن أج ـ ـ ــل ات ـ ـخ ـ ــاذ «ق ـ ـ ـ ـ ــرار ل ـت ـش ـك ـيــل
ج ـب ـهــة واسـ ـع ــة مل ـح ــارب ــة اإلرهـ ـ ـ ــاب»،
ومــن دون تأخير .حلف جديد بــدأت
روس ـ ـيـ ــا ب ـ ـنـ ــاءه بـ ـج ــان ــب ت ـحــال ـف ـهــا
ال ـق ــائ ــم م ــع م ـح ــور املـ ـق ــاوم ــة ،ولـكـنــه
يـقــابــل «الـحـلــف األمـيــركــي ـ ـ الــدولــي»
مل ـح ــارب ــة «داع ـ ـ ـ ــش» ،الـ ـ ــذي ق ـ ــال عـنــه
وزي ــر الـخــارجـيــة ال ــرو ّس ــي ،سيرغي
الف ـ ـ ـ ـ ــروف ،إنـ ـ ــه «يـ ـتـ ـج ــن ــب م ـهــاج ـمــة
وحدات داعش القادرة على ٌمهاجمة
ال ـج ـي ــش ال ـ ـس ـ ــوري» .ت ـح ــال ــف لـيــس
م ـعــروفــا شـكـلــه ونـتــائـجــه س ــوى أنــه
تنسيق مـيــدانــي بــدأتــه مــوسـكــو مع
باريس التي تعرضت لضربة أخرى
قاتلة في عقر دارهــا ،وقد تشرك ّفيه
الصني بصورة غير مباشرة ،كما ملح
الرئيس فالديمير بوتني .لكن روسيا
أكدت أنها ستتصرف في هذا الشأن
ّ
بـمــا يــتـســق مــع امل ــادة  51مــن ميثاق
األمم املتحدة.
ك ـ ــل ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات ال ـس ـي ــاس ـي ــة،
الـتــي رافـقـهــا حـشــد كبير فــي املـيــدان
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري ،جـ ـ ـ ـ ــاءت ب ـ ـعـ ــدمـ ــا تـ ـ ّ
ـوعـ ــد
ب ــوت ــن ب ــال ــوص ــول إلـ ــى اإلره ــاب ـي ــن
املسؤولني عن تفجير طائرة الركاب
« »A321فــوق سيناء «أينما وجــدوا
وف ــي أي م ـكــان ف ــي ال ـع ــال ــم» ،ف ــي ظل
إعـ ــان رئ ـي ــس ج ـه ــاز االس ـت ـخ ـبــارات
الروسية ،ألكسندر بورتنيكوف ،أن

ً
ّ
«ع ـم ــا إره ــاب ـي ــا» تـسـ ّـبــب ف ــي تحطم
ً
الـطــائــرة التي أوقـعــت  224قتيال في
 31ت ـش ــري ــن األول املـ ــاضـ ــي .وأوع ـ ــز
الرئيس الــروســي إلــى االستخبارات
الــروسـيــة بالتركيز على البحث عن
املتورطني في تفجير الطائرة ،محذرًا
«جميع الــذيــن سيحاولون مساعدة
اإلرهــاب ـيــن» مــن أنـهــم «سيتحملون
امل ـس ــؤول ـي ــة ع ــن ان ـع ـك ــاس ــات ذل ـ ــك»،
ومؤكدًا أن الضربات ضد اإلرهابيني
في سوريا «يجب أن تتواصل وتزداد
ك ـ ـثـ ــافـ ــة» ،كـ ــي يـ ـ ـ ــدرك امل ـ ـجـ ــرمـ ــون أن
«االنتقام ال مفر منه».
وقت
وكــان بورتنيكوف قد أفــاد ،في
ٍ
سابق ،بأن فحص الحقائب الخاصة
ببعض ركاب الطائرة سمح بالعثور
عـلــى آث ــار م ــواد مـتـفـجــرة ،مــؤك ـدًا أن
انفجار عبوة يدوية الصنع على منت
الطائرة أد إلى تحطمها في سيناء.
ّ
وقدر الخبراء قوة العبوة بكيلوغرام
واحد من مادة «التروتيل» ،وهذا ما
يـفـســر تـســاقــط أجـ ــزاء ال ـطــائــرة على
مساحة واسعة ،وهو ما دفع «هيئة
األمن الفدرالية» الروسية إلى اإلعالن
عن أن السلطات «ستدفع  50مليون
دوالر أمـيــركــي ملــن يــدلــي بمعلومات
ستساعد في القبض على املجرمني»،
إشارة إلى تنظيم «والية سيناء»
في
ّ
الذي تبنى إسقاط الطائرة.
على الـجــانــب املـصــري ،ال ت ــزال حالة
االرتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاك مـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ّ عـ ـل ــى امل ـش ـه ــد
الـسـيــاســي بـعــدمــا تـيــقـنــت مـصــر من
خ ـســارت ـهــا ال ـف ــادح ــة ع ـلــى الـصـعـيــد
االق ـت ـص ــادي ،وال ـت ـخ ـ ّـوف م ــن تـضــرر
ً
ع ــاق ــات ـه ــا ب ــروسـ ـي ــا ،فـ ـض ــا ع ــن أن
«والي ــة سيناء» أوجـعــت القاهرة من
خارج سيناء .واكتفى رئيس الوزراء
امل ـصــري ،شــريــف إسـمــاعـيــل ،بالقول
إن ب ـ ـ ــاده س ـت ــأخ ــذ ب ـع ــن االع ـت ـب ــار
ن ـت ــائ ــج ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ال ـت ــي تــوصـلــت
إلـ ـيـ ـه ــا الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة ،بـعــد
اج ـت ـمــاع م ـط ـ ّـول لـحـكــومـتــه ف ــي شــرم
الشيخ أمس لبحث مصير السياحة.
ولــم يفت إسماعيل التلميح إلــى أن
«الـ ـع ــاق ــات امل ـص ــري ــة ـ ـ ـ ال ــروس ـي ــة لم
ً
تمس» ،مستدال بالتنسيق املتواصل.
ف ـ ـ ــي غ ـ ـ ـضـ ـ ــون ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،نـ ـقـ ـل ــت وكـ ــالـ ــة
«روي ـ ـ ـتـ ـ ــرز» عـ ــن مـ ـس ــؤول ــن أم ـن ـيــن
أمــس ،أن السلطات املصرية تحتجز
اثنني من موظفي مطار شرم الشيخ
الدولي يشتبه في صلتهما بحادث
تحطم الطائرة الروسية« ،من ضمن
 17ش ـخ ـص ــا ي ـش ـت ـب ــه فـ ــي أن اث ـن ــن

