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ـم للمغادرة
ع �ل �ي��ه ال� � � ��روس ب� �ع ��ض إض� ��اف� ��ة ب �ع��ض
التعديالت.

الجمهوريون مشككون

وحول هذا االتفاقّ ،
عبر بعض أعضاء
ال � �ك� ��ون � �غ� ��رس األم � �ي� ��رك� ��ي م � ��ن ال� �ح ��زب
ال �ج �م �ه��وري أخ �ي �رًا ع��ن ت�ش�ك�ي�ك�ه��م في
إمكان النجاح في تنفيذ اتفاق تدمير
األس �ل �ح��ة ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة ال �س ��وري ��ة دون
ت�ه��دي��د ج ��دي ب��اس �ت �خ��دام ال �ق��وة يضع
الحكومة السورية تحت ضغط يحملها
على التنفيذ.
وق��ال النائب الجمهوري مايك روج��رز
رئيس لجنة االستخبارات في مجلس
ال� �ن ��واب ل �ق �ن��اة «س � � � ��ي.ان.ان« ».إذا ك��ان
الرئيس أوب��ام��ا يعتقد مثلي أن القوة
ّ
ال �ع �س �ك��ري��ة ت �س��اع��د ع �ل��ى ان �ج��از ال �ح��ل
ّ
الدبلوماسي فمن الواضح أنهم تخلوا
عن ذلك في االتفاق وهذا يدعو للقلق».
م��ن جهته ،ق��ال ال�س�ن��ات��ور ب��وب كوركر
زعيم الجمهوريني في «لجنة العالقات
ال�خ��ارج�ي��ة» بمجلس ال�ش�ي��وخ «أعتقد
أننا يجب أن نظل متشككني حتى نرى
ما الذي سيتمخض عن االتفاق».
وأض� � ��اف ك ��ورك ��ر ف ��ي ت �ل �ف��زي��ون «س ��ي.
ب��ي.إس ».أن وزي��ر الخارجية االميركي
جون كيري كانت «يده ضعيفة» عندما
ذهب الى جنيف للتفاوض على االتفاق
م��ع وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال��روس��ي سيرغي
الف��روف .وق��ال كوركر إنه «ما من شك»
ف��ي أن روس �ي��ا اح�ت�ف�ظ��ت ب��ال�ق��درة على
اس �ت �خ��دام ح��ق ال �ن �ق��ض (ال �ف �ي �ت��و) ملنع
اس �ت �خ��دام ال �ق��وة اس �ت �ن��ادًا ال ��ى ال�ف�ص��ل
السابع «ولذلك ما زال استخدام القوة
بطريقة متعددة االطراف في يد روسيا
الى حد بعيد».
أم��ا ال�س�ي�ن��ات��ور ال��دي�م��وق��راط��ي روب��رت
م �ن �ي �ن��دي��ز رئ � �ي� ��س «ل� �ج� �ن ��ة ال� �ع�ل�اق ��ات
الخارجية» في مجلس الشيوخ فشرح
أنه «اذا نجح (االتفاق) فهذا يعني أنهم
تخلصوا م��ن االسلحة الكيميائية من
دون اس �ت �خ��دام ال �ق ��وة» واذا ل��م ي�ل�ت��زم
االس ��د ب �ب �ن��ود االت �ف ��اق «ف �ق��د ع��دن��ا من
ح �ي��ث ب ��دأن ��ا وي� �ك ��ون االس � ��د ق ��د ك�س��ب
م ��زي� �دًا م ��ن ال ��وق ��ت ف ��ي س ��اح ��ة ال �ق �ت��ال
وواصل البطش باملدنيني االبرياء».
وفيما ّ
عبر معظم الديموقراطيون عن
أملهم بنجاح االتفاق ،قال النائب آدام
ش�ي��ف ع�ض��و ل�ج�ن��ة االس �ت �خ �ب��ارات في
م�ج�ل��س ال� �ن ��واب «أن� ��ا ال أث ��ق ب��ال��روس
ل�ك�ن�ن��ي اع �ت �ق��د ان ه ��ذا االت� �ف ��اق خ�ط��وة
ايجابية للغاية».
(األخبار)
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تل أبيب تشكو ميو ًال «انعزالية» أميركية

