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تقرير

أميركيون:
محللون
ّ
لنسلم القيادة لبوتين ...ونر!َ
المرة ّ
هذه ّ
قسم فالديمير
بوتين التحليالت األميركية
بين ّ
مؤيد ومعارض
لالستراتيجية الروسية
ّ
المستجد ّة في سوريا .لم
ُيجمع الكتاب ،كالعادة ،على
نبذ كل ما يصدر عن روسيا
في الملف السوري ،والبعض
ّ
عبروا عن شعور بالرضا تجاه
الشريك الجديد القوي
إعداد صباح أيوب
رغ ــم «املـ ـخ ــاوف» ال ـتــي أب ــداه ــا معظم
املحللني (بــن صحافيني وعسكريني
ودب ـلــومــاس ـيــن) ف ــي م ـقــاالت ـهــم خــال
األي ـ ــام األخ ـ ـيـ ــرة ،إال أن ـ ــه ،وع ـل ــى غـيــر
العادة ،برزت أصوات تدعو إلى النظر
بإيجابية الــى الـخـطــوة الــروسـيــة ،مع
اإلبقاء على الحذر منها.
الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاش ع ـ ـ ـلـ ـ ــى مـ ـ ــوقـ ـ ــع مـ ــؤس ـ ـسـ ــة
«كارنيغي» بني أندرو وييس ،املسؤول
السابق للقضايا الروسية في مجلس
األم ــن الـقــومــي الـتــابــع للبيت األبـيــض
ف ــي ع ـه ــدي ج ـ ــورج بـ ــوش األب وب ـيــل
كلينتون ،وستيفن سايمن الــذي عمل
أيضًا ضمن فريق مجلس األمن القومي
ف ــي ع ـهــدي كـلـيـنـتــون وب ـ ــاراك أوب ــام ــا،
يـ ـص ـ ّـور ج ـ ــزءًا م ــن امل ـش ـهــد الـتـحـلـيـلــي
األم ـي ــرك ــي ح ــول ال ـت ـط ــورات األخ ـي ــرة.
سايمن يرى أن هناك شعورًا بـ«الرضا
تـجــاه وج ــود الع ــب عـسـكــري ق ــوي في
سـ ــوريـ ــا اآلن ه ــدف ــه مـ ـح ــارب ــة داعـ ــش
ج ـ ّـدي ــا»« .ه ــو لـيــس الـحـلـيــف الــرسـمــي
املـعـلــن ل ـلــواليــات امل ـت ـحــدة األمـيــركـيــة،
ّ
لكن على األق ــل بــات لواشنطن شريك
في حربها ضد داعــش» ،يقول سايمن
عن الدور الروسي.
لكن وييس ال يشاطر سايمن «رضاه»
ع ــن الـ ــدور ال ــروس ــي ،ب ــل ي ــرى أسـبــابــا
«ل ـل ـق ـلــق» أك ـث ــر م ـنــه ل ـل ــرض ــا ،ويـصــف
الخطوة الروسية األخيرة بـ«املغامرة
فــي منطقة كانت روسـيــا غائبة عنها
طـ ـ ـ ــوال عـ ـق ــدي ــن مـ ــن الـ ـ ــزمـ ـ ــن» .وي ـي ــس
يـبــدي قلقه تـجــاه مستقبل العمليات
ال ــروس ـي ــة وم ـص ـيــر ال ــداخ ــل ال ـس ــوري
ّ
يتحول الى «أوكرانيا ثانية».
الذي قد
ّ
ل ـكــن ســاي ـمــن يـ ــرد ح ــول ه ــذه الـنـقـطــة
بأن «السوريني سيدعمون روسيا في

