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كوالي�س

عند االقتراب من النهايات...

قراءة في م�ؤ�شرات
الم�شهد الوطني ال�سوري
} د .سليم حربا
يبدو أنّ بعض األنظمة وال ��دول والمجموعات اإلره��اب�ي��ة تعيش
خارج الزمن وسياقه ،وما زالت تجت ّر مصطلحاتها وتتعامل بخطابها
ومواقفها بمبدأ عنزة ولو طارت ،وربما لم تقرأ ،ونحن أمة اقرأ ،ولم
تع بعمى بصيرتها أنّ الوقائع التي تغيّرت وتبدّلت بعد أربع سنوات
ونصف السنة من المواجهة والصمود السوري وخطاب العدوان
واإلخوان المسلمين واإلرهاب الذي كان ،أصبح مدعاة سخرية ونكتة
يضحك عليها ومنها السوريون.
أرب��ع س�ن��وات ونصف السنة والمشهد الوطني يقول إنّ ميزان
الميدان العسكري راج��ح تحت أق��دام الجيش العربي السوري الذي
يحقق اإلن �ج��ازات تحريرا ً وتطهيرا ً في ط��ول البالد وعرضها ،من
الحسكة إلى تدمر وليس انتها ًء بالزبداني ،على رغم ما حصل موقتا ً
في محيط القريتين ،أو الك ّر والف ّر في ريف إدلب الغربي ،واإلرهاب
يتلقى ضربات قاصمة لعموده الفقري البشري والمادي والنفسي
والمعنوي ،ولهذا راح اإلره��اب يهاجر وينتثر ويف ّر ويضرب خبط
عشواء في كل حدب وص��وب ،ولم يستثن حتى داعميه في الشرق
والغرب.
وق��د ال يكون آخ��ر هسترياه وطبعه تفجير أبها ف��ي السعودية،
والسعودية التي تحتاج إل��ى معجزة للخروج من مستنقع عدوانها
على اليمن المجهول المسار والمصير واآلف��اق ،واألردن الذي يدور
ح��ول نفسه على ما تبقى من زواب��ع عاصفة الجنوب التي اندحرت
لتأخذ معها ما تبقى من إرهابيي تنظيم القاعدة وأحالمهم بإقامة إمارة
األردن الداعشية ،والكيان «اإلسرائيلي» الذي بات مردوعا ً ومرعوبا ً
من اشتداد وقوة المقاومة ومحورها بما فيها المقاومة الشعبية في
الجوالن وانهيار أحالمه بإقامة المناطق العازلة والجدران الخبيثة،
وتركيا التي غرقت في أوح��ال وب��رك دعمها ل�لإره��اب لن تنتشلها
مسرحيات أردوغ��ان الهزلية بمحاربة داعش لتصفية دماء األكراد،
وأميركا التي تعرف وب��دأت تعترف بأنها عاجز ًة عن هزيمة داعش
بحلفها االستعراضي ،وأعجز من أن تح ّول فانتازيا المعارضة المعتدلة
إلى حقيقة ،فقد أصبحت تستثمر في طواحين الهواء ،والمناطق العازلة
وطرحها من قبل أطراف العدوان إنما يزيدها عزل ًة عن الواقع.
الدولة السورية بجيشها تطحن اإلرهاب ك ّل اإلرهاب أينما ُوجد وهذا
قرار ال رجعة فيه والشعب السوري يزداد صمودا ً وتالحما ً مع جيشه
وقيادته وها هي أف��واج السوريين التي تخلفت عن االلتحاق بخدمة
العلم والوطن ألسباب متعددة تتسابق لاللتحاق بالجيش العربي
السوري بعد العفو الرئاسي لنيل شرف المشاركة الوطنية بمحاربة
اإلرهاب ودحره ،وها هي منصات الواقعية السياسية واالستراتيجية
تعطي إش��ارات لعميان البصر والبصيرة من الثبات االستراتيجي
ال��روس��ي واإلي��ران��ي والصيني وغيرها بدعم ال��دول��ة السورية في
مواجهة اإلرهاب كأولوية ،وها هو الوزن النوعي اإليراني بدأ ُيترجم
بعد اتفاق إيران النووي مع الدول الست ،وها هي طائرة الوزير وليد
المعلم في طهران ومسقط وطهران ثانية تعبّد المهبط لترسم طريق
خالص لمن تورطوا وفقدوا بوصلتهم ورشدهم ليعودوا إلى الصراط
المستقيم بعدما أوصلتهم أميركا إلى منتصف البئر وقطعت الحبال
بهم ،إنه المشهد الوطني واإلقليمي والدولي الذي اشت ّد لينفرج ،وها
هي المؤشرات تعطي مبشرات وعلى من يريد أن يقرأ ويستوعب
ويسمع ويرى ويعي ويعتبر أن يقرأ المشهد بالعربي السوري وليس
بأية لغة أخرى.