االتفاق يضمن استمرار حكم األسد
علي حيدر
م �ق��ارب��ات ع��دي��دة ل�لات �ف��اق ال��روس��ي
ـ � �ـ األم � �ي� ��رك� ��ي ظ � �ه� ��رت ف� ��ي ال �ص �ح��ف
العبرية ،لكن األخ�ي��رة أجمعت على
ص �ع ��ود ن �ج��م م��وس �ك��و ف ��ي امل�ن�ط�ق��ة
ّ
وتحولها إلى رقم صعب ،بالتوازي
ّ
مع مسلمة بقاء الرئيس بشار األسد
في السلطة من موقع املتحكم بسير
األحداث في بالده.
صحيفة
في
السياسي
ورأى املعلق
ّ
«م �ع��اري��ف» ،ش��ال��وم ي��روش��امل��ي ،أن��ه
«ي�م�ك��ن ال�ن�ظ��ر إل��ى االت �ف��اق ال��روس��ي
ـ�ـ�ـ األم �ي��رك��ي م��ن زواي ��ا ع ��دة ،إذ على
ع�ك��س رج ��ال ال��رئ�ي��س ب ��اراك أوب��ام��ا
الذين يرونه إنجازًا أميركيًا؛ لكونه
ت �ح �ق��ق ب� �ع ��د ت� �ه ��دي ��د ال ��رئ � �ي ��س ،م��ن
امل �ح �ت �م��ل أن ي� �ك ��ون ال �ت �ه��دي��د ال ��ذي
ن�ج��ح ف��ي تحقيق ه��دف��ه ك��ان تهديد
ال ��رئ� �ي ��س ب� �ش ��ار األس� � ��د ال� � ��ذي وع ��د
ب� � ��إح� � ��راق ال� � �ش � ��رق األوس � � � � ��ط ،ف � ��ردع
ب � ��ذل � ��ك األم � �ي� ��رك � �ي�ي��ن وال� �ف ��رن� �س� �ي�ي�ن
والبريطانيني وكل اآلخرين الذين لم
ي��رغ�ب��وا ب��ال�ت��ورط ف��ي م�غ��ام��رة ش��رق
أوسطية أخرى».
أم� � ��ا امل� �ع� �ل ��ق األم� � �ن � ��ي ف � ��ي ص �ح �ي �ف��ة
«م� �ع ��اري ��ف» ع �م �ي��ر رب � ��اب � ��ورت ،ف�ق��د
ّ
رأى أن «التسوية تتضمن كما يبدو
استمرار حكم بشار األسد ،وهو أمر
م��ن ال �ص �ع��ب ج� �دًا ف�ه�م��ه م��ن م�ن�ظ��ور
ّ
إس��رائ�ي�ل��ي» ،مضيفًا أن «م�ح��ادث��ات
مع أصحاب القرار ومحافل رئيسية،
ج � ��رت ف� ��ي األس� ��اب � �ي� ��ع األخ� � �ي � ��رة ف��ي
واش �ن �ط��ن ول� �ن ��دن ،ت �ض��يء ال �ص��ورة
ّ
ب �ن �ح��و أوض � � ��ح» .وأك � ��د أن «أوب ��ام ��ا
اعتزم حقًا مهاجمة سوريا ،لكن في
ّ
ال �ط��ري��ق إل ��ى ال�ت�ن�ف�ي��ذ ب ��دا أن شيئًا
م��ا ت�غ� ّ�ي��ر ...وأول ��ه امل��وق��ف ال��روس��ي».
ّ
وينقل ربابورت أن محافل أميركية
ً
ال ت�خ�ج��ل م��ن االع� �ت ��راف ب ��أن م �ي��وال
ان �ع��زال �ي��ة ت�ق�ل�ي��دي��ة أم�ي��رك�ي��ة ت�ت��زاي��د
ج� � � �دًا ،وت� �ن� �ظ ��ر إل � ��ى ال � �ت � �ط� ��ورات م��ن
خلف املحيط على أن�ه��ا «ليست من
شأننا».
ّ
وش� ّ�دد رب��اب��ورت ،على أن «التسوية
التي يتحدثون عنها اآلن هي املخرج
األف� �ض ��ل ل �ك��ل األط � � � ��راف ،ف �م��ن ج�ه��ة
ً
ُ
تثبت مكانة روسيا قوة عظمى شبه
م �س��اوي��ة ل �ل��والي��ات امل �ت �ح��دة ،ك��ذل��ك
ّ
ي�م�ك��ن أوب��ام��ا أن ي��دع��ي أن التهديد
امللموس بالهجوم سيؤدي إلى نزع