مواجهة داعش وضرب مواقعها ،األمر
الــذي امتنعت واشنطن عــن فعله ألنه
كان أمرًا ّ
حساسًا لسياستها».
ّ
وع ــن ذل ــك «الـفـشــل األم ـيــركــي» تـحــدث
دايـ ـ ـ ـف ـ ـ ــد إغـ ـ ـن ـ ــاتـ ـ ـي ـ ــوس ف ـ ـ ــي ص ـح ـي ـف ــة
«ذي واش ـن ـط ــن بـ ــوسـ ــت» ،إذ ق ـ ــال إن
«بـ ـ ـ ــن سـ ـ ـط ـ ــور خـ ـ ـط ـ ــاب أوب ـ ـ ــام ـ ـ ــا فــي
األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ه ـن ــاك اعـ ـت ــراف حــزيــن
بالفشل» .إغناتيوس قــرأ فــي مــا قاله
أوباما اعترافًا بأن «الواليات املتحدة
فشلت فــي وضــع استراتيجية رابحة
لـلـتـعــامــل مــع داعـ ــش ،ل ــذا رب ـمــا علينا
ت ـ ـ ــرك الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ــروسـ ـ ــي ف ــادي ـم ـي ــر
بوتني ّ
يجرب بنفسه» .هذا يعيدنا إذًا
ال ــى خــاصـتــن ،األولـ ــى أن «ال ــوالي ــات
امل ـت ـح ــدة ال تـسـتـطـيــع وح ــده ــا فــرض
اس ـت ـقــرار عـسـكــري فــي أي ب ـلــد ،وأنـهــا
ف ــي س ــوري ــا تـ ـح ــديـ ـدًا ،ه ــي م ـس ـت ـعـ ّـدة
ّ
للتحالف مع أي كان لحل األزمة ،حتى
ّ
مع روسيا وإيران» ،يذكر الكاتب.

واشنطن فشلت في
وضع استراتيجية رابحة
للتعامل مع «داعش»

ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي ال ـس ــاب ــق راي ـ ــن ك ــروك ــر
ال ـ ــذي خـ ــدم ف ــي م ـع ـظــم بـ ـل ــدان ال ـشــرق
األوســط ،شرح أن «الــروس استطاعوا
االنـتـقــال مــن حــالــة الــدفــاع عــن النفس
ّ
ال ــى ال ـه ـجــوم بـسـبــب غـيــابـنــا ال ـكــلــي»
في سوريا .لكن هل ستنجح موسكو
حيث فشلت واشنطن؟ «عسكريًا قد ال
تحقق أكـثــر مـ ّـمــا حققته واشنطن في
سوريا والعراق ،لكن حتى اآلن بوتني
هــو الــرابــح فــي لعبة بعد النظر وفهم
(الواقع)» ،يردف إغناتيوس.
وفيما شككت افتتاحية «ذي نيويورك
ّ
تايمز» في كل ما قاله الرئيس الروسي
وم ــا أعـلـنــه وزي ــر خــارجـيـتــه ودف ــاع ــه،
لجهة أهداف الحملة ،وصفت الضربات
الروسية بأنها «مغامرة تزيد األمــور
ّ
تـعـقـيـدًا فــي منطقة تـمــزقـهــا الفوضى
ً
أصـ ــا» و«ت ـضــع روس ـيــا فــي مــواجـهــة
مباشرة مع الواليات املتحدة».
«الخطوة الروسية األخيرة هي ليست
لحماية الرئيس السوري بشار األسد

