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عندما تتالعب �أميركا
بالحلفاء...
} جمال محسن العفلق
في االجتماع الشهير بين السفيرة األميركية في العراق
«ابريل غالسبي» والرئيس العراقي صدام حسين قبيل
الغزو العراقي للكويت قالت السفيرة حينها لصدام إنّ
أميركا ال تتدخل في هذا الشأن العربي الخاص ،وبعدها
كان الغزو ونتائجه التي ما زلنا ندفع ثمنها حتى اليوم،
ففي ذلك الوقت كانت الواليات المتحدة تدّعي الحياد،
أو أنها كانت على حياد بالفعل ،ولكن ما حدث بعد الغزو
والسرعة التي ت ّم فيها اتخاذ القرارات الدولية والعربية
وح��رب تحرير الكويت وم��ن ث��م ح��رب اح��ت�لال بغداد،
دليل قاطع على أنّ أميركا في ذلك الوقت لم تكن بعيدة
عن اللعبة انْ لم تكن المحرك لها.
اليوم وبعد ربع قرن على ذلك اللقاء نجد السيناريو
األميركي يتك ّرر ولكن بشكل آخ��ر ،فبين التصريحات
الدبلوماسية واللقاءات الثنائية التي تجريها الواليات
المتحدة مع حلفاء لها في المنطقة نجد التناقض الغريب،
فمن جهة تدّعي أميركا وعلى لسان وزير خارجيتها أنّ
الح ّل السلمي ممكن في سورية ولكن هناك الخطة (ب)
والتي تشمل بندا ً عسكريا ً يتيح التدخل البري لمحاربة
الجيش ال��س��وري تحت غطاء محاربة خطر «داع���ش»،
في وقت ينفخ فيه حليفا أميركا أبواق الحرب والدخول
أي كلمة او تصريح لك ّل
البري ،حتى أصبحت افتتاحية ّ
م��ن وزي���ري خ��ارج��ي��ة ت��رك��ي��ا وال��س��ع��ودي��ة ت��ب��دأ بعبارة
الدخول البري ومحاربة داعش ودعم (الثوار).
ق��د ت��ك��ون ه��ذه لعبة ادوار حيث يتحدّث األص��ل عن
حوار ولكن الفرع التابع يتحدّث عن حرب وشيكة ،وهذا
من باب االستثمار السياسي والضغط على السوريين
وال���روس واإلي��ران��ي��ي��ن ،وال��ق��ول إن��ن��ا م��ع ال��ح��وار ولكن
لدينا شركاء يريدون الح ّل العسكري ،وه��ذا جائز في
أي مفاوضات ،خصوصا ً أنّ ما ُيس ّمى معارضة سورية
ّ
لم تستطع ل ّم شملها أو االتفاق على أولويات الحوار،
ع��دا ع��ن الخسائر الكبيرة ف��ي ال��م��ي��دان ،حيث ال مكان
للمعارضة المسلحة وخصوصا ً في الشمال حتى حدود
تركيا ،وفي الجنوب على الحدود مع األردن وفلسطين
المحتلة ،بعد تقييد حركة تلك الجماعات وخسارة أراض
ونقاط كان من الممكن أن تكون ورقة ضغط للتفاوض.
أم��ا الجانب اآلخ���ر ،فقد يكون م��ا قامت ب��ه السفيرة
األميركية منذ ربع قرن في بغدادُ ،تعاد صياغته اليوم
مع الرياض وأنقرة حيث يعطى الضوء األخضر ويتلقى
صقور الحرب تطمينات بالدعم اللوجستي والحماية
الدولية ،وه��ذا أمر ممكن ،ولكن م��اذا لو كان خلف هذا
األمر لعبة توريط للدولتين؟
ف��م��ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ع��س��ك��ري��ة تستطيع ت��رك��ي��ا الدخول
ال��ب��ري م��ن خ�لال ح��دوده��ا الطويلة م��ع س��وري��ة ،ولكن
هل ستتمكن من البقاء أو تحقيق شيء؟ هذا أمر مرتبط
ب��أش��ي��اء ك��ث��ي��رة أول��ه��ا ال��ق��ب��ول ال��ش��ع��ب��ي ال��س��وري لهذا
التدخل ،فهل تمتلك تركيا ه��ذا القبول بين السوريين
وخ��ص��وص��ا ً ال��ي��وم؟ بالتأكيد ال يمكن أن يقبل شعب
بدولة احتالل وهذا سيؤدّي بالنهاية الى حرب طويلة
ستدفع تركيا فيها ثمنا ً باهظاً ،وسيكون عدد القتلى من
الجيش التركي أكبر بكثير من الح ّد الذي يمكن أن يقبل
به الشعب التركي الذي ال يتوافق مع سياسة أردوغان،
