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عملية �أمنية عراقية ال�ستعادة «البغدادي» غرب الأنبار
وتدمير �أوكار لـ«داع�ش» في تكريت
واصلت القوات العراقية عملياتها
في محافظات ومناطق عدة موقعة
ال��م��زي��د م��ن ال��خ��س��ائ��ر ف��ي صفوف
إرهابيي تنظيم «داعش».
ونقلت شبكة اإلع�ل�ام العراقي
عن مصدر أمني في محافظة صالح
الدين قوله اليوم إنه «وبعد الحصول
على معلومات استخباراتية دقيقة
د ّمرت مدفعية الجيش العراقي ثالثة
مبانٍ لعصابات داع��ش اإلرهابية
ك��ان��ت تتخدها م��ق � ّرات لها جنوب
شرق تكريت» مضيفا ً إنه تم خالل
االس��ت��ه��داف «ح���رق أرب���ع س��ي��ارات
وقتل عدد من اإلرهابيين».
كما قال قائد شرطة صالح الدين
اللواء الركن حمد النامس إن «القوات
األمنية بمساندة الحشد الشعبي
وأبناء العشائر ن ّفذت عملية أمنية
ض ّد عصابات داع��ش اإلرهابية في
منطقة البو طعمة ب��أط��راف قضاء
بيجي أدّت إلى مقتل  11إرهابياً.
م��ن جهة ثانية واص��ل��ت القوات
األم��ن��ي��ة عملياتها لتطهير ناحية
البغدادي بمحافظة األنبار من فلول
اإلرهابيين.
وكشف مسؤول مقاتلي عشيرة
الجغايفة خضر الجغيفي أن القوات
األمنية وأب��ن��اء العشائر والحشد
الشعبي قتلوا  40إره��اب��ي �ا ً خالل
عملية البغدادي العسكرية التي ما
زالت متواصلة.
وأوض���ح الجغيفي أن «عملية
تحرير كامل الحدود اإلدارية لناحية
البغدادي ما تزال متواصلة» مؤكدا ً

مدارات

قطر و«الجزيرة»
ناديا شحادة

أن عددا ً من اإلرهابيين ف ّروا باتجاه
قضاء هيت هربا ً من مواجهة القوات
األمنية .وكانت قوات عراقية مشتركة
تم ّكنت من تطهير منطقة القصر في

ضواحي ناحية البغدادي بمحافظة
األن���ب���ار م���ن ع��ص��اب��ات «داع����ش»
اإلرهابية موقعة في صفوفهم خسائر
فادحة .وفي سياق متصل قال قائد

عمليات سامراء اللواء الركن عماد
الزهيري إن «ق��وة أمنية من قيادة
عمليات سامراء وبمساندة متط ّوعي
ال��ح��ش��د ال��ش��ع��ب��ي ص���دّت هجوما ً

لإلرهابيين على منطقتي سور شناو
ونهر الرصاصي شمال سامراء ما
أسفر عن مقتل  15إرهابيا ً بينهم 3
انتحاريين».

�سيناريو ا�سترجاع المو�صل بين اللغز واللغم
مع الساعات األخيرة لقمة مكافحة اإلرهاب التي أنهت أعمالها
في واشنطن الخميس الماضيُ ،س ّربت معلومات رسمية حول
اقتراب الهجوم الموعود الستعادة مدينة الموصل من «داعش».
وجاء فيها أن العملية «الكبيرة» سيشارك فيها حوالى  20ألفا ً من
القوات العراقية ،إضافة إلى قوات البيشمركة ،مع مساندة خبراء
أميركيين وقصف جوي.
استوقف الخبر المراقبين بتوقيته وتفاصيله .كانت التقديرات
تتحدث عن الحاجة لحوالى  80ألف جندي إلنجاز هذه المهمة.
فجأة صار العدد  20أو  25ألفاً .ثم كانت التوقعات األولية بأن
القوات العراقية لن تكون جاهزة للقيام بهذه العملية قبل أواخر
الربيع المقبل .ثم صدرت تلميحات تفيد بأن الجاهزية مؤجلة في

