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مواجهات في القد�س واالحتالل يعتقل  14فل�سطيني ًا بينهم طفل

القوات الأمنية العراقية ت�سيطر على �سد العظيم في محافظة ديالى

كتائب الق�سام ّ
تحذر االحتالل من الم�سا�س بالمقد�سات

بغداد تعلن تحرير ق�ضاء بيجي بالكامل
أعلنت وزارة الدفاع العراقية أمس ،تحرير قضاء بيجي
شمال تكريت ،من سيطرة جماعة «داعش» بالكامل ،وبينت
أنها قامت بتفكيك العبوات الناسفة كافة.
ونقل موقع «السومرية نيوز» عن المراسل الحربي لوزارة
الدفاع قوله إن «وزارة الدفاع تمكنت ظهر اليوم الجمعة،
تحرير قضاء بيجي ( 40كم شمال تكريت) ،بالكامل من الزمر
اإلرهابية وتفكيك العبوات الناسفة كافة».
من جهة أخرى ،نقل التلفزيون العراقي الرسمي في خبر
عاجل بثه ظهر أمس ،عن قائد عمليات صالح الدين الفريق
الركن عبد الوهاب الساعدي ،قوله إن «القوات األمنية حررت
قضاء بيجي بالكامل».
وك��ان مصدر في قيادة عمليات صالح الدين أف��اد األحد
الماضي بأن القوات األمنية تمكنت من تحرير ثالثة أحياء
سكنية وقتلت  10من مسلحي «داعش» ورفعت العلم العراقي
على جامع الفتاح وسط بيجي ،فيما بين قائمقام القضاء أن
القوات سيطرت على نحو  50في المئة من القضاء.
وال تزال بعض مناطق محافظة صالح الدين تشهد عمليات
عسكرية ،وذلك عقب سيطرة مسلحين على محافظة نينوى
بالكامل منذ ( 10حزيران  ،)2014كما لم تكن محافظة
األنبار بمعزل عن تلك األحداث إذ تشهد أيضا ً عمليات لقتال
مسلحين انتشروا في بعض مناطقها.
وكانت القوات األمنية العراقية مدعومة بالحشد الشعبي
تمك ّنت من تحرير قضاء بيجي شمال محافظة صالح الدين،

في وقت نجح فيه العشرات من نشطاء المقاومة الشعبية في
فلسطين من اختراق جدار الفصل العنصري عند حاجز قلنديا
من خالل استخدام ساللم خاصة جهزوها لهذا الغرض .حذرت
كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس من عواقب
استمرار العدوان «اإلسرائيلي» على المقدسات.
وقال المتحدث باسم القسام أبو عبيدة خالل مهرجان «عهد
االنتصار للقدس والشهداء األبرار» الذي نظمته حركة حماس في
مدينة رفح جنوب قطاع غزة« :إن المقاومة ستظل ضاغطة على
الزناد حتى تحرير كامل أرضنا».
وأك��د أب��و عبيدة أن استمرار الحصار وتأخير إعمار غزة،
سيكون صاعق تفجير جديد ،وأن العدو «اإلسرائيلي» سيتحمل
المسؤولية الكاملة .وأضاف« :إذا كان العدو فرح الغتيال قادة
رفح فسيتبين له أنه سيبكي دم�اً ،والشرارة بدأت من القدس
فهبت غزة لنجدة القدس يوم ظن العدو أن غزة قد أنهكها الحصار
والتآمر فكانت معركة العصف المأكول».

وحمل أبو عبيدة كيان االحتالل موجة االنفجارات األخيرة
التي طاولت منازل لمسؤولين في حركة فتح .وشدد على أن
«شعبنا لن يسمع إال ما يسره ويشفي صدره» ،مؤكدا ً أن الشعب
الفلسطيني لن يقبل المساس بكرامته والعودة إلى المربع األول.
وأوضح أن المعركة لم تنته وأن فصلها األبرز كان في غزة اّإل أن
غطرسة المحتل تفرض عليه معارك متجددة قد ال يتوقع شكلها
وال تقرأ طبيعتها مسبقاً.
وع ّد أبو عبيدة أن ما يحدث اليوم هو أكبر برهان على ذلك
«فشعبنا بمقاومته المنظمة تارة وقواه الذاتية تارة أخرى قادر
كل يوم على تجديد الدماء في عروق المقاومة طالما استشعر
الخطر على مسجده األقصى وأرض��ه وك��رام��ت��ه» .واعتبر أن
االحتالل بعدوانه في القدس المحتلة والضفة الغربية «يحاول
أن يلتقط ماء وجهه الذي سقط في غزة» ،مشددا ً على أن «ال مجال
لصعود الصهاينة بعد معركة العصف المأكول فهم في منحنى
الهبوط مهما حاولوا عبثا ً أن يستعينوا بالقريب والبعيد».