مفو�ضية الالجئين� 250 :ألف مهاجر
و�صلوا �إلى �أوروبا منذ بداية 2015
أعلنت المفوضية السامية لشؤون الالجئين أن حوالى ربع مليون مهاجر
وصلوا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط منذ بداية العام الحالي  ،2015مشيرة
إلى أن  36في المئة منهم سوريون.
وقالت المفوضية التابعة لألمم المتحدة ،التي حدثت أرقامها في نهاية
تموز ،إنها أحصت  98ألف مهاجر في إيطاليا و 124ألفا ً في اليونان ،وهما أكثر
البلدان األوروبية استقباال ً للمهاجرين ،ويشكل السوريون غالبية المهاجرين
ووصلت نسبتهم إلى  34في المئة ،وبعدهم اإلريتيريون  12في المئة واألفغان
 11في المئة والنيجيريون  5في المئة والصوماليون  4في المئة.
وبحسب اإلحصاء فإن الفترة نفسها شهدت غرق أو فقدان  2100شخص
في البحر المتوسط ،وهذا الرقم ال يشمل األشخاص الذين فقدوا األربعاء قبالة
سواحل ليبيا.
وقال وليام سبيندلر المتحدث باسم مفوضية الالجئين« :لدينا أزمة
الجئين على أبواب أوروبا ،معظم من يعبرون المتوسط يفرون من الحرب أو
االضطهاد»« ،لم يهاجر هؤالء ألسباب اقتصادية»« ...سبب األزمة ليس في
أعداد الالجئين ،بل بسبب عدم قدرة أوروبا على التعامل مع هذا األمر بشكل
منسق».

يحمل دولة �أجنبية
«البنتاغون»
ّ
م�س�ؤولية هجوم على �شبكته االلكترونية
قال مسؤولون أميركيون إن شبكة البريد اإللكتروني غير السرية لهيئة
األركان المشتركة في الجيش األميركي ما زالت معلقة منذ تعرضها قبل
أسبوعين لهجوم الكتروني يرجح أن يكون من دولة أجنبية.
ولم يذكر المسؤولون األميركيون الذين تحدثوا لوكالة «رويترز» وطلبوا
عدم ذكر أسمائهم ،من هي الدولة التي يحملونها مسؤولية الهجوم.
من جانب آخر ،كشفت قناة « »nbcأن الهجوم بدأ في  25تموز ،وتضرر
بسببه قرابة  4آالف موظف عسكري ومدني في هيئة األرك��ان .وتابعت
القناة أنه يعتقد أن االختراق مصدره روسيا ،وأن قراصنة روسيين نسقوا
الهجوم عبر شبكات تواصل اجتماعي.
وبحسب معلومات القناة ،علقت وزارة ال��دف��اع عمل شبكة البريد
االلكتروني فور رصد الهجوم .ومن المتوقع أن تستأنف الشبكة عملها قبل
نهاية األسبوع الجاري ،بعد أن عمل خبراء البنتاغون لما يربو عن  10أيام
إلزالة آثار الهجوم.
من جانب آخ��ر ،ذك��رت قناة « »cnnأن الهدف من هذا الهجوم كان
االستيالء على البيانات الشخصية لمستخدمي الشبكة.