ضوء التعثر الذي يرافق إعداد هذه القوات وربما استغرقت حتى
نهاية السنة.
وثمة من شكك بإمكان تحقيقها طالما بقي الشرخ الطائفي من غير
معالجة سياسية حاسمة .كما كان تردد بأن مثل هذه العملية أو أي
هجوم مضاد القتالع «داعش» من مواقعها ،بحاجة إلى عدد أكبر من
الخبراء العسكريين األميركيين كما إلى قيامهم بدور ميداني فعّ ال،
من دون أن يكون بالضرورة قتاليا ً مباشراً.
كل هذه الشروط غابت .وكأن في األمر عجلة .أو كأن التحضير
العسكري قد عثر على بديل منه .وف��ي ه��ذا الخصوص تشير
معلومات تتردد أخيرا ً عن الدور المتزايد الذي تلعبه قوات «ميليشيا
بدر» إلى جانب القوات العراقية.

وثمة من يتحدث عن قوات من فيلق القدس اإليراني تقوم بمهمات
معينة في العراق .وكثيرا ً ما يقال في واشنطن بأن اإلدارة ليست
فقط صامتة على هذا األمر الواقع على األرض في العراق ،بل ثمة
من يقول بأن في األمر تنسيقا ً ولو من بعيد بين الجانبين.
الستعادة الموصل ،تقوم هذه الجهات مع الجيش العراقي
بدور القوة البرية .سيناريو أثار أسئلة ومحاذير في واشنطن .ماذا
بعد الموصل لو تحررت بهذه الصورة؟» كيف يمكن حكم العراق
وإقناع الس ّنة بالمشاركة؟ ثم هناك اسئلة أخرى مطروحة .منها:
ماذا يريد البيت األبيض بالضبط ،تحقيق انتصار على «داعش»
في العراق أم على هذا التنظيم ككل في الساحتين العراقية
والسورية؟

قطر ال��دول��ة صغيرة الحجم التي ال يتجاوز
ع��دد سكانها المليوني نسمة أصبحت صانعة
رأي وحدث في المنطقة بفضل قناة «الجزيرة»
واس� �ت� �م ��دت ال� ��دول� ��ة ق��وت �ه��ا م ��ن ه� ��ذا ال �ج �ه��از
اإلع�لام��ي ،وك��ان م��ن المفترض أن ت�خ��دم هذه
الدولة مصالح العرب ولكن الذي حدث أن قطر
عبر بوقها اإلع�لام��ي أصبحت راع�ي��ة وصانعة
ل�لإره��اب ف��ي المنطقة العربية .ق�ن��اة الجزيرة
بدأت كنافذة إعالمية لإلرهاب منذ ظهور القاعدة
في أفغانستان حيث كانت هي القناة الوحيدة
ال�ت��ي تنقل ن�ش��اط��ات ال�ق��اع��دة وحليفتها حركة
طالبان نقالً حيا ً على الهواء مباشر من كابول،
وبذلك تكون الجزيرة نافذة إعالمية للتنظيمات
اإلرهابية وتعمل على تحقيق أه��داف السياسة
الخارجية للحكومة القطرية باستخدام نوافذها
اإلعالمية لتفتيت الرأي العام واث��ارة الفتن بين
الشعوب ،وأصبح ذلك واضحا ً ومكشوفا ً أثناء
ما يسمى بـ»الربيع العربي» .
وس�ع��ت قطر إل��ى ق�ب��ول التغيير ف��ي الشرق
األوسط وشمال أفريقيا وعملت على دعم الدول
ال �ت��ي ت�م��ر ب�م��راح��ل ان�ت�ق��ال�ي��ة ،ورأى الالعبون
اإلقليميون أن قطر تتمادى بدعمها للحركات
اإلسالمية في المنطقة التي يرتبط استقرارها
السياسي ب��اإلخ��وان المسلمين ،أي��دت القيادة
ال�ق�ط��ري��ة ق��وى سياسية إس�لام�ي��ة ص��اع��دة في
ال�ب�ل��دان ال�ت��ي تمر ف��ي م��راح��ل انتقالية وق��ادت
ال ��ردود اإلقليمية تجاه االض�ط��راب��ات ف��ي ليبيا
وس��وري��ة تحت شعار البحث عن حلول عربية
للمشاكل العربية.
ق�ط��ر ال �ت��ي ت��رب�ط�ه��ا ع�لاق��ة وث�ي�ق��ة ب��اإلخ��وان
المسلمين عملت على دعمهم بالمال والسالح
في الدول العربية التي شهدت نزاعات ،ولعبت
دورا ً حيويا ً ف��ي األش�ه��ر األول��ى الصاخبة من
«ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي» ،وذل��ك عبر بوقها اإلعالمي
الذي تصاعد ظهوره على الساحة اإلعالمية في
المنطقة.
بداية ال��دور القطري كانت مع إط�لاق «ثورة
الياسمين» في تونس ،فبعد فوز حركة النهضة
اإلخوانية في أول انتخابات أجريت بعد «الثورة»
عملت الدوحة على توطيد عالقاتها مع جماعات
اإلس�ل�ام السياسي وم��د ي��ده��ا لحركة النهضة
من خالل دعمها ماليا ً وسياسا ً وإعالمياً ،وبعد
خسارة النهضة وفوز نداء تونس في االنتخابات

