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الرئي�س الأ�سد :فر�ص نجاح التحالف «ال�سوري ـ الرو�سي ـ الإيراني ـ العراقي» كبيرة

ميركل تبارك جهود مو�سكو في �سورية وكاميرون ي�صفها بالخط�أ
أك��د الرئيس ال��س��وري بشار األس��د أن التحالف بين
دمشق وموسكو وطهران وبغداد ضد اإلره��اب يجب أن
يُكتب له النجاح ،وإال فنحن أمام تدمير منطقة بكاملها،
وقال إن دوال ً مثل إيران وروسيا اللتين تعرضتا لإلرهاب
إن توحدتا ضده وكافحتاه بما تملكان من أدوات عسكرية
وأمنية ومعلوماتية إضافة إلى جوانب أخرى ،فال شك بأن
هذا التحالف سيحقق نتائج فعلية ،قائالً« :لذلك أعتقد بأن
فرص نجاح هذا التحالف الجديد هي فرص كبيرة».
ورأى األس��د أن عمليات التحالف ال��دول��ي األميركي
في سورية والعراق تحقق نتائج معاكسة ،ألن اإلرهاب
توسع برقعته الجغرافية وبزيادة الملتحقين به ،مضيفا ً
ّ
أن «ال��دول الغربية لها سيد واحد هو الواليات المتحدة
األميركية» ،مشيرا ً إلى أن «كل هذه ال��دول تتصرف بما
يأمرها به المايسترو األميركي» ،على ح ّد تعبيره.
ولفت الرئيس السوري في لقاء مع قناة «خبر» اإليرانية
إلى أن «الغرب يريد إيجاد دول ضعيفة تلهو بخالفاتها
الداخلية وال يكون لديها وقت للتطور ،ودع��م القضايا
الوطنية والقومية وفي مقدمها فلسطين» ،مشددا ً على أن
«الحديث عن موضوع النظام السياسي أو المسؤولين
في سورية هو شأن سوري داخلي» .كما رأى األسد أن
«السعودية هي النموذج األسوأ واألكثر تخلفا ً وتأخرا ً على
مستوى العالم في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان،
والمشاركة الشعبية في الدولة».
وأكد الرئيس السوري أنه لن يتردّد بالرحيل في حال
كان هناك قرار شعبي بذلك ،وقال« :لذلك أعود وأقول إن
موضوع الرئاسة أو غيرها هي قضايا مرتبطة بالشعب
السوري ...أنا شخصيا قلت في أكثر من مناسبة عندما
يكون هناك ق��رار م��ن الشعب ال��س��وري ب��أن يبقى هذا
الشخص سيبقى ...وعندما يكون هناك قرار بأن يذهب

يجب أن يذهب مباشرة .فالقضية ليست قابلة للنقاش
في هذا الموضوع ،ولكن إذا كان ال��رأي الخارجي عكس
رأي الشعب السوري فليس له قيمة بكل بساطة .لذلك
نحن نقول بأن العودة إلى الحوار واالستمرار بالحوار
الذي يحصل من فترة لفترة هو الحل بالنسبة إلى األزمة
السورية».
كما نفى الرئيس األسد ،قيام روسيا بأيّ عمليات برية
داخ��ل سورية ،مؤكدا ً أن «ال��وج��ود الروسي األخير في
سورية يشمل عمليات جوية وليس برية كما حاول اإلعالم
أخيرا ً تسويقه» ،وشدد على أن «المساعدة العسكرية تأتي
في هذا اإلطار حصراً».
وحول وجود برنامج معين ومحدد للقوات الروسية
في سورية أوضح األسد أنه بالنسبة إلى الجانب الزمني
لم يحدّد بعد ،مؤكدا ً أن ذلك «بحسب تطورات الموقف»،
متابعا ً أن الخطط وضعت بالتعاون بين العسكريين
ّ
يحضر
السوريين والروس قبل فترة من الزمن عندما كان
لبدء مجيء القوات الروسية إلى سورية .وأض��اف أن
الصين «ال تساهم في مكافحة اإلرهاب عسكرياً ،بل هي
أعلنت موقفا ً واضحا ً بدعم الدور الروسي في هذا اإلطار».
وفي السياق ،قال األسد إن «الجانب المؤلم في قضية
الالجئين أنهم يطلقون النار على الالجئ بيد ويقدمون له
الغذاء باليد األخرى ،هذا ما يفعله الغربيون (…) سورية
كانت دائما ً م�لاذا ً لالجئين عبر تاريخها… أن يتح ّول
السوري إلى الجئ هذا شيء مؤلم جدا ً وربما يكون نقطة
سوداء في تاريخ سورية».
وأكد التزام حكومته بخيار الحوار السياسي ،قائالً:
«منذ بداية األزمة قررنا أن يكون هناك حوار ،وما زلنا نؤمن
بهذا المبدأ ومن البداية قررنا مكافحة اإلرهاب واليوم نحن
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أيد!
تركيا ...حرق �أوراق واحتراق � ٍ

