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ّ
ي�صد هجوم ًا �ضخم ًا على درعا
«داع�ش» يت�سلل �إلى الح�سكة وكوباني ب�سيارات مفخخة ...والجي�ش ال�سوري

همزة و�صل

بوغدانوف يلتقي قادة «االئتالف المعار�ض» لتن�شيط الجهود الدبلوما�سية

كوباني ال�شاهدة...
وال�شهيدة

اجتمع ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص
للرئيس الروسي إلى الشرق األوسط ودول أفريقيا
نائب وزير الخارجية مع قادة «االئتالف السوري
المعارض» في السفارة الروسية بتركيا.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية ،أن الجانب
الروسي أكد خالل المحادثات مع وفد جمع كالً
من ه��ادي البحرة وب��در جاموس وأحمد رمضان
وحسان الهاشمي وصالح درويش ،ضرورة تنشيط
الجهود من أجل تسوية األزمة في سورية بطرق
سياسية في أسرع وقت عبر إقامة عملية الحوار
بين الحكومة السورية وممثلي المعارضة الداخلية
والخارجية على أساس بيان جنيف بتاريخ الـ30
حزيران عام .2012
وأضافت ال���وزارة« :وف��ي الوقت نفسه ،جرى
التركيز على مهمة تنسيق مواقف وخطوت دمشق
والمعارضة البناءة الرامية إلى مكافحة اإلرهابيين
الدوليين الذين يشكلون خطرا ً على سورية ،كدولة
موحدة وذات سيادة».
كما ذكرت الخارجية الروسية أن الجانبين تبادال
اآلراء حول نتائج المشاورات السورية  -السورية،
التي أج��ري��ت ف��ي موسكو ،باعتبارها فعاليات
تمهيدية لعقد مفاوضات «جنيف.»3 -
كذلك عقد ب��وغ��دان��وف م��ح��ادث��ات م��ع نظيره
التركي فريدون سينيرلي أوغلو بحثا خاللها جميع
المسائل الملحة لألجندة في الشرق األوسط ،وأكدا
الحاجة إلى إجراء حوار سياسي دائم بين موسكو
وأنقرة حول أهم تطورات األوضاع في المنطقة.
ميدانياً ،ص ّد الجيش السوريّ هجمات على عدد
من مواقعه العسكرية في ريف محافظة درعا ،حيث
نشبت معارك عنيفة بين المجموعات المسلحة
والجيش ال��س��وريّ  ،بعد إع�لان ما يس ّمى غرفة

عمليات «إعصار خمسة» بدء ما سم ْته «معركة
عاصفة الجنوب» للسيطرة على المدينة.
وأوض���ح مصدر عسكري س��وري أن وح��دات
من الجيش أوقعت قتلى ومصابين في صفوف
اإلرهابيين الذين حاولوا شن هجوم من محاور
ضاحية اليادودة إلى الغرب من المدينة وعلى ما
يعرف بتل الزعتر ومخيم النازحين وطريق السد
في منطقة درعا البلد.
الطيران الحربي السوري والمدفعية استهدفت
المسلحين في قرى ال��ي��ادودة والنعيمة وعتمان
وخ��راب الشحم وطفس ودوار المزيريب ومحيط
خزان الثعيلة وتجمع المدارس ومخيم النازحين
ومدخل سوق الهال في حي درعا البلد ،ما أسفر عن
مقتل أكثر من  75مسلحا ً وتدمير  6سيارات محملة
برشاشات ثقيلة.
وأك���دت معلومات صحافية أن المجموعات
المسلحة التابعة لغرفة عمليات عمان ،تلقت أوامر
الهجوم فجر الخميس على مواقع الجيش السوري
في مدينة درعا جنوب البالد.
وأضافت المعلومات أن تعزيزات وصلت من
قوات المغاوير في الجيش السوري ،وتمكنت من
إفشال إطالق الهجوم ،مدعوم ًة بضربات الطيران
لحشود المسلحين.
وفي المعلومات أيضاً ،أن ست عمليات بسيارات
مفخخة كانت ستستهدف الحواجز في محيط
درعا ،إضافة إلى أن الهجوم كان مخططا ً له أن يتم
من المحاور كافة ،ويهدف إلى اختراق بلدة خربة
غزالة .مع استبعاد غرفة العلميات لما يسمى
«الفصائل الجهادية» من قيادة العملية ،ودعوتها
إلى المشاركة بشك ٍل مستقل.
(التتمة ص)14