وأصيب  14فلسطينيا ً بينهم طفل بمواجهات في القدس
المحتلة مع ق��وات االح��ت�لال «اإلسرائيلي» التي شنت حملة
اعتقاالت واسعة.
يأتي ذلك في وقت يتدفق الفلسطينيون من أنحاء فلسطين
المحتلة إل��ى المسجد األقصى بعد إع�لان االح��ت�لال السماح
للمسلمين من كل األعمار بالدخول إليه ألداء صالة الجمعة ألول
مرة منذ زمن طويل.
وقالت شرطة االحتالل في بيان نقلته القناة العاشرة إنها
قررت فتح المسجد األقصى أمام المصلين المسلمين من دون
تحديد لألعمار.
ويأتي ذلك عقب تصاعد التوتر في األحياء الشرقية لمدينة
القدس المحتلة بشكل عام والمسجد األقصى بشكل خاص خالل
األيام األخيرة ،إثر فرض قوات االحتالل قيودا ً على دخول المصلين
المسلمين إلى المسجد األقصى في وقت تسمح فيه للمستوطنين
«اإلسرائيليين» باقتحام المسجد تحت حمايتها.

البرلمان الإ�سباني ي�ص ّوت لالعتراف بدولة فل�سطين الثالثاء
يعتزم البرلمان اإلس��ب��ان��ي التصويت،
الثالثاء المقبل ،لمشروع قرار يقضي باالعتراف
بدولة فلسطين ،بحسب تصريحات لمسؤولة
في أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان.
وف����ي ت��ص��ري��ح��ات ن��ش��رت��ه��ا صحيفة
«إيلبايس» اإلسبانية أمس ،قالت ترينيداد
خيمينيث الناطقة باسم الحزب االشتراكي
للعمال اإلسبان المعارض في مجلس النواب
عن الشؤون الخارجية ،إن البرلمان سيصوت
الثالثاء المقبل لمشروع قرار يقضي باالعتراف

بدولة فلسطين .وأوضحت أن الموافقة على
مشروع القرار من قبل البرلمان تعد مناشدة
للحكومة اإلسبانية كي تقوم بما يلزم من
إجراءات ،مشيرة إلى أن تلك الموافقة لن تضع
أمام الحكومة مهلة محددة إلعالن االعتراف
رسمياً.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،أك���د وزي���ر الخارجية
اإلسباني خوسيه مارجايو ،في اجتماع عقده
مساء أول م��ن أم��س ف��ي م��دري��د م��ع جمعية
الصحافيين األوروبيين« :أن الباب مفتوح

أمام االعتراف بفلسطين دول � ًة بشكل ثنائي
بين إسبانيا وفلسطين من دون اتفاق مسبق
مع «إسرائيل» على أس��اس حل الدولتين»،
بحسب ما نقلت عنه وسائل إعالم محلية.
وأوضح مارجايو أن الشروط الالزمة لهذا
االعتراف هي «أن يجرى ذلك في كنف االتحاد
األوروب���ي وأن تصل مفاوضات السالم بين
طرفي ال��ن��زاع (فلسطين و»إس��رائ��ي��ل») إلى
طريق مسدودة» ،مضيفا ً أن الدولة الفلسطينية
«ستكون ذات جدوى عند تثبيت الحدود بين

الدولتين وعودة الالجئين الفلسطينيين وحل
النزاع على القدس».
جدير بالذكر أن نقاش مجلس النواب
اإلس��ب��ان��ي وتصويته ل�لاع��ت��راف بالدولة
الفلسطينية جاء بناء على طلب من الحزب
االشتراكي المعارض الرئيسي ( 110مقاعد
من أصل  350مقعدا ً في المجلس) تقليدا ً لما
قام به البرلمانان البريطاني واإليرلندي وما
سيقوم به البرلمان الفرنسي نهاية الشهر
الجاري.

ا�ستراتيجية الن�صر ( ...تتمة �ص)1
الهجمة ،وكذلك التشكيك في عالقاتها مع حلفائها وأصدقائها،
ناهيك عن قرارها المتخذ منذ بداية األزمة للوصول إلى ح ّل
سياسي يبعد القتل والدمار من شعبها.
الجيش العربي السوري وق � ّوات الدفاع الوطني والدفاع
الشعبي وشباب وشابات سورية يسطرون بطوالت في كل
مدينة وقرية سورية .والمجرمون واإلرهابيون في جوبر
ّ
«وبشر القاتل بالقتل ولو
وزملكا يواجهون مصيرهم المحتوم:
ّ
تضخمت األموال المرسلة إليهم ،فإ ّنها لن
بعد حين» .ومهما
تكون قادرة على حمايتهم وإنقاذ أرواحهم .وليس ذلك فحسب،
فاألسلحة التي ترسلها تركيا والسعود ّية وال��دول الغرب ّية
إل��ى ه��ؤالء اإلرهابيين لم تحمهم من نيران أبطال الجيش
العربي السوري ووصولهم إلى كل جحر يختبئ فيه هؤالء
اإلرهابيون .فهذه حمص تشهد على دقة ما نقول ،ولم َ
تبق اّإل
مساحة ال تصل إلى  1,5في المئة من كل مساحة المحافظة
بيد المجرمين .لكن األهم من ذلك أنَّ الجيش قادر على استعادة
هذه البقعة في كل لحظة لوال تخوفه األخالقي من أن يكون
المدنيون األبرياء وقود هذا التق ّدم ،وكذلك األوضاع في حماة
وإدلب .أ ّما في حلب فللجيش العربي السوري اليد العليا هناك
وهو يتق ّدم في كل دقيقة وساعة ويوم بشكل مدروس وهادئ
على رغم الدعم الذي يتلقاه المجرمون من الواليات المتحدة
وتركيا والتمويل السعودي السخي لإلرهابيين .والجيش
العربي السوري ٍ
آت إلنهاء وج��ود وحياة اإلرهابيين الذين
تدعمهم «إسرائيل» وأنظمة عربية وأوروبية في القنيطرة
ودرعا وريف دمشق ،وإذا توهموا أنَّ أيامهم ستكون مديدة
فإ ّنهم يكذبون على أنفسهم فقط.
وم��ن جانب آخ��ر ،يشيع عمالء «إسرائيل» والغرب أنَّ
العالقات التي تربط سورية بأصدقائها في موسكو وطهران
وبكين وك��راك��اس وبريتوريا ،ودول أخ��رى كثيرة ،تشبه
عالقتهم مع أسيادهم الفرنسيين والبريطانيين واألميركيين
و»اإلس��رائ��ي��ل��ي��ي» ،حيث العالقة م��ع ه��ؤالء عالقة السيد
بعبده ،عالقة التبعية والذل والخنوع واالستجداء .هؤالء ال
يعرفون مفردات السيادة واالستقالل والحر ّية والكرامة ،هذه

