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من قلب الكويت إلى السوريين في كل العالمسورية
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خبر وحتليل

تقرير إخباري

موسكو ـ أ.ف.پ: مع اطالق صواريخ عابرة من بحر 
قزوين واستخدام طائرات حربية قادرة على تدمير 
اهداف من مسافة بعيدة، لم يتوان الرئيس الروسي 

فالدميير بوتني في استعراض قوته في سورية بهدف 
تأكيد نهوض موسكو وقدرتها على مواجهة الغرب.

 فمنذ اواخر سبتمبر بدأت موسكو استعراض قوتها 
من خالل اطالق حملة قصف مكثفة في سورية، 

لتزاحم التحالف بقيادة الواليات املتحدة وتثير غضب 
الغربيني.

 وهذا التدخل الكبير هو اول عملية عسكرية تقوم بها 
موسكو خارج حدود االحتاد السوفييتي السابق منذ 

احلملة الكارثية في افغانستان في 1979.
 وهو يحصل في منطقة تعتبر منذ سنني منطقة نفوذ 
للغربيني في طليعتهم الواليات املتحدة، ويرى اخلبراء 

ان الكرملني امنا يسعى من وراء ذلك الى استعادة 
بعض من مكانته السابقة كقوة عظمى.

 ومع استخدامها احدث طائرات السوخوي ومناذج 
سوفييتية قدمية تؤكد روسيا انها دمرت العديد من 

مراكز قيادة ومعسكرات تدريب فصائل املعارضة 
دعما للعملية العسكرية التي يشنها اجليش السوري 

النظامي اضافة الى مواقع لتنظيم داعش.
 وقد اقحمت روسيا ايضا في املعركة اسطولها املرابط 

في بحر قزوين فاطلقت صواريخ عابرة على اهداف 
تبعد اكثر من 1500 كلم. وهي سابقة ترمي بشكل 

واضح الى اظهار القوة العسكرية الروسية.
 وقال احمللل السياسي غريغوري ماميدوف »ال 

استطيع حقا القول ان كان اطالق صواريخ من بحر 
قزوين يعني شيئا على الصعيد العسكري«، مضيفا 

»لقد اظهرنا قوتنا، ملن؟ لالسالميني؟ ال بل لالميركيني 
قبل اي شيء آخر«.

 ومع اطالق احلملة الروسية عاد فالدميير بوتني الى 
واجهة املسرح السياسي الدولي بالرغم من عزلته 

النسبية منذ ضم شبه جزيرة القرم االوكرانية في 
مارس 2014 وبدء النزاع في اوكرانيا.

 وفي هذا الصدد لفت اخلبير الكسندر باونوف من 
مركز كارنيغي في موسكو الى »ان بوتني ليست لديه 

النية في العيش وسط عزلة على رأس دولة مارقة«.
 ويعتبر احملللون ان دعم نظام الرئيس السوري بشار 

االسد ليس الهدف الوحيد الذي يصبو اليه الكرملني، 
لكن يبدو ان التدخل الروسي محاولة اوسع ملنافسة 

الغربيني، او حتى ترهيبهم.
 ورأى ماتيو رويانسكي مدير مؤسسة كينان، مقرها 

واشنطن، »ان التوترات ليست مرتبطة بسورية او 
داعش بل باملبادئ العامة« املتعلقة بالسيادة والتدخل 

في اخلارج.
 وأوضح »ان اخلالف يتخطى املناورات الديبلوماسية 

والضغوط االقتصادية. وصل الى حد استخدام 
القوات العسكرية« بني روسيا والغرب.

 لكن احلملة العسكرية في سورية جتري في وقت 
تواجه فيه روسيا ازمة اقتصادية خطيرة تفاقمت 

مع تدهور اسعار النفط والعقوبات الغربية املفروضة 
عليها. ويعتبر بعض املراقبني ان مثل هذه احملاولة 

الباهظة الثمن الستعادة هيبتها على الساحة الدولية 
قد يكون وقعه كارثيا.