جرائم عن�صرية
�أم �إرهاب منظم؟

مقتل الع�شرات من تنظيم «داع�ش» في مناطق مختلفة

العبادي :على العالم �شكر العراق لمحاربته الإرهاب

جمر الخ�سارة تحت ثلج الإرهاب...
ف�أين الربح؟

بشرى الفروي
تتزايد جرائم التمييز العنصري بشكل الفت في الواليات المتحدة
األميركية .وال يزال اإلعالم األميركي يتعامل معها على أنها جرائم فردية
بدافع عنصري .
شهدت مدينة تشارلستون بوالية كارولينا الجنوبية جنوب شرقي
الواليات المتحدة ،حادث عنف عنصريا ً راح ضحيته مواطنون من
ذوي البشرة السمراء ،حيث أعلنت الواليات المتحدة مقتل تسعة
أشخاص في هجوم بإطالق نار داخ��ل كنيسة «عمانوئيل األفريقية
األسقفية الميثودية» والتي تعد أق��دم الكنائس ميثودية في جنوب
الواليات المتحدة ،يرتادها مواطنون أميركيون من أصل أفريقي ،ووقع
االعتداء خالل جلسة لدراسة اإلنجيل في كنيسة عمانوئيل بمدينة
تشارلستون.
من جهة أخرى ،دان الرئيس األميركي باراك أوباما بشدة المذبحة
التي وقعت بأشد العبارات بهجوم كنيسة تشارلستون في والية ساوث
كارولينا ،وقال إن «مشاعر الكراهية تهدد حرياتنا ومثلنا والديمقراطية»،
وأضاف إن «باستطاعتنا وضع ح ّد لمثل هذه المآسي وإغالق الكثير من
المسارات التي تؤدي إليها» ،وأشار إلى «رمزية كنيسة تشارلستون
في مسلسل إنهاء العبودية في الواليات المتحدة» ،داعيا ً إلى ضرورة
السعي نحو السيطرة على السالح في الشارع األميركي ،قائالً إن مثل
هذه الحوادث المتكررة ال تقع في مناطق أخرى من العالم المتقدم.
وكانت السلطات في والية ساوث كارولينا كشفت عن هوية المتهم
في وقوفه وراء إطالق النار ،وقالت إن المسلح يدعى ديلن ستورم روف
وعمره  21سنة ،وتم إيداعه رهن االحتجاز .فيما وصفت السلطات
الحادث بأنه «جريمة كراهية».
(التتمة ص)14

م�ستقبل المنطقة يكتبه التكامل
ال�سوري والعراقي مع �إيران

توفيق المحمود
ال يمكن الفصل بين مواجهة الجيش السوري لتنظيم «داع��ش»
اإلرهابي في مناطق واسعة من األراضي السورية عن العمل العسكري
ال��ذي يقوم به الجيش العراقي ضد معاقل التنظيم األساسية في
األراضي العراقية ،في حين أن الحديث عن عمليات نوعية أو جادة
للتحالف الدولي ضد التنظيم ما هو إال دعاية إعالمية تتقنها وسائل
اإلعالم التي تروج للتحالف الدولي في محاولة لسرقة النصر من اليد
السورية العراقية بالتعاون الوثيق ما بين الدولتين وإيران.
تؤكد التجربة أنه عندما كان يهاجم تنظيم «داعش» اإلرهابي أيا ً
من المناطق السورية ،كان يتزامن ذلك مع هجوم آخر على منطقة
عراقية وهذا ما حصل حين سيطر التنظيم على الرمادي العراقية
وبعدها بأيام سيطر على تدمر في أيار الماضي ،لكن المعادلة تبدلت
مع اللقاءات الثالثية التي جمعت منذ فترة نائب وزي��ر الخارجية
السوري فيصل المقداد والعراقي ابراهيم الجعفري واإليراني محمد
جواد ظريف ،ليكون التنسيق العسكري ما بين الدول الثالث من باب
السياسة والمصلحة المشتركة في مواجهة تنظيم «داعش» وخطر
تمدده في األراضي السورية والعراقية.
وخير دليل على هذا التنسيق ما حصل من معارك في محيط مطار
دير ال��زور ،وتشكيل العشائر قوات دفاع شعبية في المنطقة والتي
جاءت استنادا ً إلى فكرة الحشد الشعبي في العراق ،ورافقها تشكل
ألوية المغاوير في الحسكة ،وبدأت معركة الحدود ثم فتح الجيش
السوري حينها معركة الجنوب والشمال بالتزامن مع صعود الجيش
(التتمة ص)14

