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 64طلعة جوية رو�سية في يوم واحد والرادارات ال�سورية تطبق على طائرات تركية

بوتين ي�ؤكد لوزير الدفاع ال�سعودي رف�ضه �إقامة «خالفة �إرهابية» في �سورية
التقى الرئيس الروسي فالديمير بوتين أمس في سوتشي بولي
ولي العهد السعودي ،وزير دفاع محمد بن سلمان آل سعود ،حيث
تركز البحث بحسب وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف في
الملف السوري.
و أكد الفروف أن الرئيس الروسي بوتين ووزير الدفاع السعودي
أكدا تطابق أهداف موسكو والرياض في ما يتعلق باألزمة السورية،
ولي العهد السعودي عن تفهم
مشيرا ً إلى أن بوتين أعرب
لولي ّ
ّ
روسيا لقلق الرياض إزاء الوضع في سورية ،مؤكدا ً موقف موسكو
الرافض إلمكان إقامة «خالفة إرهابية» في هذا البلد.
وأكد الوزير الروسي أن الطرفين بحثا في سبل تنفيذ اتفاق جنيف
المعني باألزمة السورية ،وق��ال« :الهدف الثاني ال��ذي نتقاسمه
مع أصدقائنا السعوديين ،هو بأن تشهد سورية مصالحة وطنية
وانطالق العملية السياسية» ،وأضاف« :لقد ناقش ك ّل من الرئيس
الروسي وولي ولي العهد السعودي ،الخطوات الالزمة للبدء بهذه
العملية السياسية ،أي االنتقال إلى التحول العملي لتنفيذ اتفاق
جنيف (حزيران .»)2012
من جانب آخر ،أعرب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير
عن رغبة الرياض في تحسين العالقات مع موسكو ،وفي التوصل
إلى أرضية مشتركة تحفظ وحدة الدولة السورية ،وأكد أن الجانب
السعودي أعرب لموسكو عن قلقه إزاء العملية الجوية التي تخوضها
روسيا في أجواء سورية ،فيما شرحت موسكو أن هدفها الرئيسي في
سورية هو محاربة تنظيم «داعش».
وأضاف الوزير السعودي أن الرياض في نظرتها إلى سبل ح ّل
األزمة السورية ال تزال متمسكة بحكومة انتقالية تؤدي في النهاية
إلى رحيل األسد ودعم المعارضة السورية المعتدلة ،مضيفا ً أن
المملكة ستواصل العمل مع روسيا على بلورة موقف موحد على
أساس بيان جنيف ،من أجل الحفاظ على وحدة الدولة السورية.
بولي عهد أبو
وكان الرئيس الروسي قد التقى في وقت سابق
ّ
ظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة اإلماراتية محمد بن زايد آل
نهيان ،في مدينة سوتشي الروسية.
وتناول اللقاء التطورات في الشرق األوسط ،وبخاصة في ضوء

الجهود الروسية واإلماراتية المبذولة في مكافحة اإلرهاب الدولي،
كما تط ّرق الطرفان الى القضايا الدولية واإلقليمية الملحة.
وقال بوتين في مستهل اللقاء إنه يو ّد التط ّرق للموضوعات المتعلقة
بالعالقات الروسية ـ اإلماراتية في مختلف المجاالت .كما اقترح تبادل
اآلراء حول حالة األمور في منطقة الشرق األوسط وال سيما في سورية
وتركيا من زاوية ضرورة مكافحة اإلرهاب في شتى تجلياته.
وفي السياق ،أكد الرئيس بوتين في مقابلة تلفزيونية في وقت
سابق من أمس ،أن العمليات العسكرية الروسية ضد اإلره��اب في
سورية ستستمر بالتوازي مع عمليات الجيش السوري ،وقال« :ال
يمكننا أن نأخذ على عاتقنا التزامات إضافية ،ولم نفعل ذلك أبداً ،أنا
قلت منذ البداية ،أن المرحلة النشطة من عملنا ستكون محدودة بانتهاء
عمليات هجوم الجيش السوري».
وأكد أن «مهمة العسكريين الروس في سورية تكمن في العمل على
تأمين االستقرار فيها وتوفير الظروف إليجاد حل سياسي لألزمة»
مشيرا ً إلى أن المشاركة في عملية برية أمر مستبعد وهو ما يعرفه
أصدقاؤنا السوريون.
وأضاف بوتين« :إذا أظهر الجيش السوري قدرته واستعداده لمكافحة
اإلرهاب فإن احتمال التوصل إلى حلول سياسية سيزداد كثيراً» الفتا ً إلى
أن روسيا ال تريد بناء أي إمبراطورية أو التدخل في أي نزاعات طائفية
بأي حال من األحوال كما أنها ال تفرق بين المذاهب اإلسالمية.
وأوضح أن عمليات القوات الروسية في سورية جاءت بعد إعداد
دقيق مشيرا ً إلى أن كل ما يجري في السماء وعلى األرض ليس أعماال ً
عفوية بل تنفيذ للخطط المرسومة .وق��ال« :حضرنا أنفسنا لهذه
العمليات القتالية وقمنا بتدابير مسبقة تمثلت في أننا حشدنا في المكان
الالزم وفي الوقت المناسب ما يكفي من القوى والوسائل والذخائر وقمنا
لوقت طويل بعمليات استطالع من الفضاء وأجرينا المقارنة بين شتى
المعطيات التي حصلنا عليها وأنشأ اختصاصيو هيئة األركان العامة
بالتعاون مع الشركاء وبلدان المنطقة مركزا ً إعالميا ً في بغداد وحصلنا
بنتيجة تبادل المعلومات على معطيات إضافية».
وأشار الرئيس الروسي إلى أن بالده أبلغت مسبقا ً الشركاء الغربيين
بعملياتها ضد اإلرهاب في سورية تأكيدا ً على انفتاحها للتعاون الفتا ً