المفردات التي تربط سورية بحلفائها وأشقائها .إنَّ ما يربط
بين سورية واالتحاد الروسي من عالقات إنما يستند في
جميع جوانبه إلى التاريخ المشترك والمصالح المشتركة.
لم يقرأ هؤالء ما ذكره التاريخ عن إمبراطورة روسيا كاترينا
التي قالت إ ّنها ال تشعر باألمان في بالدها اّإل إذا كانت سورية
على عالقة ممتازة ببالدها؟ إنَّ روسيا االتحادية التي بنت
عالقاتها الخارجية بقيادة الرئيس فالديمير بوتين على
قاعدة احترام القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة واحترام
استقالل وسيادة الدول هي المبادئ التي تربط بين سورية
وروسيا العظيمة.
وانطالقا ً من المبادئ ال ُمشار إليها أعاله ،بنتْ سورية لبنة
فوق لبنة عالقاتها المش ّرفة مع روسيا .وإذا كانت بعض
أب��واق التضليل التي ت��ر ّدد صداها أجهزة اإلع�لام العرب ّية
الخاضعة للتوجيه الغربي قد ركّزت حملتها خالل سنوات
وبخاصة خالل األيام األخيرة،
وأشهر للنيل من هذه العالقة،
ّ
فإنَّ ذلك ال يعدو كونه مج ّرد أحالم ليلة صيف .فالعالقات
التي تربط البلدين تجاوزت سابقا ً والحقا ً أوهام من يريدون
وضعها تحت االختبار .إنَّ العالقات الروس ّية – السور ّية
راسخة في ضمير الشعبين الصديقين ،وليطمئن الحريصون
على هذه العالقات فهي في أبهى صورها وأرقى أشكالها على
مختلف المستويات .نعم ،على مختلف المستويات .وليفهم
الغيورون والحاسدون والحمقى ذل��ك .وستثبت الزيارة
المقبلة التي سيقوم بها الوفد السوري إلى روسيا االتحادية
رسوخ ذلك.
لقد أكّد الرئيس بشار األسد منذ بداية هذه الحرب التي
فرضتها دول غرب ّية وإقليم ّية على سورية خدم ًة ألهداف
«إسرائيل» التي تنتفع من األزمة بكل تفاصيلها ،أنَّ الحل
النهائي لها ال بد من أن يكون سياس ّياً .وانطالقا ً من ذلك،
قبلت س��وري��ة ببعثة الجامعة العرب ّية بقيادة الفريق
السوداني الدابي وبعده الجنرال مود وكوفي أنان واألخضر
اإلبراهيمي والتي أفشلها جميعها الغربيون والسعوديون
ّ
المخطط
والقطريون ،اّإل أنَّ كل هذه المحاوالت لم تنجح ألنَّ