 وقد ابقى الكرملني النفقات العسكرية مبستوى 
مرتفع رغم تراجع عائدات الدولة مع ميزانية دفاع 
تقدر هذه السنة بـ 46.4 مليار يورو، وهو مبلغ 

يوازي اكثر من 4% من اجمالي ناجتها الداخلي، اال ان 
التدخل العسكري لفترة طويلة في الشرق االوسط قد 
يتسبب بصعوبات اقتصادية اضافية بالنسبة لروسيا، 

وهو خطر يبدو ان الشعب والسلطات مستعدان 
ملواجهته ـ شرط ان يحقق غاياته على الساحة الدولية.

 وقال ماميدوف »ان الشعب الروسي لن يسمح 
بصعوبات اقتصادية خلوض حرب ضد داعش، لكنه 

سيخوضها لهزمية الغرب«.
 ومن تبعات احملاوالت الروسية للعودة الى ساحة 

الشرق االوسط اثارة االنقسامات الطائفية في املنطقة 
حيث ادانت دول عديدة تدخل موسكو.

 وخلص باونوف الى القول »ان السنة يريدون ان 
تغادر روسيا سورية لكن الشيعة يريدون ان تبقى«.
 لكن احمللل فاسيلي كاشني اعتبر ان حملة روسيا 

في سورية »نتيجتها محتومة« وهي تدهور عالقاتها 
مع تركيا والسعودية وقطر املشاركة في التحالف 

االميركي الذي يشن بدوره غارات جوية
في سورية.

 لكن اخلبراء ال يعتقدون ان تدخل روسيا سيسيء 
بشكل دائم الى عالقاتها مع شركائها العرب.

 ورأى رويانسكي انه »ليس لهذا السبب سيقرر 
السعوديون فجأة عدم التحادث مع الروس. فهناك كم 

هائل من املصالح املشتركة، واالمر سيان مع تركيا«.

بيروت - رويترز - سي ان ان: انضم فصيل 
كردي مسلح يحارب تنظيم الدولة اإلسالمية 
»داعش« في سورية مبساعدة ضربات جوية 
تقودها الواليات املتحدة إلى جماعات عربية 

في حتالف عسكري جديد أعلن عنه أمس 
رمبا يكون متهيدا للهجوم على قاعدة عمليات 

املتشددين في الرقة.
وفي أول بادرة دعم لهذا التحالف على ما 
يبدو، قال مصدر مسؤول بوزارة الدفاع 

األميركية )الپنتاغون( ان طائرات عسكرية 
أميركية أسقطت 50 طنا من الذخائر إلى 
املعارضة السورية املسلحة شرقي البالد.

وأضاف املصدر، حسبما ذكرت شبكة »سي 
إن إن« اإلخبارية، أن هذه املساعدات العسكرية 

تأتي في إطار خطة الرئيس األميركي باراك 
أوباما الطارئة لدعم املعارضة السورية 

املسلحة. وبني املسؤول أن هذه الذخيرة مت 
نقلها عبر طائرة من طراز 17s-C وتتكون من 
112 حزمة حتتوي على ذخيرة ألسلحة خفيفة 

وقنابل يدوية، مؤكدا على أن جميع هذه 

احلزمات مت تسلمها من قبل قوات صديقة.
ويضم التحالف الذي يطلق على نفسه اسم 
»قوى سورية الدميوقراطية« وحدات حماية 
الشعب الكردية السورية وجماعات سورية 

عربية قاتل بعضها بالفعل معها في حملة 
جنحت في طرد مقاتلي التنظيم املتشدد من 

مناطق واسعة بشمال سورية هذا العام.
وتعمل اجلماعات السورية العربية حتت اسم 

»التحالف العربي السوري«.
وقال مسؤول في اجليش األميركي لـ 

»رويترز« إن التحالف العربي السوري 
سيتحرك في اجتاه الرقة معقل التنظيم لكنه 
سيبقى على الضفة الشرقية من نهر الفرات.