ال�سعودية بين الهزيمة والجدران...
هل من مخرج؟

فاديا مطر
باتت المقاومة اإلسالمية اللبنانية عامالً مؤثرا ً في المعادالت
اإلقليمية بعد ازدياد قدراتها االستراتيجية على مستوى الصراع مع
العدو «اإلسرائيلي» ،بعد أن شكل انتصار التحرير في العام 2000
متغيرا ً استراتيجيا ً وعسكريا ً بالغ األهمية ومعادلة متوازنة مع أصابع
المشروع األميركي ـ «اإلسرائيلي»؛ مما جعل المقاومة عامالً داعما ً
للمحور اإلقليمي الداعم لها ،بوجه من دعموا وو ّف��روا غطاء للعدوان
من قوى استعمارية ورجعية  ،فقد أشار سماحة السيد نصر الله في
خطابه بـ 17نيسان  2015أن «السعودية هي من يقدّم كل أشكال الدعم
االستخباري واللوجستي لداعش والقاعدة اللذين يقاتالن ومن معهما
من حلفائهما» ،فرغم ما كشفته حرب تموز  2006من أدوار عربية متآمرة
على المقاومة كشفت في سياقها الكثير من المواقف المحلية المتعلقة
بها ،إال أن المقاومة أبقت األبواب مفتوحة لكل القوى المحلية والعربية
في مراجعة سياسية الكتشاف خيبة األسطورة الصهيو ـ أميركية ،بدون
تسمية األسماء بمس ّمياتها ،واإلبقاء على سياسة حذرة ومنهجية متأنية
في المواجهات المقبلة .وهو ما شكل سياجا ً وطنيا ً وشعبيا ً حولها
أبرزت فيه معادلتها الثالثية الشهيرة «الجيش والشعب والمقاومة».
لكن االنتقال في المفهوم المنهجي للمقاومة إلى مرحلة «تسمية األسماء
بمسمياتها» هو ما جعل خطاب المقاومة ينتقل من النصح إلى التوصيف
الحقيقي لتورط السعودية كرأس حربة في الحرب على سورية واليمن
وإدارة المخططات اإلرهابية للتقسيم والتدمير الممنهج عن طريق توالد
اإلرهاب المستقدم من كل جهة ،وارتباطها الوثيق بالعدو اإلسرائيلي،
فقد قال سيد المقاومة بخطاب يوم القدس العالمي في 2015 / 7 / 10
إن «الحرب على اليمن هي أكبر خدمة ت ُقدمها السعودية لـ«إسرائيل»»،
(التتمة ص)14