حما�س :لن ن�صمت على �أي �ضربة م�صرية محتملة �ضد غزة
قال القيادي في حركة «حماس»
صالح البردويل أمس إن الحركة
«ل���ن ت��ص��م��ت» ع��ل��ى أي ه��ج��وم
مصري محتمل ض��د غ��زة متهما ً
ب��ع��ض اإلع�لام��ي��ي��ن المصريين
ب��ت��ه��ي��ئ��ة ال�����رأي ال���ع���ام لتقبل
ذلك.
وق����ال ال��ب��ردوي��ل خ�ل�ال ل��ق��اء
م��ع ال��ص��ح��اف��ي��ي��ن ف��ي غ���زة «ل��ن
نصمت على أي اع��ت��داء مصري
أو غ��ي��ره وس��ن��داف��ع ع��ن أنفسنا
لكننا ل��ن ن��ع��ت��دي ع��ل��ى أح���د».
وأض���اف ال��ب��ردوي��ل إن «الهجوم
اإلع�لام��ي المستمر ال���ذي يشنه
بعض اإلعالميين المصريين ضد

قطاع غ��زة والشعب الفلسطيني
والمقاومة ،مبني على افتراءات ال
عالقة لها بالواقع في شيء».
وتابع أنه «لم يعتقل فلسطيني
واحد متهم بتهديد أمن مصر على
اإلط�لاق ،ولذلك فإن ما يجري في
بعض وس��ائ��ل اإلع�ل�ام المصرية
ليس إال محاولة إلع��داد الشعب
المصري لتقبل ضربة عسكرية
ضد غزة ،ال سيما أن استطالعات
الرأي أخيرا ً أشارت إلى أن ما يفوق
 95في المئة من الشعب المصري
يؤيد حماس ويرفض توجيه أي
ضربة عسكرية لقطاع غزة» ،على
حد تعبيره.

من جهة أخرى ،شكك البردويل
ب��ج��دي��ة ال��ت��ه��دي��د ال���ذي أطلقته
ال��س��ل��ط��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ب��وق��ف
التنسيق األمني مع «إسرائيل»
إذا اس��ت��م��رت ف���ي وق���ف أم���وال
ال��ض��رائ��ب المستحقة للسلطة،
واع��ت��ب��ر ذل���ك م��ج��رد ت��ه��دي��دات
لالستهالك اإلعالمي والسياسي
ليس إال.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية
محمود عباس ه��دد األح��د بوقف
التنسيق األمني مع «إسرائيل»
إذا استمرت في احتجاز ماليين
ال���دوالرات من ع��ائ��دات الضرائب
الفلسطينية.

