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ال�سلطة الفل�سطينية � ّ
أقل �سوءاً من قيادة حما�س

مدارات

دخل اهلل :دم�شق �أدارت الأزمة وتعاملت معها من منطلقات وطنية
سعد الله الخليل
رأى الدكتور مهدي دخل الله ،الوزير السوري
والسفير السابق ،أن الظاهرة السورية أصبحت
واضحة .فبعد حرب استمرت أكثر من ثالث
سنوات ،تشاركت فيها أكثر من ثمانين دولة،
صمد الشعب السوري ألنه في الحقيقة هناك
وعي وطني لدى الشعب السوري الذي يعتبر
ظاهرة بطولية في ه��ذا العصر وه��و أساس
االستراتيجية السورية ول��واله لما ك��ان من
الممكن لسورية التصدي ،وأضاف في حديث
لصحيفة «ال��ب��ن��اء» أنّ هناك م��ن يقسم بين
الجيش والشعب ولكن بالنسبة إلى سوريا،
تعمل الخدمة الوطنية اإللزامية على دمج
الجيش بالشعب ،فأفراده من أبناء الشعب
وليسوا جنودًا محترفين بالمعنى األوروب��ي.
لذلك ،ال يوجد فرق حقيقي واقعي بين الجيش
والشعب ،إضافة الى العنصر الثالث األساسي،
وه��و القيادة التي استطاعت أن تدير األزم��ة
وتتعامل معها من منطلقات ثابتة هي منطلقات
وطنية ،بينما يبقى المرشد هو الحس الوطني،
فيما تشكل المصالح المرشد األساسي لكثير من
الدول األخرى واألنظمة السياسية بغض النظر
كيف تفسر هذه المصالح .وأضاف دخل الله:
«تعودنا عبر أربعة عقود ونيّف على استقرار
كامل في سورية ضمن منطقة متوترة ،لذلك
أخذ كثيرون في بداية األزمة يشعرون بأنّ كل
هزة هي مصيبة ،ولكن في الحقيقة وبدراسة
موضوعية لكل ه��ذه األح��داث نجد ون��رى أن
سورية ال ت��زال دول��ة قائمة وجيشا ً متماسكا ً
واقتصادا ً على قدر معين من الصمود .وتابع:
«صحيح أن الليرة السورية انخفضت ولكن في
حدود مقبولة بالمقارنة مع إرهاب مدعوم من
اثنين وثمانين دولة باإلضافة الى المقاطعة

االقتصادية والدبلوماسية والحرب اإلعالمية
واإلعالنية وجميع أنواع الحروب وال أعلم في
التاريخ المعاصر وال في التاريخ القديم أن دولة
صغيرة كسورية تعرضت الى هذا النوع من
اإلرهاب الذي تستخدم فيه جميع األسلحة بما
فيها أسلحة قطع الرؤوس والتدمير الممنهج.
لذلك يجب أن ينظر المتفائل إلى صمود سورية
وأن يعتبر أن هذا الصمود بطولي .أما المتشائم
فهو بعيد عن الموضوعية».

الحرب كر وفر

وحول منطق التشاؤم العسكري الذي ساد
لدى البعض بسقوط مناطق بيد اإلرهابيين،
قال دخل الله« :بشكل موضوعي ،الحرب كر
وف��ر ،وبالنظر إل��ى التوجه العام لألحداث،
نجد أن الجيش العربي السوري تقدّم في أكثر
المناطق ،وقبل عام لم يكن القلمون قد تحرر
بعد ،وال مناطق أخ��رى مثل حمص .والعمل
العسكري الذي ينجزه الجيش في ريف دمشق
يحرز كل يوم انتصارات على الرغم من فتح
العدو معارك متفرقة ج�دًا ،ال تسمح بانتشار
الجيش ال��س��وري بكامله عليها ،لذلك تبدو
الخطط االستراتيجية انتقائية تخدم الهدف
ال��ع��ام ،وه��و ال��ه��دف الوطني بالخالص من
اإلرهاب ».وأكد أن سورية تعيش الفصل األخير
من األح���داث ،وق��ال« :ف��ي ال��درام��ا والمسرح،
الفصل األخير تتساقط فيه جميع العناصر
الدرامية لدرجة أننا نعتقد أن األمور تتعقد ثم
تسدل الستارة ،وأنا اعتقد أنّ هذا الفصل األخير
فيه تفاقم لجميع عناصر الحرب وعناصر
التصدي .ل��ذل��ك ،ربما يظهر ه��ذا التوتر في
النفوس بعض الشيء وهو توتر مقبول ،فكما
قال الرئيس األسد هو القلق اإليجابي».
ويؤكد دخل الله أن داعش صناعة أميركية