باري�س تعلن تحرير
رهينة فرن�سية في اليمن
وصلت الرهينة الفرنسية المحررة في اليمن إيزابيل بريم إلى سلطنة عمان
أمس في طريقها إلى بالدها.
وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت في بيان تحرير رهينة فرنسية كانت قد
خطفت في اليمن منذ شهر شباط الماضي ،مقدّمة شكرها لسلطان عمان على
المساعدة.
وأعرب البيان عن شكر رئيس الجمهورية فرانسوا هوالند« :لكل أولئك
الذين ساعدوا في الوصول إلى هذه النتيجة وبصفة خاصة السلطان قابوس
بن سعيد سلطان عمان» .ولم يقدم البيان أي تفاصيل بشأن كيفية تحريرها.
وخطفت الفرنسية إيزابيل بريم ،االستشارية في الصندوق االجتماعي
للتنمية في اليمن ،ومترجمتها اليمنية شيرين مكاوي على أيدي مسلحين
في صنعاء في الـ 24من شباط بينما كانتا في طريقهما إلى العمل .وكانت
مصادر قبلية يمنية قد قالت حينها إن بريم سيطلق سراحها لكن مترجمتها
اليمنية هي من أفرج عنها في ذلك الوقت.
يذكر أن بريم ظهرت في شريط فيديو ،وهي مرتدية مالبس سوداء وجاثية
لتوجه نداءها باللغة اإلنكليزية إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند
والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ،لتحريرها.
وف��ي األع���وام القليلة الماضية ،احتجز رج��ال قبائل يمنيون أجانب
رهائن للضغط على الحكومة لتزويدهم بخدمات أو اإلفراج عن أقارب لهم
مسجونين.

} محمد شريف الجيوسي
تتسارع اللقاءات اإلقليمية السياسية منذ نحو أسبوعين
في موسكو وال��ري��اض وال��دوح��ة وط�ه��ران ومسقط السري
منها (ال��ذي لم يعد كذلك) والعلني ،وهي اللقاءات التي كان
مجرد تخيلها ض��رب�ا ً م��ن العبث ،حيث وص��ف نائب رئيس
الوزراء وزير الخارجية السوري وليد المعلم ،مبادرة الرئيس
الروسي فالديمير بوتين ،بإمكان توسيع قاعدة الحرب على
اإلرهاب بحيث تشمل تركيا والسعودية ،بالمعجزة ،فبوتين
رجل «المعجزات» الذي تمكن من رفع روسيا من حضيض
غورباتشوف ويلتسين إلى الدولة العظمى الصاعدة ،مستعيدا ً
مكانة وتاريخ بالده ،كما أعاد للعالم توازنه على غير صعيد.
لكن ت�س��ارع ال�ل�ق��اءات ال يعني أن محاربة ج��ادة حقيقية
لإلرهاب ستح ّل بفورها ،وأن الحروب العدوانية اإلرهابية
ع�ل��ى س��وري��ة وال� �ع ��راق وال �ي �م��ن ول�ي�ب�ي��ا وم �ص��ر والجزائر
وفلسطين ولبنان ستتوقف جميعها وفوراً.
ف��ال��ح��روب ق �ب��ل ح �ل��ول ال �ت �س��وي��ات ت �ت �ص��اع��د تكتيكيا
واستراتيجياً ،بأمل الحصول على أكبر قدر من المزايا وأكبر
قدر من حفظ ماء الوجه ،بالنسبة إلى المهزومين وأشباههم.
ال بد أن روسيا عندما طرحت مبادرتها على سورية ،لم
تطرحها هكذا اعتباطا ً أو من ف��راغ ،فقد سبقتها زي��ارة ولي
ولي العهد السعودي (مع بقية مسمياته) وإنما على أرضية
قناعات توصلت إليها السعودية من عبثية االستمرار في
طريقها المغلق المكلف ج��دا ً بل والمرتد عليها ،بخاصة في
سورية والعراق واليمن ولبنان.
لقد ح�ص��دت العصابات اإلره��اب�ي��ة بكل مسمياتها على
األرض ال�س��وري��ة ،متواليات م��ن الفشل ،وت��راج�ع��ت رقاع