السالح الكيميائي من سوريا».
ّ
وي��رى املتفائلون أن م�س��ارًا مشابهًا
إزاء إي��ران ،يمكن أن يحقق النتائج
ن �ف �س �ه��ا ف� ��ي امل� �س� �ت� �ق� �ب ��ل .أم� � ��ا األق� ��ل
ً
ت�ف��اؤال ،فيرون أن السلوك األميركي
ّ
ي�ب��ث رس��ال��ة ضعف ويشجع طهران
ع �ل��ى م��واص �ل��ة ب��رن��ام�ج�ه��ا ال �ن��ووي،
ّ
ان �ط�ل�اق ��ًا م ��ن ف��رض �ي��ة أن ال ��والي ��ات
امل �ت �ح��دة س �ت �ج��د دوم� ��ًا امل �ب ��رر ل�ع��دم
ال �ه �ج��وم .وع �ل��ى امل �س �ت��وى ال �س��وري،
ّ
ينقل رب��اب��ورت أن ال�ت�ق��دي��رات تشير
ّ
إل� � ��ى أن ال� � �ح � ��رب ه � �ن� ��اك س �ت �س �ت �م��ر
بهذا الشكل أو ذاك ،حتى لو دخلت
التسوية حيز التنفيذ.
أم � ��ا م �ع �ل��ق ال� � �ش � ��ؤون ال� �ع ��رب� �ي ��ة ف��ي
ص�ح�ي�ف��ة «ه � ّ�آرت ��س» ،ت�س�ف��ي ب��رئ�ي��ل،
شكك ف��ي ف��وائ��د هذا
ب��ال��رغ��م م��ن أن��ه
ّ
االت �ف��اق ،ل�ك�ن��ه رأى أن ��ه ي�ك��رس ع��ددًا

ال� ��ذي ج �ع��ل ال � ��روس ي ��واف �ق ��ون ،ب�ع��د
م��واف �ق �ت��ه ،ع �ل��ى ال �ت �خ �ل��ي ع ��ن س�ل�اح
ي��وم القيامة مقابل منحه الحصانة
من الصواريخ التي كان األميركيون
عازمون على ضربه بها ،وكان يمكن
أن ت�س�ق��ط ال �ن �ظ��ام ال� �س ��وري .وت� ُ�اب��ع
ّ
زيسر بالقول إن طريق النصر فتح
ً
أمام األسد ،لكنه ما زال طويال؛ إذ ما
ً
زال عليه التغلب أوال على «أس��راب
ّ
ج��راد» امل�ت�م��ردي��ن ،م��ؤك�دًا أن النصر
الكامل سيكون ف��ي جيبه بعد قليل
من الصبر وضبط النفس.
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،رأى ب� ��وع� ��ز ب� �س� �م ��وت،
ّ
ف��ي ص�ح�ي�ف��ة «إس��رائ �ي��ل ال� �ي ��وم» ،أن
االت�ف��اق ه��و م��ن ن��وع االت�ف��اق��ات التي
ترضي ك��ل األط��راف ،تقريبًا ،مشيرًا
ّ
إلى أن الطرف الوحيد الغاضب هو
املتمردون في سوريا.