وبدعم تركي اعترف به الكثيرون بمن فيهم
أحد الوزراء األتراك الذي أقر بوجود معسكرات
لـ»داعش» في تركيا وأكد أن الضجة التي تثار
ح��ول ضربات التحالف إعالمية تهدف إلى
اإللهاء عن القضايا الحقيقية .وتابع« :لو كانت
واشنطن جادة في القضاء على «داعش» ،كان
يكفي اتصال من أوباما ال��ى أردوغ���ان وأمير
قطر لوقف التمويل ووق��ف السماح بتدفق
المرتزقة ووقف التدريب ،وشراء النفط الذي
يهربه التجار األت��راك عبر صهاريج واضحة
والمخابرات التركية تعلم بكل شيء» ،ورأىأن
انعكاسات سورية بدأت بالتفاعل في الداخل
التركي ،وتساءل «كيف نفسر مقتل  35متظاهرا ً
سلميا ً في بلد يدعي الديمقراطية؟».

تنازالت كبرى

في الشأن الفلسطيني ،يرى دخل الله وجود
تنازل من قطر نحو مصر والسلطة الفلسطينية،
وهذا التنازل هو الذي دفع بمصر كي تضغط
باتجاه عقد مؤتمر إعادة إعمار غزة ،وهو تطور
إيجابي بشكل عام ألن «اإلخ��وان المسلمين»،
بغض النظر عن مقاتلي «حماس» الذين في
غالبيتهم ال ي��درك��ون التوجه االستراتيجي
لقياداتهم ،التي تقول إن الوطن ليس جغرافيا
وإنما عقيدة ،وهذا يعني أن الجغرافيا ال تهمها
كما يهمها ما تدعوه مصلحة اإلسالم العالمية.
والحس الوطني لدى كل فلسطيني وكل مصري
وك��ل س��وري أدى إل��ى انهيار نظام «اإلخ��وان
المسلمين» ف��ي مصر ،وأض���اف« :أعتقد أن
ال��ت��ط��ورات ف��ي غ���زة ه��ي ل��ص��ال��ح القضية
الفلسطينية ،بغض النظر عن أننا في الحقيقة
نحاول االنتقاء بين السلطة الفلسطينية التي
نتجت عن أوسلو وبعض المنظمات التي تسيطر
عليها جماعة «اإلخ���وان المسلمين» ،وهناك

شيء سيء وش��يء أقل س��وءًا ،واآلن السلطة
الفلسطينية أقل سوءًا من قيادة حماس».
وتعليقا ً على مؤتمر إعادة إعمار غزة ،يؤكد
دخ��ل الله أن دخ��ول حماس في المفاوضات
محاولة إلعادة تعويم نفسها ،وإع��ادة تعويم
«اإلخ��وان المسلمين» في الضغط على مصر،
وق��ال« :يجب أن نفهم أن الصراع بين قيادة
ح��م��اس وال��ق��ي��ادة المصرية ه��و ص���راع بين
إيديولوجية «اإلخوان المسلمين» وإيديولوجية
وطنية بغض النظر عن التفاصيل األخرى ،وأن
حماس تحاول في بعض القضايا إعادة االتصال
بالواليات المتحدة األميركية لتعويم نفسها من
جديد ،والواليات المتحدة تتعاون مع «اإلخوان
المسلمين» وتدعمهم ،وك��ان��ت غاضبة من
التحوالت في مصر وبعد ذلك حاولت احتواء
مصر كسياسة واقعية وبراغماتية» واعتبر أن
«الصراع االستراتيجي ليس واضحا ً مئة في
المئة ،وإنما هناك أيا ٍد للواليات المتحدة على
جميع األطراف تقريباً .فرغم الخالف القطري
السعودي ،نرى الدولتين تدعمان االستراتيجية
األميركية ،ما يجعل الصورة متشابكة ولكنها
في النهاية واضحة المعالم».
وح���ول تسليم تركيا الملف الفلسطيني
للسعودية ،اعتبر دخل الله أن تركيا تحاول
التنازل ف��ي مكان ك��ي تقوى ف��ي مكان آخ��ر،
خصوصا بعد انهيار البرنامج اإلخ��وان��ي
ً
ف��ي مصر حيث ف��رض ال��واق��ع ال��ج��دي��د على
تركيا طرقا ً جديدة للتعامل معه .وعلى هذا
األس��اس ،تتوجه تركيا لدعم «داع��ش» بشكل
غير مباشر ،وبالتالي ربما تتخلى قليالً عن
«اإلخوان المسلمين» وتعطي الملف الفلسطيني
للسعودية ف��ي إط��ار ال��دائ��رة االستراتيجية
األميركية األساسية.