فاديا مطر

أكد رئيس ال��وزراء العراقي حيدر
العبادي ،أن هناك أع��دادا ً كبيرة من
المتطوعين يرغبون بالقتال مع
الجيش والحشد الشعبي ،مبينا ً أن
هذه الطلبات أكبر من قدرة الحكومة،
فيما أشار إلى أن على دول الخليج
والمنطقة ش��ك��ر ال��ع��راق ب���دال ً من
اإلساءة له.
وق��ال مكتب ال��ع��ب��ادي ف��ي بيان
نقله م��وق��ع ال��س��وم��ري��ة ن��ي��وز إن
«رئيس مجلس الوزراء القائد العام
للقوات المسلحة حيدر العبادي،

تفقد المقاتلين م��ن جيش وحشد
شعبي في منطقة الزيدان في الفرقة
السادسة ل��واء  60الفوج الثالث،
وت��ن��اول وج��ب��ة اإلف��ط��ار معهم»،
مبينا ً أنه «استمع إلى طروحاتهم
ومتطلباتهم إلدامة زخم اانتصارات
وهزيمة العدو».
وأك��د العبادي خالل كلمة ألقاها
بين المقاتلين« :أننا نقاتل من أجل
أرضنا وعزتنا وكرامتنا ومقدساتنا،
ويحق للعراقيين ولألمهات واألطفال
أن يفتخروا بكم» مشيرا ً إلى أنه «على

ت�صاعد الخالفات في كرد�ستان
حول نظام الحكم في الإقليم
تصاعدت حدة الخالفات بين القوى السياسية الكردية في
إقليم كردستان العراق حول شكل النظام السياسي األنسب
لإلقليم .وترافق ذلك مع إصدار رئيس اإلقليم مسعود البارزاني
مرسوما ً قبل بضعة ايام حدد فيه الـ 20من آب المقبل موعدا ً
إلج��راء االنتخابات الرئاسية لإلقليم ،ليرد المتحدث باسم
مفوضية االنتخابات شيروان زراري بتأكيد عدم إمكان إجراء
االنتخابات في الموعد المذكور ألسباب فنية ولوجستية.
والحت ب��وادر الخالفات بين المكونات الكردية بشكل واضح
جدا ً في الجلسة التي عقدها البرلمان الكردستاني قبل أيام ،بعدما
قاطعتها كتلة «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بسبب إدراج
مشروع قانون لـ«تعديل قانون رئاسة اإلقليم» على جدول أعمال
الجلسة والقاضي بتحويل نظام الحكم في اإلقليم الكردي من رئاسي
إلى برلماني ،في وقت حضرت مختلف الكتل األخرى ،ال سيما كتلة
«ح��زب االتحاد الوطني الكردستاني» ،وكتلة «حركة التغيير»
(كوران) التي ينتمي إليها رئيس البرلمان يوسف محمد صادق.
ويؤكد مراقبون أك��راد أن معظم األح��زاب والقوى السياسية
الكردية تسعى إلى كسر احتكار الحزب «الديمقراطي الكردستاني»
ورئيسه البارزاني للسلطة في اإلقليم ،وتحقيق أكبر قدر ممكن من
المشاركة السياسية في اتخاذ القرار وإدارة شؤون اإلقليم ،ال
سيما في ما يتعلق بالشؤون األمنية واالقتصادية.
وتهدد الخالفات الحالية التي تتزامن مع قلق وارتباك كبير
في األوض��اع االقتصادية واألمنية ،بعودة الصراع بين الفرقاء
األكراد ،في حال لم تتدخل أطراف خارجية لتقريب وجهات النظر
وتطويق الخالفات.