�أردوغان تلقى �صفعتين خالل هذه الفترة:
ا�ستعادة كوباني و�إحكام الطوق
على الم�سلحين في ريف حلب
توفيق المحمود
بعد التقدم الكبير الذي حققه الجيش السوري في
ريف حلب الشمالي ،وسيطرته على قرى استراتيجية
تمكن خاللها من تعزيز الطوق في محيط المدينة
وع��زل مسلحي الريف الممتد نحو الحدود التركية
ع��ن مسلحي ال�م��دي�ن��ة ،ع��اد م��ن ج��دي��د إل��ى الساحة
الحديث عن تدريب المسلحين السوريين في تركيا،
فقد أعلنت وزارة ال��دف��اع األميركية ف��ي الـ 18من
شباط أن الواليات المتحدة حددت  1200مقاتل ممن
أسمتهم «المعارضة السورية» لمشاركة محتملة
في برنامج يقوده الجيش األميركي للمساعدة في
تدريبهم وتسليحهم لقتال «داعش» وكان البنتاغون
قد أعلن في كانون الثاني الماضي أنه سيرسل أكثر
من  400جندي أميركي لتدريب هؤالء المسلحين.
فبعد إع�لان الرياض وأنقرة وال��دوح��ة موافقتها
وج��اه��زي �ت �ه��ا إلن� �ش ��اء م �ع �س �ك��رات ت ��دري ��ب ه ��ؤالء
المسلحين وتوفير أماكن للقوات األميركية بحجة
حماية أنفسهم م��ن تنظيم «داع ��ش» وع��دم تمدده،
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو
أن الخطة األميركية ـ التركية لتدريب المسلحين
ستنطلق في مطلع آذار المقبل ويأتي هذا بعد تأكيد
أميركا الخميس الماضي أنها وقعت اتفاقا ً مع أنقرة
ل�ت��دري��ب وتجهيز مقاتلي م��ا أس�م�ت��ه «المعارضة
السورية المعتدلة».
كل هذا يأتي بعد ضربتين قاصمتين تعرض لهما
أردوغ���ان .الضربة األول ��ى ،عندما ت��م تحرير عين
ال�ع��رب (ك��وب��ان��ي) م��ن أي��دي «داع ��ش» بعدما تحدث
أردوغان في خطاباته عن قرب سقوطها بيد التنظيم
اإلرهابي الذي يدعمه ويموله عسكريا ً ولوجستياً،
فلم لم يقتصر إنجاز المقاتلين األكراد الذين تصفهم
أنقرة باإلرهابيين على تحرير المدينة ،بل تعداه إلى
تحرير عشرات القرى المحيطة بها.
أما الضربة الثانية ،فجاءت من الجيش السوري

حين أع��اد السيطرة على العديد من القرى المهمة
استراتيجيا ً ف��ي ش�م��ال ح�ل��ب ،وإح �ك��ام المزيد من
ال �ط��وق ع�ل��ى المسلحين داخ ��ل ال�م��دي�ن��ة وبالتالي
ينتهي الحلم األردوغاني بالسيطرة على حلب التي
كان يراهن عليها على أن تكون مفتاح سيطرته على
سورية.
وف��ي ردود ال�ف�ع��ل ،ع��ن ه��ذا اإلع�ل�ان األميركي
ـ ال�ت��رك��ي ب��دء ت��دري��ب المسلحين ،وص�ف��ت وزارة
الخارجية الروسية هذا االتفاق بأنه يشكل استمرارا ً
للمسار السابق في سورية بدعم أولئك الذين يرغبون
في الحصول على أهدافهم بالقوة وأن الهدف المعلن
عن قيام المقاتلين المعتدلين بمحاربة تنظيم «داعش»
اإلرهابي مشكوك فيه ،ويتضح أنه بعد كل شيء ال
يزال كالسابق يجرى تجاهل الجيش السوري الذي
يعتبر القوة الحقيقية في مواجهة اإلرهابيين.
وضعت األزم ��ة ال�س��وري��ة ال�ع�لاق��ات األميركية
 التركية تحت ضغط هائل ،وه��و توتر ناتج مناألول��وي��ات المختلفة لدى الدولتين ،لطالما أرادت
أنقرة إسقاط الرئيس السوري بشار األسد باعتباره
خطرا ً محدقا ً عند حدودها على حد وصفها ،بينما
ح�دّدت واشنطن أهدافها بمحاربة تنظيم «داعش»
وتخشى تركيا أن تتبنى الواليات المتحدة هدفها
فته ّمش بذلك هدفها الرئيسي الخاص فعلى رغم
هذا التفاوت البسيط بين الرؤية األميركية والتركية
في األولويات لجهة األزمة السورية ،فهي الحليف
األول لواشنطن ،فهل ستفهم مصر هذه الرسالة
للخروج من هذا الحلف واالنضمام إلى حلف إيران
التي طالما رحبت ب��ذل��ك؟ ف��ال��ذي قاله نائب وزير
الخارجية اإليراني أمير حسين عبد اللهيان الذي
مثل الرئيس اإلي��ران��ي ف��ي حفل تنصيب الرئيس
ال�م�ص��ري ال�ج��دي��د عبد ال�ف�ت��اح السيسي ،أن أمن
مصر وإي��ران واحد ،وأن هناك تقاربا ً في وجهات
النظر بشأن سورية تبقى األجوبة مرهونة باأليام
المقبلة.