غارات التحالف تخفق في الحد من قدرات «داع�ش» ومقتل �أحد �أمرائها

م�سلم يطالب ب�أ�سلحة نوعية لإنقاذ عين العرب

مسلم يح ّذر بعض االطراف من استخدام كوباني كوسيلة لالبتزاز
تستمر األوض��اع الميدانية في عين العرب
«كوباني» السورية الحدودية مع تركيا على
حالها من السخونة التي أنتجتها المعارك
الضارية بين «وحدات حماية الشعب» من جهة،
وجماعة «داعش» اإلرهابية التي تحاول التقدم
داخ��ل المدينة .وف��ي وق��ت دع��ا صالح مسلم،
رئيس حزب االتحاد الديمقراطي ،في اتصال مع
قناة «روسيا اليوم» ،إلى تقديم أسلحة نوعية
ألكراد عين العرب إلنقاذ مدينتهم.
وحذر مسلم من أن بعض األطراف تستخدم
ك��وب��ان��ي كوسيلة ل�لاب��ت��زاز وت��م��ري��ر بعض
المشروعات واأله��داف ،قائال إن هذا األمر غير
مقبول.
كما حذر من أن البشرية في القرن الـ 21يجب
أال تسمح بارتكاب مجزرة قد تحصل في كوباني
التي تطالب المجتمع الدولي بالمساعدة منذ
 27يومًا.
وأكد مسلم أن معارك عين العرب «كوباني»
ال ت��زال مستمرة ،وشكر ق��وات التحالف على
ال��غ��ارات التي ساعدت المقاتلين األك��راد في
صد هجوم «داعش» على المدينة ،مشيرا ً إلى
أن سكان المدينة يرفضون الخروج ويص ّممون
على مواصلة القتال حتى آخر رمق.

مقاتالت من «وحدة حماية الشعب»

«وحدات الحماية» تصد هجمات

وتقوم عناصر «داع��ش» بتعزيز مواقعها
في األحياء التي دخلتها ،بينما استطاع مقاتلو
«وح���دات الحماية» وق��ف تقدم المجموعات
اإلرهابية.
وكان واضحً ا في الساعات الماضية نجاح
«وح���دات حماية الشعب» ف��ي ص��د ع��دد من
الهجمات العنيفة ،ك � ّب��دوا خاللها «داع��ش»
خسائر بشرية ومادية فادحة ،على الرغم من
ضعف العديد والتسليح.
وب��ي��ن��م��ا تستمر ال��م��ع��ارك ع��ل��ى األرض،
استمرت في المقابل غارات طائرات التحالف
األميركي على مواقع لـ «داع��ش» في المدينة،
وم��ن خ�لال السحب ال��س��وداء وحجمها يمكن
معرفة مصدرها ،إال أنها وعلى الرغم من قوتها
التدميرية لم تؤ ّد إلى وقف تقدم هذا التنظيم،
الذي اعتمد عناصره أساليب التخفي والتمويه،
مقابل دعوات مستمرة وعاجلة أطلقتها «وحدات
حماية الشعب» لدول التحالف بتقديم السالح
النوعي.
ویسیطر اإلرهابيون اآلن وبحسب التقارير
الواردة على أربعين في المئة من المدينة التي
تبلغ مساحتها سبعة كيلومترات ،وتحيط بها

نحو ثالثمئة وسبعين قرية ،وتبعد عن الحدود
التركية  -السورية نحو كيلومتر واح��د ،فیما
ينظر الجنود األتراك من علی دباباتهم إلى ما
يحدث في المقلب اآلخر ،بینما طرحت سياسة
أنقرة حيال المدينة العديد من التساؤالت وسط
انفضاح الدور التركي حيال األكراد و«داعش».
«كوباني تشكل قضية صعبة للغاية»...
هذا ما قاله وزير الدفاع األميركي تشاك هيغل،
الذي أكد بصراحة أن معركة التحالف الدولي
ضد «داع��ش» طويلة األم��د ،األم��ر ال��ذي طرح
أيضا ً العديد من التساؤالت عن جدوى التحالف
الدولي المزعوم ضد «داع���ش» ،وجديته في
التعامل مع هذه القضية.
وص��رح هيغل بالقول «إن��ه وض��ع خطير
للغاية ،نحن نعلم أن داع��ش تحتل األراض��ي
وتقتحم البلدات ،ونعمل من خالل الضربات
الجوية على وقف تقدمها ،وأنا قلت سابقا ً وأكرر
اآلن أن القضاء على داعش سيتطلب وقتا طويال.
هذا أمر معقد وصعب».
وب��ي��ن ال��م��واق��ف السياسية المتأرجحة
والميدان سخونة ال يعرفها إال أهالي عين العرب
الذين يستميتون في الدفاع عن مدينتهم ،التي
وإن سقطت فإن شريطا ً حدوديا ً طويالً لمئات
الكيلومترات مع تركيا ،سيسمح لمجموعات

«داع��ش» في كسب مزيد من أوراق القوة في
تمددها ،مستفيدة من أج��واء سياسة أنقرة
المريحة لهم ،والمثيرة للشكوك وللتساؤالت،
في آن.

