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سوريا

الحدث غداة ّ
بعض خطوط إمداد المسلحين في حلب من
وقطع
الشمالي
حلب
ريف
في
السوري
الجيش
م
تقد
ّ
تركيا ،وقبل ذلك في الالذقية ،كشفت موسكو أنها تشتبه في أن أنقرة «في مرحلة إعداد مكثفة لعملية
عسكرية» في سوريا

ُ
ّ
ّموسكو :أنقرة تمهد لعدوان
بري على شمالي سوريا
لم تأت االتهامات الروسية املباشرة
ألنـ ـق ــرة بـ ــاإلعـ ــداد لـعـمـلـيــة عـسـكــريــة
ف ــي س ــوري ــا أم ــس ب ـع ـيــدة ع ــن سـيــاق
عـمـلـيــات الـجـيــش ال ـس ــوري ف ــي ريــف
ال ـ ــاذقـ ـ ـي ـ ــة الـ ـشـ ـم ــال ــي وري ـ ـ ـ ــف ح ـلــب
الـ ـشـ ـم ــال ــي .ع ـم ـل ـي ــا ،امل ـ ـ ــدى ال ـح ـي ــوي
ّ
لـتــركـيــا يـتـقــلــص شـيـئــا فـشـيـئــا على
ط ــول حــدودهــا مــع ســوريــا .وإضــافــة
إل ــى امل ـع ـط ـيــات ال ـت ــي قــدمـتـهــا وزارة
ال ــدف ــاع ال ــروس ـي ــة أم ــس ع ــن خـطــوط
إمــداد املسلحني التي تتيحها تركيا
فـ ــي أراض ـ ـي ـ ـهـ ــا ،تـ ـب ــدو األخـ ـ ـي ـ ــرة فــي
حالة حصار قد يدفعها إلــى ارتكاب
م ـ ـغـ ــامـ ــرة تـ ـ ـك ـ ــون جـ ــراب ـ ـلـ ــس إحـ ـ ــدى
بواباتها .فاملدينة الحلبية األخيرة
ّ
على حدودها ،التي يحتلها «داعش»،
هــي ّالخيار األمـثــل للذريعة التركية
ّ
ً
للتدخل ،وذلك رغم أن مسؤوال تركيًا
ّ
قــد أك ــد أمــس أن االتـهــامــات الروسية

الناتو يطلق على
القوافل التي تحمل أسلحة
تسمية قوافل إنسانية
ه ــي ف ـقــط «لـلـتـغـطـيــة ع ـلــى ال ـجــرائــم
الروسية في سوريا».
وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرح امل ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدث بـ ـ ــاسـ ـ ــم وزارة
الـ ــدفـ ــاع الـ ــروس ـ ـيـ ــة ،الـ ـجـ ـن ــرال إي ـغ ــور
ك ــون ــاش ـي ـن ـك ــوف ،ب ـ ــأن ل ـ ــدى مــوس ـكــو
«أسبابًا جدية لالشتباه في أن تركيا
فـ ــي م ــرحـ ـل ــة إع ـ ـ ـ ــداد م ـك ـث ـف ــة لـعـمـلـيــة
عسكرية في أراضي دولة ذات سيادة،
هي سوريا» ،مضيفًا أنه «إذا كان هناك
فــي أن ـقــرة مــن يعتقد أن مـنــع تحليق
ط ــائ ــرة اس ـت ـط ــاع روسـ ـي ــة سـيـسـمــح
بإخفاء أي شيء ،فهو يفتقد للمهنية».
وأكدت وزارة الخارجية التركية ،أمس،
أن الـسـلـطــات مـنـعــت رح ـلــة اسـتـطــاع
روسية كانت مقررة من  1الى  5شباط
الـ ـج ــاري م ــن الـتـحـلـيــق ف ــي أجــوائ ـهــا،
«لعدم توصل البلدين إلى االتفاق على
م ـس ــاره ــا» .أم ــا امل ـت ـحــدث بــاســم حــزب
الـعــدالــة والـتـنـمـيــة الـحــاكــم فــي تركيا،
عـمــر جـلـيــك ،فـكــان أشــد وضــوحــا حني
قال إن «املشاكل األمنية الراهنة» تكمن
خـلــف رف ــض ب ــاده رح ـلــة االسـتـطــاع
ال ــروسـ ـي ــة ف ــي أج ــوائـ ـه ــا ،ش ــارح ــا أن