كان يبغي تفتيت سورية من خالل فرض استسالم سورية
شعبا ً وقياد ًة للرغبات «اإلسرائيل ّية» ،اّإل أنَّ سورية صمدت
ورفضت أن تكون مج ّرد حجر شطرنج تديره «إسرائيل» في
االتجاه الذي تريد كما تع ّودت أنظمة أخرى في المنطقة .وقد
خاصا ً جديدا ً
ح َّل أخيرا ً الس ّيد ستافان دي ميستورا مبعوثا ً
ّ
لألمين العام إلى سورية.
وفي الزيارتين اللتين قام بهما دي ميستورا إلى سورية لم
يجد من القيادة السور ّية اّإل كل الترحيب بمه ّمته والحرص
األكيد على إنجاحها
وبخاصة بعد أن اتفق الجانبان على أنَّ
ّ
الملحة في هذه المرحلة ألي جهد دولي هي مكافحة
المه ّمة
ّ
اإلره���اب م��ن جهة ،واالس��ت��م��رار ف��ي تحقيق المصالحات
والتوصل في نهاية المطاف إلى
المحل ّية من جهة أخرى،
ّ
عملية سياس ّية ذات صدق ّية لوقف هذه الحرب ووضع ح ٍد
لهذه األزمة ،ال سيما إنهاء ما تقوم به األطراف الخارج ّية من
تأجيج لنيران الحرب المعلنة على سورية من ِق َبل األطراف
المعروفة.
وإذا ما أخذنا في االعتبار أنَّ الهاجس األساسي لدى
الرئيس األسد منذ بداية األح��داث وح ّتى اآلن كان الحفاظ
على أرواح السوريين التي استباحتها المجموعات اإلرهاب ّية
التوصل إلى فهم متبادل
ومن يدعمها ،فإ ّنه كان من الطبيعي
ّ
مع المبعوث الخاص لحقن الدماء والتشجيع على استمرار
المصالحات الوطنية والدخول الحقا ً في عملية سياس ّية
تضمن لسورية سيادتها واستقاللها ووحدة شعبها وأرضها
بما يليق بتطلعات السوريين ،ونؤكّد أنَّ سورية ستتعامل
مع المبعوث الخاص بكل انفتاح ومن دون قيد أو شرط
لتحقيق هذه األهداف.
قد يبدأ البعض بوضع العصي في دوالب تح ّرك المبعوث
الخاص نحو األمام ،فالمه ّمة صعبة كما ُيدرك الجانبان ،اّإل
أ ّنها ليست مستحيلة .إنَّ طريق األلف ميل تبدأ بخطوة .وقد
بدأت الخطوة األول��ى وستبذل سورية كل ما تستطيع من
جهد إلكمال المشوار بنجاح.

د .فيصل المقداد

الجي�ش ال�سوري ( ...تتمة �ص)1
ولفت بوشكوف االنتباه إل��ى تصريحات أح��د أعضاء
مجلس الشيوخ األميركي ،الذي قال إن الواليات المتحدة
خلقت في هذه المنطقة «جنة لإلرهابيين» ،مؤكدا ً أنه لم
تبق في سورية «جماعات معارضة معتدلة» نتيجة سياسة
واشنطن في المنطقة ،وأشار إلى أن التدخل األميركي بحجة
الدفاع عن حقوق اإلنسان يؤدي في الواقع إلى نتائج عكسية
وزيادة االنتهاكات في مجال حقوق اإلنسان.
وأض��اف البرلماني الروسي أن تنظيم «داع��ش» يقوم
بتجارة النفط بحرية ،قائالً« :تفرض العقوبات على روسيا
ولم تفرض أية عقوبات على «الدولة اإلسالمية».
جاء ذلك في وقت حملت األمم المتحدة تنظيم «داعش»
مسؤولية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية في
مناطق من سورية يسيطر عليها مسلحو التنظيم.
وقدم تقرير معد من قبل اللجنة األممية المعنية بالتحقيق
في األوضاع السورية صورة مفصلة ألعمال وحشية يقوم
بها مسلحو «داعش» في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم
المتطرف ،كأعمال قتل وتعذيب واغتصاب.
وأكد التقرير الذي أعد تحت إشراف باولو سيرجيو بنييرو
أن «المجموعة المسلحة تنتهج سياسة عقوبات تمييزية
مثل الضرائب أو اإلرغام على تغيير الدين على أسس الهوية
اإلثنية أو الدينية ،وتدمير مواقع دينية وط��رد منهجي
لألقليات».
وأش���ار التقرير إل��ى أن الهجمات «ع��ل��ى ن��ط��اق واس��ع
ومنهجي» ضد المدنيين األكراد وضد أقلية اإليزيديين تشكل
«جرائم ضد اإلنسانية» مثل عمليات اإلخفاء القسري خالل
هجمات ضد المدنيين في مناطق حلب والرقة تترافق مع
جرائم وتعذيب.
وأض��اف التقرير الواقع في  20صفحة أن التنظيم قام

«بقطع رؤوس ورجم رجال ونساء وأطفال في أماكن عامة
في بلدات وقرى شمال شرقي سورية» ،حيث تعلق جثث
الضحايا عموما ً على صلبان لمدة ثالثة أي��ام كما توضع
ال��رؤوس فوق أسالك عامة لتكون «بمثابة تحذير للسكان
حول عواقب رفض االنصياع لسلطة المجموعة المسلحة».
وروى أسرى سابقون أن أسوأ معاملة في مراكز االعتقال
يلقاها ه��ؤالء الذين يشتبه في انتمائهم إل��ى مجموعات
مسلحة أخرى والصحافيون واألشخاص الذين عملوا مع
الصحافة األجنبية.
ويؤكد التقرير أيضا ً أن عمليات اغتصاب ترتكب بحق
نساء ،كاشفا ً أن العائالت الخائفة تقوم بتزويج بناتها
القاصرات على عجل خوفا ً من أن يتم تزويجهن بالقوة
لمقاتلي التنظيم المتطرف.
إل��ى ذل��ك ،أغ��ارت المقاتالت األميركية على «مجموعة
خراسان» في سورية ،في ضربة هي الثالثة منذ بداية شهر
آب ضد هذه المنظمة المرتبطة بالقاعدة ،بحسب ما أعلنت
القيادة األميركية الوسطى.
وقال الكولونيل باتريك راي��در المتحدث باسم القيادة:
«يمكننا التأكيد أن الطيران األميركي ضرب هدفا ً في سورية
في وقت سابق اليوم (الخميس) مرتبطا ً بشبكة من عناصر
سابقين في القاعدة يسمون «مجموعة خراسان» التي تعد
لهجمات خارجية ضد الواليات المتحدة وحلفائها».
وفي السادس من الشهر الجاري أغارت المقاتالت األميركية
على «مجموعة خرسان» ،وأوضحت القيادة المركزية حينها
أن من ضمن أه��داف الضربة ديفيد دروج��ون ،وهو متشدد
مولود في فرنسا ،ويصفه بعض المسؤولين األميركيين بأنه
صانع قنابل للجماعة.
وكانت القيادة األميركية أعلنت في وقت سابق أنها نفذت