أمر بوتين
البحرية
الروسية
بالعمل مع
نظيرتها
الفرنسية
«كحلفاء»

منهم ساعدا من زرعــوا القنبلة على
ال ـط ــائ ــرة» .وق ــال أح ــد امل ـســؤولــن إن
ل ـق ـط ــات ك ــامـ ـي ــرات امل ــراقـ ـب ــة أظ ـه ــرت
أحد املوظفني يحمل حقيبة من أحد
مباني املطار ويسلمها إلــى املشتبه
فيه اآلخــر الــذي كــان يضع الحقائب
فــي مـخــزن ال ـطــائــرة وه ــي تـقــف على
امل ـم ــر ،وك ــان ه ــذا امل ــوظ ــف يـعـمــل في
«الخدمات األرضية».
«الداخلية» املصرية نفت ،في املقابل،
هذه األنباء ،وقالت إنها عارية تمامًا
ً
مــن الـصـحــة جملة وتـفـصـيــا .ولكن
ذلــك لم يمنع وزيــر الداخلية ،مجدي
عبد الغفار ،من إصدار أوامر بتعزيز
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات األمـ ـنـ ـي ــة فـ ــي امل ـ ـطـ ــارات
امل ـص ــري ــة ك ــاف ــة ،وت ـك ـث ـيــف إجـ ـ ــراءات
الـتـفـتـيــش ،فـيـمــا ت ـحــدث م ـصــدر في
وزارة ال ـط ـيــران ،إل ــى «األخـ ـب ــار» ،عن
أن فرضية االنـفـجــار بقنبلة خفيفة
ال ـ ـ ـ ــوزن قـ ــد تـ ـك ــون ص ـح ـي ـح ــة ،لـكـنــه
تساءل عن املكان الذي أتت منه« ،هل
مصدره مطار شــرم الشيخ أم املطار
الـقــادمــة منه الـطــائــرة قبل أن تحمل
الركاب الــروس؟» .وأشار املصدر إلى
ّ
«تتبع خــط سير
أنهم يعملون على
الطائرة قبل وصولها مصر».
ومع أن القاهرة لم تعلن انتهاء عمل
لجنة التحقيق ،ف ــإن مــوسـكــو قــررت
املضي في حربها على «داعش» بكل
قوة ،على ضوء أوامر بوتني ،بصفته
القائد األعلى للقوات املسلحة ،تكثيف
الـ ـغ ــارات ع ـلــى م ــواق ــع املـسـلـحــن في
سوريا .وترافق ذلــك مع إعــان وزير
ال ــدف ــاع ال ــروس ــي ،سـيــرغــي شــويـغــو،
أن القاذفات االستراتيجية الروسية
«توبوليف  ،»160و«توبوليف ـ  95إم
إس» ،و«توبوليف  22إم إس» صارت
تشارك في العمليات الجوية.
وقـ ــال شــوي ـغــو إن «الـ ـق ــوات الـجــويــة
ال ـف ـض ــائ ـي ــة الـ ــروس ـ ـيـ ــة دمـ ـ ـ ــرت 140
هــدفــا لتنظيم الــدولــة اإلســامـيــة في
سـ ــوريـ ــا .ف ـق ــط ف ــي الـ ـي ــوم األول مــن
ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـج ــوي ــة ،ق ـم ـنــا بــأك ـثــر من
 127طلعة جوية ودمرنا  206أهداف
لإلرهابيني ،وحاليًا قمنا بـ 82طلعة
دمرنا خاللها  140هدفًا للعصابات
اإلرهابية ،والعملية ال تزال مستمرة،
وسـنـضــاعــف قصفنا إل ــى ضعفني»،
مشيرًا إلــى إطــاق  34صــاروخ كروز
املحمولة جوًا على أهداف للمسلحني
«وف ـ ـ ـ ــق مـ ـعـ ـل ــوم ــات اسـ ـتـ ـخـ ـب ــاراتـ ـي ــة
مسبقة».
فــي هــذا الــوقــت ،أمــر بــوتــن البحرية