التشريعة ال�ت��ي أج��ري��ت ف��ي  26تشرين األول
 ،2014ويرى المراقبون أن الدوحة التي كانت
ت��أم��ل ع�لاق��ات ج��دي��دة م��ع ت��ون��س خ�ل�ال حكم
النهضة وتوظيف ه��ذه الحركة ك��ورق��ة جديدة
في صراعها مع التحالف المصري -السعودي
المناهض لإلسالميين في المنطقة ،ولكن أحالم
قطر بإيجاد موطئ قدم لها في المغرب العربي
تالشت مع خسارة النهضة للحكم في تونس.
ويؤكد المتابعون أنه لم تكن الجزيرة سببا ً
للتوتر في العالقات بين قطر وتونس فحسب،
بل كانت سببا ً للمشاكل بين قطر وكل األنظمة
ال �ع��رب �ي��ة األخ� ��رى وع �م �ل��ت ع �ل��ى ت�ع�ب�ئ��ة الدعم
العربي لمصلحة التدخل ال��دول��ي ف��ي ليبيا في
آذار .2011
وال أحد ينكر الدور الذي لعبته قطر في ثورة
مصر ضد نظام حسني مبارك التي اندلعت في
 25كانون الثاني  ،2011ويرى المتابعون أن ما
قمت به الدوحة لمصالحها السياسية وبسبب
الجفاء والتنافر الذي كان بين قطر ونظام مبارك،
وعملت على دعم الرئيس المصري السابق محمد
مرسي الذي ينتمي لجماعة اإلخوان المسلمين،
وتدهورت عالقتها مع مصر بعد إعالن الجيش
المصري عزله ف��ي ث��ورة  30تموز  2013إثر
احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه .
وعملت قطر على إثارة وتعزيز الفوضى في
س��وري��ة ودع��م اإلرهابيين بالمال وف��ق تقرير
لصحيفة «وول ستريت جورنال» التي كشفت
أن وزارة ال �خ��زان��ة األم �ي��رك �ي��ة أرس �ل��ت مبالغ
كبيرة م��ن ت�م��والت خ��اص��ة بمؤسسات خيرية
في قطر لدعم المتطرفين في العراق وسورية،
ونقلت الصحيفة ع��ن ديفيد كوهين المسؤول
ال� �ب ��ارز ب��وح��دة م�ك��اف�ح��ة اإلره � ��اب ف��ي وزارة
الخزانة األميركية أن الواليات المتحدة أعربت
عن مخاوفها بشأن سياسات قطر في األشهر
األخيرة.
ويرى المتابعون أن تنامي الدور القطري في
سورية لم يرق أبدا ً للواليات المتحدة على رغم
أن قطر تحاول االدع��اء بأنها تسخر الجماعات
اإلس�لام �ي��ة ال �م �ت �ش��ددرة ل �ل��إرادة األميركية،
فالرئيس األميركي ب��اراك أوباما وجه أكثر من
رسالة ألمير قطر حمد بن خليفة حذره من دعم
جماعات دينية متطرفة تابعة لتنظيم القاعدة في
سورية.