الفروف :روسيا لن تنسى أبدًا تواطؤ تركيا مع اإلرهابيين (األناضول)

«امل ـس ــار ال ــذي طـلـبـتــه روس ـي ــا إلج ــراء
طـ ـلـ ـع ــات املـ ــراق ـ ـبـ ــة ي ـ ـحـ ــاذي ال ـ ـحـ ــدود
الـســوريــة ،ويشمل والي ــة هـطــاي (لــواء
اإلسكندرون)».
وبحسب كوناشينكوف ،فــإن روسيا
طلبت تحليق طائرتها فــوق املناطق
الحدودية مع سوريا ،وفــوق املطارات
ال ـت ــي ت ـت ـمــركــز فـيـهــا ط ــائ ــرات الـحـلــف
األط ـل ـســي ،مـعـتـبـرًا أن وزارت ـ ــه تعتبر

ُ
المستشار العسكري الروسي قتل في حمص
كشفت وزارة الدفاع الروسية ،أمس ،تفاصيل جديدة عن حيثيات مقتل
املستشار العسكري الروسي في سوريا .وقال الناطق باسم وزارة الدفاع
الروسية ،اللواء إيغور كوناشينكوف ،إن املستشار العسكري الروسي الذي
أكدت موسكو مقتله« ،لقي مصرعه بسبب قصف
ّ
شنه إرهابيون على حمص».
ونقلت صحيفة «نوفايا غازيتا» عن كوناشينكوف
قوله ّإن «املستشار العسكري توفي يوم  1فبراير
في مستشفى متأثرًا بجروح أصيب بها جراء
ّ
قصف شنه مسلحو داعش على مجموعة مجندين
سوريني ،إذ أدى الهجوم إلى مقتل  4عسكريني
سوريني ،إضافة إلى املستشار الروسي».
وامتنع كوناشينكوف عن الكشف عن اسم القتيل،
ّ
مبررًا ذلك بموقف وزارة الدفاع الرافض للكشف
عن هويات العسكريني الروس في سوريا بسبب
اعتبارات أمنية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر سورية ّأن قصف «داعش» استهدف مركز
تدريب للجيش السوري في حمص يوم  26كانون الثاني».