فاديا مطر



لم تختف أهمية الدور التركي في حلف الناتو منذ انضمامها إليه
في  28شباط العام  1952والناتجة عن توافق المصالح التركية
االستراتيجة مع مصالح دول أعضاء الناتو ،لتكون هي العضو القديم
في حلف األطلسي الذي لم ينتبه الحلف إلى نشر منظومة صواريخ
«باتريوت» على أراضيها رغم أهمية الجغرافية السياسية التركية
ودوره���ا كجناح جنوبي في سياسة الناتو منذ مواجهة االتحاد
السوفيتي سابقا ً وص��وال ً إل��ى ما لعبته تركيا من دور بعد تفككه
وانضمام دول سوفياتية سابقة إلى الحلف.
فقد جاءت حرب العراق في العام  2003ولم ينشر الحلف هذه
المنظومة الصاروخية في تركيا بل استبدلها بنشر درع صاروخية في
أوروبا بذريعة خطر إيران الصاروخي ،حتى جاءت تطورات سورية
وما حملت معها من انغماس تركي مع مجموعات إرهابية اتخذت من
األرض التركية مقرا ً ومعبرا ً لها وبدأت معها «عثمنة» الحدود السورية
عن طريق فكرة «المنطقة العازلة التي طالبت بها تركيا في الشمال
السوري منذ العام  2012في مجلس األمن والتي رفض فكرتها ٌّ
كل من
البيت األبيض والناتو في  29تشرين األول  2014بعد تصريح األمين
العام للحلف «ينس ستولتنبرغ» أن منطقة عازلة في الشمال السوري
تطالب بها أنقرة ليست مدرجة على جدول أعمال الحلف ،لكن قدوم
حلف الناتو عسكريا ً إلى األرض التركية كان يشكل ذريعة مختلفة
عن تلك التصريحات ،فقد عمد الناتو بعد بيان لقيادة الجيش األميركي
(التتمة ص)14

مواجهات عنيفة بين الفل�سطينيين واالحتالل في «ال�ضفة» والقد�س

مقتل م�ستوطنين في عملية بطولية وا�ست�شهاد ّ
منفذها

صعّ دت قوات االحتالل الصهيونية
هجمتها على الضفة الغربية بعد
مقتل مستوطنين وج���رح اثنين
آخرين في عملية طعن نفذها الشاب
الفلسطيني مهند شفيق حلبي في
القدس المحتلة .ونفذت عملية الطعن
ف��ي ب��اب خ��ان ال��زي��ت ،أعقبها قيام
القوات االحتالل بإطالق النار على
منفذ العملية ،ما أدى إلى استشهاده.
وتأتي هذه العملية البطولية في
وقت ال تزال أجهزة أمن العدو عاجزة
عن الوصول إلى منفذي عملية إطالق
النار بالقرب من مدينة نابلس قبل
أربعة أيام ،والتي أسفرت عن مقتل
ضابط سابق ف��ي ل��واء «غ��والن��ي»
النخبوي ،وزوجته الناشطة ضمن
منظمات «الهيكل المزعوم».
وأكد الناطق باسم «حركة الجهاد
اإلس�ل�ام���ي» داوود ش��ه��اب تبني
ال��ح��رك��ة عملية ال��ط��ع��ن .وب��ارك��ت
«كتائب القسام» عملية الطعن التي
اعتبرتها «ردا ً طبيعيا ً على جرائم
االحتالل ومستوطنيه ضد األقصى»،
وفق الناطق باسمها أبو عبيدة.

تدمير  14موقع ًا ومن�صة �صواريخ لـ «داع�ش» في الرمادي والأنبار

�أ�سباب الحرب على �سورية

ناديا شحادة

والقتيل األول هو الحاخام نحاميا
الفي ،فيما اآلخر جندي من مستوطنة
بيتار عيليت ويدعى أهارون بينيت.
وقالت مصادر في القدس إنه فور
شيوع األن��ب��اء ع��ن عملية الطعن،
اح��ت��ش��د ال��م��س��ت��وط��ن��ون ع��ن��د حي
المصرارة القريب من البلدة القديمة