ال ــروسـ ـي ــة ف ــي امل ـت ــوس ــط ب ــاالت ـص ــال
مـ ــع ن ـظ ـي ــرت ـه ــا ال ـف ــرن ـس ـي ــة وال ـع ـم ــل
مـ ـع ــا «كـ ـحـ ـلـ ـف ــاء» ف ـ ــي ال ـح ـم ـل ــة ضــد
«داعـ ـ ـ ـ ــش» .وبـ ـع ــدم ــا أعـ ـل ــن الــرئ ـيــس
الفرنسي فرانسوا أوالند نشر حاملة
ال ـطــائــرات «ش ــارل دي ـغــول» فــي مياه
ش ــرق امل ـتــوســط ،ق ــال بــوتــن إن «مــن
الـ ـ ـض ـ ــروري إجـ ـ ـ ــراء ات ـ ـصـ ــال م ـبــاشــر
مــع الفرنسيني» ،كذلك ذكــر الكرملن
أن ال ــزع ـي ـم ــن ات ـف ـق ــا ع ـل ــى «تـ ـع ــاون
اس ـت ـخ ـب ــاري» ب ـش ــأن س ــوري ــا .ولـكــن
ديميتري بيسكوف ،وهو السكرتير
ال ـص ـحــافــي ل ـلــرئ ـيــس الـ ــروسـ ــي ،أكــد
أن ب ــاده «ال ت ــدرس ال ـق ـيــام بعملية
ب ــري ــة ضـ ــد م ـع ــاق ــل اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــن فــي
س ــوري ــا .أري ـ ــد ال ـتــذك ـيــر بـ ــأن عملية
الـقــوات الفضائية الـجــويــة الروسية
تنفذ دعـمــا لهجوم ال ـقــوات املسلحة
السورية البرية بالذات».
فـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،ق ـ ــال ب ــوت ــن إن
الـ ـتـ ـع ــاون الـ ــروسـ ــي ـ ـ ـ ال ـص ـي ـن ــي فــي
مختلف امل ـج ــاالت ،بـمــا فيها املـجــال
ً
العسكري ،يمثل عامال مهمًا يساهم
في استعادة استقرار الوضع العاملي.
جـ ــاء حــدي ـثــه خـ ــال اج ـت ـمــاعــه أمــس
مــع نــائــب رئـيــس املـجـلــس العسكري
املـ ــركـ ــزي ال ـص ـي ـن ــي ،س ـي ــو ت ـس ـيــان،