تقرير �إخباري
دي مي�ستورا في عنق الزجاجة
فاديا مطر

الأحمر وا�ستخبارات ال�سعودية
في عدن لدعم هادي
وصل الجنرال الهارب علي محسن األحمر مع عدد من المسؤولين السعوديين
إلى مدينة عدن اليمنية لتحريض الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي على
تحريك جبهة ضد الشمال.
ونقلت وكالة أنباء «يقين» اليمنية أن األحمر وصل إلى عدن على متن طائرة
خاصة يرافقه عدد من عناصر االستخبارات والقادة العسكريين السعوديين.
وقالت الوكالة إن السعودية تسعى إلى قيادة حرب في محافظات اليمن الجنوبية
ضد محافظات الشمال وحركة أنصار الله بدعم أميركي مباشر.
وكانت أنباء ترددت عن وصول قادة من بعض دول مجلس التعاون في الخليج
الفارسي إلى عدن للضغط على الرئيس هادي للعدول عن استقالته ودفعه إلعالن
صنعاء عاصمة محتلة .من جهة أخرى ،أغلقت مصر سفارتها في العاصمة اليمنية
صنعاء وسحبت طاقم العاملين فيها بسبب «تردي الوضع األمني» ،وفقا ً لما ذكرته
وسائل إعالم حكومية مصرية.
وقالت وكالة أنباء الشرق األوسط الرسمية في مصر ،إن البعثة الدبلوماسية
المصرية في صنعاء برئاسة السفير يوسف الشرقاوي عادت إلى القاهرة االثنين.
وأغلقت السعودية والواليات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا
واإلمارات وإسبانيا واليابان وتركيا سفاراتها في صنعاء بعد هذه التطورات.

الحكومة الليبية تق ّرر
طرد ال�شركات التركية كلها
«االستثمارات التركية خارج األراضي الليبية» ...هكذا قررت حكومة عبد الله
الثني المعترف بها دولياً .بعد استبعاد جميع الشركات التركية من المشاريع
الليبية كا ّفة مع إعادة النظر في جميع التعاقدات مع الشركات األجنبية.
وال يخلو القرار االقتصادي من الروح السياسية ،فتركيا م ّتهمة من قبل الحكومة
الليبية بالتدخل في الشأن الليبي الداخلي ،من خالل دعمها الجماعات المسلحة
الموالية للمؤتمر المنتهية واليته في طرابلس وتحديدا ً قوات «فجر ليبيا».
تركيا التي تستثمر نحو أحد عشر مليار يورو في ليبيا عبر نحو مائتي مشروع
للبناء هدّدت وفق مصادر دبلوماسية باللجوء إلى القضاء الدولي وحتى تعطيل
إعادة األموال الليبية المج ّمدة في الخارج.
على الصعيد السياسي الداخلي ،ي ّتجه مجلس النواب الليبي الذي يتخذ من
طبرق مقرا ً له إلى وقف الحوار الليبي واالمتناع عن الذهاب لجولته المقبلة في
المغرب .وقال الناطق الرسمي باسم المجلس« :إن المجلس قد يعلن وقف الحوار
نهائيا ً بعد التفجيرات اإلرهابية التي طالت عشرات المدنيين في مدينة القبة ،شرق
البالد».
أعضاء في المجلس ترجموا القرار المرتقب على صفحاتهم الرسمية على مواقع
التواصل االجتماعي ،أن ال حوار مع القتلة مفضلين دعم الجيش في حربه ضدّهم.
حوار األفرقاء الذي ال تبدو عليه عالمات النجاح تف ّوق عليه حوار بلدة األصابعة
غرباً ،فبرعاية أعيان المدينتين ت ّم إق��رار وقف االقتتال بين مصراتة والزنتان
المستمر منذ آب الماضي مع إطالق ما تبقى من المحتجزين من الطرفين.
ورحبت بأي جهد للمصالحة
قوات «فجر ليبيا» في بيان لها ،باركت المصالحة ّ
بينها وبين خصومها شرقاً.