بعد سوريا ابحثوا عن إيران

قبول االقتراح الروسي
من قبل واشنطن
معناه تحول المنطقة
كلها إلى إيران
م��ن ال �س��واب��ق امل �ه �م��ة ،وال يستطيع
ح ��ل األزم � ��ة داخ� ��ل س ��وري ��ا أو ي�ض��ع
حدًا للقتال؛ إذ للمرة األول��ى تفرض
روسيا على الرئيس األس��د شروطًا
ً
ت�ت�ض�م��ن ج � ��دوال زم �ن �ي��ًا وال ت�ك�ت�ف��ي
بتوصيات.

االتفاق انتصار لألسد
بموازاة ذلك ،رأى الخبير في الشؤون
ال�س��وري��ة ،ال�ب��روف�ي�س��ور اي��ال زي�س��ر،
َّ ّ
ّ
قدر أن سقوط نظام األسد
أن «كل من
ينّ
مسألة وقت تب أنه واه��م» ،مشيرًا
ّ
إل��ى أن «االت �ف��اق ال��ذي يعلق الخطة
األميركية لضرب الجيش ال�س��وري،
يمنح األس��د ت�ف��وق��ًا ك�ب�ي�رًا ف��ي ّحربه
ّ
ضد أعدائه في الداخل» .وأكد أنه «ال
يحتاج إلى األسلحة الكيميائية كي
يتغلب على أع��دائ��ه ف��ي ال��داخ��ل ،وال
حتى لردع إسرائيل».
ّ
ورأى ،أي� �ض ��ًا ،أن ه� ��ذا ال �س �ب��ب ه��و

ف��ي امل �ق��اب��ل ،رأى ت�ش�ي�ل��و روزن �ب��رغ،
ّ
ف��ي صحيفة «م �ع��اري��ف» ،أن ان�ت�ق��ال
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة م��ن امل� �ب ��ادرة إل��ى
ال��رد واالن �ج��رار وراء اق�ت��راح��ات غير
واق �ع �ي��ة ب��ال �ن �س �ب��ة إل� ��ى س ��وري ��ا م��ن
شأنه إلحاق أضرار جسيمة للغاية،
ب�م��ن ت�ع�ت�ب��ر ن�ف�س�ه��ا ال �ق��وة العظمى
ّ
ف ��ي ال� �ع ��ال ��م؛ إذ إن ق� �ب ��ول االق� �ت ��راح
ّ
ال ��روس ��ي م ��ن ق �ب��ل واش� �ن� �ط ��ن ،ك �ح��ل
ممكن دون مهاجمة س��وري��ا ،معناه
تحول املنطقة كلها إلى إيران.
إل ��ى ذل ��ك ،رأى ال�س�ف�ي��ر اإلس��رائ �ي �ل��ي
ال� � �س � ��اب � ��ق ف � � ��ي األردن واالت � � �ح � � ��اد
األوروب� � � � � � ��ي ،وال � �ب� ��اح� ��ث ف � ��ي م �ع �ه��د
أب � � �ح � ��اث األم � � � ��ن ال� � �ق � ��وم � ��ي ،ع� ��ودي� ��د
ع� �ي ��ران ،ف ��ي م �ق��ال��ة ل ��ه ف ��ي ص�ح�ي�ف��ة
ّ
«معاريف» أن املقارنة بني استخدام
األس �ل �ح ��ة ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة ف ��ي س��وري��ا
وبني البرنامج النووي اإليراني هي
م �ق��ارن��ة م �ص �ط �ن �ع��ة .رغ� ��م ذل � ��ك ،رأى
ع�ي��ران أن��ه ال ي��وج��د ل��دى امل�س��ؤول�ين
اإليرانيني ما يدعوهم إلى االحتفال
عندما أظهر أوباما ت��رددًا وامتناعًا
عن استخدام جيشه.
ّ
ول � �ف� ��ت إل� � ��ى أن اس � �ت � �ع� ��داد روس� �ي ��ا
ل�ل�ت�ع��اون م��ع امل �ب��ادرة األم�ي��رك�ي��ة في
ت �ق �ي �ي��د س� ��وري� ��ا ه� ��و س ��اب �ق ��ة س�ه�ل��ة
ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى زع �م��اء إي � ��ران ،ال��ذي��ن
ال ب��د أن ي�ن�ظ��روا بقلق إل��ى السابقة
التي يحتمل أن تستخدم ضدهم في
املستقبل أيضًا.