فــي مــوسـكــو ،مـعــربــا لــه عــن ارتـيــاحــه
ل ــ«وت ـي ــرة تـعــزيــز ال ـت ـعــاون الــروســي
والصيني».
عـ ـل ــى صـ ـعـ ـي ــد ق ـ ــري ـ ــب ،أع ـ ـلـ ــن وزي ـ ــر
ال ـ ــداخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـ ـ ــروس ـ ـ ـ ــي ،ف ــاديـ ـمـ ـي ــر
كــولــوكــول ـت ـس ـيــف ،أم ـ ــس ،أن وزارت ـ ــه
تتخذ «اإلج ـ ــراءات لتعزيز املستوى
األمني في أماكن التجمعات العامة».
وأضاف أن «وزارة الداخلية الروسية
م ـس ـت ـعــدة ل ـكــل ال ـت ـع ـق ـيــدات ال ـت ــي قد
ت ـن ـجــم ع ــن الـ ـتـ ـه ــدي ــدات اإلره ــابـ ـي ــة،
مـشــددًا على أن ال ــوزارة لديها خبرة
في ّ
صدها».
إلــى ذلــك ،ومــع إفــادة وزارة السياحة
ال ــروس ـي ــة ب ــإج ــاء أك ـث ــر م ــن  72ألــف
روسـ ـ ـ ــي م ـ ــن املـ ـنـ ـتـ ـجـ ـع ــات امل ـص ــري ــة
منذ تعليق حركة الـطـيــران الروسي
مــع م ـصــر ،ف ــإن مــوسـكــو سـتـكــون قد
ن ـف ــذت إخـ ـ ـ ً
ـاء ش ـبــه ك ـلــي لـسـ ّـيــاحـهــا
هناك (نحو  80ألفًا) ،في ظل منعها
مواطنيها من الذهاب إلى مصر.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب،
األناضول ،سبوتنيك)

أمر الرئيس
الروسي بتكثيف
الغارات في سوريا
(أ ف ب)

ً
الدائرة األمنية البريطانية تشهد قبوال ضمنيًا إلمكانية طلب فرنسا تدخل «الناتو» (أ ف ب)

ّ
ّ
سجال حول تدخل «أطلسي» دونه عقبات
إعداد نادين شلق
لـ ــم ت ـح ـس ــم بـ ــاريـ ــس أمـ ــرهـ ــا .ال تـ ــزال
الهجمات التي ّ
تعرضت لها األسبوع
املــاضــي تـفـتــح ال ـبــاب أم ــام تحليالت
وت ـك ـ ّـه ـن ــات وص ـ ــل ب ـع ـض ـهــا إل ـ ــى حــد
الحديث عن إمكان لجوء فرنسا إلى
طلب تدخل «حلف شمال األطلسي»
ف ــي س ــوري ــا ملــواج ـهــة «داعـ ـ ــش» ،بـنـ ً
ـاء
ع ـل ــى امل ـ ـ ــادة ال ـخ ــام ـس ــة م ــن م ـعــاهــدة
الـ ـحـ ـل ــف .ت ـك ـ ّـه ـن ــات لـ ــم ت ـن ـض ــج ب ـعــد،
ولـكـنـهــا عـكـســت رغ ـب ــة ل ــدى كـثـيــريــن
ف ــي إع ـ ــادة إح ـي ــاء م ــا ب ـعــد  11أي ـلــول
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ،ف ـ ــي وق ـ ـ ــت ال ت ـ ـ ـ ــزال ف ـيــه
ّ
تتروى في التقدم
الحكومة الفرنسية
باتجاه هذه الخطوة ألسباب كثيرة،
تـ ـب ــدأ مـ ــن الـ ــداخـ ــل وال ت ـن ـت ـهــي عـنــد
ال ـح ـل ـفــاء ف ــي الـ ـخ ــارج ف ـق ــط ،ب ــل عند
الخصوم أيضًا.
ولـكــن ليست الهجمات وحــدهــا التي
ف ـت ـحــت الـ ـب ــاب ع ـلــى م ـصــراع ـيــه أم ــام
ال ـت ــأوي ــات ال ـك ـث ـيــرة ،ب ــل إن الــرئـيــس
فرانسوا هوالند ساهم في استنتاج
ما تقدم ،حني قــال إن بــاده في حالة
ح ــرب ،ب ــال ـت ــوازي م ــع طـلـبــه مـســاعــدة
أوروب ـ ـ ـ ــا فـ ــي م ــواجـ ـه ــة ه ـ ــذا ال ـخ ـط ــر.
فرنسا الـيــوم يمكن أن تـكــون التالية
بـعــد ال ــوالي ــات املـتـحــدة فــي اسـتــدعــاء
املـ ـ ــادة ال ـخــام ـســة م ــن م ـع ــاه ــدة حلف