األراض��ي الواقعة تحت سيطرتها ،كما افتقدت الحضانات
الشعبية التي كانت مخدوعة بها ف��ي ال�ب��داي��ات ،وأصبحت
محشورة ف��ي مناطق ح��دودي��ة م��ع دول م �ج��اورة ،وجيوبا ً
صغيرة قليلة متناثرة ال اتصال بينها ،ما يؤكد أنها أصبحت
محكومة ب �خ �ي��ارات ال �ع��ودة ال��ى ال ��دول ال�ت��ي انطلقت منها
وجيشت لها من كل ال��دول والجنسيات ودربتها وسلحتها
ومولتها ودعمتها سياسيا ً وإعالمياً.
وقد بدأت مؤشرات تلك العودة واالنتشار في تلك الدول
واضحا ً للعيان ،فالعصابات اإلرهابية كالفايروس في الجسد،
ال ينتشر في عضو من دون آخر ،بل يتمدد ،بالتدريج ،حتى
يقضي على الجسد كله ،وال يكتفي بالبقاء ف��ي ج��زء منه،
فالمنطقة إقليم واحد ،جسد واحد ،قد يبدأ بالكبد ـ مثالً ـ ليأتي
على الحنجرة الحقاً.
بل إن فيروس اإلرهاب ،ال ينتظر حشْ ره أو فشله أو نجاحه
لكي يتمدد ،فهو عابر للحدود والظروف والمقتضيات وال
يؤمن بتحالف أو عهد ،وال خطوط حمرا ً عنده أو لديه ،ومن
ليس منه فهو عدوه حتى لو كان إرهابا ً مثله ،جهاليا ً غامضا ً
عاقا ً متخلفا ً شاذاً ،كل شيء مب َّرر عنده طالما هو في خدمته،
لذا هو خطر على الجميع ،وقد توصلت األطراف المعتدية على
األمة من داخل األمة وخارجها إلى هذه القناعة بعد ألي ،بعد
مراهنات غبية على إمكان استخدامه ضد خصومها وأعدائها
من العرب واإلقليم ،ف��إذا هو يرتد عليها ،فأخذت بالصراخ
متوجهة إلى روسيا علها تنقذها من حال هي أكثر من ورطة
ومنزلق خطير.
وفيروس اإلره��اب إيدز وكوليرا وطاعون معاً ،يحمل كل
الصفات الكارثية ،ولن يتوقف عند حدود إقليمية ،وقد رأينا
كيف استقطب جهاديات نكاح أوروبيات غربيات وأميركيات
ومن جهات األرض األربع .كما استقطب اإلرهاب جهاديين

ا�شتباكات عنيفة بين الأمن التركي
وم�سلحي الكرد�ستاني جنوب �شرقي البالد

قتل  3أشخاص وأصيب  10آخرون ،أمس في اشتباكات
بين قوات األمن التركي ومسلحي العمال الكردستاني،
بوالية شرناق ،جنوب شرقي تركيا ،بحسب ما أفادت
مصادر محلية.
ونقل عن مصادر محلية قولهم إن شخصين قتال خالل
االشتباكات ،ولكن لم يتسنَّ التأكد من حصيلة عدد القتلى
من قبل الداخلية التركية.
وذكرت مصادر إعالمية تركية ،أن االشتباكات ال تزال
متواصلة حاليا ً بين الجانبين ،فيما شوهد دخان كثيف
متصاعد من األبنية ،وسماع دوي كثيف إلطالق النار.
إلى ذلك ،ألقت قوات األمن التركية ،القبض على 17
شخصاً ،يشتبه ف��ي انتمائهم لتنظيم «داع���ش» ،في
عمليات مداهمات أمنية بمدينة مانيسا ،غرب البالد ،كما
شنت حمالت استهدفت عناصر حزب العمال الكردستاني
في العاصمة أنقرة.
مسلسل الهجمات التي تستهدف قوات األمن التركية
مستمر ،ومنذ أي��ام قليلة تم استهداف قافلة للجيش
التركي بوالية شرناق ما أسفر عن مقتل عدد من أفرادها،
وأعلن حزب العمال الكردستاني منذ انطالق العمليات
العسكرية ضده بدء استهداف الجيش التركي وقوات
األمن.
من جهة أخرى ،نشرت القوات التركية مركبات مدرعة
في مواقع مرتفعة على طول الحدود التركية السورية
وفقا ً لوكالة «دوجان» لألنباء.
الوكالة قالت إن وحدات مدرعة شوهدت تقوم بدوريات
على امتداد الحدود عند مدينة سيزر في محافظة سيرناك
في مقابل مواقع لوحدات حماية الشعب على الجانب
السوري من الحدود.
وكانت السلطات التركية أعلنت األربعاء الماضي والية
شرناق الحدودية مع العراق «منطقة عسكرية مغلقة
يحظر التجول فيها» لمدة أسبوعين ،وباشر الجيش
التركي نشر آليات مدرعة ودبابات على طول المنطقة