مقتل اإلرهابي الجمل

إلى ذلك أكد مصدر أمني أمس مقتل المدعو
«صدام الجمل» ،أحد أمراء «داعش» ،في كمين لـ
«وحدات حماية الشعب» في عين العرب.
وق���د ذاع ص��ي��ت ص���دام ال��ج��م��ل وإخ��وت��ه
ومرتزقته بعد حصولهم على أموال تقدر بأكثر
من مليار ونصف ليرة سورية جمعوها عن
طريق سماسرة لهم في الخارج بعد أن ادعى
الجمل في بداية األزم��ة السورية أن��ه يعمل
لصالح «جبهة النصرة» ،وقد جمع الماليين
بهذه الطريقة .
وقد استخدم العديد من اللصوص لمساعدته
خارج سورية ليتم جمع األموال واقتسامها في
ما بينهم .ومن بين األسماء التي كانت تسمسر
لمصلحة هذا اللص وشركائه في هذه الجريمة
زياد سطم الراوي ونجيب الزرقان ،وهما يقيمان
في فرنسا وينتميان إلى ما يسمى بـ»المجلس
الوطني السوري» ،أحدهما عن دير الزور واآلخر
عن درعا.

االحتالل يهدد ب�إغالق الم�سجد الأق�صى �أمام الم�صلين

بان كي والحمداهلل ينددان باالنتهاكات «الإ�سرائيلية» في القد�س
ح��ث األم��ي��ن ال��ع��ام لألمم المتحدة
ب��ان كي م��ون ،أم��س ،على استئناف
المفاوضات بين الجانب الفلسطيني
وكيان العدو «فوراً» ،محذرا ً من اندالع
أعمال العنف مرة أخرى في حال عدم
التوصل الى اتفاق بعيد األمد.
وقال بان في مؤتمر صحافي عقد في
رام الله مع رئيس الوزراء الفلسطيني
ّ
«أحث الفلسطينيين
رامي الحمدالله:
ع��ل��ى إظ��ه��ار ال��ش��ج��اع��ة وم��واص��ل��ة
االنخراط في عملية السالم ،وأن يفعل
«االسرائيليون» األمر نفسه» ،مضيفا ً
أنّ «ال��وق��ت ليس في صالح السالم،
علينا ال��ت��دخ��ل ف���و ًرا ل��ل��ح��ؤول دون
ترسيخ الوضع القائم الذي ال يمكن أن
يستمر».
وق��ب��ل س��اع��ات م��ن زي��ارت��ه لكيان
االح��ت�لال ،عبّر ب��ان عن إدان��ت��ه «مرة
أخ���رى ب��ش��دة للنشاط االستيطاني
«اإلسرائيلي» المستمر».
كما دعا بان لوقف االستفزازات في
االم��اك��ن المقدسة ف��ي ال��ق��دس ،وذل��ك
إثر اندالع مواجهات جديدة في باحة
المسجد األقصى بين شبان فلسطينيين
وشرطة االحتالل .وقال «أنا قلق للغاية
من االستفزازات المتكررة في األماكن
المقدسة ف��ي ال��ق��دس ،وه��ي ال ت��ؤدي
سوى إلى تأجيج التوترات ويجب أن
تتوقف».