مقارنة بين ال�سيا�سة الأميركية والرو�سية
في محاربة الإرهاب

ناديا شحادة
بالمقارنة بين سياسة موسكو وواشنطن بالتعامل مع الحرب
الدائرة بسورية ،يتوصل المتابع لنتيجة مفادها أن الواليات المتحدة
األميركية صاحبة ازدواجية المعايير التي سعت إلنشاء العصابات
المسلحة تحت مسميات عديدة لتخدم مصالحها واستراتيجيتها
في منطقة الشرق األوسط ،وخاضوا حربا ً بالوكالة ،وقدموا الدعم
المادي والمعنوي لكل من يقاتل الجيش والنظام في سورية منهم
«جبهة النصرة» و»القاعدة» و»داع��ش» التي هي صنيعة أميركية
وهذا ما أكده الجنرال األميركي المتقاعد ويسلي كالرك في  20شباط
من العام الحالي ،حيث اعترف قائالً أن واشنطن وحلفاءها هم الذين
أنشأوا جماعة «داعش» اإلرهابية ،مضيفا ً ان واشنطن ساهمت في
تسهيل الحملة اإلعالمية الترهيبية لجرائم «داعش» ،فهدف واشنطن
وحلفائها كان تفتيت منطقة الشرق االوسط وإضعاف محور المقاومة
وإسقاط الدولة السورية وتنحي الرئيس السوري بشار االسد ،من
خالل الجماعات اإلرهابية التي شكلت ادارة اوباما تحالفا ً دوليا ً
لمحاربتها يضم دوال ً متورطة بشكل او بآخر في دعم تلك الجماعات.
وقد وجه الرئيس األميركي باراك اوباما بالتزامن مع الذكرى الثالثة
عشرة لهجمات  11ايلول  2001خطابا ً تضمن استراتيجيته لمواجهة
«داعش» في العراق والشام الذي استطاع أن يسيطر على أجزاء كبيرة
من شمال العراق وسورية .وأكد اوباما ان الواليات المتحدة لديها
القدرة على انهاء التهديد ،وبدأ التحالف الذي تقوده واشنطن اولى
ضرباته في  19ايلول  2014وأثبت فشله وفشل استراتيجية اوباما
(التتمة ص)14

إلى أن موسكو لن تفقد األمل في انضمام بلدان أخرى إلى عملياتها في
سورية.
واستغرب رفض الشركاء األجانب تقديم أي معطيات عن أهداف
لتنظيم «داعش» إلى الجيش الروسي ،وقال« :إن الشركاء ادعوا أنهم
ّ
نشك به فطلبنا منهم إحداثيات األهداف
يعرفون أفضل منا وهذا ما
لنضربها ولكنهم رفضوا».
وأشار بوتين إلى أن روسيا تسلّمت مقترحات من الواليات المتحدة
للتعاون بهدف تج ّنب أي ح��وادث جوية في سورية ،الفتا ً إلى أن

االنتفا�ضة م�ستمرة في يومها الحادي عا�شر ...و»حما�س» تحذر

�شابة فل�سطينية تفجّ ر �سيارتها عند حاجز للعدو
ودع��ت فلسطين أمس كوكبة من
أبنائها ال��ذي��ن ارت��ق � ْوا ش��ه��داء وهم
يتصد ْون لقوات االحتالل في القدس
والخليل وق���وات االح��ت�لال تعتدي
على عشرات المتظاهرين بالرصاص
وبقنابل الغاز.
جرح أحد جنود العدو بانفجار
عبوة ناسفة قرب مستوطنة معاليه
أدوميم شرق القدس المحتلة وفق ما
ذكرت وسائل إعالم العدو .وبحسب
ه��ذه الوسائل ف��إن فتاة فلسطينية
هي التي ألقت العبوة وقد أصيبت
بجروح.
وأوض��ح مصدر أن المنطقة التي
ألقيت فيها العبوة الناسفة في معاليه
أدوميم هي منطقة عسكرية محكة.
(التتمة ص)14

ات�صال بين العبادي وبارزاني ي�ؤكد مواجهة «داع�ش» في العراق

و�سط ت�ضارب الأنباء ...هل ُقتل �أبو بكر البغداي؟
أع��ل��ن م��ص��در ع��س��ك��ري ع��راق��ي
اس��ت��ه��داف م��وك��ب زع��ي��م جماعة
«داع���ش» أب��و بكر ال��ب��غ��دادي أمس
أثناء توجهه إلى اجتماع في منطقة
الكرابلة على ال��ح��دود العراقية ـ
السورية.
وأفاد بيان لخلية اإلعالم الحربي
«تمكنت طائرات القوة الجوية من
قصف موكب المجرم اإلره��اب��ي أبو
بكر البغدادي أثناء تحركه إلى منطقة
الكرابلة لحضور اجتماع لقيادات
تنظيم داعش» ،بحسب «السومرية
نيوز».
(التتمة ص)14