الحدودية الواقعة بمحاذاة والية شرناق جنوب شرقي
تركيا.
وق��ال وال��ي والي��ة ه��اك��اري ،إن��ه يحظر التجول في
المنطقة ابتداء من األربعاء  5آب حتى  19من الشهر
الجاري ،وسبق أن نفذ مسلحو الكردستاني هجوما ً في
بلدة سيلوبي أسفر عن مقتل جندي تركي.
من جهة أخرى ،شنت القوات المسلحة التركية ،غارات
جوية على أهداف للحزب داخل وخارج البالد ،أسفرت عن
مقتل أكثر من  260عنصرا ً وإصابة أكثر من  400آخرين،
خالل غارات جوية وقصف مدفعي لمواقع حزب العمال
الكردستاني ،وذلك خالل األسبوعين األخيرين.
وبناء على معطيات إعالمية تركية ،فقد قتل  22من
رج��ال األم��ن و 6مدنيين ،وأصيب  89آخ��رون نتيجة
الهجمات التي شنها مسلحو الكردستاني في تركيا الشهر
الماضي.
مواجهات تتجدد م��رة أخ��رى ،وتتزامن مع تكثيف
العمليات األمنية لقوات الشرطة ضد أشخاص يشتبه
بانتمائهم لتنظيم «داعش» وحزب العمال الكردستاني،
وتنظيمات يسارية أخ��رى ،حيث أوقف خالل األسابيع
الماضية أكثر من  1500عضو من مختلف التنظيمات
شملت «حزب العمال» وتنظيم «داعش».
وجاء تصعيد الوضع الميداني في شرق تركيا وجنوبها
إثر التفجير االنتحاري في مدينة سوروج الواقعة قرب
الحدود مع سورية والذي أسفر يوم  20تموز عن مقتل
 32ناشطا ً كانوا ينوون التوجه إلى مدينة عين العرب
السورية لمساعدة األكراد في إعمار المدينة.
ورد «حزب العمال الكردستاني» على الهجوم بشن
سلسلة هجمات ضد من اعتبرهم عناصر من «داعش»
متورطين في تفجير سوروج.
واعتبرت السلطات تلك الهجمات إرهابية وب��دأت
بقصف مواقع الحزب واعتقال أعضائه ،لتنطلق في البالد
دوامة جديدة من العنف بعد انهيار الهدنة الهشة.

قتلى و جرحى بتفجير �سيارة مفخخة
في كابل الأفغانية
قتل  8أشخاص على األقل وجرح
 198بينهم العديد من األطفال نتيجة
تفجير سيارة مفخخة في العاصمة
األفغانية كابل أمس.
وأعلن وحيد الله مايار ،المتحدث
باسم وزارة الصحة األفغانية أن من
بين الجرحى عدد كبير من األطفال
وأن أعدادا ً كبيرة منهم ما زالت تصل