وابقاء القوات التي تدعمها وحدات حماية 
الشعب الكردية على الضفة الشرقية من نهر 

الفرات قد يخفف مخاوف تركيا من متدد 
النفوذ الكردي في شمال سورية، وتخشى 

تركيا من أن تنامي نفوذ األكراد على حدودها 
اجلنوبية مما قد يذكي النزعة االنفصالية بني 

أكرادها. ويأتي التحالف اجلديد بعد وقت 

قصير من اعالن واشنطن إدخال تغييرات 
على دعمها للمقاتلني السوريني الذين 

يحاربون داعش لينتهي بذلك فعليا برنامج 
لتدريب املقاتلني خارج سورية والتركيز بدال 

من ذلك على تقدمي السالح للجماعات التي 
فحصت الواليات املتحدة أمر قادتها. وأثبتت 

وحدات حماية الشعب الكردية والفصائل 
االخرى املتعاونة معها، أنها الشريك األكثر 

فاعلية على األرض حتى اآلن للضربات 
اجلوية بقيادة الواليات املتحدة ضد الدولة 

اإلسالمية فانتزعت السيطرة على مساحات 
واسعة من األراضي من املتطرفني في شمال 

شرق سورية هذا العام.
وقال البيان الذي أوردته »رويترز« إن 

التحالف تشكل في ظل »املرحلة احلساسة 
التي مير بها بلدنا سورية وفي ظل التطورات 

املتسارعة على الساحتني العسكرية 
والسياسية والتي تفرض بدورها أن تكون 

هناك قوة عسكرية وطنية موحدة لكل 
السوريني جتمع بني الكرد والعرب والسريان 

وجميع املكونات األخرى على اجلغرافية 
السورية«. ويشمل حتالف قوى سورية 

الدميوقراطية وحدات حماية الشعب الكردية 
وجماعات عربية متعددة من بينها جيش الثوار 

وجيش الصناديد الذي يتشكل من رجال 
قبائل عربية وجماعة مسيحية آشورية.
وقال ناصر حاج منصور وهو مسؤول 

في هيئة الدفاع باإلدارة الكردية للمناطق 
اخلاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب 

إن القوى املشاركة في التحالف اجلديد 
دميوقراطية وعلمانية بشكل عام وتؤمن 

بالتنوع إلى حد بعيد لذا فإنه يأمل أن حتظى 
بدعم التحالف بقيادة واشنطن.

وانتزعت وحدات حماية الشعب الكردية 
السيطرة على بلدات مهمة من الدولة 

اإلسالمية هذا العام في تقدم صوب معقل 
التنظيم مبحافظة الرقة، لكن األكراد رفضوا 

التقدم باجتاه مدينة الرقة نفسها، قائلني إنهم 
يرغبون في أن يقود مقاتلو معارضة سوريون 

عرب مثل هذا الهجوم.

واشنطن ـ وكاالت: اكد الرئيس األميركي باراك أوباما أن 
األزمة السورية أصبحت مشكلة صعبة للعالم أجمع واألهم 

للشعب السوري نفسه الذي وقع في شرك نظام استبدادي 
يطلق البراميل املتفجرة ضد مواطنيه من ناحية وتنظيم 

داعش الوحشي واجلماعات املرتبطة بتنظيم القاعدة العاملة 
داخل سورية من ناحية أخرى.

وقال أوباما في مقابلة مع محطة سي.بي.إس مساء أمس األول 
»إنه كان لديه شكوك منذ البداية حول »فكرة إمكانية تأسيس 

جيش بالوكالة« في سورية.
وإن غايته كانت »اختبار فكرة ما إذا كان بإمكاننا تدريب 

وتسليح معارضة معتدلة ترغب في محاربة داعش«، مضيفا: 
»ما علمناه هو التالي، التركيز على داعش صعب للغاية ما دام 

األسد في احلكم«.
وردا على سؤال عن السبب في استمرار برنامج تدريب 

وتسليح املعارضة السورية رغم تلك الشكوك، أجاب أوباما 
بأن املهم بالنسبة إلدارته »كان التأكد من كشف جميع 

اخليارات«.

