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مشهد سياسي

ـصمود

املوجودة في املطار كانت بإمكانيات
مـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــدودة ،ل ـ ـكـ ــن جـ ـ ــاهـ ـ ــد ط ــاق ـم ـه ــا
املتواضع إلنقاذ ما أمكن من الجرحى.
«كـنــا نفتقر إلــى املختصني واألطـبــاء
فــي املـسـتــوصــف .مــع ذل ــك ك ـلــه ،كانت
غالبية اإلصابات تتم معالجتها .وفي
مــا يخص الـشـهــداء ،كنا نحفر القبر
للشهيد ،ونضع في التابوت زجاجة
ُ
بــداخ ـل ـهــا ورق ـ ــة ك ـت ــب عـلـيـهــا اس ـمــه.
ث ــم ن ـق ــوم بــدف ـنــه ب ـعــد ت ــأدي ــة مــراســم
التشييع الكاملة» ،يقول الرائد.

«النهاية»
في  10تشرين الثاني ،وصل الجيش
إل ــى منطقة كــويــرس شــرقــي ،ليشعر
حماة املطار بأن الفرج قادم ال محالة.
فــي لـحـظــة دخ ــول أول مـجـمــوعــة إلــى
املطار ،يروي الرائد هادي« :لم نصدق
أعـيـنـنــا .اعـتـقــدنــا أن ــه حـلــم مــن أحــام
اليقظة  ...انتظرنا تلك اللحظة بفارغ
ال ـص ـبــر .وأك ـث ــر م ــا فــرحـنــا ألج ـلــه هو
مــوضــوع ال ـجــرحــى ،إذ سـيـتــم نقلهم
إلـ ــى م ـس ـت ـش ـف ـيــات م ـج ـه ــزة ب ـم ـعــدات
طبية».
الحكاية»  ...واليوم بعد فترة
«انتهت
ُ
ّ
مــن ال ــراح ــة ،املــداف ـع ــون ت ــوزع ــوا على
الجبهات ليكونوا كمن وصــل إليهم
ُ ...م ِّ
حررين.

كل سالح جو تحلق طائراته الحربية
فــي املنطقة ،وه ــذا يشمل إضــافــة الى
إســرائ ـيــل ،األردن وتــركـيــا والــواليــات
املتحدة وفرنسا ودول غربية أخرى».
وأش ــار املــوقــع اإلسرائيلي الــى أن من
ّ
يعزي نفسه بــأن روسيا ليست دولة
عـ ــدوة إلس ــرائ ـي ــل ،عـلـيــه أن يـ ــدرك أن
الـتـحــالـفــات واالئ ـت ــاف ــات ف ــي الـشــرق
األوسـ ــط تـنـشــأ وتـسـقــط بـشـكــل دائ ــم،
و«ال أح ــد ي ــدرك مـسـبـقــا مــا يـمـكــن أن
ي ـح ـصــل ف ــي الـ ـي ــوم ال ـ ــذي ي ـل ــي ،فـمــن
ك ــان يـعـتـقــد ق ـبــل س ـن ــوات أن روس ـيــا