إلى مستشفيات العاصمة ،متوقعا ً
أن «ترتفع الحصيلة».
م��ن جهته أوض���ح ق��ائ��د شرطة
العاصمة ،ال��ج��ن��رال عبد الرحمن
رحيمي أن «عددا ً من األطفال والنساء
قتل وج��رح» ،مؤكدا ً أن «منفذي هذا
الهجوم ك��ان��وا يخططون الرتكاب
مجزرة» ،في حين لم تتبنّ أي جهة

بعد مسؤوليتها ع��ن العملية ،وال
الهدف منها.
وك��ان  6أشخاص قتلوا في وقت
سابق في عملية انتحارية نفذتها
حركة طالبان ضد الشرطة األفغانية
جنوب العاصمة كابل.
وأعلن مسؤول محلي أن انتحاريا ً
فجر شاحنته المفخخة أم��ام مركز
للشرطة ف��ي ب��ول��ي ع��ل��م عاصمة
الوالية الواقعة على مسافة  100كلم
جنوب كابل.
وذك��رت وزارة الداخلية أنها أول
عملية انتحارية منذ تعيين المال
منصور زعيما ً جديدا ً لطالبان الجمعة
بعد إع�لان وف��اة المال عمر ال��ذي قاد
الحركة على مدار  20سنة تقريباً.
وأث���ار انتقال ال��ق��ي��ادة إل��ى المال
منصور انقسامات داخلية وشكوكا ً
ف��ي إم��ك��ان م��ش��ارك��ة ط��ال��ب��ان في
م��ف��اوض��ات ال���س�ل�ام ال��ت��ي ب���دأت
مطلع تموز مع الحكومة األفغانية،
خصوصا ً بعد ه��ذه العملية التي
سارعت طالبان لتبنيها.

مزعومين أغبياء مغفلين جاهلين ،بينهم وبين الجهاد الحقيقي
فراسخ وعالم غير معلوم لديهم.
وعلى رغم كل دواعي االستيقاظ من الغفلة التي وضع فيها
هؤالء أنفسهم فيها من عديد الدول والجهات ومسميات غوث
إنسانية ك��اذب��ة ،لكن م�ف��ردات وبيانات وإج ��راءات «عنطزة»
وكالم فارغ ،ما زالت تظهر على السطح ،هي في حقيقة األمر
كحشرجات الموتى ،أو الضباع الجريحة في أحسن حاالتها،
قد تكون شرسة في لحظااتها األخيرة ،وهي كذلك ،وقد تكون
غادرة مناورة ـ تريد التضليل وكسب الوقت سدى.
ق��د ن�ك��ون ف��ي ال��رب��ع الساعة األخ�ي��ر م��ن ال �ص��راع «داخ��ل
األس��وار» ال��ذي ُف��رض على األم��ة في سنوات خمس وشيكة
االنتهاء .لكن هذا الربع قد يكون األخطر فيها ،واألشد قسوة
وض ��راوة وت��آم��راً ،م��ا يستدعي ص�ب��را ً أك�ب��ر ،وارت �ق��اء أعلى
بالمعنويات ،وح��ذرا ً أشد ويقظة أشمل ،وتضحيات أوسع،
وبصيرة ال تضاهى.
وبعد النصر العظيم ،الوشيك ،ستكون أمتنا أمام مرحلة
ج��دي��دة وح��رب مفتوحة م��ع ال��ذات «الجهاد األك�ب��ر» والبناء
والتنمية والمصالحات الوطنية وتطهير الداخل من الدنس
والعمالة ،واالنطالق الى مرحلة جديدة ،من الصراع مع العدو
االستراتيجي القديم الجديد ،الكيان الصهيوني ،وتطهير
القدس ،وتحرير فلسطين من الماء إلى الماء ومن غزة إلى
وادي عربة.
ب �ك �ل �م��ات ،س �ت �ت��وال��ى ال��ل��ق��اءات وت �ت �س��ع رق �ع��ة أطرافها
والمشاركين فيها ،لكن العامل الحاسم في نتائجها ،في كل
األح ��وال ،م��ا يتحقق م��ن ان�ت�ص��ارات على األرض السورية
بخاصة وفي مناطق الحرب األخرى ،وفي استمرار تماسك
أطراف محور المقاومة وحلفائه.