والمؤسسة العسكرية التركية ال تقبل ان يو ّرطها جنون
أردوغان بحرب استنزاف ال طائل منها.
أما السعودية والتي تفكر بنقل قوات لها عبر البحار
لتصل الى األراضي السورية ما هي إمكانياتها الحقيقية
للتقدّم على األرض ،فمن الجنوب وبحسب تصريحات
األردن الرسمية والشعبية فلن يكون هناك مم ّر لتلك
ال��ق��وات ،إذن ال��دخ��ول سيكون عبر األراض���ي التركية
وهذا بطبيعته يعني انفصال تلك القوات عن مق ّر القيادة
الذي سيكون بعيدا ً تماما ً عن أرض المعركة ،وهذا من
دون ال��دخ��ول ب��ال��ق��وة ال��ع��ددي��ة واإلم��ك��ان��ي��ات الحقيقية
لتلك القوات التي ستخوض حربا ً خاسرة على األرض،
ومن يدير المعركة هو نفسه الذي ا ّدع��ى أنه قادر على
إعادة «الشرعية» في اليمن خالل شهر ،واليوم القوات
ال��س��ع��ودي��ة م��ت��و ّرط��ة ف��ي اليمن رغ��م ب��ي��ان��ات المتحدث
العسكري التي تتحدّث عن انتصارات وتحقيق أهداف
يوميا ً.
ً
وطبعا لن ندخل في موضوع المحاور والتحالفات
خصوصا ً أنّ س��وري��ة ليست الوحيدة المستهدفة من
ه���ذه ال��ح��رب ،ف��ه��ن��اك روس��ي��ا ال��م��وج��ودة بالفعل على
األرض ،وهناك إي��ران الحليف الوثيق لسورية ،وقبل
هذا وذاك هناك الشعب السوري وهو شعب لم يعرف
إال المقاومة ،والباقون على أرض سورية من السوريين
ألي احتالل أو حتى
هم المتمسكون باألرض الرافضون ّ
تدخل لفظي في ش��ؤون بلدهم ،فإلى أين تدفع أميركا
بحلفائها المق ّربين؟
الواضح أنّ الواليات المتحدة ترغب بشدة في إعادة
أي دولة تمتلك
رسم خريطة المنطقة ،ولن تقبل بوجود ّ
القوة حتى لو كانت تلك ال��دول��ة حليفة لها ،فبمراجعة
بسيطة للعالقات األميركية الدولية نجد دائما ً أنّ أميركا
تبحث عن تابع لها وليس عن حليف ،ودائما ً تدعم أميركا
الحلفاء وتترك في ج��دار الدعم ه��ذا نقاطا ً هشة قابلة
أي لحظة ،وهذا يعني أنّ الواليات المتحده
للتدمير في ّ
تريد توريط الجميع لتحقق بذلك مكاسبها الخاصة،
وعلى رأس تلك المكاسب ما يس ّمى «أمن إسرائيل».
فالتناقض الواضح في التصريحات الدبلوماسية بين
دول العدوان على سورية يشير إلى أنّ الواليات المتحدة
األميركية تريد أخ��ذ دور حمامة السالم ،وأنّ الحلفاء
يريدون دور الصقور ،ولكن األميركيين راض��ون عن
أي
هذا الدور بما أن الحلفاء سيدفعون ،وإذا ما حققوا ّ
نتيجة على األرض فأميركا ستحصد بالتأكيد.
الخاسر األكبر في هذه اللعبة هم حلفاء أميركا أوالً
وأخ��ي��راً ،ألنّ أح��ت��م��ال نجاحهم على األرض ضعيف،
وه��ذا بالتأكيد ليس كالما ً للتسويق ،فبمقارنة بسيطة
بين ال��ق��وات األميركية والبريطانية التي دخلت بغداد
وكانت تس ّمي تلك الحرب نزهة ...وبين القوات المتوقع
إرسالها من قبل الدولتين سنجد الجواب ،فأميركا التي
دفعت بأحدث المعدات وأفضل الجنود خرجت خاسرة
من حربها في العراق وانسحابها كان قهريا ً ولم يكن
اختيارياً ،فأين ستكون قوات السعودية وتركية إذا ما
دخلوا الى سورية؟ واالنفعال الدبلوماسي الذي ال تعلق
عليه الحكومة السورية بشيء اليوم ،هو بداية الهزيمة
ألي دول����ة ت��ف��ك��ر ب��االع��ت��داء ع��ل��ى ال��س��ي��ادة السورية،
ّ
ف��م��ح��ارب��ة اإلره����اب م��س��ت��م��رة ،وت��ح��ري��ر ال��م��ن��اط��ق من
الجيوب اإلرهابية مستم ّر ،رغم هذا الضجيج اإلعالمي
ع��ن ج��ي��وش التحرير ال��ت��ي وع��د بها م��ا يس ّمى ائتالف
الدوحة الخائن.