رغم شدة الحرب ،إال أن هناك أعدادا ً
كبيرة من المتطوعين يرغبون في
القتال معكم وه��ي طلبات أكثر من
قدرتنا».
وأض���اف أن «األم���ة ال��ت��ي فيها
مثلكم ال ُت ّ
ذل وال تنهار ،ولوال قتالكم
لكانت أبواب دول المنطقة والخليج
فتحت لعصابات داعش» ،الفتا ً إلى
��ري بتلك ال��دول أن تشكر
أن��ه «حَ � ٌّ
العراق ومقاتليه بدال ً من أن تسيء
إليه».
(التتمة ص)14

دخيل� 3 :آالف �إيزيدي
يغادرون �شهري ًا
كشفت النائب عن التحالف الكردستاني فيان
دخيل ،عن مغادرة أكثر من  3آالف مواطن إيزيدي
العراق شهرياً.
وح���ذرت دخيل م��ن «مخاطر» استمرار تلك
الهجرة ،داعية إلى اإلسراع بتحرير ما تبقى من
المناطق اإليزيدية الواقعة تحت سيطرة تنظيم
«داعش».
وقالت دخيل في بيان« :خالل األسابيع القليلة
المنصرمة ،بدأت موجة نزوح وهجرة وبوسائل
شتى للشباب والعوائل اإليزيدية وبواقع أكثر من
 100شخص إيزيدي يومياً ،ما يعني توجه أكثر
من  3آالف مواطن إيزيدي شهريا ً نحو أوروبا عبر
تركيا».
وأضافت« :ونحن إذ نحذر من مخاطر هجرة
اإليزيديين من مناطقهم التاريخية في العراق،
فإننا ال نشجع أح��دا ً على الهجرة وف��ي الوقت
نفسه ال نقف بوجه أي مواطن أو عائلة إيزيدية إذا
اتخذت قرارا ً حاسما ً ومفصليا ً يتعلق بمستقبلها
وبحياتها».
وناشدت النائب الكردية« :الدول التي يهاجر
إليها اإليزيديون أن تقدم لهم المساعدات اإلنسانية
الالزمة وفق المعاهدات والمواثيق الدولية».
كما دع��ت اإليزيديين إلى»التحلي بالصبر
والتشبث بمناطقهم وأراض��ي آبائهم وأجدادهم
ل��م��ن��ع ت��ح��ق��ي��ق م��خ��ط��ط��ات م���ن ي��ت��رب��ص بهم
وبمستقبلهم».

لم يعد الفشل السعودي في اليمن مختبأ في أه��داف العدوان
الذي يحاول جر إيران إلى مواجهة عسكرية ُتجهض االتفاق النووي
وال��دور اإليراني على كل المستويات ،ليقع بنك األه��داف السعودي
في مقتل الفشل ،من فشل «الحزم» إلى ضياع «األم��ل» ،األمر الذي
أفرز كالما ً إقليميا ً بغطاء دولي عن نقل «عاصفة الحزم» إلى سورية
بنسخة «بريّة» معدلة ومزدوجة بين تركيا والسعودية ،مع تحضير
استخباراتي نسقته زي��ارة محمد بن نايف إلى تركيا في  6نيسان
الماضي على رأس وفد عسكري استخباراتي مهمته تنسيق اإلسناد
البري للفصائل اإلرهابية تحت هدف إحداث هزات تكتيكية عسكرية
تعكس الضوء على «جنيف ،»3ليتم إصدار التعليمات لغرفة «الموك»
األردنية على خلفية فشل مخطط إسقاط السويداء واستبداله بالهجوم
على درعا من المحاور كافة بالتعاون مع غرفة «أنطاكيا» التركية التي
لم تغب عن المشهد العسكري الشمالي السوري ،والذي بدأ يتصاعد
بعد زيارة أردوغان للسعودية في  23كانون الثاني الماضي ،لتتبعها
زيارة رئيس أركان الجيش التركي الجنرال نجدت أوزال في  19شباط
المنصرم إلدارة غرف عمليات مشتركة تسعى إلى تسخين الجبهات
العسكرية الحدودية مع سورية ،في محاولة لتحقيق إنجازات
ميدانية ُتغير بعض زوايا التطورات الجارية من المنظور العسكري،
فالبحث السعودي عن إن��ج��ازات ميدانية سورية هي لتعويض
الفشل في اليمن ولملمة بعض ما تبقى بعد التراجع السعودي في
النفوذ والحضور السياسي اإلقليمي ،فهو سيناريو أفشله الجيش
العربي السوري في درع��ا قبل تنفيذه ،حقق فيه ضربة موجعة
إلرهابيي السعودية في الجنوب السوري وفي أماكن استراتيجية
(التتمة ص)14