بقدر ما هي للحفاظ على دور روسي
قوي في منطقة شرق البحر املتوسط»،
يقول كايث جونسون املحلل في مجلة
«ف ــوري بــولـيـســي» ،وي ــرى أن «روسـيــا
تريد أن يكون لها كلمتها على طاولة
الـبـحــث فــي مـصـيــر ســوريــا ال ـتــي ّ
تعد
موطئ قدمها األخير في املنطقة».
م ــن ج ـه ـتــه ،حـ ــاول ت ــوم ــاس فــريــدمــان
جاهدًا الــدفــاع مـ ّـرة جديدة عن قــرارات
أوب ــام ــا وأق ــوال ــه بــوصــف م ــا ي ـقــوم به
بوتني في سوريا بـ«الغباء» .فريدمان
ّ
رد ف ـ ــي مـ ـق ــال ــه ف ـ ــي «ذي نـ ـي ــوي ــورك
تــاي ـمــز» عـلــى الــ«كـلـيـشـيــه» ال ـقــائــل إن
«روس ـي ــا تـقـ ّـدمــت م ــرة جــديــدة لـلــدفــاع
ع ــن الــرئ ـيــس ال ـس ــوري وت ـف ـ ّـوق ــت على
األميركيني ،وأنه ليت رئيسنا (أوباما)
بجرأة بوتني وذكائه وقوته» ،بالقول
ّ
إن ّبــوتــن سـيـقــلــب بـفـعـلـتــه ه ــذه «كــل
س ــن ــي ج ـه ــادي وم ـع ـت ــدل ف ــي املـنـطـقــة
وال ـعــالــم ضـ ـ ّـده» .كــذلــك ي ــرى أن ــه حتى
ّ
«لــو حصلت معجزة» وتمكن الــروس
م ــن ال ـق ـضــاء عـلــى «داعـ ـ ــش» ،فـهــم «لــن
ينجحوا في استمالة البديل منهم من
ّ
الـســنــة املـعـتــدلــن» الــذيــن ال ي ــرون في
بــوتــن ســوى حليف لــأســد .فريدمان
الذي استبسل في تلميع صورة اإلدارة
األميركية فــي مقاله األخ ـيــر ،لجأ الى
ال ـس ـخ ــري ــة أكـ ـث ــر م ـن ــه ال ـ ــى ال ـت ـح ـل ـيــل،
وأضاف أن ما يفعله الرئيس الروسي
ل ـي ــس سـ ــوى اسـ ـتـ ـع ــراض «كـ ــي يـثـبــت
لشعبه أن روسيا ما زالــت تلعب دورًا
دوليًا قويًا» ،وطلب الكاتب من أوباما
ووزير خارجيته جون كيري أن «يتركا
بــوتــن وح ـي ـدًا مــع األس ــد فــي محاربة
داع ــش مل ـ ّـدة ش ـهــر ،وأن يـتـفـ ّـرجــا كيف
سيصبح فــاديـمـيــر ا ّلـعــدو رقــم واحــد
لـ ــدى امل ـس ـل ـمــن الـ ـس ــن ــة» .م ـ ــاذا اق ـتــرح
فرديمان إذًا؟ الكاتب ال يرى ّ
أي نجاح
للخطوات الروسية فــي ســوريــا سوى
ّ
«بــالـتـعــاون مــع واشـنـطــن إلي ـجــاد حــل
سياسي ...قائم على أن يجبر الــروس
واإليــران ـيــون األس ــد على الــرحـيــل بعد
ّ
ف ـتــرة انـتـقــالـيــة ثــم تـســلــم ق ـيــادة البلد
الــى املعارضة السورية بــوجــود قــوات
دولية لحفظ السالم».
ف ـي ـمــا ل ــم ي ـس ـت ـطــع رئـ ـي ــس ف ــري ــدم ــان،
بـ ـ ـ ـ ــاراك أوب ـ ــام ـ ــا ،عـ ـل ــى م ـ ــدى ع ــام ــن،
إي ـجــاد «مـعــارضــة مـعـتــدلــة» تستطيع
ً
حماية نفسها أوال قبل حماية البلد،
ما زال الكاتب ينادي ّبتسليم سوريا
الـ ــى «املـ ـع ــارض ــن ال ـس ــن ــة امل ـع ـتــدلــن»
لــ«بـنــاء ســوريــا ديموقراطية متعددة
الطوائف»!