في القدس.
وقال وزير الزراعة «اإلسرائيلي»
أوري أري��ئ��ي��ل م��ن ح���زب «البيت
ال��ي��ه��ودي» ،إن العملية «نتيجة
مباشرة لتحريض رئيس السلطة
الفلسطينية محمود عباس».
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بعد البحث في األسباب الحقيقية للحرب على سورية بعيدا ً عن
األسباب غير المباشرة ،وقراءة األحداث بكل أبعادها االستراتيجية
يمكننا معرفة حقيقة وأبعاد الصراع في سورية التي تعتبر من الدول
المهمة في المنطقة لمرور الطاقة .فمن أهم أسباب الصراع في سورية
هو إبعاد الحليف الروسي عن المتوسط وخطوط الغاز والنفط،
فبعد توقيع كل من إي��ران والعراق وسورية في تموز العام 2011
على اتفاقية لمد أنبوب غاز ونفط بطول خمسة آالف كيلو متر ،حيث
أكد معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي لشؤون التعاون
الدولي أنه تم تشكيل لجنة فنية سورية عراقية إيرانية مشتركة
تعمل على دراسة ومتابعة مشروع مد خط أنابيب الغاز في إيران الى
الحدود العراقية فسورية .وقد حددت هذه اللجنة مسار هذا األنبوب
الذي يبدأ من حقل باريس الجنوبي اإليراني وعبر العراق الى الحدود
السورية العراقية وعبر سورية من الساحل السوري ومنه إلى أوروبا.
يؤكد المتابعون على أن قراءة هذا الخبر للوهلة األولى بدا عاديا ً ولكن
انطوى على الكثير من األبعاد السياسية واالقتصادية ،وبالذات بعد
االكتشافات الهامة للغاز في المتوسط .لهذا السبب بدأ الضغط على
سورية ،فبتوقيع اتفاق لتمرير الغاز اإليراني عبر العراق وسورية ومن
ثم للبحر المتوسط لتتم تغذية أوروبا بالغاز كما أعلن وزير الخارجية
اإليراني فيكون الفضاء الجيوسياسي انفتح بينما أغلق الفضاء
الغازي على غاز نابوكو  -خط الغاز األميركي ،حيث خطت واشنطن
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الحوثي يرى خال�ص اليمنيين من الحرب في حوارهم

العبادي :البع�ض ّ
يتحفظ على التعاون مع رو�سيا خيبات �أمل وهزيمة موجعة تالحق ال�سعودية �إلى باب المندب
وك�أن �أوباما �أحد �أقاربهم

أبدى رئيس الوزراء العراقي حيدر
العبادي استغرابه من تحفظ بعض
األط��راف على التعاون مع روسيا،
واصفا ً إياهم بأنهم «يتصرفون وكأن
أوباما أحد أقاربهم».
وأكد رئيس الوزراء العراقي ،أول
من أمس ،أن العراق سيقبل أي دعم
من أي ط��رف ألن��ه ال��دول��ة الوحيدة
التي تحارب «داعش» وعلى العالم
مساعدته .وأب���دى استغرابه من
تحفظ بعض األطراف على التعاون
م��ع روس��ي��ا ،واص��ف��ا ً إي��اه��م بأنهم
«يتصرفون وكأن الرئيس األميركي
باراك أوباما أحد أقاربهم».
(التتمة ص)14

ترحب بالم�ساعدة الرو�سية
 ...و�أربيل ِّ
قالت رئاسة «إقليم كردستان» إنها ترحب بأي مساعدة
تقدمها روسيا لقوات البيشمركة الكردية في حربها على
تنظيم «داعش» في العراق.
وأكدت رئاسة اإلقليم في بيان أول من أمس ،ضرورة
إيجاد تنسيق بين التحالف الدولي الذي تقوده الواليات
المتحدة ض��د تنظيم «داع���ش» ف��ي س��وري��ة وال��ع��راق،
وروسيا التي بدأت أخيرا ً توجيه ضربات للتنظيم كذلك

في سورية ،بهدف تحقيق نتائج إيجابية في المعارك
الجارية ضد «داعش».
وأضاف البيان« :البيشمركة قوة رئيسة على أرض
ال��واق��ع في الحرب ضد «داع���ش» وتمكنت من تحقيق
انتصارات ملحوظة خالل مواجهتها للتنظيم» ،مشيرة إلى
أن «إقليم كردستان شريك فعال في الحرب التي تقودها
أميركا في العراق».