«ش ـم ــال األط ـل ـس ــي» ،وب ــاري ــس حاليًا
يــراهــا الـبـعــض ن ـيــويــورك ع ــام ،2001
وب ــال ـت ــال ــي ي ـم ـكــن ل ـل ـس ـي ـن ــاري ــوات أن
تجنح إلــى كــل مــا هــو غير مستحب،
حـ ـت ــى ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى بـ ـع ــض الـ ـ ــدول
الـ ـغ ــربـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـ ــرى ف ـ ــي الـ ـت ــدخ ــل
العسكري الرسمي في سوريا تهديدًا
ألمـنـهــا ال ـقــومــي .فــرغــم أن «ال ــوالي ــات
املـتـحــدة وف ــت مسبقًا بمسؤولياتها
في سياق عمليات الحلف األطلسي،
فــي حــال طلبت فرنسا الـتــدخــل وفقًا
للمادة الخامسة ،ولكن الدول األخرى
ال ـتــي ات ـخ ــذت امل ـقــاعــد الـخـلـفـيــة ،مثل
أملــانـيــا ،يمكن أن تـقــدم دعـمــا إضافيًا
إل ــى ال ـج ـهــود ف ــي س ــوري ــا ،ول ـك ــن من
ّ
غير ّ
تصعد في استخدامها
املرجح أن
ل ـل ـقــوة» ،ي ـقــول املـحـلــل الـعـسـكــري في
م ــرك ــز «س ـت ــرات ـف ــور» ع ـمــر ال ـع ـمــرانــي
لشبكة «ســي ان بــي ســي» األميركية،
م ـض ـي ـفــا أنـ ـه ــا «مـ ـس ــأل ــة ت ـت ـع ـلــق فــي
النهاية بالسياسة الداخلية أكثر من
كونها مسألة عسكرية».
بــري ـطــان ـيــا وض ـع ـهــا ل ـيــس مختلفًا
كثيرًا .قد يستفيد رئيس حكومتها
دي ـف ـي ــد ك ــامـ ـي ــرون م ــن ف ــرص ــة طـلــب
فرنسا تدخل «الـنــاتــو» ،ليستخدمه
ّ
ك ـعــذر طــاملــا انـتـظــره ل ـشــن ح ــرب في
س ــوري ــا ،ول ـكــن أي ـضــا ه ـنــاك عــوائــق
أمامه في هــذا املـجــال .بــول مايسون

ي ـق ــول ف ــي ص ـح ـي ـفــة «ذا غـ ــارديـ ــان»
إن «ال ـ ــدائ ـ ــرة األم ـن ـي ــة ال ـبــري ـطــان ـيــة
ً
تـشـهــد ق ـب ــوال ضـمـنـيــا إلم ـك ــان طلب
فــرنـســا تــدخــل الـنــاتــو وال ـل ـجــوء إلــى
املــادة الخامسة من معاهدة الحلف،
ال ـتــي تـتـطـلــب م ــن بــريـطــانـيــا تـقــديــم
ال ــدع ــم ال ـع ـس ـك ــري ل ـح ـل ـيــف ت ـع ـ ّـرض
ل ـ ـه ـ ـجـ ــوم» .وفـ ـيـ ـم ــا ي ـش ـي ــر ال ـك ــات ــب
إل ـ ـ ــى أن «املـ ـخـ ـطـ ـط ــن ال ـع ـس ـك ــري ــن
ال ـبــري ـطــان ـيــن ي ـق ــوم ــون ،ف ــي الــوقــت
الـ ـح ــال ــي ،ب ــاس ـت ـك ـش ــاف الـ ـخـ ـي ــارات
املـ ـت ــاح ــة أم ــامـ ـه ــم فـ ــي حـ ـ ــال طـلـبــت
فرنسا املساعدة العسكرية» ،إال أنه
يضيف في حال «صياغة االستجابة
البريطانية ـ مع أو بدون الناتو ـ فإن
املشاكل (التي ستواجهها الحكومة)
ك ـب ـيــرة ،ذل ــك أن الـنــاخـبــن ال يثقون
بــال ـع ـمــل ال ـع ـس ـك ــري .وهـ ــم ي ـخــافــون
ـ ـ ـ ـ بـ ـ ـن ـ ـ ً
ـاء عـ ـل ــى ال ـ ــدالئ ـ ــل م ـ ــن ال ـ ـعـ ــراق
وأفغانستان ـ من أن تؤدي الحمالت
الحربية إلى الفوضى ،وهو ما يفتح
امل ـجــال أم ــام اقـتـتــال طــائـفــي ،إضــافــة
إلى الجهاد وقتل املدنيني».
أم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــا ،تـ ـكـ ـث ــر اإلي ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاءات ع ـلــى
امل ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــوى الـ ـ ــرس ـ ـ ـمـ ـ ــي واإلعـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي
والـتـحـلـيـلــي؛ فـقــد دع ــا ع ــدد قـلـيــل من
املسؤولني إلى انتشار عسكري كبير،
ومـنـهــم الـسـيـنــاتــور دي ــان فينستاين
وليندسي غراهام (مرشح جمهوري

فرنسا اليوم
يمكن
أن تكون
التالية بعد
أميركا في
استدعاء
المادة
الخامسة
من
معاهدة
حلف
«األطلسي»