ال ـ ــرف ـ ــض ال ـ ـتـ ــركـ ــي «سـ ــاب ـ ـقـ ــة خ ـط ـي ــرة
وم ـحــاولــة إلخ ـفــاء نـشــاطــات عسكرية
غير مشروعة قرب الحدود السورية»،
وأن «مثل هذه القرارات التي تتخدها
دولـ ــة ع ـضــو ف ــي ال ـح ـلــف األط ـل ـســي ال
تساهم إطالقًا في تعزيز األمن والثقة
ً
في أوروب ــا» ،قائال إن الحادث لن يمر
من «دون رد».
وتنص معاهدة «األج ــواء املفتوحة»،
ال ـتـ ّـي دخ ـلــت حـ ّـيــز الـتـنـفـيــذ ع ــام 2002
ووقعتها  30دول ــة ،ضمنها الــواليــات
امل ـت ـحــدة وروسـ ـي ــا وتــرك ـيــا واالت ـح ــاد
االوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،عـ ـل ــى ت ـح ـل ـي ــق مـ ـتـ ـب ــادل
لطائرات االسـتـطــاع ،مــن أجــل مراقبة
اإلنشاءات العسكرية والتسلح ،بهدف
التطمني وبناء الثقة املتبادلة.
وقـ ـ ـ ـ ــال ك ــون ــاشـ ـيـ ـنـ ـك ــوف إن ال ـ ـصـ ــور
الـ ـج ــدي ــدة ت ـظ ـهــر أن م ـع ـبــر «س ــرم ــد ـ ـ
الريحانية» ُيستخدم «لنقل األسلحة
ً
واملــواد األخرى ليال لإلرهابيني الذين
يسيطرون على مدينتي حلب وإدلب»،
ً
قـ ــائـ ــا إن «شـ ــركـ ــاء نـ ــا فـ ــي الـ ــواليـ ــات
امل ـت ـحــدة وال ـنــاتــو يـطـلـقــون عـلــى هــذه
القوافل التي تحمل أسلحة لإلرهابيني
تسمية قوافل إنسانية».
ُ
وأوضـ ـ ـ ــح أن «صـ ـ ـ ــورة ال ــت ـق ـط ــت ي ــوم
ُ
 26تـ ـش ــري ــن األول امل ـ ــاض ـ ــي ت ـظ ـه ــر
مــوقـفــا للشاحنات الـكـبـيــرة وموقفني
ص ـغ ـيــريــن لـ ـلـ ـسـ ـي ــارات ،أح ــده ـم ــا فــي
الجانب التركي من الحدود وثانيهما
فـ ــي األراضـ ـ ـ ـ ــي الـ ـخ ــاضـ ـع ــة ل ـس ـي ـطــرة
اإلرهابيني» .وأضــاف أن هذه املواقف
ظلت خالية خالل ساعات النهار ،لكن
ُ
صــورة أخــرى التقطت يــوم  30كانون
ُ
الثاني تظهر أنــه تــم توسيع مساحة

هــذيــن املــوق ـفــن بـشـكــل كـبـيــر ،كـمــا تم
وضع حراسة حولهما ،على الرغم من
أنهما ال يــزاالن خاليني خالل ساعات
النهار ،رغم أن طبقة االسفلت عليهما
أص ـ ـب ـ ـحـ ــت مـ ـهـ ـت ــرئ ــة ج ـ ـ ـ ـ ـ ـدًا» .وشـ ـ ــرح
كــونــاشـيـنـكــوف أن األســال ـيــب نفسها
ُ
تـسـتـخــدم ع ــادة ل ــدى اإلعـ ــداد لضمان
تـحــرك أرت ــال عسكرية وقــوافــل تحمل
الذخيرة واألسلحة بسرعة إلى منطقة
العمليات القتالية ،أو من أجل إرسال
ال ـق ــوات وإجــائ ـهــا م ــن م ـي ــدان الـقـتــال
بسرعة ،مشددًا على أن وزارت ــه «ترى
العديد من مثل هذه االستعدادات على
الحدود السورية ـ التركية حاليًا ،بما
فــي ذلــك اسـتـعــدادات تجري بمشاركة
قــوات عسكرية وآليات حربية» .كذلك
أكد الجنرال الروسي أن وزارته لديها
«أدل ــة ال يمكن دحـضـهــا» على إطــاق
املــدف ـع ـيــة ال ـتــرك ـيــة ال ـن ــار ع ـلــى ب ـلــدات
س ــوري ــة قــري ـبــة م ــن الـ ـح ــدود ،شـمــالــي
محافظة الالذقية.
وف ـي ـم ــا أك ـ ــدت أمـ ــس امل ـت ـح ــدث ــة بــاســم
الخارجية الــروسـيــة ،مــاريــا زخــاروفــا،
أن أنـقــرة ال تملك حــق رفــض الطلعات
الرقابية الروسية في األجواء التركية،
ّ
وفقًا التفاقية األج ــواء املفتوحة ،علق
مـصــدر رفـيــع فــي الـخــارجـيــة الروسية
ً
قــائــا إن ــه «ال داع ــي ملـحــاولــة حــل لغز
ما ...لدى أنقرة ما تخفيه عن أنظارنا،
وهذا يؤكد مرة أخرى القلق الذي ّ
عبر
ع ـنــه ال ـج ــان ــب ال ــروس ــي م ـ ـ ــرارًا ،بـشــأن
اس ـت ـخــدام ال ـح ــدود الـتــركـيــة الـســوريــة
لدعم مقاتلي داعش».
وفي هذا السياق ،قال وزير الخارجية
الــروســي ،سيرغي الفــروف ،إن روسيا