م��ن ج��ان��ب��ه ،دع���ا رئ��ي��س ال����وزراء
الفلسطيني رامي الحمدالله المجتمع
الدولي للعمل على وقف االنتهاكات
«اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة» ف����ي األراض������ي
الفلسطينية.
وه���اج���م ال��ح��م��دال��ل��ه س��ي��اس��ة
االستيطان «اإلسرائيلية» واعتداءات
المتطرفين على المقدسات ،وال سيما
في القدس.
وجدد رئيس الحكومة الفلسطينية
الدعوة إلى رفع الحصار عن قطاع غزة
واإلسراع في إعادة بناء بنيته التحتية
التي دمرها الكيان «اإلسرائيلي» في
عدوانه األخيرة عليه.
وكان وزير األمن الداخلي في كيان
االحتالل تيسحاق أهارونوفيتش هدد
بإغالق المسجد األقصى المبارك أمام
المصلين ،في تهديد هو األول من نوعه
منذ احتالل الكيان للمدينة المقدسة
عام .1967
ونقلت اإلذاع��ة الصهيونية العامة
عن أهارونوفيتش قوله إنه «لن يتردد
ف��ي إغ�ل�اق ال��ح��رم القدسي الشريف
أم��ام المصلين مثلما تم إغالقه أمام
ال���زوار اليهود أم��س (األح���د) ،بسبب
وقوع أعمال مخلّة بالنظام» ،بحسب
زعمه .غير أنه أوضح أن «قيادة شرطة
ل��واء القدس هي صاحبة القرار بهذا
الصدد».

وم��ن ش��أن ات��خ��اذ مثل ه��ذا القرار
يفجر األوض��اع المتوترة أصالً في
أن ّ
األراض���ي الفلسطينية ،حيث يعتبر
ً
«خطا
الفلسطينيون المساس باألقصى
أحمر» ،فيما باتت القيود الصهيونية
التي تفرضها شرطة االح��ت�لال على
دخ����ول ال��م��ص��ل��ي��ن ل�لأق��ص��ى تؤجج
األوضاع في مدينة القدس.
وف���ي إش����ارة إل���ى ال��م��راب��ط��ي��ن في
المسجد األقصى ،قال أهارونوفيتش إن
«بعض الخارجين على القانون الذين
تم دفعهم إلى داخل المسجد ،صباح
اليوم ،ينتمون إلى الحركة اإلسالمية،
وحماس ،وسيتم اعتقالهم».
إلى ذلك ،اندلعت مواجهات جديدة
ف��ي باحة المسجد األق��ص��ى المبارك
بين الفلسطينيين وق���وات االحتالل
«اإلسرائيلي».
وجاءت المواجهات إثر زيارة النائب
في الكنسيت موشيه فيغلين من الجناح
اليميني المتشدد في ح��زب الليكود
برفقة عدد من المستوطنين وبحماية
من عناصر التدخل السريع والوحدات
الخاصة في الشرطة ،وذلك بالتزامن
مع احتفاالت عيد المظلة اليهودي.
كما اعتدت قوات االحتالل بالضرب
على الفلسطينيين ،وأطلقت القنابل
الصوتية الحارقة والغازات السامة ،ما
أدى الى إصابة عشرات المصلين.

بان كي يلتقي رئيس الحكومة الفلسطينية
وق���د اع��ت��ك��ف ع��ش��رات المصلين
في المسجد ،منذ أول من أم��س ،بعد
إع�لان فيغلين نيته اقتحام المسجد
اليوم ،بمناسبة عيد العُ رش (المظلة)
اليهودي ،الذي بدأ األربعاء الماضي،
ويستمر ألسبوع.
وفي السياق نفسه ،أكدت الحكومة
األردنية أن االعتداءات «اإلسرائيلية»
على المسجد األقصى سافرة .وأضاف
وزير الدولة لشؤون اإلعالم والناطق
ال��رس��م��ي ب��اس��م ال��ح��ك��وم��ة محمد
المومني ،في تصريح صحافي أمس،
«أن األردن سيتخذ التدابير السياسية

والقانونية الالزمة من أجل فك الحصار
عن المسجد األقصى المبارك وإرغام
الكيان «اإلس��رائ��ي��ل��ي» على االل��ت��زام
باتفاق ال��س�لام» ،م��ح��ذرا ً أن البديل
سيكون المزيد من التطرف والفتن التي
قد تشعل حربًا دينية في المنطقة.
وشجب المومني استمرار اعتداءات
ق���وات االح��ت�لال «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ضد
المقدسيين والمسجد األقصى ،مؤكدًا
أنها تمثل اع��ت��دا ًء س��اف� ًرا ضد األردن
وخ��ر ًق��ا الح��ت��رام األدي����ان السماوية
ومخالفة لألعراف الدولية.