غارات جوية على  5أهداف لجماعة «خراسان» قرب بلدة
سرمادا في إدلب بسورية في وقت متأخر األربعاء .وأضاف
البيان« :ما زلنا نقيم نتيجة الهجوم لكن لدينا مؤشرات أولية
على أنه حقق الهدف المقصود بضرب اإلرهابيين وتدمير أو
إلحاق ضرر كبير بمركبات ومبان الجماعة وأيضا ً بمنشآت
التدريب وصنع القنابل».
وتابعت القيادة في بيانها« :اتخذنا خطوات حاسمة
لحماية مصالحنا وش ّل قدرتهم على التحرك» ،مؤكدة أن
«عمالء تنظيم القاعدة يستغلون الصراع السوري لتنفيذ
هجمات ضد المصالح الغربية».
وفي السياق ،استطاعت قوات الحماية الكردية صد هجوم
نفذه تنظيم «داع��ش» اإلرهابي على الجهة الجنوبية من
مدينة عين العرب ،ما أسفر عن قتل نحو أربعين من التنظيم
خالل الساعات الماضية.
يأتي ذلك في وقت تقدمت فيه وحدات الحماية الكردية
ش��رق عين ال��ع��رب وجنوبها ،كما خاضت م��ع��ارك غرب
المدينة ،حيث بدأ المقاتلون األكراد إحراز تقدم على األرض
بعد دخول قوات البيشمركة العراقية ،وأصبح جزء من تلة
مشتى نور االستراتيجية وطريق حلنج ،الشريان الرئيس
إلمداد مسلحي تنظيم «داعش» تحت سيطرتهم.
ميدانياً ،استعاد الجيش السوري أمس السيطرة على
مرتفع أم الرمان في شمال شرقي الضمير في ريف دمشق
وال��ذي يشرف على الطرق الواصلة من البادية من األردن
والعراق باتجاه مناطق شمال دمشق والقلمون.
كما تصدى الجيش ال��س��وري لهجوم جديد على حقل
الشاعر للغاز في ريف تدمر وأوقع قتلى وجرحى في صفوف
المهاجمين ،كما استهدفت وحدات أخرى من الجيش مسلحين
في مناطق الرستن وتلبيسة.

ومن السيطرة على سد العظيم والقرى المحيطة به وذلك في
جبهة المواجهة مع «داعش» في محافظة ديالى شمال شرقي
العاصمة العراقية بغداد.
وبيجي ثالثة حواضر ص�لاح الدين أصبحت تحتَ يد
األمن العراقي بعد معارك عنيفة خاضتها القوات العراقية،
والحشد الشعبي وسالح الطيران بتكتيك المحاور المتعددة
ولمدة قاربت الشهر.
والتقدم الميداني للقوات العراقية امت َد شريطه الجغرافي
حتى سد العظيم في ديالى .وتكمن األهمية االستراتيجية في
أن السد كان يمثل مرتكزا ً لـ «داعش» بين محافظات كركوك
َ
طريق اإلمداد لقره تبه والسعديه
وصالح الدين وديالى ويم ّثل
وجلوالء مرورا ً بجبال حمرين حيث الطريق الد ْولية.
وفي السياق ،ذكرت مصادر أمنية عراقية أمس ،أن قصفا ً
لقوات التحالف على مواقع تنظيم «داع��ش» اإلرهابي بين
منطقتي بيجي والشرقاط ،خلف عددا ً من القتلى بين مسلحي
التنظيم.
وقالت المصادر إن  16شخصا ً من عناصر «داعش» بينهم
 3قياديين قتلوا في قصف لقوات «التحالف الدولي» في أحد
المناطق التابعة لمحافظة صالح الدين التي تبعد حوالى
 170كيلومترا ً شمال بغداد.
من جانب آخر ،قتل  20من عناصر «داعش» في اشتباكات
بين التنظيم وقوات «البيشمركة» الكردية ،في إحدى القرى
التابعة لقضاء الدبس غرب مدينة كركوك.