نتنياهو لكيري :الروس ال يخادعون
متشددون
إسالميون
نصف مقاتلي المعارضة
ّ
ّ
أكدت دراسة أجراها املعهد البريطاني للدفاع (آي اتش اس جينز) ونشرت مقتطفات
م��ن ن��ت��ائ��ج��ه��ا ،أم���س ،صحيفة «ذي دي��ل��ي ت��ل��غ��راف»ّ ،أن ال��ج��ه��ادي�ين واإلس�لام��ي�ين
املتشددين يشكلون تقريبًا نصف عديد قوات املعارضة السورية.
وبحسب الصحيفة البريطانية ،ف��إن ال��دراس��ة ال��ت��ي ستنشرها كاملة خ�لال هذا
األسبوع أظهرت ّأن عدد املسلحني املعارضني في سوريا يقدر بحوالى مئة ألف
مقاتل ،لكنهم يتوزعون على زهاء ألف مجموعة مسلحة مختلفة.
ووفقًا لتقديرات خبراء «آي اتش اس جينز» ّ
فإن حوالى عشرة آالف من هؤالء هم
جهاديون يقاتلون تحت ألوية جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة ،في حني ّأن  30ألفًا
إلى  35ألفًا آخرين هم إسالميون يقاتلون في إطار مجموعات مسلحة متشددة.
ونقلت «ذي ديلي تلغراف» عن تشارز ليستر ،الذي أشرف على هذه الدراسة ّأن
املعارضة املسلحة «تطغى عليها حاليًا مجموعات لديها بشكل أو بآخر نظرة
إسالمية للنزاع» .وأضاف ّإن «فكرة ّأن من يقود املعارضة هي مجموعات علمانية
ّ
هي فكرة ال إثبات عليها» .وتابع محذرًا من أنه «إذا ظهر الغربيون غير مهتمني
بإسقاط (الرئيس السوري بشار) األسد ،عندها سينتقل اإلسالميون املعتدلون
على األرجح إلى معسكر املتطرفني» .وأوضحت الصحيفة ّأن الدراسة تستند إلى
مقابالت مع مسلحني من املعارضة وإلى تقديرات استخبارية.
(أ ف ب)

رئ � � �ي� � ��س ال� � � � � � � � � ��وزراء اإلس� � ��رائ � � �ي � � �ل� � ��ي،
بنيامني نتنياهوّ ،
شجع املسؤولني
األم� �ي ��رك� �ي�ي�ن ع� �ل ��ى ق � �ب ��ول االق � �ت� ��راح
ال��روس��ي ب �ش��أن ال �ح��ل ال��دب�ل��وم��اس��ي
ألزمة األسلحة الكيميائية السورية،
ه��ذا م��ا ذك��رت��ه أم��س ص�ح�ي�ف��ة «وول
ستريت جورنال».
ف��ي ال �ب��داي��ة ،رف ��ض م�ك�ت��ب نتنياهو
ال�ت�ع�ل�ي��ق ع�ل��ى م��ا ن�ش��رت��ه الصحيفة
األم�ي��رك�ي��ة ،إال أن��ه ب�ع��د س��اع��ات ع��اد
ون � ّف��ى .وأف � ��ادت م �ص��ادر ف��ي امل�ك�ت��ب
ب� ��أن� ��ه ف� ��ي أث � �ن� ��اء امل � �ح� ��ادث� ��ات ال �ت��ي
أجراها نتنياهو مع وزير الخارجية
األم� �ي ��رك ��ي ج� ��ون ك� �ي ��ري ،ل ��م ي �ق��ل ل��ه
األق ��وال ال�ت��ي نسبتها ل��ه الصحيفة،
ّ
وب�م��وج�ب�ه��ا ح ��ث اإلدارة األم�ي��رك�ي��ة
على قبول االقتراح الروسي.
وب � �ح � �س� ��ب ت � �ق� ��ري� ��ر «وول س �ت ��ري ��ت
جورنال» الذي يستند إلى مسؤولني
رفيعي املستوى في اإلدارة األميركية
وفي الشرق األوسط ،اتصل نتنياهو
ب�ك�ي��ري ،ي� ّ�وم األرب �ع��اء ف��ي  11أي�ل��ول،
وق� ��ال ل ��ه إن� ��ه ي�ع�ت�ق��د أن ال � ��روس «ال