كيري :تعاون سوريا ضد «داعش» ممكن
 ...دون رحيل األسد مؤقتًا
مــرة جديدة ّ
يغرد وزيــر الخارجية
األميركي جــون كيري خــارج سرب
ّ
ح ـل ـفــائــه ف ــي م ــا ي ـت ـعــلــق بــال ـحــرب
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة .فـ ـم ــع اق ـ ـ ـتـ ـ ــراب م ــوع ــد
ل ـقــاء «فـيـيـنــا» (الـ ــذي قــد ُيـعـقــد في
نـيــويــورك هــذه امل ــرة) بــن األط ــراف
ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة املـ ـعـ ـنـ ـي ــة ب ـ ـحـ ــل األزمـ ـ ـ ــة
السورية ،كان كيري ُيعاكس رغبات
وأدبـيــات ال ــدول الغربية والتركية
والسعودية والقطرية ،بتصريحه
بإمكانية تعاون الجيش السوري
مع املعارضة في محاربة «داعش»
بوجود الرئيس بشار األسد.
ك ـ ـيـ ــري ،الـ ـ ـ ــذي أشـ ـ ـ ــار س ــابـ ـق ــا إل ــى
إمكانية وجود األسد خالل املرحلة
االن ـت ـقــال ـيــة ،ه ــا ه ــو يـعـتــرف ب ــدور
ل ـل ـج ـي ــش ال ـ ـس ـ ــوري فـ ــي م ـح ــارب ــة
اإلره ـ ـ ـ ــاب .كـ ــام ك ـي ــري ت ــزام ــن مــع
التصعيد الــروســي في وجــه أنقرة
مع إسقاط طائرة «السوخوي» في
ريف الالذقية.
تــركـيــا الـتــي ت ـحــاول التخفيف من
ّ
حدة األزمة مع بقائها على موقفها
م ــن ال ـح ــادث ــة وم ــن رؤي ـت ـهــا لشكل
ّ
ال ـحــل فــي س ــوري ــا ،انـتـقــدت قصف
م ــوس ـك ــو ل ـل ـم ـعــارضــة «امل ـع ـت ــدل ــة»
في أعــزاز وإدل ــب ،بذريعة مكافحة
«داعش».
ّ
وقـ ـ ــال الـ ـ ــوزيـ ـ ــر ،جـ ـ ــون ك ـ ـيـ ــري ،إن
م ــن امل ـم ـكــن أن ت ـت ـعــاون الـسـلـطــات
ال ـســوريــة وامل ـعــارضــة ضــد تنظيم
«داعـ ـ ـ ـ ـ ــش» دون رح ـ ـيـ ــل ال ــرئ ـي ــس
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ب ـ ـشـ ــار األ ّس ـ ـ ـ ــد م ــؤقـ ـت ــا.
واس ـت ـط ــرد مـضـيـفــا إنـ ــه «سـيـكــون
من الصعب للغاية ضمان حدوث
ه ــذا الـتـعــاون دون مــؤشــر مــا على
وجود حل في األفق ،في ما يتعلق
بمصير األسد».
ّ
وصرح بأنه ليس من الواضح ما إذا
كــان يتعني على الرئيس السوري
ً
الــرح ـيــل أوال لـتــأمــن ق ـيــام تـعــاون
بــن الـجـيــش ال ـس ــوري واملـعــارضــة
املسلحة ملحاربة تنظيم «داعــش».
وأف ــاد وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي،
خــال مؤتمر صحافي مــع نظيره
ال ـ ـيـ ــونـ ــانـ ــي نـ ـيـ ـك ــوس ك ــوت ــزي ــاس
ّ
ف ــي أثـ ـيـ ـن ــا ،بـ ـ ــأن ج ـم ـيــع األطـ ـ ــراف
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة فـ ــي األزمـ ـ ـ ــة ال ـس ــوري ــة
متفقة على الحل السياسي ،مشيرًا
إلى أن حل أزمة الالجئني يكمن في
وض ــع ح ــد لـلـحــرب ف ــي ه ــذا الـبـلــد.
وأكد أن االلتزام اإلقليمي والدولي
الواسع بمحاربة تنظيم «داعــش»
سيفضي في النهاية إلى هزيمته.
في مــوازاة ذلك ،قال رئيس الــوزراء
الـتــركــي ،أحمد داود أوغـلــو ،أمــس،
تعليقًا على الـتــوتــر الـحــاصــل بني
تــركـيــا وروس ـي ــا« :نـحــن أم ــام أزمــة
ب ـع ـ ُـده ــا ال ـن ـف ـســي تـ ـج ــاوز ال ــواق ــع،
لذلك يتحتم الخروج من هذا النفق