كوالي�س

الوقود الألماني وموقعه في النار ال�سورية
} جمال رابعة*
باألمس أتحفتنا المستشارة األلمانية ميركل بتصريحات
الجديد منها قديم مفاده« :إنّ هدف الجهود الدبلوماسية إلنهاء
الصراع الممت ّد منذ خمس سنوات في سورية هو التوصل إلى
ح ّل طويل األجل ال يشمل الرئيس بشار األسد».
وأضافت في كلمة قوبلت بتصفيق ح��ا ّد من المش ّرعين
األلمان في مجلس النواب (البوندستاغ) «يتعلق األمر بإنهاء
الحرب في سورية من دون األسد ...ال يمكن لألسد أبدا ً أن يكون
جزءا ً من حل طويل األجل».
هذه التصريحات ترسم الصورة الحقيقية لجملة السياسات
العدائية التي تنتهجها ألمانيا لجهة الشعب والدولة السورية
بمساهمتها السياسية ،والعسكرية ،واألمنية ،وتأمين الغطاء
السياسي في المحافل الدولية لداعمي ومم ّولي اإلره��اب
الدولي ،كأردوغان وآل سعود وآل ثاني ،متجاهلة بذلك إرادة
وقرار وحرية الشعب العربي السوري وخياراته ،في اعتداء
صارخ على سيادته الوطنية التي قدّم قربانا ً لها قوافل من
الشهداء.
استهداف ألمانيا للدولة السورية ،لجهة حضورها اإلقليمي
والدولي ،وللرئيس بشار األسد ولدوره الريادي في المنطقة
والعالم ،وما يعكسه ذلك من آثار ونتائج على استمرارية
وجود الكيان الصهيوني المدعوم ماليا ً وعسكريا ً وسياسيا ً من
قبل القيادات األلمانية المتعاقبة تحت وهم وخرافة المحرقة
التي قيل إنّ هتلر نفذها بحق اليهود.
هنا ال ب ّد من العودة واإلش��ارة الى األح��داث التي ت ّم فيها
اغتيال رئيس وزراء لبنان األسبق رفيق الحريري ،بإشراف
سفير واشنطن آن���ذاك ف��ي ب��ي��روت جيفري فيلتمان ،وفق
المعلومات االستخبارية التي نشرها الكاتب الفرنسي تييري
ميسان في شبكة «فولتير» ،وال��دور ال��ذي قامت به ألمانيا
والكيان الصهيوني بدال ً من بريطانيا وفرنسا ،وبتفويض من