للرئاسة األمـيــركـيــة) ،ال ــذي اقـتــرح أن
يتم إنشاء تحالف للتدخل في سوريا،
ً
بناء على إمكان طلب فرنسي رسمي
ل ـل ـم ـســاعــدة ،وف ــق م ـعــاهــدة «تـحــالــف
شمال األطـلـســي» ،وبـنـ ً
ـاء على أحكام
الدفاع املشترك.
رغم ذلك ،تنقل صحيفة «وول ستريت
جـ ــورنـ ــال» ع ــن م ـس ــؤول ــن أمـيــركـيــن
وفـ ــرن ـ ـس ـ ـيـ ــن قـ ــول ـ ـهـ ــم إن الـ ـبـ ـل ــدي ــن
يعارضان تدخل «الناتو» في الحرب
الـســوريــة ،بحجة أن «الـتـحــالــف الــذي
ت ـق ــوده ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة حــالـيــا هو
أفـضــل ملــواصـلــة ال ـح ــرب» .كــذلــك ،فــإن
ً
مـســؤوال فرنسيًا أفــاد الصحيفة بأن
فرنسا «تعلم تمامًا أن إعالنًا للحرب
ً
بناء على املادة الخامسة أصبح يشكل
مادة سياسية في واشنطن ،وبالتالي
هناك خــوف من أن يستخدم من قبل
الـ ـصـ ـق ــور ل ـل ـض ـغ ــط عـ ـل ــى ال ـح ـك ــوم ــة
األمـيــركـيــة لـتــوسـيــع ال ـحــرب بطريقة
غير مقبولة شعبيًا في أوروبا».
ف ــي م ـقــابــل ذل ـ ــك ،ك ـتــب ال ـق ــائ ــد ال ـعــام
السابق لـقــوات «حلف األطلسي» في
ً
أوروب ــا ،جيمس ستافريديس ،مقاال
في مجلة «فورين بوليسي» ،شرح فيه
كيفية تنظيم تدخل الحلف األطلسي
في سوريا ،إذا ما طلبت فرنسا ذلك،
فـ»من حق باريس أن تتوقع من الناتو
ل ـع ــب دور م ـه ــم فـ ــي سـ ـي ــاق اإلع ـ ـ ــداد
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لــ ّ
ـرد ع ـس ـكــري ع ـلــى ال ـه ـج ـم ــات» ،قــال
س ـتــافــريــديــس ،م ـش ـي ـرًا إل ــى تــأسـيــس
«الـنــاتــو» «بـنـ ً
ـاء على مقدمة أساسية
منصوص عليها فــي البند الخامس
من املعاهدة ،تنص على أن ّ
أي اعتداء
ّ
مـســلــح عـلــى إح ــدى الـ ــدول األع ـض ــاء،
ً
ي ـع ـت ـبــر اعـ ـ ـت ـ ــداء م ـس ـل ـحــا ع ـل ــى بـقـيــة
الــدول ،ويجب املـبــادرة بمباشرة حق
الــدفــاع الشرعي ،الـفــردي والجماعي،
وفقًا للمادة  51من ميثاق هيئة األمم
املتحدة».
مــن ه ـنــا ،يــذكــر سـتــافــريــديــس أن ــه إذا
م ــا أرادت فــرن ـســا أن تـصـبــح ال ــدول ــة
الثانية بعد أميركا في إطار استدعاء
حلف األطـلـســي ،فــإن الـخـطــوة األولــى
الـ ـت ــي ي ـج ــب ع ـل ـي ـهــا ال ـق ـي ــام ب ـه ــا هــي
ال ـل ـج ــوء إلـ ــى ال ـت ـش ــاور وف ـق ــا ل ـل ـمــادة
الــرابـعــة (الـتــي تنص على إق ــرار ّمبدأ
التشاور فــي مــا بــن األط ــراف املوقعة
على املـيـثــاق ،فــي حــال حــدوث تهديد
ل ـســامــة أراض ـ ــي إح ــداه ــا ،أو تـهــديــد
استقاللها السياسي ،أو أمنها).
ً
ك ــات ــب املـ ـق ــال ذكـ ــر مـ ـث ــاال قــري ـبــا على
حـ ـص ــول ذلـ ـ ــك ،وهـ ــو ف ــي عـ ــام ،2014
عـنــدمــا طـلـبــت تــركـيــا اجـتـمــاعــا وفـقــا
للمادة الرابعة ،بعد هجمات «داعش»
ف ـي ـهــا .وف ـق ــا ل ـس ـتــافــريــديــس ،ف ــإن من
امل ـت ــوق ــع أن ي ـخ ـلــص االجـ ـتـ ـم ــاع إل ــى
اع ـت ـبــار هـجـمــات ب ــاري ــس ـ ـ ن ـظ ـرًا إلــى
حـجـمـهــا ونـطــاقـهــا ـ ـ خــاضـعــة للبند
الخامس.
عن مهمة «الناتو» في سوريا ،يشير
الكاتب إلى أن هدفها األساسي يجب
أن ي ـكــون دح ــر «داعـ ـ ــش» ف ــي ســوريــا
وتدمير البنى التحتية التي أنشأها
هـ ـن ــاك ،مـضـيـفــا أن م ـثــل هـ ــذه املـهـمــة
«س ـي ـك ــون ل ـه ــا م ـن ـف ـعــة أخ ـ ـ ــرى ،وه ــي
إظـ ـه ــار أن «حـ ـل ــف األطـ ـلـ ـس ــي» يــريــد
ً
فـعــا الـتـصــرف بشكل حــاســم عندما
يتعرض لتهديد».