«كاليبر»� ...أذهل وا�شنطن
مظهر الصياح
ظن خبراء واشنطن العسكريون أن واشنطن وبريطانيا هما الدولتان
القادرتان «فقط» على إطالق الصواريخ بعيدة المدى.
حقيق َة حطمتها قوات البحرية الروسية بعد إطالق صواريخها من
بحر قزوين على مواقع لإلرهابيين في سورية.
ص��اروخ ك��روز «كاليبر» جعل الخبراء األميركيون «يُقرون» بأن
الصاروخ الروسي تف ّوق على صاروخ واشنطن الشهير المعروف باسم
كروز «توماهوك» الذي استخدمته الواليات المتحدة ألول مرة أثناء
عدوانها على العراق في العام  1991بشكل مكثف.
إظهار روسيا لقدراتها القتالية دفع صحيفة واشنطن بوست األميركية
إلى القول ..إن هذه الحقيقة بالطبع ستقلق واشنطن ،وإن تعزيز الوجود
الروسي في سورية والغارات المفاجئة ضد أهداف تابعة لـ «داعش»
أصبحت مفاجأة غير متوقعة للبيت األبيض.
وتظهر العمليات العسكرية التي تقوم بها المقاتالت الروسية ضمن
التفاهم بينها وبين القيادة السورية فرقا ً واضحا ً بينها وبين مقاتالت
التحالف الدولي بقيادة واشنطن ،وبحسب مصادر مطلعة والتقارير
الميدانية فإن نسبة  40بالمئة من البنى التحتية التابعة لـ «داعش»
في سورية ،قد ت ّم تدميرها خالل الضربات الجوية الروسية ...بينما
اخترقت طائرتا  F 16تابعتان للتحالف ال��دول��ي ،المجال الجوي
السوري واستهدفتا البنى التحتية المدنية في انتهاك سافر للقانون
الدولي ود ّمرتا محطتي كهرباء في منطقة الرضوانية السكنية شرقي
حلب ما تس ّبب بانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة.
سالمة طياري واشنطن من المواجهة مع المقاتالت الروسية كشفت
أنها األولوية لدى الواليات المتحدة ...األمر الذي دفع وزارت��ا دفاع
البلدين إلى بلورة اتفاق محتمل بشأن ضمان سالمة الطلعات التي
تنفذها قوات سالح الجو الروسية واألميركية في سورية لقصف مواقع
تابعة لـ «داعش» وغيره من التنظيمات اإلرهابية.
وزارة الدفاع الروسية أفادت في بيان بأن هذا التقدم تم إحرازه خالل
اتصا ٍل ثانٍ بين الجانبين جرى مساء أمس السبت عبر تقنية الفيديو
ونوقشت خالله بشكل مفصل المقترحات التي تقدم بها كل من الوزارتين
خالل االتصال األول بينهما في األول من تشرين األول الحالي.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن النقاش خالل االتصال الثاني كان
«مهنيا ً وبناء» ،مضيفة أن موعد االتصال التالي عبر الفيديو سيتم
تحديده الحقا ً بين الطرفين.
بعد كل ما ذكر آنفا ً يتساءل مراقبون ...هل تتح ّول حرب واشنطن
على اإلرهاب إلى استهداف البنى التحتية للدولة السورية؟

البحرين :تظاهرات ّ
تندد باعتداءات
المنامة على ال�شعائر الدينية

الجي�ش ي�ستهدف بارجة ثانية في باب المندب

وثيقة �شرف يمنية للنفير العام �ضد العدوان
بدأت في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية
حملة مليونية لتوقي ِع وثيقة الشرف القبلية للنفير العام
ضد العدوان وتستمر عشرين يوماً ،وتسعى الحملة الى
إحياء دور القبيلة وتفعيل مشاركتها في مواجهة العدوان،
حيث أكدت القبائل دعمها للدولة بالرجل والسالح حفاظا ً
على أم ِن البالد.
وأكد اليمنيون الذين وقعوا على وثيقة الشرف القبيلية،
ضرورة التكاتف لتفعيل الدور القبلي ،وإحياء المبادئ كافة
التي وردت في الوثيقة ،لمواجهة العدوان ،حيث تسعى
السعودية إلى العبث بقيم ومعايير القبائل وتشويه العرف
اليمني منذ سنوات.
وبحسب محمد اليتيم ،أحد ناشطي الثورة اليمينة ،فإن
القبيلة هي صمام أم��ان الدولة اليمنية ،من خالل دورها
البارز والتاريخي ،وتسعى ه��ذه الحملة المليونية إلى
محاصرة وعزل كل العمالء الذين يتعاونون و يتعاملون