الفروف ودي مي�ستورا ( ...تتمة �ص)1
دي ميستورا يبدو أكثر ت��ف��اؤال ً في م��س��اره .يعتقد أن
اقتراح األمم المتحدة بتجميد القتال بدءا ً من حلب متماسك
وواق��ع��ي .ل��م��اذا حلب؟ ال��ج��واب« :ألهميتها االقتصادية
ورمزيتها التاريخية ،خصوصا ً ألنها ليست بعيدة من احتمال
االنهيار».
االن��ه��ي��ار ال���ذي يعنيه دي ميستورا ليس أم���ام قوى
المعارضة السورية المسلحة التي خسرت خالل األشهر
األخيرة مواقع عدة في حلب ومحيطها بل يعني االنهيار أمام
«داع��ش» .في رأيه« ،داعش» هو الغول الذي يهدد الجميع
و»يحمل الحكومة والمعارضة المسلحة على عقد اتفاقات
محلية لوقف النار» .الى ذلك ،ال يعتقد دي ميستورا «أن أحدا ً
سيفوز في الحرب ،لهذا السبب نطرح فكرة بدء نموذج واحد
أساسي على األقل هو حلب».
ما رأي دمشق وأط��راف المعارضة في المسار الروسي
والمسار األممي؟
لم يصدر عن دمشق أي بيان أو تعليق رسمي حول
ما يقوم به الف��روف وبغدانوف .غير أن قناة «الميادين»
التلفزيونية نقلت عن مصادر سورية مطلع» ما يفيد أن دمشق
«ال ترى الوقت مناسبا ً إلطالق محادثات مع أطراف معارضة
خارجية» .هل يعني ذل��ك أن دمشق ال تمانع في إطالق
محادثات مع أط��راف معارضة داخلية؟ أما بشأن اقتراح
دي ميستورا فقد وصفه الرئيس بشار األس��د بأنه «جدير
بالدرس» ،وبدا المبعوث األممي متفائالً من محادثاته معه.
أطراف المعارضة أبدت تحفظات شتى .معاذ الخطيب
ك��ان إيجابيا ً ب��ص��ورة ع��ام��ة ف��ي مباحثاته م��ع الف��روف
وبغدانوف ،إال أنه تحفظ بشأن الحكومة االنتقالية .رئيس
«االئتالف السوري» ه��ادي البحرة رأى أن اتفاقا ً محتمالً
لوقف إطالق نا ٍر محلي لن يفيد سوى النظام إالّ إذا ترافق مع
ٍ
حديث لصحيفة
حل سياسي شامل .ومع ذلك لم يتأخر ،في
«ذي غارديان» اللندنية ،عن القول« :إن التحالف الدولي
يقاتل ظاهر المشكلة الذي هو «داعش» من دون مهاجمة أصل
المشكلة الذي هو النظام» .ولعل ما قاله البحرة كان دافعا ً
لقائد المجلس العسكري للجيش الحر في حلب العميد زاهر
الساكت لمغادرة السكوت بالقول« :رفضنا االستماع إلى
مبعوث األمم المتحدة لتجميد القتال في حلب قبل تحقيق

شروط أربعة ،»...تب ّين بعد إعالنها أنها تعجيزية وتشكّل في
أفضل حاالتها نتيج ًة التفاق ال شروط للتفاوض بشأنه.
مهما يكن ،لئن بدا أنهما خطان ال يلتقيان ،أقلّه في الحاضر،
فإن مسار الفروف كما مسار دي ميستورا يؤشران إلى بداية
اقتناع لدى الكبار بأن الحل العسكري لألزمة السورية صعب
إن لم يكن مستحيالً ،وأنه يقتضي مباشرة مقاربة مغايرة
تدفع باتجاه حل سياسي قابل للتحقيق لدى الصغار ،عاجالً
أم آجالً .مع ذلك ،نرى أن ثمة خطوات ع ّدة يقتضي اتخاذها
بغية إرساء قواعد سالم قابل للحياة:
أوالها ،اتخاذ قرار حاسم بوقف دعم تنظيمات اإلرهاب،
وفي مقدمها «داعش» و»النصرة» ،بالمال والرجال والسالح
عبر حدود دول إقليمية نافذة بضوء أخضر من دول كبرى
أكثر نفوذاً.
ثانيتها ،فك ارتباط بعض مجموعات المعارضة السورية
المسلحة مع «داعش» و»النصرة» بغية إضعافهما على نح ٍو
ال يكونان معه أملين وخيارين ،وبالتالي حليفن للمعارضة
إياها.
ثالثتها ،تشجيع األطراف السورية المتصارعة سياسيا ً
وغير المتحالفة مع «إسرائيل» أو المتواطئة معها على الحوار
مع الحكومة السورية برعاية األمم المتحدة أو روسيا بغية
التوصل إلى إطار اتفاق يصار إلى تكريسه رسميا ً باتفاق بين
األطراف السورية نفسها دونما تدخل طرف خارجي أو عبر
األمم المتحدة في مؤتمر جنيف -3بحضور ومشاركة الدول
الخمس الكبرى زائدة ألمانيا إضافة إلى مصر والسعودية
وإيران وتركيا.
رابعتها ،المبادرة دونما إبطاء إلى إنشاء وكالة أممية إلغاثة
وإع��ادة توضيع وتأهيل النازحين السوريين والعراقيين
واللبنانيين المتضررين جراء الحروب اإلرهابية على بالدهم.
خامستها ،إط�لاق «م��ش��روع م��ارش��ال اممي» (برنامج
إنمائي شامل) إلعادة إعمار وتنمية ما دمرته الحروب في
سورية والعراق ولبنان بتمويل من الدول الخمس الكبرى
زائدة ألمانيا إضافة إلى دول النفط العربية.
ما نطرحه ليس مجرد طموحات بل موجبات مستحقة
األداء.