واشنطن ،لجهة تقديم السالح النوعي الذي نفذت به العملية،
وقيام المحقق األلماني ديتليف ميليس كرئيس للجنة التحقيق
وإبعاد الشبهة عن «الموساد اإلسرائيلي» الذي نفذ المهمة،
ومحاولة توجيه االتهام إلى الرئيس بشار األسد والرئيس
اللبناني السابق العماد إميل لحود وق��ادة األجهزة األمنية
اللبنانية لشنّ العدوان والتدخل العسكري في لبنان ،لكن
انسحاب القوات السورية من لبنان أبطل ولم يعط المس ّوغات
والمب ّررات للتدخل.
بعد تولي المستشار األلمانى األول كونراد أديناور السلطة
في عام  ،1949ارتكزت السياسة األلمانية إلى أهمية االلتزام
المادي والمعنوي بدعم قيام الدولة اليهودية .وف��ي هذا
اإلط��ار ،جاءت اتفاقية لوكسمبورغ التي وقعتها ألمانيا مع
الكيان الصهيوني فى عام  ،1952وتعهّدت بموجبها بتقديم
تعويضات مالية لم يسبق لها مثيل لهذا الكيان ،بما في ذلك
تقديم تعويضات ألفراد من ضحايا «االضطهاد النازي».
وفي السياق ذات��ه ،شمل التعاون بين الجانبين جميع
المجاالت السياسية ،واالقتصادية ،والعسكرية ،واألمنية،
واالجتماعية ،والثقافية ،والعلمية .ويكفى أن نذكر فى هذا
الصدد أنّ التقرير السنوي لوزارة الخارجية األلمانية حول
حقوق اإلنسان ال يتط ّرق مطلقا ً إلى الممارسات الصهيونية
ض ّد الفلسطينيين،
في عام  2012وفي شهر تموز قدّمت ألمانيا ك ّل التسهيالت
والمساعدات للتنسيق بين المجموعات اإلرهابية كافة
لسفك المزيد من الدماء السورية وإغراق البالد في بحر من
الدماء ،وذلك من خالل وضع الهيكلية التنظيمية لـ«اإلخوان
المسلمين» الذين يقيمون ويحظون برعاية ألمانية منذ
القرن الماضي ويقطنون في مدينة (آخن) ،تحت تصرف هذه
المجاميع اإلرهابية.
فقد أصبح معلوما ً أنّ قرارالهجرة والالجئين السوريين
في ألمانيا جاء بناء على طلب من وزير الصناعات الثقيلة
أولريتش غيلو ،وأحيل إلى التطبيق من الرئيس التركي رجب

طيب أردوغان ،والمف ّوض السامي لشؤون الالجئين أنطونيو
غوتيرس ،إضافة إلى ُمضارب البورصة جورج سوروس،
وتأسيسا ً على ذلك ،ت ّم فتح طرق البلقان فعبرتها مئات األلوف
من المهاجرين للعمل في ألمانيا بأجور زهيدة.
ح ّملت وزارة الدفاع الروسية الجماعات اإلرهابية مسؤولية
تدفق الالجئين إلى تركيا ،وكشفت عن معلومات استخبارية
مفادها ،أنّ أردوغان عقد اجتماعات سرية مع «داعش» لحثها
على تهجير المدنيين من الشمال السوري نحو تركيا ،وأنّ
هجرين هم من عوائل التكفيريين ،وبالتالي ،ال عالقة
معظم ال ُم ّ
للحملة العسكرية الروسية والسورية بموضوع الالجئين،
بدليل أنّ المناطق التي يسيطر عليها الجيش العربي السوري
هجرين إليها.
تعرف أمنا ً واستقرارا ً وعودة لل ُم ّ
هذا القرار المتفق عليه يوضح عمق وحجم التآمر على
الدولة السورية بتفريغها من ال��ك��وادر العلمية والمهنية
والطاقات البشرية الشابة كافة لس ّد النقص الحاصل من
القوى العاملة الخبيرة في شريان االقتصاد األلماني ،وبأقل
األجور ،من هنا كان لزاما ً تصعيد األعمال اإلرهابية وبأوامر من
قبل الدول الداعمة والراعية لهذا اإلرهاب الدولي من قبل هذه
العصابات التكفيرية وعلى كامل الجغرافية السورية للهجرة
إلى خارج الوطن.
دور مرسوم أللمانيا تنفذ سيناريواته بدقة وحرفية في
المجاالت العسكرية والسياسية والمالية واألمنية كافة لجهة
الكيان الصهيوني بذريعة التكفير عن جريمة المحرقة بحق
اليهود.
إنّ ما تضطلع به المانيا من دور مشبوه باستهداف وجود
الدولة السورية تترجمه وتنفذه المستشارة األلمانية ميركل
وما زيارتها األخيرة ألردوغان واتصاالتها اإلقليمية والدولية،
والتي كان آخرها مؤتمر ميونيخ ،إال تأكيد على بواقع ملموس
ومعطيات ومؤشرات أصبحت حقيقة ال لبس فيها إزاء هذا
الدور المرسوم والمكشوف.