«ل ـ ــن ت ـن ـس ــى أبـ ـ ـ ـدًا تـ ــواطـ ــؤ ت ــرك ـي ــا مــع
اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــن» ،وذلـ ـ ــك ف ــي م ـقــاب ـلــة مــع
مجلة «ليميس» اإليطاليةّ ،
حمل فيها
ً
أعضاء في القيادة التركية املسؤولية
املـبــاشــرة عــن مقتل الـضــابــط الــروســي
ب ـع ــد إس ـ ـقـ ــاط الـ ـق ــاذف ــة ف ـ ــوق ش ـمــالــي
سـ ــوريـ ــا .وأعـ ـ ــرب الفـ ـ ــروف ع ــن أس ـفــه
لـتـعـلـيــق ال ـت ـع ــاون ال ــروس ــي ـ ـ الـتــركــي
فــي الـعــديــد مــن امل ـج ــاالت بـسـبــب هــذه
«ال ـجــري ـمــة» ،م ـشــددًا عـلــى أن ذل ــك «لــم
يكن خيارنا».
وق ـ ــال إن م ــوس ـك ــو ك ــان ــت قـ ــد ع ـ ّـب ــرت
مـ ــرارًا عــن قـلـقـهــا مــن تـنــامــي املـخــاطــر
اإلره ــابـ ـي ــة ف ــي أراض ـ ــي ت ــرك ـي ــا ،ومــن
عدم تعاون السلطات التركية في هذا
ال ـشــأن ،مشيرًا على وجــه الخصوص
إلــى تحاشي أنـقــرة الـتـعــاون العتقال
امل ــواطـ ـن ــن الـ ـ ـ ــروس امل ـت ــوج ـه ــن إل ــى
مـنــاطــق ال ـص ــراع فــي ال ـشــرق األوس ــط
وش ـم ــال ــي أفــري ـق ـيــا ب ـه ــدف االل ـت ـحــاق
بــالـتـنـظـيـمــات اإلره ــابـ ـي ــة ،وتـفــاديـهــا
ت ـس ـل ـيــم ه ـ ـ ــؤالء ،ف ــي حـ ــال اع ـت ـقــال ـهــم،
لــأجـهــزة األمـنـيــة الــروس ـيــة .وأض ــاف
الف ـ ـ ــروف «ع ـل ـي ـنــا أن نـ ـح ــدد مــوقـفـنــا
ب ـ ــوض ـ ــوح :إمـ ـ ــا نـ ـح ــن ضـ ــد اإلرهـ ـ ـ ــاب
ون ـت ـعــاون فــي مـحــاربـتــه ،أو ي ـبــدو أن
البيانات الـتــي أقـ ّـرتـهــا مجموعة دعم
س ــوري ــا ف ــي فـيـيـنــا ل ــم ت ـعــد بــالـنـسـبــة
إل ـ ــى ال ـب ـع ــض مـ ـل ـ ِـزم ــة ،بـ ــل أص ـب ـحــت
وسـيـلــة تـمــويــه تتستر عـلــى األه ــداف
الـجـيــوسـيــاسـيــة األنــان ـيــة فــي ســوريــا
وعلى العالقات السرية مع اإلرهابيني،
ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك ش ـ ــراء ال ـن ـفــط وال ـت ـحــف
األثرية املسروقة منهم».
(األخبار ،األناضول ،أ ف ب ،رويترز)