ستنضم الى حزب الله وإلى إيران في
قتالهما ضــد داع ــش ،وتـحــديـدًا على
األراضي السورية؟».
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ض ـ ـ ــاب ـ ـ ــط فـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ـ ــاح ال ـ ـجـ ــو
اإلسرائيلي للموقع ،إنه رغم التنسيق
املـعـلــن عـنــه بــن الـجــانـبــن ،إســرائـيــل
وروس ـي ــا ،إال أن األخ ـطــاء قــد تـحــدث،
وق ـ ــال «ه ـ ــذا امل ـع ـطــى ي ـجــب أن يـكــون
حــاضـرًا لــدى ســاح الـجــو ،ســواء أراد
ال ـ ــروس أن ي ـق ـعــوا ف ــي أخ ـط ــاء أو ال،
كما على سالح الجو أن يسأل نفسه:
عمنّ ،
وعم تدافع هذه املنظومة ،وعن
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النفسي املسدود بأسرع وقت».
وجـ ــاءت تـصــريـحــاتــه خ ــال لقائه
عـ ـ ــددًا م ــن ال ـص ـح ـف ـي ــن ،ع ـل ــى مــن
الـ ـط ــائ ــرة ،ف ــي ط ــري ــق ع ــودت ــه مــن
أذربـيـجــان إلــى أنـقــرة ،حيث تطرق
إل ـ ــى الـ ـلـ ـق ــاء ،ال ـ ـ ــذي ج ـم ــع وزي ـ ــري
خارجية تركيا وروسيا في بلغراد،
ّ
موضحًا أن مــن الصعب حــل كافة
ّ
املسائل خالل لقاء واحد .وأفاد بأن
بالده اتخذت كافة التدابير الالزمة
ّ
لـ ــردع أي خـطــر ي ـهــدد أم ـن ـهــا ،وأن
األزمــة الحالية مع روسـيــا ،ناتجة
مــن جــديــة تــركـيــا فــي تطبيق هــذه
الـتــدابـيــر ،الـتــي تـنـضــوي فــي إطــار
قواعد االشتباك املعلنة عنها.
وردًا عـ ـل ــى س ـ ـ ـ ــؤال ع ـ ــن احـ ـتـ ـم ــال
دخ ــول ق ــوات تــركـيــة إل ــى األراض ــي
الـ ـس ــوري ــة ،ف ــي حـ ــال وج ـ ــود خطر
يـهــدد األم ــن الـقــومــي الـتــركــي ،قــال:
«هـنــاك عــدد مــن ال ــدول الـتــي تدعو
إل ــى إخـ ــاء س ــوري ــا م ــن الـعـنــاصــر
األجنبية ،لكننا نراهم موجودين
بجنودهم وأسلحتهم وطائراتهم
فيها ،فالعديد من وسائل اإلعــام
ال ـع ــامل ـي ــة ،ن ـق ـلــت أن ـ ـبـ ـ ً
ـاء ع ــن مـقـتــل
أكثر من  10جـنــراالت إيرانيني في
س ــوري ــا ،ك ــذل ــك ال ـج ـم ـيــع ي ـعــرفــون
التدخل الروسي العسكري في هذا
البلد».
ول ــدى اسـتـفـســار أح ــد الصحفيني
ع ـ ــن امل ـ ــوق ـ ــف الـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــي ف ـ ــي حـ ــال
مطالبة التركمان بإنشاء كانتون
(مـقــاطـعــة) خــاصــة بـهــم ،أش ــار إلــى
م ـعــارضــة تــرك ـيــا م ــن ح ـيــث امل ـبــدأ،
فكرة تقسيم سوريا إلى كانتونات،
منوهًا في الوقت ذاته إلى ضرورة
اإلســراع في إنهاء األزمــة السورية
عن طريق الحوار السياسي.
وان ـ ـت ـ ـقـ ــد داوود أوغ ـ ـ ـلـ ـ ــو ق ـصــف
امل ـع ــارض ــة ال ـس ــوري ــة امل ـع ـتــدلــة في
أع ـ ـ ــزاز وإدلـ ـ ـ ــب ،ب ــذري ـع ــة مـكــافـحــة
«داعـ ـ ـ ــش» ،واصـ ـف ــا هـ ــذا ال ـت ـصــرف
بالتناقض الكبير (فــي إشــارة إلى
روسيا).
وج ـ ـ ــدد إصـ ـ ـ ــرار ت ــرك ـي ــا ع ـل ــى ع ــدم
الـسـمــاح لـعـنــاصــر «ح ــزب االتـحــاد
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي» الـ ـك ــردي ال ـس ــوري،
بــالـتـجــاوز إلــى غــربــي نهر الـفــرات،
ّ
م ـف ـص ـحــا فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،بـ ــأن

أي مـنـطـقــة ت ـشــدد أك ـثــر ف ــي دفــاعـهــا؟
واإلج ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ــن هـ ـ ــذيـ ـ ــن ال ـ ـسـ ــؤالـ ــن
س ـت ـس ــاع ــد فـ ــي ال ـت ـخ ـط ـي ــط وال ـع ـم ــل
امليداني العملياتي».
وأضــاف الضابط« :يــوجــد تغيير في
املـ ـي ــزان االس ـت ــرات ـي ـج ــي ف ــي املـنـطـقــة،
وال ـ ــوج ـ ــود ال ـع ـس ـك ــري الـ ــروسـ ــي فــي
مـنـطـقـتـنــا وس ـي ـطــرت ـهــم ع ـلــى امل ـجــال
ال ـج ــوي ،يـعـنــي أن ـنــا ل ــم نـعــد قــادريــن
على فعل ما نريد ،فحرية العمل التي
كانت إلسرائيل قد تضررت ،ولم تعد
كما كانت عليه في املاضي».