m.sh.jayousi@hotmail.co.uk

تساءلت مصادر
إعالمية خليجية عما
إذا كان التسريب
والر ّد على التسريب
حول اللقاءات
السورية السعودية
هو حرب بالواسطة
تجري بين موقعي
ولي العهد السعودي
محمد بن نايف الذي
س ّرب الخبر وولي
ولي العهد محمد بن
سلمان الذي نشر الر ّد
على التسريب مدافعا ً
عن نفسه مص ّورا ً
اللقاء كاستعراض
عضالت سياسي
وليس كتعبير عن
تموضع جديد وفقا ً
للمتغيّرات اإلقليمية...

البيت الأبي�ض :برنامج تدريب
ً
«المعار�ضة ال�سورية المعتدلة» ف�شل ً
ذريعا
ف�شال
اع��ت��ب��ر ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م إدارة
الرئيس األميركي ب��اراك أوباما أن
برنامج وزارة الدفاع «البنتاغون»
لتدريب مقاتلي ما تصفها واشنطن
بـ «المعارضة المعتدلة» في سورية
فشل فشالً ذريعاً.
وأف��ادت قناة « »CBSاألميركية،
التي نقلت كالم المسؤول ،بأنه «تم
القضاء واع��ت��ق��ال واخ��ت��ف��اء نصف
فرقة المقاتلين حتى قبل أن يحتكوا
بالدولة اإلسالمية» ،قائلة إن هذه
الخسائر لحقت بهم نتيجة المعارك
مع متطرفي «جبهة النصرة».
ونوهت القناة إلى أن «البنتاغون»
قد أنفق على تدريب نحو  60مقاتالً
م��ن «المعارضة المعتدلة» خالل
شهرين  42مليون دوالر ،فيما تدقق
اآلن االس��ت��خ��ب��ارات األميركية في
صالحية نحو  7آالف متطوع ومدى
توافقهم م��ع المعايير األميركية
لقبولهم ضمن البرنامج «المعتدل»
أم ال.
ال��ج��دي��ر ب��ال��ق��ول إن ال��والي��ات
المتحدة كانت قد أعلنت في وقت
سابق عزمها تجهيز حوالى  5آالف
متطوع سنويا في معسكرات بتركيا
وقطر واألردن والسعودية.
يذكر أنه بالكاد مر أسبوعان على

إرسال مقاتلي «المعارضة المعتدلة»
إل��ى س��وري��ة ،حتى اختطف تنظيم
«جبهة النصرة» ذراع «القاعدة» في
سورية  13منهم على األقل.
ونقلت وك��ال��ة «ف��ران��س ب��رس»
ع��ن نشطاء المعارضة قولهم إن
«النصرة» اختطفت خمسة مقاتلين
على األقل من «الفرقة  »30في قرية
قاح القريبة من الحدود مع تركيا،
وذلك بعد أقل من أسبوع على خطف
ثمانية مقاتلين من المجموعة نفسها،
وبعد يومين من قصف جوي أميركي
لـ«النصرة».
في غضون ذلك ،أعلن مسؤولون
أميركيون عن اعتقادهم بمقتل عنصر
م��ن مجموعة «س��وري��ا ال��ج��دي��دة»
(المعارضة المسلحة المعتدلة) في
اشتباكات مع «جبهة النصرة».
وكانت أول دفعة من القوات التي
دربتها الواليات المتحدة ونشرتها
شمال سورية تعرضت منذ أسبوع
لنيران م��ن جانب عناصر «جبهة
ال��ن��ص��رة» ،م��ا دف��ع واشنطن لشن
غ��ارات جوية لمساندة تلك القوات
أس��ف��رت ع��ن مقتل  25مسلحا ً من
«ال���ن���ص���رة» ،بينما ق���ال نشطاء
المعارضة إن  8من العناصر الـ54
ل��ـ«س��وري��ا ال��ج��دي��دة» خطفوا على