ليس غ��ري�ب�اً ،أن ت��أت��ي تصريحات الرئيس
التركي رج��ب طيب أوردغ ��ان األخ �ي��رة ،حول
دور ت��رك �ي��ا وم��وق �ف �ه��ا م ��ن ق �ض �ي��ة م ��ا يدعى
ب �م �ح��ارب��ة « داع � ��ش» ف ��ي ال �م �ن �ط �ق��ة ،ورف �ع��ت
المعارضة في اللقاء مع دي ميستورا ،الباحث
عن اختراق ديبلوماسي ،سقف مطالبها للقبول
بتجميد القتال .ورفض ممثلو الفصائل لقاءات
منفصلة مع الوسيط الدولي.
تمسك المبعوث األممي إلى سورية ستيفان
ّ
دي ميستورا ،بخطته لتجميد القتال في حلب،
معتبرا ً أن «ما يحصل في حلب نموذج صغير
ووجه دي ميستورا
عما يحصل في كل البالد»
ّ
مقترحا ً «وق��ف المعارك باألسلحة الثقيلة في
حلب ،ألن علينا أن نعطي إشارة لخفض مستوى
العنف وزي ��ادة نقل ال�م�س��اع��دات اإلنسانية».
م��وض�ح�ا ً أن��ه «ي��واص��ل م�ف��اوض��ات مكثفة مع
حكومة دمشق والمعارضة للتوصل إلى ذلك»،
مشيرا ً إلى أن انعدام الثقة «بين الجانبين حال
حتى اآلن دون التوصل إلى اتفاق» .وأوضح:
«ال أحد يريد اتخاذ الخطوة األولى».
ل �ك��ن ال�م�ي�ل�ي�ش�ي��ات ال�م�س�ل�ح��ة ف ��ي المدينة
رف �ض��ت حينها االق��ت��راح ع�ل��ى ع�ك��س موافقة
الدّولة السورية على القيام بذلك.
دي ميستورا أك��د حينها أن��ه «ال يملك خطة
س�لام إنما خطة تحرك» للتخفيف من معاناة
الشعب ،بعد حوالى  4سنوات من األزم��ة في
سورية.
ما تواجهه المعارضة السورية اليوم حصيلة
تراكم جملة مقدمات ،أدّت بتفاعالتها الداخلية،
واألخرى الخارجية وتمظهراتها البنيوية ،إلى
وضعية ال ُتحسد عليها .والعامل األهم افتقار
المعارضة إلى أحزاب قوية كان من المفروض
أن ترسم الخط السياسي.
الواليات المتحدة واالتحاد األوروب��ي ،وهو
عمليا ً  -حتى لحظة كتابة الورقة  -ال يريد أن
ي�ق�دّم س��وى ال��دع��م الكالمي للشعب السوري
م �ص �ح��وب �ا ً ب �ح��د أدن� ��ى م��ن ال��دع��م السياسي
وال�م��ال��ي م��ع رف��ض أي خ�ي��ار عسكري تقوده
واشنطن أو حلف شمال األطلسي أو أي خيار
قد يرتبط بالخيار العسكري بشكل مباشر أو
غير مباشر.
ه �ن��ا ت��وص �ل��ت ت��رك �ي��ا وال ��والي ��ات المتحدة
األميركية التفاق يتضمن ثالث قضايا ،وعلى
رأسها «تقاسم المعلومات االستخباراتية بين
البلدين على الحدود مع سورية ج��راء انتقال
مقاتلي تنظيم ما يعرف بـ»داعش» إلى سورية
من الغرب عبر تركيا».
إنّ الترجمة الحقيقية لمثل ه��ذه االتفاقات
تعني إفشال مهمة ستيفان دي ميستورا قبل
أن ت �ب��دأ ،وع �ل��ى ال ��والي ��ات ال�م�ت�ح��دة وفرنسا
وب��ري�ط��ان�ي��ا وغ �ي��ره��ا أن ت�خ�ج��ل م��ن الموافقة
على خطة المبعوث الخاص لألمم المتحدة دي