وعن سؤال حول من سيقضي على تنظيم داعش، أفاد 
الرئيس األميركي بأن املجتمع الدولي سيتخلص من التنظيم، 

وستكون بالده في الريادة، مضيفا: »لكننا لن نستطيع 
التخلص منهم )داعش( ما دام الشعب السني احمللي في 

سورية وبعض املناطق في العراق ال يعمل باالشتراك معنا«.
وقال أوباما إن املجتمع الدولي سيتخلص من تنظيم داعش 
مبرور الوقت وان الواليات املتحدة ستقود عملية القضاء 
على داعش إال أن الرئيس األميركي أشار إلى أنه لن يتم 

التصدي لداعش ما لم تتوافر البيئة الالزمة داخل سورية 
وأيضا في أجزاء من العراق لدعم التنسيق بني السكان 

احملليني والواليات املتحدة ملواجهة التنظيم اإلرهابي. 
وأضاف أوباما »انه ال يوجد هناك حل سريع لألزمة 

السورية«، وقال »إن من أولويات الواليات املتحدة أوال 
احلفاظ على امن الشعب األميركي وثانيا االستعداد للعمل 

على املستوى الديبلوماسي ومساندة املعارضة السورية 
املعتدلة في إقناع روسيا وإيران مبمارسة ضغوط على النظام 

السوري لقبول عملية انتقال سياسية«. 

تدخل روسيا في سورية
رمز لطموحاتها العسكرية

وحتدٍ للغربيني

حتالف عسكري جديد في سورية يضم الوحدات الكردية والفصائل العربية

أوباما: كانت لديّ شكوك حول برنامج تدريب املعارضة السورية

االحتاد األوروبي يدعو موسكو إلى وقف قصفها للمعارضة املعتدلة فوراً

الرياض: العمليات الروسية في سورية ستدخلها في حرب طائفية وتدفع متطرفني للصراع
عواصـــمـ  رويترزـ  أ.ف.پ: حذرت 
الرياض أمس من أن العمليات الروسية 
في سورية لدعم النظام السوري ستدخل 
موســـكو »في حرب طائفية وستدفع 

متطرفني للصراع«.
ونقلت »رويترز« عن مصدر سعودي 
أن بالده »حتث روسيا على املساعدة في 
محاربة اإلرهاب في سورية باالنضمام 
إلى التحالـــف الدولي« حملاربة تنظيم 

داعش الذي تقوده الواليات املتحدة. 
وأضاف املصدر ان الرياض » أبلغت 

روسيا أن تدخلها في سورية ستكون له 
عواقب وخيمة« وأنه »يجب على األسد أن 
يرحل والرياض ستواصل تعزيز ودعم 

املعارضة السورية املعتدلة«.
من جهته، دعا االحتاد الوروبي امس 
روسيا الى »وقف فوري« للضربات ضد 
املعارضة السورية املعتدلة، مؤكدا أنه 
»ال ســـالم دائم في ســـورية مع القادة 

احلاليني«.
وأعرب وزراء اخلارجية االوروبيون 
الذين اجتمعوا أمس في لوكسمبورغ، عن 

قلقهم حيال التدخل الروسي في سورية 
وطالبوا بحل سياسي رغم اخلالفات حول 
امكانية التفاوض مباشرة مع الرئيس 

السوري بشار األسد.
وأضـــاف االحتاد أن »نظام األســـد 
يتحمل املســـؤولية الكبرى عن مقتل 
250 ألف شـــخص في النـــزاع ونزوح 
املاليني«، ودعوا األطراف كافة الى »وقف 
القصف األعمـــى« ببراميل متفجرة أو 