م ـ ــوق ـ ــف تـ ــرك ـ ـيـ ــا فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـشـ ــأن
معروف من ِقبل الجميع.
وردًا عـلــى س ــؤال حـيــال احـتـمــاالت
ان ـ ـت ـ ـهـ ــاء األزمـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ،ق ـ ــال:
ّ
«يؤسفني الـقــول إن انتهاء األزمــة
فـ ـ ــي سـ ـ ــوريـ ـ ــا فـ ـ ــي ظـ ـ ــل األوضـ ـ ـ ـ ــاع
الراهنة ،ال يبدو قريبًا ،خاصة بعد
ظهور العديد من املجموعات التي
خــرجــت ع ــن ال ـس ـي ـطــرة ،والـتـشـتــت
الـحــاصــل داخ ــل املـجـتـمــع الــدولــي،
وتدخل كثير من القوى في الصراع
السوري مباشرة».
إل ــى ذل ــك ،أعـلــن الــرئـيــس الفرنسي
ّ
فــرنـســوا هــوالنــد ،أم ــس ،أن حاملة

الطائرات الفرنسية «شارل ديغول»
املوجودة حاليًا في البحر املتوسط
ستكون فــي الخليج خــال بضعة
أي ــام .وق ــال مخاطبًا طــاقــم «ش ــارل
دي ـ ـغـ ــول» خ ـ ــال زيـ ـ ــارة ل ـل ـحــام ـلــة:
«خــال بضعة أيــام ،ستكونون في
منطقة انتشار جــديــدة ،ستتولون
م ـســؤول ـيــات ق ـيــاديــة م ــع حلفائنا
فـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ــار االئـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاف ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي».
ووصل هوالند ،أمس ،إلى الحاملة
املتمركزة قبالة السواحل السورية
في البحر املتوسط لتنفيذ غــارات
على «داعش» في سوريا والعراق.
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)

الحمضيات السورية
في السوق الروسية
تنطلق اليوم من ميناء الالذقية إلى روسيا
أول ــى الــرحــات الـبـحــريــة املـبــاشــرة لــرجــال
أعمال روس وسوريني ّ
محملة بنحو 800
طن من البرتقال والليمون السوري.
وم ــن املـخـطــط ل ــه أن تـبـحــر ه ــذه الشحنة
بشكل مباشر إلــى ميناء نوفوروسيسك
الروسي الواقع على البحر األســود ،حيث
من املتوقع أن تظهر هذه الحمضيات في
أس ــواق مــوسـكــو بـحـلــول الـ ـ  15مــن شهر
كانون األول الجاري.
وقــال رجــل األعمال الـســوري ،أمجد دوبــا،
إلحـ ــدى اإلذاعـ ـ ــات ال ــروس ـي ــة« :إن ل ــم يكن
هـنــاك نقل منتظم مــن ســوريــا ،فمن غير
املمكن استبدال البضائع التركية» ،منوهًا
ب ــاألس ـع ــار ال ـت ـنــاف ـس ـيــة ال ـت ــي تـتـمـتــع بها
الخضروات السورية.
وأضاف الرجل املقيم في موسكو أنه قبل

اندالع األزمة في سوريا ،كان هناك رحالت
مباشرة من املوانئ السورية إلى روسيا،
أم ــا اآلن ،فـهـنــاك رح ـلــة واحـ ــدة مــن ميناء
طرطوس كل  20يوميًا تبحر إلى روسيا
فــي رحلة تمر بعدة مــوانــئ أخــرى لتصل
إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي بعد 35
–  40يوما من إقالعها.
وبحسب مصدر في وزارة املالية السورية
فإن موسكو ودمشق تبحثان مسألة منح
املـنـتـجــات الـســوريــة امل ـصــدرة إل ــى روسـيــا
إعفاءات جمركية.
وكانت روسيا قد فرضت قيودًا اقتصادية
على واردات عــدد مــن املنتجات الــزراعـيــة
والغذائية التركية إلى سوقها ،على خلفية
إس ـ ـقـ ــاط أن ـ ـقـ ــرة قـ ــاذفـ ــة «سـ ــوخـ ــوي »24
الروسية.
(روسيا اليوم)