ذلك أفضل من ال شيء في المرحلة االولى ومعربا ً عن األمل في القيام
بخطوات الحقة والعمل معا ً إليجاد حل سياسي.
وأكد أن أبسط أسلوب لمكافحة اإلرهابيين بصورة مشتركة هو أن
ينضم الشركاء األجانب إلى روسيا في جهودها ألنها تعمل بموافقة
السلطات الرسمية في سورية ،مشيرا ً إلى أن العديد من قادة بلدان
الشرق األوسط يدركون جيدا ً خطر اإلرهاب ومستعدون للمشاركة في
مكافحته.
(التتمة ص)14

مع العدوان ضد بلدهم .في حين دعا ناجي سالم ،عضو
مجلس التالحم القبلي ،كل مكونات الشعب اليمني من علماء
وسياسيين وعسكريين والقطاع الطالبي والنسائي إلى
إنجاح عملية توقيع هذه الوثيقة ،التي تعبّر عن تالحم كل
مكونات المجتمع.
وفي ظل ما يحرزه الجيش واللجان الشعبية من تقدم في
الجبهات ،يأتي التفعيل للنفير العام في مختلف المحافظات
اليمنية ،حيث أن القبيلة هي السباقة للدعم بالسالح
والرجال والقوافل المادية للمواجة الطوارئ ودفع العدوان.
أعلنتْ وزارة الدفاع اليمنية أن الجيش واللجان قصفوا
بالصواريخ قيادة حصن الحماق العسكري السعودي في
نجران.
وفي حرض بحجة غرب اليمن أف��ادتْ مصادر محلية
الميادين بتبادل قصف مدفعي على الحدود.
(التتمة ص)14

خرجت تظاهرة قرب مقر وزارة الداخلية وسط العاصمة البحرينية المنامة
للتنديد باعتداءات النظام على الشعائر الدينية ...امتدت إلى مناطق البالد القديم
والمصلى وسار وسترة.
وخرجت مسيرات شعبية تضامنية مع المعتقلين السياسيين في البحرين
بالقرب من مقر وزارة الداخلية وسط العاصمة المنامة رغم اإلج��راءات األمنية
المشددة التي تشهدها المنامة ،وللتنديد باعتداءات النظام على الشعائر الدينية.
وغصت شوارع العاصمة بسيول بشرية ،حيث رددت الحشود شعارات تطالب
باإلفراج عن المعتقلين في سجون النظام رافعين األعالم البحرينية وصور األمين
العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان وأخرى لضحايا ومعتقلي الرأي.
وامتدت التظاهرات إلى مناطق البالد القديم والمصلى وسار وسط البالد وسترة
جنوب المنامة .وعبر المحتجون عن استنكارهم الستمرار االنتهاكات ال سيما حملة
المداهمات واالعتقاالت التي ينتهجها النظام لمعاقبة المتظاهرين ،مؤكدين تمسكهم
بنهج الثورة السلمية حتى تحقيق األهداف التي انطلقت من أجلها.
واستنكر منتدى البحرين لحقوق اإلنسان اعتداء النظام على الشعائر والطقوس
الدينية ،مؤكدا ً بأنه يمثل قمعا ً واضحا ً وصريحا ً للحريات.
واتهم المنتدى وزارة الداخلية باستخدام رصاص الشوزن المحرم دوليا ً لقمع
المتظاهرين السلميين ...كاشفا ً عن إصابة طفل برصاص الشوزن من قبل قوات
النظام في قرية الهملة واصفا ً حالته بالخطيرة.
ووصف عالم الدين البحريني الشيخ محمد صنقور االعتداءات المتكررة على
الشعائر الدينية بالعمل غير المبرر ويتنافى مع الحق الذي كفله الدستور بحرية
الممارسة للشعائر الدينية .ودعا أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي الوحدودي
فاضل عباس ومن داخل معتقله الشعب إلى االستمرار في حراكه السلمي لنيل
حقوقه المشروعة نحو الحرية والديمقراطية.
وأكد في رسالة وجهها إلى الشعب أن من حق كل مواطن التعبير عن رأيه بالطرق
السلمية ،من دون مالحقة أو تهديد وهذا ما تنص عليه المواثيق الدولية.