د .عصام نعمان

�أوباما خائف ( ...تتمة �ص)1
إلى ذل��ك ،فإن ثمة من يقطع بأن محاصرة التكفيريين
وسقوط مشروعهم القاضي بإيجاد «مناطق عازلة أو آمنة»
في الشمال السوري كما في جنوبه ،باتت حاجة دولية ملحة
وليست انعكاسا ً واقعيا ً فقط لمعادلة موازين القوى المتحولة
سريعا ً على األرض السورية لمصلحة ترسخ حقيقة سالمة
إدارة األسد وبقائه على رأس السلطة في عاصمة األمويين،
األمر الذي يجعل انعقاد أية تسوية سياسية للملف السوري
ره��ن إرادة ال��روس واإليرانيين وتوقيتهم وقراءتهم أو ال
مؤتمرات وال تسويات وال هم يحزنون.
على خلفية كهذه ،يقال إن احتمال ظهور موجة اغتياالت
وربما س��ي��ارات مفخخة جديدة ضد س��ف��ارات أجنبية او
مؤسسات تابعة لمصالح دول كبرى أو صغرى على األرض
اللبنانية ،قد يلجأ إليها الجناح السعودي المتشدد بسبب
تخبطه وذلك لتحقيق مآرب عدة بحجر واحد ،أبرزها نقل كرة
النار السورية إلى الملعب اللبناني إلنقاذ ما يمكن إنقاذه من
عمالئه الصغار ...فبينما يسعى أوباما إلى التخلص شيئا ً
فشيئا ً من مرحلة الغرق في المستنقع السوري استعدادا ً
للتموضع على عقبيه من منطقة غرب آسيا إلى شرقها األدنى
لمواجهة التنين الصيني وتنظيم صراعات النفوذ مع القوة
الروسية الصاعدة ،يسعى الجناح السعودي من خالل
أدواته الصغيرة في بالد الشام ومنها لبنان إلى التشويش
على مخطط إدارة أوباما اآلنف الذكر.
وعليه ،يعتقد مراقبون متابعون جيدا ً لما يجري على
األرض وفي الميدان السوري ـ اللبناني ،أن ثمة مياها ً ودماء
كثيرة ستجرى وستسيل هناك من اآلن إلى حين حلول موعد
مؤتمر دولي جديد سواء باسم موسكو  1أو أي اسم آخر على
خلفية ما يجري من كواليس ما بعد مسقط  6وتفاهمات
قابوس  -أوباما...
في هذه األثناء ،ثمة من يتساءل بجدية إذا ما كانت القيادة
اإليرانية العليا ستسمح أصالً بالتوقيع على توافق جديد مع
الغرب! وإذا ما كان سيطبق أصالً اتفاق جنيف األول! ال سيما
بحسب القراءة األميركية التي تريد إخضاع المارد اإليراني
الصاعد وتطمين الكيان الصهيوني ،أو أن اإليرانيين الذين
قيل إنهم ينظرون اليه بمثابة «استراحة محارب» لن يسمحوا
ألحد ان يستخدمه في معركة «كسر عظم» سيلجأون فيها إلى
تكتيكات جديدة في المفاوضات ،مستفيدين من تحوالت
الميدان السوري ـ العراقي بما يفضي لإلطاحة بالتحالف
السعودي ـ «اإلسرائيلي» الضاغط على إدارة أوباما ليصبح
التوافق األميركي ـ اإليراني مستمرا ً بقوة استمرارية رغبة
«استراحة المحارب» اإليرانية ـ األميركية المشتركة إلى حين
تبين الخيط األبيض من الخيط األسود في بالد الشام.
وبينما السجال ح��اد في الساحة اإليرانية ح��ول مدى
نجاعة هذا التوافق وقدرته على تحطيم جدار انعدام الثقة
العالي جدا ً بين البلدين وبالتالي مدى قوته على الصمود
بوجه العواصف المحلية أو اإلقليمية أو الدولية التي
تختزنها تحوالت جيوبوليتيك المحور اإليراني ـ السوري
ـ العراقي ،فإن ثمة من يؤكد حاجة إدارة أوباما الملحة له
أي التوافق األميركي ـ اإليراني حول النووي ،من أجل تنظيم
تقاسم النفوذ األميركي ـ الروسي على ضفاف المتوسط .هذا
المتوسط وتحديدا ً شرقه الذي يشهد تحوال ً جيواستراتيجيا ً
كبيرا ً يقلق األميركيين بقوة ليجعلهم بين أمرين أحالهما مر.
فإما أن يقبلوا بإيران بمثابة القوة الخليجية العظمى الوحيدة
الناظمة لمستقبل أمن الخليج زائ��د كونها قوة متوسطية
مطلقة العنان من خالل التحامها بالجيوبوليتيك السوري ـ
اللبناني ،وقوة مطلة على البحر األحمر من خالل حضورها
المتنامي في باب المندب ،أو أن ُتك ّبل بتوافقات جديدة،
األمر الذي يجعل القوة الروسية الدولية الصاعدة شريكة
استراتيجية لإليرانيين في الجغرافيا السياسية اآلنفة الذكر،