إسرائيل تدفع يهود فرنسا إلى «الهجرة»
يحيى دبوق
اس ـ ـت ـ ـغ ـ ـلـ ــت إس ـ ـ ــرائـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل الـ ـهـ ـجـ ـم ــات
اإلره ــاب ـي ــة األخ ـي ــرة ف ــي ب ــاري ــس كي
تدفع اليهود الفرنسيني إلى االنتقال
إليها .وعمدت تل أبيب بعد ساعات
مـ ـ ـع ـ ــدودة ع ـل ــى الـ ـهـ ـجـ ـم ــات ،إل ـ ــى أن
تشيع جـوًا إضافيًا من الرعب ُتجاه
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن نـ ـص ــف مـ ـلـ ـي ــون يـ ـه ــودي
فرنسي ،معظمهم يسكن فــي مدينة
ب ــاري ــس .فـقــد وج ــه رئ ـيــس الحكومة
اإلسرائيلية ،بنيامني نتنياهو ،إلى
وزارة ال ـخــارج ـيــة ف ــي ت ــل أب ـي ــب كي
تطلب من السلطات الفرنسية تعزيز
اإلج ـ ـ ـ ــراءات األم ـن ـي ــة حـ ــول امل ـصــالــح
واملـ ـنـ ـش ــآت الـ ـيـ ـه ــودي ــة فـ ــي ف ــرن ـس ــا،
خشية تعرضها الع ـتــداءات جديدة،
األمــر الــذي أدى إلــى ارتـفــاع منسوب
الخشية لدى اليهود الفرنسيني.
وع ـمــدت إســرائ ـيــل أي ـضــا ،بمساعدة
من «الوكالة اليهودية» ،إلى االتصال
باليهود ودفعهم إلى «الهجرة» إلى
إسرائيل ،على خلفية الوضع األمني

املــرشــح وف ــق تعبير «االسـتـخـبــارات
العسكرية» إلــى مــزيــد مــن الهجمات
ال ـتــي ق ــد ال ت ـط ــاول فــرن ـســا فـحـســب،
بل عواصم غربية على امتداد القارة
األوروبية ،فيما تؤكد إسرائيل ،على
ل ـســان وزي ــر األمـ ــن ،مــوشـيــه يـعـلــون،
أنــه ال قلق مــن داعــش ضــد إسرائيل،
ألن هذا التنظيم «غير معني إطالقًا
ب ــامل ــواجـ ـه ــة مـ ــع ال ـ ــدول ـ ــة ال ـي ـه ــودي ــة
رغــم وج ــوده الـقــوي فــي ســوريــا وفي
سيناء».
ف ــي ه ــذا االتـ ـج ــاه ،أك ــد نـتـنـيــاهــو أن
إس ــرائـ ـي ــل ه ــي املـ ـك ــان اآلم ـ ــن دائ ـم ــا
لـ ـلـ ـيـ ـه ــود ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،ف ـ ــي رس ــال ــة
م ـب ــاش ــرة إل ــى ال ـي ـه ــود الـفــرنـسـيــن،
أم ــا اإلع ـ ــام ال ـع ـب ــري ،فـتـمــاشــى مع
ال ـتــوجــه ال ــرس ـم ــي ،ووجـ ــه ت ـقــاريــره
لتسليط ال ـضــوء عـلــى «مـهــاجــريــن»
من اليهود الفرنسيني إلى إسرائيل،
ورب ـط ـه ــم بــال ـه ـج ـمــات األخـ ـي ــرة فــي
ب ـ ــاري ـ ــس ،مـ ــع الـ ـعـ ـل ــم أن إج ـ ـ ـ ــراء ات
«الهجرة» نفسها ،تتطلب مدة تزيد
ج ـدًا عـلــى األي ــام امل ـعــدودة الفاصلة