تقرير �إخباري
المجموعات الم�سلحة
تترنح في �شمال �سورية وجنوبها
} بتول عبد الله
في محاولة من تنظيم «داع��ش» توسيع نطاق انتشاره ،وفي ظل
الخسائر المتتالية التي مني بها خالل األي��ام القليلة الماضية ،شن
مسلحوه اليوم هجوما ً كبيرا ً في محافظات سورية عدة ،غير أن الجيش
السوري كان لهم بالمرصاد.
حيي الشريعة والنشوة
على
بالهجوم
�ش»
إذ فشل عناصر «داع�
ّ
الغربية جنوب غربي الحسكة عبر تنكرهم ب��زيّ الجيش السوري
وتفجيرهم سيارات مفخخة في حواجز الجيش.
وق��ال مصدر خ��اص ل��ـ «ال��ب��ن��اء»« :إن وح���دات الجيش ال��س��وري،
وبالتعاون مع قوات الدفاع الوطني ،نفذت هجوما ً معاكسا ً على معاقل
اإلرهابيين في الحي الغربي للحسكة ،ما أدى إلى تدمير عتادهم وقتل
العشرات منهم».
وأردف« :حصل ذلك بالتزامن مع استهداف سالح الجو السوري
الخطوط الخلفية لداعش في ق��رى جنوب غربي الحسكة ،ما أجبر
المجموعات اإلرهابية على االنسحاب باتجاه األراضي العراقية في جبل
سنجار».
وبخالف ما ينشر عن تقدم داعش داخل الحسكة ،فإن االشتباكات ال تزال
عنيفة في محيط المدينة ،إذ أدت ضربات الجيش السوري إلى مقتل أمير
داعش المدعو أبو البراء التونسي قائد الهجوم على الحسكة وأربعة من
مرافقيه .وال يبرح الجيش السوري يُسير دوريات مؤللة في محيط الحسكة
خشية وجود خاليا نائمة أو قيام مسلحي داعش بعمليات تسلل أخرى.
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نظام مارديني
ل ��و أن ال��م��ه��زوم القميء
ف��ي االن�ت�خ��اب��ات التشريعية
التركية رجب طيب أردوغان
ق��رأ ت��اري��خ ه��ذه المنطقة من
ال�ه�لال ال �س��وري الخصيب،
ك� ��ان س�ي�م�ت�ن��ع ع ��ن إرس� ��ال
غلمانه ،ت��ارة عبر م��ا يسمى
ب � �ـ «ال� �ج� �ي ��ش ال � �ح� ��ر» ال� ��ذي
ي ��أت��م��ر ب � ��أوام � ��ره ويشكل
حصان طروادة للتدليل على
م��واق��ع الضعف ف��ي كوباني
المقاومة ،وتارة أخرى باسم
«داعش» هوالكو ...لو كان قد
ق��رأ أردوغ ��ان التاريخ ،لكان
علم أن قيمة يسوع المسيح
أن ��ه أم �س��ك ب�م�س��ار التاريخ
ال��روم��ان��ي ال �ي �ه��ودي وثناه
ل �م �ص �ل �ح��ة ح � �ض� ��ارة ال �ح��ق
والخير والجمال.
ول �ع �ل��م أن ص �ل�اح ال��دي��ن
األي ��وب ��ي ي ��وم ق ��اد مالحمه
الكبرى ضد الفرنجة وطردهم
م ��ن ه���ذه ال� �ب�ل�اد ال �ت��ي تمتد
م��ن ال�ب�ح��ر ح�ت��ى زاغ� ��روس،