أسلحة كيميائية.
الوزراء بحســـب »فرانس  واعتبر 

برس« انه يجب ان تكون هناك »مرحلة 
انتقالية تشمل اجلميع وسلمية«. رغم 
أنهم يعتبرون انـــه »ال ميكن حصول 
ســـالم دائم في سورية في ظل القيادة 

احلالية«، بحسب النص.
كما أعرب االحتـــاد األوروبي عن 
»القلق العميق« حيال »الغارات اجلوية 
الروسية التي تتجاوز استهداف داعش 
وجماعات أخرى تعتبرها األمم املتحدة 
التي تستهدف املعارضة  أو  إرهابية 

املعتدلة«.

وأكد ضرورة »وقفها فورا« و»كذلك 
االنتهاكات الروسية للمجال اجلوي لدول 
مجاورة«، في إشارة الى انتهاك طائرات 

وصواريخ روسية األجواء التركية.
وتابـــع البيان األوروبـــي: ان »هذا 
التصعيد العسكري من شأنه إطالة أمد 
النزاع وتقويض العملية السياســـية 
وتدهور األوضاع اإلنســـانية وزيادة 

التطرف«.
واضاف »مع تكثف األزمة بات ملحا 
اكثر فأكثر التوصل الى حل دائم إلنهاء 

النزاع«.
 وصرحت وزيرة خارجية االحتاد 
األوروبـــي فيدريـــكا موغيريني عند 
وصولهـــا الـــى االجتمـــاع ان التدخل 
العسكري الروســـي في سورية »غير 

قواعد اللعبة«.
وشـــددت موغيريني على ضرورة 
»تنســـيق التدخالت في النزاع بسبب 
املخاطـــر الكبـــرى التي قـــد تنطوي 
عليها، ســـواء من املنظار السياسي او 

العسكري«.

روســـية بعد اشتباكات مع 
الفصائل املقاتلة.

في املقابل، متكنت فصائل 
املعارضة السورية أمس، من 
السيطرة على قرية »دورين«، 
في منطقة جبل األكراد بريف 
الالذقية، بعد هجوم مفاجئ 
على قوات النظام املتمركزة 

في القرية.
وبحسب »عقيل جمعة« 
قائد لواء النصر، في الفرقة 
الساحلية األولى، فإن »الهجوم 
اشتركت فيه فصائل الفرقة 
الســـاحلية األولى، وحركة 
أحرار الشام اإلسالمية، وجبهة 
النصرة، حيث نفذوا عملية 
تســـلل إلى مواقـــع النظام، 

وسيطروا على القرية«.
وأضاف فـــي تصريحات 
لألناضـــول، أن »فصائـــل 
املعارضة قتلت ما يزيد على 
20 عنصرا من قوات النظام 
وامليليشيات اإليرانية املساندة 
له«، مشيرا إلى أن »املعارك 
مستمرة بهدف السيطرة على 
جبل دورين االستراتيجي«.

وكانت فصائل املعارضة 
في املنطقة، أعلنت أمس األول، 
عن تصديهـــا حملاولة قوات 
النظام السيطرة على قلعة 
»كفردلبة« القريبة من بلدة 

»سلمى« في ريف الالذقية.
إلى ذلـــك، اعلنت وزارة 
الدفاع الروسية ان سالح اجلو 
قصف 53 »هدفا« خالل اربع 
وعشرين ساعة في سورية 
ودمرت خصوصا معســـكرا 
للتدريب تابعا لتنظيم داعش، 
حســـبما نقلت عنها وكاالت 

االنباء الروسية.
 وأوضح املتحدث باسم 
الوزارة ايغور كوناشينكوف 
ان مقاتالت ســـوخوي ـ 34 
البـــري  الدعـــم  وطائـــرات 
سوخوي ـ 24 ام وسوخوي 
ـ 25 اس ام قامت بـ55 طلعة 
جويـــة لضرب اهـــداف في 
محافظـــات حمـــص وحماة 

والالذقية وادلب.
في بروكسل، اتهم األمني 
العام حللف شمال األطلسي 
ينس ســـتولتنبيرغ روسيا 
باإلسهام في إطالة امد النزاع 
في سورية من خالل دعمها 
الرئيس بشـــار األســـد ضد 

املعارضة املعتدلة.