«داع�ش» من تق�سيم المنطقة
�إلى دولة ما بين النهرين
نبال بريك هنيدي
ال ي�ب��دو ال �غ��رب وح�ل��ف واش�ن�ط��ن ج��د ًي��ا بإنهاء
«داع��ش» ،وأكبر دليل أن التنظيم بات يسيطر اآلن
على مساحة ف��ي ال�ع��راق وس��وري��ة ت�ع��ادل مساحة
لبنان بـ  10أو  15م��رة .وبالرغم من تصريحات
وزي��ر الخارجية األميركي جون كيري لـ()CNN
بأن أمريكا «قلقة للغاية» من الوضع في كوباني،
وبعد الغارات األمريكية المتكررة ،يسيطر «داعش»
اليوم على ثلثي المدينة و يتقدم نحو وسطها من
ال�ن��اح�ي��ة الشمالية ال�ش��رق�ي��ة مستخد ًما الدبابات
واآلل�ي��ات الثقيلة .ويبدو أن��ه ما لم يتمكن التحالف
من إنهاء «داع ��ش» ،ف��ان المنطقة بأكملها معرضة
للتقسيم .ف�ف��ي  26أيلول ،2007ص��وت مجلس
ال�ش�ي��وخ األم��ري�ك��ي بنسبة  75ص��وت �ا ً مقابل 23
صوتا ً ضد تمرير خطة بايدن بتقسيم العراق إلى
ثالث مناطق :دولة كردية في الشمال ،ودولة شيعية
في الجنوب ،ودولة ُسنية في الوسط.
تقسيم العراق إل��ى ثالثة أقاليم طائفية وقومية
سيمت ّد إلى ك ّل من السعودية وتركيا ،حيث ال شيعة
السعودية وال أكراد تركيا سينتظرون بال حراك ما
يجري مع أبناء طائفتهم على حدودهم المجاورة.
وس� �ي ��ؤدي ظ �ه��ور «داع� � ��ش» إل���ى ن �ش��وء كيان
شيعي في السعودية تختزن فيه قيمتا السعودية
اإلستراتيجيتان وهما ساحل الخليج والنفط ،كما
سيؤدي إلى والدة كيان كردي في تركيا تنتهي معه
الدولة التركية القوية كعضو في األطلسي ،بينما
سينتج عن تقسيم تركيا وسورية وواقع لبنان نشوء
كيانات يتقاسمها الشيعة والعلويون ،تمسك بساحل
البحر المتوسط من الناقورة إلى حدود اليونان ،وفي
المقابل سيكون بمقدور «داعش» وشبيهاتها التمدد
خصوصا في السعودية،
لإلمساك بمناطق السنة
ً
لكن بال نفط ومال ،ومن المعلوم أن جمع التطرف
والفقر ولّد اإلرهاب الخارج عن السيطرة.
إذاً ،فالبديل عن التقسيم سيطرة «داع��ش» فقط
على المناطق الحدودية لسورية مع دول المنطقة
وك��ذل��ك ال��ع��راق م��ع األردن وال �س �ع��ودي��ة لتفتيت
ال�م�ن�ط�ق��ة ،ك��ان �ت �ش��ار داع� ��ش ب �ي��ن ح� ��دود سورية
وال� �ع ��راق وح��دوده �م��ا م��ع ت��رك �ي��ا ،فتصير دويلة
المثلث الحدودي حيث سيطرت «جبهة النصرة» في
البوكمال ،أكبر بلدة ،على الحدود السورية العراقية،
بعد مبايعة «داعش» وسيطرته على ريف دير الزور
الشرقي بشكل كامل ،بعد أن اقتحم مدينة الميادين
– أكبر مدن الريف الشرقي  -عقب انسحاب «جبهة
ال�ن�ص��رة» منها ،ليسيطر التنظيم ألول م��رة على
المناطق الممتدة من مدينة البوكمال االستراتيجية،
وال��واق�ع��ة على ال�ح��دود ال�س��وري��ة  -العراقية ،إلى
أطراف مدينة حلب الشمالية الشرقية ،ومن الحدود
السورية – التركية شماالً ،وصوالً إلى مناطق في
البادية السورية.
ومثلها على الحدود األردنية السورية الفلسطينية
وح��دود سورية مع فلسطين المحتلة بعد سيطرة