حرصت القيادة
اإلسرائيلية على
عدم انتقاد السياسة
األميركية حيال سوريا

يخادعون» ،وأنه يمكن إحراز صفقة.
ّ
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل كانت
ش��ري�ك��ة ف��ي امل �خ��اوف األم�ي��رك�ي��ة من
ّ
أن ه �ج��وم��ًا ع �س �ك��ري��ًا ع �ل��ى س��وري��ا
يمكن أن يؤدي إلى تعزيز املنظمات
ذات الصلة بتنظيم القاعدة ويتيح
ل �ه��ا ف��رص��ة ال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى م �خ��ازن
األسلحة السورية.
في األسابيع األخ�ي��رة ،وعلى خلفية
االس � � �ت � � �ع� � ��دادات امل� ��واك � �ب� ��ة ل �ل �ه �ج��وم

املتوقع ،وصل التنسيق اإلسرائيلي
ـــ األميركي إلى الذروة.
وق � � ��د ت � �ع � �ه ��دت واش � �ن � �ط� ��ن ب ��إع� �ط ��اء
إن � � ��ذار ل �ت��ل أب� �ي ��ب ق �ب��ل س ��اع ��ات م��ن
ّ
ش ��ن ال �ه �ج��وم ع�ل��ى س��وري��ا .وس ��ادت
ب�ين ال��دول �ت�ين م �ح��ادث��ات م��ارات��ون�ي��ة
ع�ل��ى أع�ل��ى امل�س�ت��وي��ات ،ب�م��ا ف��ي ذل��ك
م� �ح ��ادث ��ات ه��ات �ف �ي��ة ب �ي�ن ن �ت �ن �ي��اه��و
وك�ي��ري ووزي ��ر ال��دف��اع ت�ش��اك ه��اغ��ل،
ونظيره موشيه يعالون.
وح��رص��ت ال�ق�ي��ادة اإلسرائيلية على
ع � ��دم ان� �ت� �ق ��اد ال �س �ي��اس��ة األم �ي��رك �ي��ة
ح � �ي� ��ال س � ��وري � ��ا ،ك� �م ��ا ام �ت �ن �ع ��ت ع��ن
تنظيم إجازات صحفية تحمل طابعًا
ن �ق��دي��ًا ض��د ال �ط��ري �ق��ة األم �ي��رك �ي��ة في
م�ع��ال�ج��ة أزم ��ة األس�ل�ح��ة الكيميائية
السورية.
وع � �ل� ��ى امل � �س � �ت� ��وى ال � �ع � �ل � �ن ��ي ،أع � ��رب
امل � � � � �س� � � � ��ؤول� � � � ��ون اإلس � � ��رائ � � �ي � � �ل � � �ي � � ��ون
ع� � � � ��ن رض� � � � ��اه� � � � ��م ح � � � �ي� � � ��ال االت � � � �ف� � � ��اق
ال ��روس ��ي ـ� �ـ األم �ي ��رك ��ي ب �ش��أن األزم� ��ة
السورية.
(األخبار)