* عضو مجلس الشعب السوري

أكدت مصادر أوروبية
أي حديث عن تنسيق
أنّ ّ
تقوم به تركيا والسعودية
أي دولة أوروبية
مع ّ
تجاه التدخل في سورية
ض ّد األكراد أو الجيش
السوري هو نوع من
االستهالك اإلعالمي،
فالموقف األوروبي موحد
أي مشاركة
تجاه حصر ّ
بالحرب على «داعش»،
ومن ضمن التحالف
الدولي ،فيما القوات
البرية يجب أن تتوافر من
مشاركة دول المنطقة
وجماعات المعارضة،
كما تحرص أوروبا
بدولها المعنية بالمشاركة
في التحالف على عدم
التصادم مع الدور
الروسي في سورية ،رغم
عدم االتفاق مع موسكو
على سياساتها في
سورية.

االتحاد الأوروبي وتركيا يناق�شان �أزمة الالجئين الخمي�س

ا�ستطالع :تزايد عدد الألمان ال�ساخطين
على توافد الالجئين
يبحث رئيس وزراء تركيا أحمد داوود أوغلو مع ممثلي
 11دول��ة أوروبية مشكلة الالجئين خالل لقاء يعقد
الخميس المقبل في ممثلية النمسا باالتحاد األوروبي في
بروكسيل.
ونقلت وكالة «رويترز» عن دبلوماسيين أوروبيين
قولهم إن اللقاء سيعقد قبيل قمة االتحاد األوروبي التي
ستجرى في بروكسيل يومي  19-18شباط.
وفي وقت سابق أقرت دول االتحاد األوروب��ي تمويل
صندوق لدعم ومساعدة الالجئين داخل أراضي تركيا.
ويفترض ذلك حصول أنقرة على  3مليارات يورو مع
وعد بتنشيط المحادثات الخاصة بانضمام تركيا إلى
االتحاد األوروبي .وستحصل تركيا كذلك على تسهيالت
ف��ي مجال تأشيرات ال��دخ��ول مقابل تقليصها ألع��داد
المهاجرين المتوجهين عبر أراضيها إل��ى أوروب��ا عن
طريق توزيعهم داخل األراضي التركية.
يأتي ذل��ك في وق��ت يتزايد فيه ع��دد الساخطين في
ألمانيا على توافد الالجئين إلى بالدهم .بحسب استطالع
للرأي نظمته مؤخرا ً شركة دراسة الرأي العام البريطانية
المعروفة .Populus
وأشارت نتائج االستطالع إلى أن عدد الذين ال يؤيدون
قبول الالجئين في ألمانيا ازداد بنسبة  6في المئة.
وردا ً على س��ؤال« :هل يجب على الحكومة أن تستقبل

الالجئين أم ال؟» رد بشكل سلبي  41في المئة من األلمان
الذين جرى استطالع رأيهم ،وهو أكثر بنسبة  6في المئة
مقارنة مع نتائج استطالع مماثل تم في تشرين األول
عام .2015
وجاء في نتائج االستطالع أن عدد األلمان الذين يرون
أنه يجب على حكومة بالدهم استقبال الالجئين تقلص
بعد شهر من أح��داث كولن بنسبة  7في المئة .حاليا ً
نسبة هؤالء تبلغ  51في المئة مقابل  58في المئة في
االستطالع السابق.
وتم تنفيذ االستطالع األخير في  4-3شباط الجاري
في إطار المشروع الدولي لصالح وكالة األنباء الدولية
والمحطة اإلذاعية «سبوتنيك».
وف��ي السياق ،أعلنت النمسا نيتها إدراج المغرب
والجزائر وتونس على الئحتها «للدول اآلمنة» ،على أن
يصدق مجلس الوزراء على هذا القرار.
وعلى خطى ألمانيا ،ستشدد النمسا شروط اللجوء
على مواطني هذه الدول الذين ترغب فيينا في ثنيهم عن
الهجرة إلى أوروبا ،كما سيشمل هذا القرار طالبي اللجوء
من جورجيا وغانا ومنغوليا أيضاً.
وذكرت وزارة الداخية النمساوية أن القرار اتخذ بعد
«دراسة معمقة ألوضاع» هذه الدول الست ،وقالت وزيرة
الداخلية يوهانا ميكل ليتنر «بما أنهم مهاجرون لدواع

اقتصادية ،علينا توجيه إشارة ال لبس فيها إلى أنهم ال
يحظون بحماية في النمسا».
وسجلت النمسا إجمالي  90ألف طلب لجوء في عام
 2015ما جعلها إحدى أبرز دول االستقبال ،مقارنة بعدد
سكانها ،وذل��ك في إط��ار موجة الهجرة غير المسبوقة
التي تشهدها أوروب��ا ،ومنذ ذلك الحين قررت الحكومة
االئتالفية ،بين االشتراكيين الديمقراطيين والمحافظين،
طي صفحة سياسة االستقبال المفتوحة ،وحددت سقفا ً
أعلى بـ  37ألف و 500طلب لجوء لعام .2016