الروسية التي شنت اكثر من 
عشرين غارة«.

في شمال البالد، سيطرت 
قوات النظام أمس على املنطقة 
احلـــرة الواقعة على اطراف 
مدينة حلب بتغطية جوية 

اجلوية الروسية«.
واكـــد مدير املرصد رامي 
عبدالرحمن »سيطرة قوات 
النظام على احلي اجلنوبي 
من كفرنبـــودة حتت غطاء 
جوي من الطائرات احلربية 

حلقوق اإلنسان نفى سيطرة 
قـــوات النظـــام علـــى بلدة 
كفرنبودة، مشيرا الى استمرار 
النظام  اشتباكات بني قوات 
والفصائل املقاتلة هي »األعنف 
في سورية منذ بدء احلملة 

عواصم ـ وكاالت: متكنت 
قوات النظام السوري أمس من 
السيطرة على حي ضمن بلدة 
استراتيجية في حماة بغطاء 
من الطائرات الروسية، مقابل 
هجوم مفاجئ شـــنه مقاتلو 
الالذقية  املعارضة في ريف 
ســـيطروا خالله على قرية 

دورين. 
 ونقلـــت وكالـــة االنباء 
الفرنسية عن املرصد السوري 
حلقوق االنســـان إن »قوات 
النظام وحزب اهلل سيطرت 
على احلي اجلنوبي من بلدة 
الواقعة في ريف  كفرنبودة 
حماة الشـــمالي حتت غطاء 
جوي من الطائرات احلربية 
الروسية التي شنت اكثر من 
30 غارة« على املنطقة صباح 

أمس وحده. 
 وأوضـــح ان تقدم قوات 
النظام داخل البلدة يأتي بعد 
اشتباكات مع فصائل املعارضة 
»هي االعنف في سورية منذ 
بدء احلملة اجلوية الروسية 
في 30 سبتمبر« املاضي، الفتا 
الى »سقوط عشرات الشهداء« 

من دون حصيلة محددة. 
 وبدأ النظام هجومه على 
كفرنبودة وفق املرصد، من 
تلـــة املغير االســـتراتيجية 
املجـــاورة والواقعة جنوب 
البلدة، في حني اســـتقدمت 
املعارضة تعزيزات اضافية 

الى محيط كفرنبودة. 
العامة  القيـــادة  وأعلنت 
للجيش الســـوري في بيان 
أمـــس ان القوات املســـلحة 
أحـــرزت »جناحـــات مهمة« 
في محافظـــات حماة وحلب 

والالذقية.
وأكدت في بيـــان نقلته 
وكالة األنباء الرسمية »سانا« 
سيطرة وحداتها »على بلدات 
وقرى كفرنبودة وعطشان 
وقبيبات ومعركبة وام حارتني 
وتل ســـكيك وتـــل الصخر 
والبحصة فـــي ريف حماة 

الشمالي«.
وتعد بلدة كفرنبودة ذات 
موقع استراتيجي بالنسبة الى 
النظام الـــذي يحاول التقدم 
للســـيطرة على مدينة خان 
شيخون الواقعة على طريق 
دمشق حلب االستراتيجية.

لكـــن املرصد الســـوري 

)ا.ف.پ( صورة عن ڤيديو وزعته وزارة الدفاع الروسية يظهر موقع احدى الغارات التي نفذتها الطائرات الروسية في ادلب 

تقدم لقوات النظام في حماة وهجوم مباغت للمعارضة في الالذقية
قوات النظام تسيطر على جنوب »كفر نبودة«

واشنطن ترسل 50 طناً من الذخائر إلى املعارضة السورية املسلحة