عن الهجمات الباريسية.
وف ـ ـ ــي عـ ـيـ ـن ــة م ـ ـخ ـ ـتـ ــارة م ـ ــن اإلع ـ ـ ــام
العبري ،أشــار موقع «والــا» الواسع
االن ـت ـشــار ب ــن ال ـي ـهــود ف ــي إســرائـيــل
وف ـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــارج ،إل ـ ــى أن «ال ـج ــال ـي ــة
اليهودية» في فرنسا تخشى البقاء
فـ ــي «ع ــاصـ ـم ــة ال ـ ـن ـ ــور» ،فـ ــي أع ـق ــاب
الـعـمـلـيــات الـتــي شهدتها شــوارعـهــا
فــي نهاية األس ـبــوع املــاضــي ،مشيرًا
إلـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـي ـ ـهـ ــود ي ـ ـعـ ــانـ ــون ك ـث ـي ـرًا
وهـ ـ ــم يـ ـش ــاه ــدون أمـ ــاكـ ــن تــوج ـه ـهــم
وم ـع ـي ـش ـت ـهــم م ـل ـي ـئــة ب ــرج ــال األمـ ــن،
م ـث ــل مـ ــداخـ ــل ال ـك ـن ــس وامل ــؤسـ ـس ــات
ال ـي ـهــوديــة ،األمـ ــر الـ ــذي يـضـعـهــم في
دائرة من الخوف والخشية الدائمني.
ونتيجة لحالة الرعب ،وفق توصيف
املـ ــوقـ ــع ،هـ ـن ــاك ع ـ ــدد ك ـب ـيــر جـ ـ ـدًا مــن
األســر اليهودية تؤكد أنها ال تتردد
فــي الــرحـيــل والـتــوجــه إلــى إســرائـيــل،
ب ــل ب ـ ـ ــادرت ف ـع ـ ًـا إلـ ــى ذل ـ ــك .ويـشـيــر
امل ــوق ــع إلـ ــى أن «ق ـص ــص االس ـت ـف ــزاز
واملضايقة» بحق اليهود الفرنسيني
بــاتــت ال تـطــاق فــي األش ـهــر األخ ـيــرة،

اإلعالم
العبري
تماشى
بالحديث عن
«المهاجرين»
مع التوجه
الرسمي

األم ــر ال ــذي يـعــرقــل أس ـلــوب وطريقة
عيشهم في فرنسا ،وهــو أيضًا دافع
ل ـهــم ل ــ«ال ـه ـج ــرة» إل ــى إس ــرائ ـي ــل ،مع
أو م ــن دون ال ـه ـج ـمــات األخـ ـي ــرة في
باريس.
وتحدث «والــا» مع عــدد من اليهود
الفرنسيني ،الــذيــن أكــدوا أنهم قــرروا
املـ ـج ــيء إلـ ــى إس ــرائـ ـي ــل ،ومـعـظـمـهــم
قالوا إن تذكرة الطائرة جرى شراؤها
بناء
بالفعل قبل العمليات األخـيــرة
ً
ع ـلــى «ك ـ ـ ــوارث س ــاب ـق ــة» ف ــي فــرن ـســا،
لكنهم يــؤكــدون فــي املـقــابــل أن عــددًا
كبيرًا مــن الـعــائــات الصديقة قــررت
الــرحـيــل والـتــوجــه إلــى إســرائـيــل ،في
أقرب وقت ممكن.
كذلك أجرى املوقع مقابلة مع فرنسي
يهودي (دانيال) وصل إلى إسرائيل
مع طفليه ،أكــد فيها أن «الوضع في
فــرنـســا غـيــر طـبـيـعــي» وأض ـ ــاف« :لــم
أشــاهــد مـنــذ وق ــت طــويــل أمـ ـرًا كـهــذا.
ال ــوض ــع خ ـط ـيــر ج ـ ـدًا بــال ـن ـس ـبــة إل ــى
ال ـي ـه ــود .ك ــل ش ــيء م ـغ ـلــق ،ال ـن ــاس ال
يتجولون ،وهذا صعب جدًا وتحديدًا

ل ــأطـ ـف ــال .الـ ــوضـ ــع اآلن بـ ـ ــات أك ـثــر
خطورة».
وي ـش ـي ــر املـ ــوقـ ــع إل ـ ــى أن ال ـع ـم ـل ـيــات
األخـيــرة فــي بــاريــس لــم تكن موجهة
ضد «الجالية اليهودية» في فرنسا،
ّ
م ـق ــارن ــة بــالـعـمـلـيــات ال ـســاب ـقــة الـتــي
طاولت مصالح ومؤسسات يهودية
فــي كــانــون الـثــانــي امل ــاض ــي ،مضيفًا
أنــه رغــم ذل ــك ،ق ــررت عــائــات بــأعــداد
كثيرة ،املغادرة إلى إسرائيل.