وكانت ألمانيا قد سبق أن اتخذت إج��راء بتصنيف
تونس والمغرب والجزائر كدول آمنة ،إلعادة الالجئين
إليها ،وهو ما يقضي على فرصة حصول أي من مواطنيها
على حق اللجوء في ألمانيا ،وذل��ك على خلفية وقوع
اعتداءات جنسية من قبل مهاجرين على نساء في كولونيا
خالل احتفاالت رأس السنة الجديدة وتسببت في زيادة
االنتقادات لسياسة الباب المفتوح أمام المهاجرين التي
انتهجتها المستشارة األلمانية أنغيال ميركل منذ بداية
أزمة تدفق الالجئين على أوروبا.

�أنباء عن و�صول �أحدث طائرة ا�ستطالع رو�سية �إلى �سورية
مر�شح يميني جديد
الجي�ش الألماني  :المقاتالت الرو�سية تر�صد لالنتخابات الرئا�سية الفرن�سية
طائرات اال�ستطالع الألمانية في �سماء �سورية
ذكر موقع « »The Aviationist
اإللكتروني المتخصص بالطيران أن
الجيش الروسي أرس��ل إلى سورية
ط��ائ��رة استطالع حديثة م��ن ط��راز
«ت���و 214 -إر» تحمل ح��زم��ة من
األجهزة اإللكترونية المتقدمة.
وأوض�������ح ال���م���وق���ع ن���ق�ل� ًا ع��ن
بيانات برنامج مراقبة الطائرات
« »Flightradar24أن طائرة
استطالع روسية تحمل رقم « RF-
 »64514أقلعت من المطار التابع
لمؤسسة بناء الطائرات في مدينة
ق��ازان وعبرت بحر قزوين والمجال
الجوي اإليراني واألج��واء العراقية
جنوب بغداد ،ومن ثم دخلت المجال
الجوي السوري وهبطت في قاعدة
حميميم الجوية بريف الالذقية.
وتجدر اإلش���ارة إل��ى أن الطائرة
ال��م��ذك��ورة ه��ي ال��ث��ان��ي��ة م��ن ط��راز
«تو 214 -إر» التي تسلمتها وزارة
الدفاع الروسية في مطلع عام 2015
الستكمال اختبار األجهزة المتقدمة
ال��م��ن��ص��وب��ة ع��ل��ى م��ت��ن��ه��ا .وق��ام��ت
الطائرة األول��ى من هذا الطراز بأول
تحليق لها في عام  ،2009ومنذ ذلك
الحين مازالت «تو -214إر» تخضع
الخ��ت��ب��ارات مختلفة تخص أجهزة
االستطالع المتنوعة التي تحملها
على متنها.
ومن المقرر أن تحل طائرات «تو-
 »214محل طائرات االستطالع «إيل-
 »20في الجيش الروسي ،وتحمل كل
طائرة على متنها جهاز استشعار
إلكتروني يعمل على ترددات عديدة
ويضم رادارات عدة .باإلضافة إلى
هذا الجهاز ال��ذي يسمح باعتراض
المكالمات بواسطة مختلف أجهزة
االت��ص��ال ،ت��زود الطائرة بمنظومة
بصرية الكترونية عالية الدقة تسمح
بالتقاط صور رقمية لسطح األرض
ب��األش��ع��ة المرئية واألش��ع��ة تحت
الحمراء.
وك��ان��ت وزارة ال��دف��اع الروسية
قد أعلنت في وقت سابق من الشهر
الجاري عن تكثيف كافة العمليات
االس��ت��ط�لاع��ي��ة ف��ي منطقة ال��ش��رق
األوس����ط ل��م��راق��ب��ة ال��وض��ع ح��ول
سورية ،وال سيما األنشطة الخفية