أك��دت مصادر محلية في منطقة
عسير جنوب السعودية أن طائرة
تابعة لسالح الجو «اإلسرائيلي»
ت��ق��وم بنقل األسلحة وال��ص��واري��خ
وال��ت��ج��ه��ي��زات إل���ى ق��اع��دة خميس
مشيط في عسير لدعم القوات الجوية
للتحالف السعودي في عدوانه على
اليمن .وقالت المصادر إن الكيان
«اإلسرائيلي» أقام جسرا ً جويا ً مع
قاعدة خميس إلم��داده��ا بالذخيرة
وتعويض مخزونها من الصواريخ.
تورطالسعوديةالكبيرفيمستنقع
اليمن وعدم جدوى عدوانها لتحقيق
مآربها أث��ار حفيظة كيان االحتالل
«اإلسرائيلي» وقلقه ،ما حمله على
دخول المعركة بشكل مباشر ،حيث
جاء تحرك دول التحالف الذي تقوده
السعودية على اليمن وبالتحديد
باستهداف باب المندب بتوجيهات
«إسرائيلية» ،وبعد تنسيق كبير
بينها وبين القوات «اإلسرائيلية» بعد
قيام األخيرة بإعطاء الضوء األخضر
ل��دول ال��ع��دوان على اليمن من أجل
السيطرة على باب المندب والحفاظ
على المصالح الصهيونية.
وه��و ما أش��ار إليه رئيس أرك��ان
جيش االحتالل السابق الجنرال بيني
غانتس آواخر شهر أيلول الماضي في
سياق كلمة ألقاها بمعهد واشنطن
لسياسة الشرق األدنى تحت عنوان
«األم���ن القومي «اإلس��رائ��ي��ل��ي» في
بيئة إقليمية متغيرة» تطرق فيها

إلى مختلف التحديات األمنية التي
يواجهها الكيان «اإلسرائيلي» ،مؤكدا ً
أن ما يقلقه هو باب المندب والطرق
البحرية األخرى.
أكد رئيس اللجنة الثورية العليا
ف��ي اليمن محمد علي ال��ح��وث��ي أال
خالص من الحرب في اليمن إال بحوار
اليمنيين.
وأض���اف ف��ي ح���وار خ��اص على
قناة «الميادين» أن اإلرادة األميركية
ليست متوفرة اآلن لوقف الحرب في
البالد.
وأش��ار الحوثي إل��ى أن الواليات
المتحدة ه��ي م��نْ ت��رف��ض وتعرقل

وتقف حجر ع ْثرة أمام الحل السياسي
في اليمن.
وقال رئيس اللجنة الثورية العليا
إن التجربة ال��ت��ي اس��ت��خ��دم��تْ في
أفغانستان سابقا ً يعاد إنتاجها في
اليمن من خالل دعم القوى اإلرهابية
وتسليحها.
من جهة أخرى ،رأت حركة أنصار
الله أنّ ال��ع��دوان السعودي الظالم
يلفظ أنفاسه ويحتضر أمام صمود
الشعب اليمني ،لذلك لجأ إلى أساليب
أكثر قذارة قد تكون آخر رصاصة في
جعبته فاتجه ليفرض حصارا ً خانقا ً
على الشعب من خالل منع المشتقات

النفطية والمواد األساسية من الدخول
إلى اليمن مستغالً أحذيته في الداخل
لتأليب الرأي العام إلثارة الفوضى
وإرباك الجبهة الداخلية.
وفي السياق ،قال رئيس المجلس
السياسي للحركة صالح الصماد في
بيان أن «العدوان اتجه لفتح جبهات
جديدة في باب المندب الذي حرص
شعبنا ك��ل ال��ح��رص على تحييده
عن الصراع طيلة األشهر الماضية
لحساسية ذلك ،ولكن حاول العدوان
افتعال ه��ذه ال��ص��راع��ات لتسويغ
عدوانه واستجالب من لم يستجلبهم
(التتمة ص)14