الغرب يدين قصف «الجيش الحر»...
وغارات موسكو تستهدف «الجميع»
فيما تستهدف الغارات الجوية الروسية جميع الفصائل املسلحة باعتبارها
إرهابية على حد سواء ،تسعى الدول الغربية املعارضة للهجمات الروسية
إل ــى ح ــرف ه ــذه ال ـغ ــارات عــن مهماتها الـحــالـيــة ،عـبــر مطالبتها بحماية
«املعارضة املعتدلة» وعدم قصفها ومساواتها بـ «داعش».
وفي السياق ،دعا «التحالف الدولي» بقيادة الواليات املتحدة روسيا إلى
«وقف هجماتها على املعارضة السورية والتركيز على محاربة داعش»،
معربًا عن «قلقه العميق» من الحشد العسكري الروسي في سوريا.
واسـتـغــل الــرئـيــس الـفــرنـســي فــرنـســوا هــوالنــد ل ـقــاءه بــالــرئـيــس الــروســي
فــاديـمـيــر بــوتــن ،ليبلغه مــوقــف ب ــاده ال ــداع ــي إل ــى وج ــوب «إسـتـهــداف
الضربات الجوية داعش فحسب» .املوقف نفسه كرره اإلتحاد األوروبي،
مؤكدًا على ضرورة إستهداف الغارات الجوية «داعش» دون سواه.
م ــن ج ـه ـتــه ،ات ـهــم رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـتــركــي أح ـمــد داوود أوغ ـل ــو روس ـيــا
بـ«إستهداف مقاتلي املعارضة املعتدلة بهدف دعم نظام الرئيس السوري
بـشــار االس ــد» .ورف ــض إص ــرار مــوسـكــو عـلــى أن عملياتها «تستهدف
جهاديي داعــش» ،مضيفًا أن «العملية برمتها تستهدف مواقع الجيش
الحر».
ورغم املوقف الدولي املتعاطف مع املعارضة ،أعلن املتحدث باسم وزارة
الدفاع الروسية ،اللواء إيغور كوناشنكوف ،أن «القوات الجوية نفذت 32
طلعة جــويــة خــال الـســاعــات املــاضـيــة واستهدفت  12منشأة عسكرية
لـداعش ،في محافظات سورية ّ
عدة» .وأوضح أن «عمليات القصف أدت إلى
تدمير مركز قيادة ومركز إتصاالت ومعسكر تدريب ومستودعات تحوي
الذخائر واملحروقات والعشرات من اآلليات العسكرية الخاصة باملجموعات
اإلرهابية» .أما عن توقيت مدة العملية العسكرية ،فقد أعلن رئيس لجنة
الـشــؤون الخارجية فــي مجلس الـنــواب الــروســي ،اليكسي بوشكوف ،أن
«الغارات ستستمر ثالثة أو أربعة اشهر ،وبوتيرة متصاعدة».
أما على الصعيد امليداني ،فيواصل سالح الجو لليوم الثالث على التوالي
غاراته على ّ
مقار املجموعات املسلحة املختلفة .واستهدفت الغارات مواقع
للمسلحني في مدينة اللطامنة في ريف حماة ،ومقار «جيش الفتح» في
م ــدن وب ـلــدات بينني ومــوقــة وكـفــرومــا وخ ــان شـيـخــون وجـســر الشغور
وكـنـصـفــرة وبـلـيــون فــي عـمــق جـبــل ال ــزاوي ــة فــي ري ــف إدل ــب ،كـمــا أغ ــارت
الطائرات على مواقع «داعش» في مدينة القريتني في ريف حمص الشرقي.
وف ــي ح ـمــص ،اسـتـهــدفــت وحـ ــدات الـجـيــش م ـق ـرًا ملـسـلـحــي «داع ـ ــش» في
محيط منطقة مثلث تدمر ،في ريف حمص الشرقي .وفي ريف حمص
الشمالي ،ألغت املحكمة العليا «صالة الجمعة خوفًا من استهداف الطائرات
الروسية املساجد» ،أما في حماة ،فقد دارت مواجهات عنيفة بني الجيش
واملجموعات املسلحة في منطقة السعن شرقي حماة.
وفي موازاة ذلك ،دارت مواجهات بني الجيش واملجموعات املسلحة في حي
ميسلون وسط مدينة حلب ،وعند أطراف حي كرم الطراب شرقها .كذلك،
أغار سالح الجو السوري على مواقع «داعش» في مدينة الباب وبلدة تادف
وقرية الصالحية ومحيط مطار كويرس في الريف الحلبي.
إلــى ذلــك ،وقــع عــدد مــن مسلحي «حــركــة أح ــرار الـشــام» فــي كمني لــ«لــواء
شهداء اليرموك» ،املبايع لـ«داعش» ،في ريف القنيطرة الشمالي ،على طريق
جباثا الخشب ،ما أدى إلى سقوط عدد منهم بني قتيل وجريح.
(األخبار)