التي يجريها الجيش التركي على
الحدود مع سورية.
ولم تقدم وزارة الدفاع الروسية
م��زي��دا ً م��ن التفاصيل ع��ن أساليب
االستطالع المستخدمة في الشرق
األوسط وخاصة في سورية.
وم��ن الالفت أن األنباء عن نشر
ط��ائ��رة «تو -214إر» ف��ي سورية
تأتي بعد أن وافق حلف الناتو على
إرس��ال طائرات تجسس تابعة له
من ط��راز «أواك���س» لالنضمام إلى
العمليات في سورية ،وذل��ك تلبية
لطلب أم��ي��رك��ي .ي��ذك��ر أن ط��ائ��رات
«أواك��س» تستطيع مراقبة المجال
ال��ج��وي ع��ل��ى م��س��اف��ات ت��ت��ج��اوز
 400كيلومتر بفضل رادارات قوية
على متنها ،باإلضافة إلى تقديمها
المساعدة ف��ي ض��م��ان االت��ص��االت
الالسلكية بين القيادات الموجودة
في الجو والبحر واألرض.
وس���ب���ق ل���روس���ي���ا أن ن��ش��رت
مجموعة م��ن األسلحة والمعدات
الحديثة في سورية ،وال سيما بعد
حادثة إسقاط القاذفة «سو»-24
الروسية من قبل سالح الجو التركي
فوق ريف الالذقية الشمالي .ومن
تلك األسلحة كانت منظومة «إس-
 »400الصاروخية للدفاع الجوي،
ومنظومة «بانتسير» الصاروخية.
كما أك��دت وزارة ال��دف��اع الروسية
ن��ش��ر م��ق��ات�لات ح��دي��ث��ة م��ن ط��راز

«سو »35 -في سورية كي تشارك
في العملية العسكرية الروسية ضد
تنظيمي «داعش» و «جبهة النصرة»
وتحمي القاذفات التي توجه معظم
الضربات إلى مواقع اإلرهابيين من
أي هجمات محتملة ،بما ف��ي ذلك
هجمات جوية.
الى ذلك ،قال قائد مركز العمليات
الجوية في وزارة الدفاع األلمانية
األلمانية اللواء يواخيم ون��درالك إن
مقاتالت «سو –  »35الروسية تقوم
برصد طائرات االستطالع األلمانية
من طراز «تورنادو» أثناء تحليقها في
األجواء السورية.
وأش��ار ال��ل��واء إل��ى أن المقاتالت
الروسية ال تحاول اعتراض الطائرات
األلمانية أو إجبارها على مغادرة
األج��واء السورية ،مضيفا ً أنه يمكن
وصف تصرفها بأنه محترف .وذكر
أنه لم تسجل حتى اآلن أي حادثة
تحرش في األجواء السورية.
كما وص��ف اللواء أعمال القوات
الجوية والفضائية الروسية بأنها
اس���ت���ع���راض س��ي��اس��ي ي����دل على
أن ال��ط��ائ��رات ال��روس��ي��ة تعمل في
األجواء السورية بإذن من السلطات
ال��س��وري��ة ،خ�لاف�ا ً ل��ق��وات التحالف
الغربية برئاسة الواليات المتحدة.
وأوضح اللواء أن طائرات االستطالع
األلمانية تورنادو نفذت حتى اآلن 88
طلعة استطالعية.

أعلن جان فرنسوا كوبيه رغبته في خوض االنتخابات
الرئاسية الفرنسية المرتقبة ع��ام  ،2017في ترشيح
جديد داخل المعارضة اليمينية ،حيث تتكاثر االنتقادات
الموجهة للرئيس السابق نيكوال ساركوزي.
وكان نحو  10شخصيات يمينية قد أعلنت أو طرحت
أسماؤها للمشاركة في االنتخابات التمهيدية لحزب
الجمهوريين في شهر تشرين الثاني ،وذل��ك استعدادا ً
لالنتخابات الرئاسية المرتقب إجراؤها عام .2017
وم��ع ه��ذا اإلع�لان الجديد يتسارع السباق الرئاسي
الذي لم يعلن بعد الرئيس السابق ساركوزي ،زعيم حزب
الجمهوريين ،رسميا ً مشاركته فيه.
لكن يبدو أن رئيس الجمهورية الفرنسية السابق البالغ
من العمر  61سنة ،يواجه صعوبات كبيرة أمام تكاثر
المترشحين داخل حزبه.
جدير بالذكر أن جان فرنسوا كوبيه ال��ذي غالبا ً ما
يوصف بانه خصم شرس لساركوزي ،استقال فجأة في
أيار  2014من رئاسة الحزب اليميني بعد الكشف عن
فضيحة فواتير مزيفة بهدف إخفاء حجم النفقات في حملة
ساركوزي لالنتخابات الرئاسية عام .2012
لكن كوبيه 51 ،سنة ،الذي ال يحظى بشعبية ،ليس
أمامه فرص كبيرة لخوض الدورة الثانية من االنتخابات
التمهيدية التي ينظمها حزبه والمفتوحة إل��ى اليمين
الوسط ،خاصة وأن رئيس الوزراء األسبق أالن جوبيه،
 70سنة ،يتصدر استطالعات الرأي.