ميستورا إلعادة األمن واالستقرار إلى سورية،
بينما ه��ي ت�ل�ت� ّ
�ف ع�ل��ى ه��ذه ال�خ�ط��ة ع�م�ل�ي�ا ً في
وضح النهار من خالل قرار تدريب اإلرهابيين
ب��ال�ت�ع��اون م��ع ت��رك�ي��ا وغ�ي��ره��ا لتوظيف مزيد
م��ن القتلة وإرس��ال�ه��م إل��ى س��وري��ة لقتل خطة
األم��م المتحدة .إنّ ه��ذا القرار هو حكم مسبق
من قبل ه��ذه ال��دول على فشل مهمة المبعوث
الخاص التي دعمتها سورية وستبذل ك ّل جهد
بغية إنجاحها .إنّ الهدف الحقيقي لهذا االتفاق
وغ�ي��ره م��ن االت�ف��اق��ات ال�ت��ي ستوقع مستقبالً
يعني إعطاء دفعة جديدة لإلرهابيين الختبار
ص�م��ود س��وري��ة وإط��ال��ة أم��د األزم ��ة فيها ،كما
يعني قرارا ً باستنزاف سورية وغيرها إلتاحة
الفرصة أم��ام «إس��رائ�ي��ل» لبسط هيمنتها على
المنطقة.
ف �ش��ل أردوغ� � ��ان واس �ت �خ �ب��ارات��ه وتعاونه
ال�م�ك�ش��وف م��ع ال�م�ج�م��وع��ات اإلره��اب �ي��ة التي
ك��ان ق��د ابتدعها ود ّرب �ه��ا وسلّحها وق� �دّم لها
ال �م��أوى طيلة ال �س �ن��وات األرب ��ع ال�م��اض�ي��ة في
تحقيق أحالم الزعيم «اإلخونجي» في النيل من
صمود سورية أمام عشرات اآلالف من القتلة
والمرتزقة الذين استأجرهم لتحقيق أوهامه.
مهما تفنّنت اإلدارة األم�ي��رك�ي��ة ف��ي تبرير
ت��دخ�ل�ه��ا ال �س��اف��ر ه��ي وأدوات� �ه ��ا ف��ي الشؤون
ال��داخ �ل �ي��ة ل �س��وري��ة وال �ت �غ �ط �ي��ة ع �ل��ى نواياها
الحقيقية ف��ي المنطقة ،وال�ت��ي باتت مكشوفة
ل ��دول ال�ع��ال��م م��ن خ�لال ال��دع��م ال�م�ب��اش��ر الذي
قدّمته ال��والي��ات المتحدة لما يسمى «داع��ش»
و«جبهة النصرة» و«الجيش ال�ح��ر» والكتائب
اإلرهابية األخرى.
إنّ إعالن تدريب آالف اإلرهابيين السوريين،
ه��و إع�ل�ان إره��اب��ي بموجب ال�ق��ان��ون الدولي،
سيكون ف��ي ال��وق��ت نفسه إع�لان قتل القانون
الدولي وك ّل الضوابط التي رسمها المؤمنون
بتحقيق األم��ن والسلم ال��دول�ي�ي��ن .وه��ذا دليل
واض ��ح ع�ل��ى ال �ه��وة ال�ش��اس�ع��ة ب�ي��ن السياسة
األميركية في النظرية والتطبيق وبين ما يصدر
م��ن ق ��رارات تسنها م��راك��ز ال �ق��رار ال��دول��ي في
العالم.
فهل سيجد دي ميستورا طريقه للخروج
بموجب ما حمله من حلم بين النظرية والتطبيق
ل�ل�خ��روج م��ن ع�ن��ق ال��زج��اج��ة ال ��ذي ب��ات يضع
نفسه فيه؟
فنحن في سورية ال نشعر بجديد في هذه
السياسات العدوانية األميركية والتركية سواء
ك��ان ت��دري��ب م��زي��د م��ن اإلره��اب�ي�ي��ن ف��ي تركيا
والسعودية واألردن و«إسرائيل» وقطر أو في
بعض البلدان األوروبية أو تمويلهم أو إرسالهم
لممارسة اإلرهاب في سورية ،فهذا االتفاق هو
امتداد للسياسات األميركية ـ التركية منذ أربعة
أعوام.
نحن في سورية وفي محور المقاومة ،نعي
جيدا ً أن انتصارنا الحتمي على اإلرهاب وأدواته
من مرتزقة وفاسدين آت ال محالة.