تقرير

ّ
«داعش» ينقل عوائل مقاتليه ...والجيش يصد هجماته في دير الزور
أيهم مرعي
غــارات عدة استهدفت مواقع تنظيم
«داعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» فـ ـ ــي مـ ـعـ ـسـ ـك ــر الـ ـط ــائ ــع
ومحطة الـبـحــوث الــزراعـيــة ومحطة
ال ــوق ــود الـعـسـكــريــة وم ـط ــار الـطـبـقــة،
كـ ــانـ ــت ك ـف ـي ـل ــة ب ـ ـ ــأن ي ـ ـبـ ــدأ م ـق ــات ـل ــو
ال ـت ـن ـظ ـيــم األج ــان ــب ب ـن ـقــل عــوائـلـهــم
م ــن ال ــرق ــة ب ــات ـج ــاه م ــدي ـن ــة امل ــوص ــل
العراقية خوفًا مــن الـغــارات الكثيفة
للطائرات الروسية ،والتي قتلت ما
ال يـقــل عــن  12مــن مـقــاتـلــي التنظيم
مـ ـ ــن بـ ـيـ ـنـ ـه ــم ق ـ ـ ـيـ ـ ــاديـ ـ ــون ،فـ ـ ــي وقـ ــت
ت ـض ــارب ــت ف ـيــه األنـ ـب ــاء ع ــن ف ـ ــرار ما
ال يـقــل ع ــن مـئــة مـقــاتــل م ــن قــريــة تل
السمن شـمــال الــرقــة مــن دون معرفة
وج ـه ـت ـه ــم .مـ ـص ــادر ع ـ ـ ّـدة م ــن داخ ــل
مــدي ـنــة ال ــرق ــة أكـ ــدت لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن
«ح ــال ــة م ــن اإلرب ـ ـ ــاك ت ـس ــود صـفــوف

ّ
خفف التنظيم من
دورياته وانتشاره في
شوارع الرقة

مقاتلي التنظيم الذين تركوا مقارهم
وت ــوجـ ـه ــوا ن ـح ــو م ـن ــاطّــق م ــدن ـي ــة».
وأضــافــت امل ـصــادر« :خــفــف التنظيم
مــن دوري ــات ــه وان ـت ـشــاره فــي ش ــوارع
املدينة خوفًا من الغارات الروسية».
وك ــان ــت وزارة ال ــدف ــاع ال ــروس ـي ــة قد
ّ
ق ــال ــت ،ف ــي تـصــريــح ل ـهــا ،إن «س ــاح
الجو الروسي ّ
دمر بشكل كامل مراكز