النصرة على معبر القنيطرة ،وهو المعبر الرسمي
ال��وح��ي��د ب �ي��ن ال � �ج� ��والن ال �م �ح �ت��ل وس� ��وري� ��ة في
 ،2014/09/13ومثلهما دويلة ج��رود عرسال
وال�ق�ل�م��ون وسلسلة ال�ج�ب��ال ال�ش��رق�ي��ة ب�ي��ن لبنان
وس��وري��ة حيث ش�ه��دت ج��رود القلمون السورية
وبريتال اللبنانية معارك في شهر تشرين األول من
العام الجاري بهدف فتح ثغرة للمسلحين لوصول
اإلمدادات ،وبعد تقرير استخباري أوروبي عن نقل
«إحدى دول أميركا الالتينية إلى الحكومة اإليرانية
ص ��ور أق �م��ار ت�ج�س��س اص�ط�ن��اع�ي��ة ف ��وق سورية
ولبنان أخيراً ،تظهر بوضوح حشودا ً كثيفة يقدر
ع��دد عناصرها ب��آالف م��ن المقاتلين المتشددين
ي �ن �ت �ش��رون ع �ل��ى م��رت �ف �ع��ات س�ل�س�ل��ة ج �ب��ال لبنان
الشرقية فوق بلدة عرسال ،مع سيارات ُيعتقد أنها
تابعة لهم .وتفيد تقارير بتوجه داع��ش غربا نحو
ال�ح��دود األردن �ي��ة السورية واقترابها م��ن الحدود
السعودية ف��ي الجنوب الغربي واستيالئها على
المعابر الحدودية ،ويعود ذل��ك ال��ى وج��ود ضباط
كبار من الجيش العراقي السابق في صفوفها.
كما كشفت مصادر أمنية في األنبار لـ CNNأن
مسلحي «داعش» يسيطرون على بلدة الرطبة التي
تبعد  70ميالً (نحو  112كيلومتراً) ع��ن الحدود
السعودية واألردنية.
فالهدف هو تفكيك المنطقة واإلمساك بالمفاصل
وتقطيع األوصال ،فهل هذا كاف؟ وهل تقف تركيا
وراء ال�م�ش��روع للسيطرة على النفط وال �غ��از في
المنطقة؟
تفيد المعلومات بأنّ المعادلة التركية تقوم على
التفاهم على خطوط النفط والغاز وتجارة الترانزيت
بين أوروب ��ا والخليج م��ن دون ال �م��رور بالممرات
الواقعة بيد الحكومتين السورية والعراقية اللتين
تصنفهما أنقرة ضمن دائرة الحلفاء الثابتين إليران،
وت��رى أن المصالح االق�ت�ص��ادي��ة الحيوية لتركيا
ترتبط بهذا المشروع ،وأن إغراء «داعش» بعائدات
مجزية من تجارة الترانزيت وخطوط النفط والغاز
سيجعل من المصالح مصدرا ً لحسابات وسلوكيات
جديدة تبعد القلق من مخاطر التنظيم وتحوله إلى
قوة عاقلة.
ويرى محللون أن الصراع الدائر حول تنظيمي
«داع��ش» و»النصرة» يتطابق كليًا مع أحالم تركيا
ف��ي ال �غ��از وال �ن �ف��ط ،ف�ت�ع��زل إي���ران ع��ن المتوسط
وتعوض أوروب��ا عن روسيا بالخط القطري عن
ط��ري��ق داع� ��ش .ف�ق��د ق ��دم األت� ��راك ع��رض �ا ً موثقا ً
ب��ال�خ��رائ��ط ي �ش��رح أس �ب��اب م�ن��ح «داع� ��ش» فرصة
التشكل على أساس جغرافي يرتبط بمنطقة ما بين
النهرين ،فالمخطط التركي يترك «داعش» يستولي
على األن �ب��ار ويمنع م��رور خ�ط��وط النفط والغاز
من إي��ران والعراق نحو البحر األبيض المتوسط
ويحول دون تواصل الصين مع المتوسط ويتيح
تأمين خ��ط ال�غ��از ال�ق�ط��ري إل��ى أوروب ��ا ب��دي�لاً من
الروسي.

بغداد تنفي دخول تنظيم «داع�ش» �أبو غريب والأخير ي�سيطرعلى مع�سكر هيت

العبادي :خطة حكومية لمراقبة عمل الوزراء

معسكر هيت بعد هجوم داعش عليه
كشف مصدر مقرب من رئيس ال��وزراء حيدر العبادي،
أم��س ،أن رئيس ال��وزراء وضع خطة لمراقبة عمل ال��وزراء
وتقديم تقرير عن عملهم بعد مدة من تسلمهم مهامهم .وفيما
أوضح أن الهدف هو إحداث نهضة شاملة في عمل الوزارات
والمشاريع ،أكد أنّ هناك تركة ثقيلة من الفساد والترهل
تتطلب تعاون الجميع إلعادة البلد الى وضعه الصحيح.
وقال المصدر لـ»السومرية نيوز» إن «رئيس الوزراء حيدر
العبادي وضع خطة لمراقبة عمل ال��وزراء كافة عن كثب»،
مبينا ً أن «الخطة تتضمن قيام كل وزير بمراقبة عمل وزارته
وتقديمه تقريرا ً عما قام به بعد مئة يوم من تسلمه مهامه».
وأض��اف المصدر ،الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ،أن
«هذه الخطة ستستمر» ،موضحا أن «رئيس ال��وزراء يريد
إحداث نهضة شاملة في عمل الوزارات والمشاريع».
وت��اب��ع أن «انشغال رئيس ال����وزراء ،باعتباره القائد
العام للقوات المسلحة ،باإلصالحات في المؤسسة األمنية
سترافقه مراقبة لعمل بقية ال���وزارات الخدمية التي لها
عالقة بحياة المواطن» ،مؤكدا ً وجود «تركة ثقيلة من الترهل
والفوضى اإلداري��ة والفساد ومن الضروري البدء بخطوات
جدية لمعالجتها ،وهو ما يتطلب تعاون الجميع إلعادة البلد
الى وضعه الصحيح».
وكان مصدر مقرب من رئيس ال��وزراء حيدر العبادي قد
كشف أول من أمس ،األحد ،عن بدء حملة الجتثاث العناصر
الفاسدة التي تحوم حولها شبهات فساد من مؤسسات
الدولة ،فيما أكد أن العبادي سيكلّف لجانا ً لكشف التجاوزات
على المال العام.