ل��م يكن يقاتل ب��اع�ت�ب��اره من
اإلثنية الكردية ،بل باعتباره
اب��ن ه��ذا ال�ت��اري��خ ال��ذي يمتد
م��ن ح �ض��ارة «السوبارتو»
(وك��ان��ت ن��وات�ه��م وطليعتهم
السياسية وال�ع�س�ك��ري��ة من
جبال كردستان ،أحب البعض
هذه الحقيقة أم كره).
ولَعلم أن يوسف العظمة
الذي قاوم جحافل الفرنسيين
واس�ت�ش�ه��د م��ن أج ��ل كرامة
واس � �ت � �ق �ل�ال ال� �س ��وري� �ي ��ن،
ل ��ه أح� �ف ��اد ف ��ي ه���ذه األرض
يستلهمون من هذه الشهادة
روح البطولة المؤيدة بصحة
اإليمان في هذه البالد.
ل��و ق��رأ أردوغ� ��ان التاريخ
جيدا ً لَعلم أن أهل كوباني هم
أبناء هذا التاريخ العظيم.
أم��ا ب�ع��د ...ال يجب أن تمر
ال�م�ل�ح�م��ة األس �ط��وري��ة التي
ي �س �ط��ره��ا أب� �ن���اء ك��وب��ان��ي،
ال� �ش ��اه ��دة ـ ال��ش��ه��ي��دة ،في
تصديهم ل �ـ «داع� ��ش» مرور
ال�ك��رام على أبناء شعبنا في
ال�ه�لال ال �س��وري الخصيب،
فالتأمل بما يجري ف��ي هذه
ال� �ب� �ل ��دة ،وق� � ��راءة ك ��ل أب �ع��اد
ال��م��ش��ه��د ال � �م � �ق� ��اوم ف �ي �ه��ا،
وال�� ��وق�� ��وف ع� �ل ��ى ع �ن��اص��ر
قوتها ،وكذلك مراقبة المشهد
ال�ع��اج��ز ل��ـ«داع��ش» وداعميه
م��ن الطورانيين وحصانهم
ال� �ط ��روادي ،وال��وق��وف على
عناصر ضعف هذا التنظيم،
يمكن أن يساهم ف��ي تعميم
«ظاهرة كوباني» على جميع
المناطق السورية ـ العراقية
(سوراقيا) ،وعندها لن تقوم
لـ«داعش» قائمة.
كل هذه المقاومة والبطولة
والشهادة ستكون لها حتما ً
م� �ض���اع� �ف���ات ك � �ب� ��رى على
المناخات النفسية الفكرية
والثقافية ألع ��داد كبيرة من
ال �س��وري �ي��ن .األم ��ر ه�ن��ا كان
شبيها ً بما ح��دث بعد معركة
ال� �ك ��رام ��ة ف���ي األردن ع��ام
 ،1969حين تم ّكنت عناصر
ال �م �ق��اوم��ة الفلسطينية من
ال �ص �م��ود ف��ي وج ��ه جحافل
ال� � �ق�� ��وات «اإلس���رائ� �ي� �ل� �ي���ة»
المتقدمة .حينذاك ،اجتاحت
ال �م �ن �ط �ق��ة م ��وج ��ة حماسة
ك��اس �ح��ة ،دف �ع��ت ال �ع��دي��د من
المواطنين في «سوراقيا» إما
إل��ى ال�م�ش��ارك��ة ف��ي عمليات
المقاومة الفلسطينية أو إلى
االنضمام إلى صفوف حركة
فتح ف��ي إط��ار «استراتيجية
ح � ��رب ال� �ش� �ع ��ب» ،ال� �ت ��ي تم
الترويج لها في حينه.
كوباني باتت رمزا ً لمقاومة
نوعية في سورية من شأنها
أن تنهي مسلسل التراجيديا
أو ال�ت��راج�ي��دي��ات ف��ي أرضنا
الشهيدة.