ي��د عناصر «ال��ن��ص��رة» التي تبنت
العملية.
وق��ال النشطاء إن  7من عناصر
«الفرقة  »30قتلوا خالل االشتباكات،
فيما توارى عناصر الفرقة اآلخرون
عن األنظار.
من جهة أخ��رى ،ح��ذر المتحدث
باسم البيت األبيض جوش إرنست
السلطات السورية من التدخل في
العمليات التي تقوم بها القوات
المعارضة التي دربتها الواليات
المتحدة ،مؤكدا ً أن الواليات المتحدة
«ملتزمة باستخدام القوة العسكرية
عند الضرورة لحماية هؤالء ،وحذرت
الجيش السوري من التعرض لهم.
ولـ»جبهة النصرة» التي أعلنتها
واشنطن منظمة إره��اب��ي��ة ،سجل
في التغلب على جماعات معارضة
تدعمها الواليات المتحدة ،إذ هزمت
العام الماضي جبهة «ثوار سوريا»
التي يقودها جمال معروف الذي
اعتبر حتى وقت هزيمته أحد أقوى
مقاتلي المعارضة السورية.
كما لعبت «ال��ن��ص��رة» دورا ً في
أفول نجم حركة «حزم» التي تدعمها
الواليات المتحدة التي انهارت في
وقت سابق من العام ،بعد اشتباك
بينهما شمال غربي سورية.

ماليزيا :الحطام في جزيرة الريونيون الفرن�سية
يعود ً
حتما لطائرتنا المفقودة
بعد مرور قرابة عام ونصف على
اختفاء الطائرة الماليزية الرحلة «إم
إتش  ،»370تجدد األمل فجأة في حل
اللغز ،وذلك بعد العثور على حطام
ف��ي ج��زي��رة الري��ون��ي��ون الفرنسية
اتضح أنه يعود للطائرة.
وت��ق��ع ال��ج��زي��رة ف���ي المحيط
الهندي على بعد قرابة  700كيلومتر
شرق مدغشقر .وبحسب الفرضية
الرئيسية للتحقيق ،تحطمت الطائرة
ف��ي ال��ج��زء الجنوبي م��ن المحيط
الهندي ،بعد أن انحرفت عن مسارها
لسبب غير معروف ،علما ًَ بأنها كانت
تقوم برحلة من كوااللمبور إلى بكين.
وأكد رئيس وزراء ماليزيا نجيب
عبد ال��رزاق أن قطعة جناح طائرة
«بوينغ  »777التي عثر عليها في
ال��ج��زي��رة الفرنسية ت��ع��ود حتما ً
للطائرة المفقودة في رحلتها ،وقال
إن «الفريق الدولي من الخبراء أكد
بشكل قاطع أن الحطام ال��ذي عثر
عليه في جزيرة ريونيون هو في
الحقيقة من طائرة الرحلة إم إتش
.»370
وك��ان��ت القطعة ،وه��ي ج��زء من
جناح طائرة يبلغ طوله مترين ،عثر

عليها األربعاء الماضي في الساحل
الشرقي لجزيرة سانت أندريه دو
الري��ون��ي��ون م��ن قبل ع��م��ال كانوا
يقومون بتنظيف الشاطئ.
وباإلضافة إلى قطعة الجناح ،عثر
على الشاطئ على أجزاء من حقيبة.
ويتولى الخبراء تحليل هذه القطع
حاليا ً بعد أن تم نقلها إلى فرنسا.
م��ن ج��ه��ت��ه ،ك��ش��ف وزي���ر النقل
الماليزي ليو تيونغ الي أنه عثر على
أجزاء من الكراسي والنوافذ للطائرة

المفقودة على شواطئ الجزيرة.
يذكر أن الطائرة التابعة لشركة
الخطوط الجوية الماليزية كانت
اختفت يوم  8آذار عام  2014وهي
في طريقها من كوااللمبور إلى بكين
وعلى متنها  239شخصا ً ما بين
الركاب وأفراد الطاقم.
وجرت عملية البحث عن الطائرة
على مساحة بلغت عشرات ماليين
من الكيلومترات المربعة ،إال أنها لم
تؤد إلى أية نتائج ملموسة.