همزة و�صل
فل�سطين...
بو�صلتنا الأولى
نظام مارديني
ه� ��ي ...ه��ي فلسطين كلما
حاولت أزم��ات تغييبها عادت
م��ن ج��دي��د ل �ت �ف��رض نفسها،
أنها قضيتنا األولى وبوصلتنا
التي ال نحيد عنها أبداً .فهل ما
يحدث فيها اآلن م��ن مخاض
يشي بوالدة انتفاضة ثالثة؟
وم��ا ق��د ي�ك��ون أول ش��رارة
قد تشعل األوضاع هو ما بدأه
االحتالل بتطبيق خطته الرامية
ل�ت�ق�س�ي��م ال �م �س �ج��د األق �ص��ى
المبارك زمانيا ً ومكانياً ،وهو
األمر الذي ال يحتاج إلى قرار
س �ي��اس��ي ل �ت �ح��ري��ك ال��ش��ارع
ل �ي �ب �ق��ى ال � �س� ��ؤال م �ت��ى يدير
شعبنا دفته نحو القبلة األولى؟
وهل ستلحق األحزاب القومية
واليسارية واإلسالمية بركب
هذه االنتفاضة الوشيكة؟
ل � �ل � �ح� ��دي� ��ث ع� � ��ن روح � �ن� ��ا
الفلسطينية شجون ،وألثرها
في وعينا عمق ربما ال يضاهيه
أي أث� ��ر آخ � ��ر .ف �ه��ي لطالما
شكلت ب��رم��زي�ت�ه��ا ووقائعها
ت��اري�خ�ا ً ي�ك��اد ي�ك��ون مسؤوالً
ع��ن صياغة ال��واق��ع القومي،
ال �س��وري وال �ع��رب��ي ،بر ّمته،
وقد ارتبطت أحداثها بشجاعة
المقاومة وال�ع��زم المتواصل
ع�ل��ى ت�ح��ري��ر األرض ،لكنها
ارت� �ب� �ط ��ت ك ��ذل ��ك بالهزيمة
واالنقسام والتبعية.
في الحديث عن تاريخ هذه
القضية ،ثمة مرحلة مهمة لم
ت�ح� َ
�ظ ب��ال�ق��در ال ��ذي تستحقه
م��ن ال��دراس��ة وال�ب�ح��ث ،وهي
االنتفاضتان األول��ى والثانية
ال� �ت ��ي ت �ب �ن��ى الفلسطينيون
خاللها نضاالً من نوع مختلف
حقق لهم خ�لال ثمانية عشر
شهرا ً فقط ما لم تح ّققه عقود
طويلة من الكفاح المسلح.
ما وصلنا إليه منذ االنتفاضة
األول� � ��ى ح �ت��ى ب ��داي ��ة والدة
االنتفاضة الثالثة ،كان مشهد
أطفالنا وهم يواجهون جنود
العدو وآالت��ه الفتاكة بملحمية
ال ت��وص��ف ،لكن خلف هؤالء
الفتية كانت عمليات المقاومة
تتفاعل مع حمالت العصيان
المدني والمسيرات ومقاطعة
البضائع قد ب��دأت تتحول إلى
أداة رئيسة في النضال ،وهو
م ��ا س �ي �ش � ّك��ل ج ��وه ��ر والدة
االنتفاضة الفلسطينية الثالثة.
أع ��ادت العمليات البطولية
ل�ل�ش�ب��اب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ،ور ّد
ال �ع��دوان على من ّفذيها أمس،
زم��ام ال�م�ب��ادرة بعد أن كانت
ال��د ّف��ة ُت��دار دائ�م�ا ً م��ن الخارج
ب�م�ع��زل ع �ن��ه ،وج�م�ع��ت إرادة
ع �ش��رات اآلالف م��ن الرجال
وال�ن�س��اء م��ن مختلف الفئات
واألع� �م ��ار ت��م ت��أط �ي��ره��م في
�س�ق�ه��ا ح��راك
ل �ج��ان شعبية ن� ّ
ال �ش �ب��اب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي اليوم
ال��ذي ي ّمهد لحالة ف��ري��دة من
التحرر الذاتي وإنكار وجود
االح� �ت�ل�ال وه� ��دم ال�ت�ب�ع�ي��ة له
من قبل القيادات الفلسطينية
وال �ع��رب �ي��ة ت��دري �ج �ي �اً ،ولع ّل
ق� �ي ��ادات آل س �ع��ود ه��ي آخر
ماركة عمالة وخيانة بين تلك
«القيادات».
قصة فلسطين ليست قصة
ب��ض��ع س � �ن� ��وات م� ��ن األم � ��ل،
ب��ل تخلّلت ق��رن�ا ً م��ن الهزيمة
والخيانة والتبعية ،وقد تبدو
أح��داث�ه��ا م��ن ع��ال��م آخ��ر إذا ما
ن �ظ��رن��ا إل� ��ى درج � ��ة التنظيم
وال �ع �م��ل ال �ج �م��اع��ي ووح� ��دة
ال �ص��ف ب �ي��ن الفلسطينيين،
ل�ك�ن�ه��ا ق �ص��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة ،ومن
ال� �ض ��روري ت�ع�ي�ي��ن مواضع
ال� �ق ��وة وم���واض���ع الضعف،
وأخ � ��ذ ال��ع��ب��رة م ��ن م��واض��ع
الضعف فيها.
ليست االن�ت�ف��اض��ة الثالثة
ش �ع��ارا ً ن �ظ��ري �اً ،ب �ق��در م��ا هي
ضرورة حيوية.