وتلقى أالن جوبيه دعما ً كبيرا ً من رئيس وزراء أسبق
جان بيار رافاران الذي قال إن رئيس بلدية بوردو شخصية
قوية تتمتع بالمصداقية وهو رجل يملك االرادة لكنه ليس
نزقاً ،في تلميح واضح إلى طبع ساركوزي.
وفضالً عن ساركوزي وجوبيه وكوبيه تضم الئحة
المرشحين الى االنتخابات التمهيدية للحزب اليميني
بصورة رسمية أو شبه رسمية فرنسوا فيون الذي ترأس
الحكومة في عهد نيكوال ساركوزي ووزير الزراعة السابق
برونو لومير.

طهران تخطط ل�شراء �أ�سلحة رو�سية
بقيمة  8مليارات دوالر
ذكرت صحيفة «كوميرسانت»
ال��روس��ي��ة أن ال��ج��ي��ش اإلي��ران��ي
يسعى إل��ى عقد صفقة أسلحة
ج���دي���دة م���ع م��وس��ك��و ب��ق��ي��م��ة 8
مليارات دوالر.
وك���ان وزي���ر ال��دف��اع اإلي��ران��ي
العميد حسين دهقان قد بدأ أول
من أمس زيارة إلى موسكو ،والتقى
أم���س ن��ظ��ي��ره ال��روس��ي سيرغي
شويغو.
ونقلت الصحيفة ع��ن مصادر
ف��ي الهيئات ال��روس��ي��ة المعنية
بالتعاون العسكري التقني مع
ال���دول األجنبية قولها إن زي��ارة
ال��وزي��ر اإلي��ران��ي يجب أن تعطي
دفعة إضافية نحو التوقيع على
حزمة من عقود األسلحة المهمة.
وأوض��ح��ت «كوميرسانت» أن

ط��ه��ران ق��د سلمت موسكو قائمة
األسلحة والمعدات التي يسعى
ال��ج��ي��ش اإلي����ران����ي الق��ت��ن��ائ��ه��ا،
وخضعت تلك القائمة للدراسة
م��ن قبل وزارة ال��دف��اع الروسية
والحكومة والكرملين.
وقالت وكالة «انترفاكس» أن
المحادثات بين العسكريين الروس
واإليرانيين ستركز على مسائل
ش���راء أس��ل��ح��ة روس��ي��ة ج��دي��دة،
فضالً عن بحث سير تطبيق العقود
ال��م��وق��ع��ة س��اب��ق �اً ،وم��ن��ه��ا العقد
لتوريد منظومات «إس»300 -
للدفاع الجوي.
وأوضحت المصادر أن إيران تريد
أيضا ً شراء منظومات «إس»-400
للدفاع الجوي التي هي من أحدث
منتجات ش��رك��ة «أل��م��از-أن��ت��ي»

الروسية ،باإلضافة إلى رغبتها في
توقيع عقد محتمل لشراء مقاتالت
«سو -30إس إم» الحديثة التي
تنتجها ش��رك��ة «س���وخ���وي» ،أو
تنظيم إنتاج محلي لتلك المقاتالت
في األراض��ي اإليرانية بترخيص
من الجانب الروسي.
وب��ح��س��ب ال���م���ص���ادر ،تشمل
ال��م��ش��اورات الروسية-اإليرانية
أي��ض�ا ً احتمال ت��وري��د منظومات
«ب��اس��ت��ي��ون» ل��ل��دف��اع الساحلي
ذاتية الحركة المزودة بصواريخ
«ي��اخ��ون��ت» ال��م��ض��ادة للسفن،
وطائرات التدريب والقتال «ياك-
 ،»130وم��روح��ي��ات «م���ي»8 -
و«م��ي ،»17 -وفرقاطات روسية
الصنع وغواصة ديزل كهربائية،
ومعدات حربية أخرى.