ق ـي ــادة وم ـع ـس ـكــرات ت ــدري ــب لــداعــش
جنوب غرب الرقة».
وفي دير الزور ،حاول تنظيم «داعش»
اسـتـغــال مــوجــة الـغـبــار الـتــي ضربت
املــديـنــة بـعــد ظـهــر أم ــس بــإحــراز تـقـ ّـدم
حيي الــرصــافــة والصناعةّ ،
فــي ّ
ففجر
سيارتني مفخختني في حي الرصافة
املدينة ،أعقب ذلك محاولة تقدم
شرقي
ّ
ّ
بصدها وإيقاع
للتنظيم تكفل الجيش
قتلى فــي صـفــوف التنظيم ،مستفيدًا
مــن الغطاء الـنــاري لسالحي املدفعية
ً
مساء
وال ـصــواريــخ .الهجمات امـتــدت
إلــى حـ ّـيــي الــرشــديــة والـعـمــال ومحيط
م ـط ــار ديـ ــر الـ ـ ـ ــزور ،م ــن دون تـحـقـيــق
التنظيم أي ّ
تقدم ،بالتزامن مع فرض
ح ـظــر ل ـل ـت ـجــوال ف ــي األح ـي ــاء الــواق ـعــة
تحت سيطرته ،وإغ ــاق كــافــة مقاهي
االنترنت .يأتي ذلك في وقت كان فيه
التنظيم قد انسحب منذ فترة قصيرة

مــن معظم أجــزاء حــي الصناعة ،نظرًا
إل ــى الـكـثــافــة ال ـنــاريــة ملــدفـعـيــة الجبل
التي تحكم ناريًا كافة أرجــاء األحياء
الشرقية للمدينة.
مـ ـص ــدر مـ ـي ــدان ــي قـ ـ ــال لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار»:
ّ
«يستحيل أن يتمكن داعش من الثبات
في ّ
حيي الرصافة والصناعة نظرًا إلى
كونهما محكومني ناريًا من مدفعية
الجبل ون ـيــران الجيش ه ـنــاك» ،الفتًا
إلى «أن التنظيم من املمكن أن يسيطر
على األحياء الشرقية للمدينة ،في حال
نجح في السيطرة على منطقة الجبل
بشكل كامل» .إلى ذلك ،استهدف سالح
الجو ،بعدة غ ــارات ،مواقع لــ«داعــش»
في محيط مطار دير الــزور واملريعية
والـبــولـيــل والـبــوعـمــر ومـعـمــل ال ــورق،
ف ــي ح ــن سـمـعــت أص ـ ــوات ان ـف ـجــارات
ضـخـمــة داخـ ــل أح ــد األب ـن ـي ــة ف ــي حي
الشيخ ياسني فــي املدينة ،ناتجة من

انفجار مجهول السبب في مستودع
لألسلحة والــذخــائــر فــي ال ـحــي ،أوقــع
قتلى في صفوف التنظيم.
َّ
وفــي الحسكة ،شــن «داع ــش» هجومًا
كـبـيـرًا مــن أرب ـعــة م ـحــاور عـلــى مــواقــع
ل ـ ــ«وحـ ــدات ال ـح ـمــايــة» ف ــي ج ـبــل عبد
ال ـ ـعـ ــزيـ ــز .الـ ـهـ ـج ــوم اسـ ـتـ ـه ــدف ن ـق ــاط
«الـ ــوحـ ــدات» ف ــي ق ــرى ال ـغ ـ ّـرة والـجـفــر
وال ـح ـس ـي ـن ـي ــة وال ـ ـبـ ــديـ ــع ،وأدى إل ــى
سـيـطــرة التنظيم عـلــى منطقة الـغـ ّـرة
وعـ ـ ــدة م ــواق ــع أخ ـ ـ ــرى ،رغ ـ ــم الـ ـغ ــارات
الكثيفة لطائرات «التحالف» األميركي
ال ـت ــي س ــان ــدت «ال ـ ــوح ـ ــدات» ف ــي ص ـ ّـد
الهجمات.
إل ـ ــى ذل ـ ــك ،ق ـت ــل خ ـم ـســة ع ـن ــاص ــر مــن
«وحـ ــدات حـمــايــة املـ ــرأة» و«ال ـنــاطــورة
(قــوات آشــوريــة)» إثــر انفجار عبوتني
ناسفتني في قرية األغيبش في ريف
تل تمر.