وهو أمر ليس أفضل حاال ً من األول لألميركيين ،ولكنه قد يح ّد
بعض الشيء من اندفاع جبهة المقاومة المتصاعدة للنفوذ
األميركي بقيادة طهران من خالل قوة دولية كابحة حتى لو
كانت غريمة لواشنطن ،إال انها تقبل في الحد األدنى من اللعب
تحت سقف «المتعارف عليه» من قواعد التعامل الدولي أال
وهي موسكو.
وحدها الرياض تبدو أنها مصرة على البقاء في الماضي
الوهابي القاحل والشديد الجفاف رافضة قراءة التحوالت
الجيوسياسية والجيو استراتيجية المتسارعة التي لن
ترحم من ال يقرأ جيدا ً ما يحصل بالفعل في الميدان في أكثر
من عاصمة عربية وإسالمية ،وآخرها التحوالت الطوفانية
العاصفة في اليمن وتداعياتها المترقبة قريبا ً جدا ً في مجمل
الجزيرة العربية ،وتلك األخرى بالقوة التي تختزنها األرض
العربية واإلسالمية ،والتي صحيح أنها لم تتبلور أو تتمظهر
بعد لكنها تنذر بمفاجآت كبيرة أول غيثها أنبار العراق واآلتي
أخطر!
كثيرون من المعلقين أو المحللين أو المراقبين التقليديين
قد ال يقبلون بهذه ال��ق��راءة ويعتبرونها متفائلة ووردي��ة
ورغائبية أكثر مما هي واقعية ،لكنهم سيتفاجأون قريبا ً عندما
تحين ساعة انفجار المفاجآت كم كانوا قصيري النظر ألنهم
لم يقرأوا بعناية السبب الذي يجعل من «الشيطان األكبر»
يضطر إلى لجم رأس «محور الشر» كما يصف محور المقاومة
والممانعة بتوافقات من نوع «موسكو »1وأن يسلم باألسد
السوري ضامنا ً لوقف تدهور إمبراطوريته في المتوسط
ومنع وصولها إلى الحضيض بضمانة روسية عبر التوافق
الجديد المرتقب وأن يقبل بالتخلي عن أهم حليف إقليمي
تاريخي له على امتداد أكثر من نصف قرن من الزمان أي
مملكة آل سعود بعد أن أثبتت أنها قائمة على رمال متحركة
ال أكثر ،وانه لم يبق لـ»الشيطان األكبر» األميركي إال التوسل
لعدويه اللدودين أي اإليراني والسوري للقبول بـ»استراحة
محارب» ال لشيء إال لتأخير غرق أرخص سفينة أميركية
في مياه المتوسط العاصفة أي «إسرائيل» كما يصفها جو
بايدن.
نعم ،أميركا ال ت��زال قوية وتملك م��ن أسلحة الدمار
الشامل الكثير مما لو استعمل قادر على تدمير ترسانة هذا
البلد اآلسيوي الدفاعية أو ذاك كما يوصفها ويقرأها بعض
المرعوبين ،لكن هذا المتابع المرعوب لم يفقه بعد كيف يمكن
لقائد بعيد النظر ثاقب الرؤية مثل اإلمام السيد علي خامنئي
أو قائد ميداني شجاع آخر مثل سماحة السيد حسن نصر الله
أو قائد جيوش عربية مرئية وأخرى غير مرئية مثل الرئيس
بشار حافظ األسد ،أن يجعلوا هذا المارد الدولي المدجج بكل
تلك الترسانة يقف حائرا ً عاجزا ً مقهورا ً خائفا ً يترقب عند
بوابات دمشق في الثالث من أيلول المنصرم ،وأن تتحول
كل قدراته العسكرية إلى مجرد خردة حديد ،فقط ألنه فقد
إرادة القتال والقدرة على اتخاذ قرار الحرب على ذلك المشهد
الدمشقي الشهير ال��ذي يبدو أن��ه ال ت��زال ترعبه مفاجآت
قادته مذ رآهم وهم يمشون واثقي الخطى في قصر الشعب
السوري...
فهل بقي في العائلة السعودية الحاكمة من معتبر بعيد
النظر يقرأ ما بين أسطر المشهد اإلقليمي والدولي قبل أن
تدخل عليه المفاجآت التي لطالما أخبر عنها سيد المقاومة
إلى داخ��ل أس��وار قصره لتطيح بما تبقى من مملكة رماله
المتحركة وتدون آخر خيبات بيت الدرعية؟!
رسالة البغدادي الداعشية األخيرة المطالبة بنقل معركة
الخراب والتوحش األميركي ـ «اإلسرائيلي» إلى أرض الحجاز
لضرب «رأس األفعى» على حد قوله قد تكون جرس اإلنذار
األخير قبل أن يطيح بهذا الرأس أهل الداخل المظلومون...

محمد صادق الحسيني