بغداد تنفي...

على صعيد العمليات الحربية ض��د «داع����ش» ،نفت
الحكومة العراقية األنباء التي أفادت بأن التنظيم تمكن من
اختراق مدينة أبو غريب القريبة من بغداد ،بحسب ما ذكرته
محطة تلفزيونية محلية.
وفي غضون ذلك ،أفاد مصدر أمني في محافظة األنبار عن
سيطرة مسلحي تنظيم «داعش» بالكامل على معسكر هيت
ومراكز الشرطة في المدينة غربي األنبار بعد هروب جميع
الضباط والجنود ،وحرق جميع ما تركه الجنود من قاعات
وآليات.
وكانت محطة «العراقية» قد بثت صورا ً لسكان المدينة
الذين قالوا« :نحن نعيش في استقرار وأمن».

ووص��ف ضابط في الشرطة العراقية تلك األن��ب��اء في
حديثه لـ»العراقية» بأنها «إشاعات تهدف إلى نشر الذعر
بين الناس».
وكان رئيس أركان الجيش األميركي ،مارتن ديمسي ،قد
قال أول من أمس إن التنظيم كاد يصل إلى مطار بغداد الدولي.
وذكر ديمسي في مقابلة مع قناة «إيه بي سي» أن مسلحي
التنظيم كانوا يبعدون نحو  25كيلومت ًرا عن المطار ،األمر
الذي استدعى التصدي لهم من خالل مروحيات «األباتشي»
األميركية المقاتلة إلبعادهم عن هذه المنشأة الحيوية.
ولفت إلى أن الواليات المتحدة األميركية اضطرت إلى
اللجوء إلى مروحيات األباتشي في عمليات تحليق منخفضة،
مع ما يحمله ذلك من مخاطر.
وكانت تقارير أفادت في وقت سابق بأنّ عناصر التنظيم
استولوا على أبو غريب ،التي تبعد  134كيلومترا ً عن بغداد.
وكان التنظيم اإلرهابي سيطر على عدد من المناطق ،ومنها
البسطامية ،والسهلية ،والكسارة ،وخزرج ،والدوﻻب غرب
قضاء هيت ،ولم يتبق خارج سيطرته سوى قاعدة عين األسد
في ناحية البغدادي وهي األكبر واألهم في المحافظة.

مقتل  35إرهابيا ً شمال بابل

وفي السياق نفسه ،قتل  35إرهابيا ً من تنظيم «داعش»
وأصيب  10خالل مواجهات في منطقة الفاضلية وعامرية
الفلوجة مع القوات العراقية المسنودة بالحشد الشعبي.
ونقل عن مصادر أمنية قولها إن القوات العراقية تمكنت
بعد ساعات من االشتباكات من بسط سيطرتها على الطريق
الرابط بين عامرية الفلوجة غرب بغداد ومنطقة جرف الصخر
شمال محافظة بابل.
إلى ذلك ،قتل شرطيان اثنان وأصيب  27آخرون في ثالثة
هجمات لمسلحين في مدينة سامراء شمال بغداد وجنوب
كركوك.
وتحدثت األنباء عن قيام «داعش» بشن هجوم مسلح على
نقطة تفتيش في منطقة العوينات على حدود سامراء ،أسفر
عن إصابة ستة عناصر من القوات األمنية والحشد الشعبي.
كما نفذت مجموعة أخرى هجوما ً مماثالً على نقطة تفتيش في
منطقة المعتصم ،أسفر عن مقتل أحد عناصر القوات األمنية
وإصابة  6آخرين بجروح.