همزة و�صل
ر�أ�س البغدادي!؟
نظام مارديني
ي� �ب ��دو ج��ل��ي��ا ً أن دخ���ول
روس � � �ي� � ��ا خ� � � � ّ
�ط ال � �ح� ��رب
المباشرة على «داعش» فتح
ثقوبا ً ف��ي ص�ن��دوق أسرار
ظهور أبو بكر البغدادي...
الصندوق ال��ذي بقي مغلقا ً
أو هكذا ظ ّن من يعتقدون أن
هذه األسرار ستبقى عصية
وبمأمنٍ عن فضحها .فهل
يبدو أن ال��والي��ات المتحدة
ت� �م ��ادت ك �ث �ي��را ً ف �ك��ان ذلك
ح ��اف ��زا ً ل�خ�ص�م�ه��ا ال��دول��ي
ل��ي��دخ��ل م� �ي���دان ال� �ص ��راع
�ج��ر مفاجأة
م �ب��اش��رة وي �ف� ّ
إعادة التوازن وتغيير الكثير
من الحسابات في المنطقة
والعالم؟ أم هي بداية فشل
ال��م��ش��روع األم��ي��رك��ي في
س ��وري ��ة وال� �ع���راق وفشل
اإلره ��اب بمحاولة تصفية
البغدادي وإغ�لاق صندوق
األسرار؟
َم� � ��ن ي � ��راق � ��ب ال� �س� �ع ��ار
األطلسي والخليجي تجاه
روس �ي��ا يتأكد ك��ل ي��وم من
مدى اإلح��راج الذي وضعه
«أبو علي» بوتين أمام العم
سام ـ أوباما وحلفائه ،وكم
ه ��و ه� ��ذا ال��م��ش��رق مرهق
وض� �ح� �ي ��ة ل� �ع ��دم ص��دق �ي��ة
ال �س �ي��اس��ة األم �ي��رك �ي��ة .فال
ه� ��ي ج� � ��ادة ف� ��ي م��ح��ارب��ة
«داع���ش» و«ال �ن �ص��رة» ،وال
ه� ��ي ن� �ج� �ح ��ت ف� ��ي إي� �ج ��اد
م��ا ت �ق��ول إن ��ه «المعارضة
ال� �م� �ع� �ت ��دل ��ة» ال� �ت���ي ك �ل ّ �ف��ت
أميركا  500مليون دوالر
لتدريب  3آالف مقاتل في
ه ��ذا ال� �ع ��ام ،ل��م ي �ب��قَ منهم
س� ��وى خ �م �س��ة أش��خ��اص،
ك �م��ا ص ��رح ال �ج �ن��رال لويد
أوس��ت��ن ل �ل �ك��ون �غ��رس .لقد
تلقوا التدريب والرواتب ثم
هربوا نحو «النصرة».
تبدو أميركا اليوم وكأنها
الوحيدة التي ليست لديها
خ� �ط ��ة .وزي�� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
الروسي سيرغي الفروف
ل ّمح إل��ى أن ال ش��يء اسمه
الجيش ال�ح��ر أو معارضة
معتدلة تقاتل على األرض
في سورية ،وتوجه روسيا
دعوة مفتوحة للجيش الحر
للتفاوض مع موسكو ،إذا
كان له وجود حقاً ،والرئيس
بوتين تساءل سابقا ً من أين
ج��اء «داع��ش»؟ لقد ج��اء من
المجهول أليس ذلك غريباً؟
بل ومن أين جاء البغدادي
الذي تتضارب األنباء حول
مقتله؟
ّ
سيّدة العالم تفكر اآلن:
هل محور الشر هو «داعش»
أم روسيا أم إيران؟
ي� � �ب � ��دو أن ال� �س� �ي ��اس ��ة
األم� �ي ��رك� �ي ��ة أم�� ��ام مفترق
ط � ��رق ،ف �م �ق �ت��ل ال��ب��غ��دادي
أص� �ب ��ح م� �ق� �ت�ل ً
�ا ألم� �ي ��رك ��ا،
ال ف��ائ��دة أم �ي��رك �ي��ة ُترجى
م��ن ق �ط��ع رأس ال �ب �غ��دادي
بسيف القيصر الروسي.
إن ه��ذا سيعني أن روسيا
ق ��ادرة على تحقيق األمان
في المنطقة ،بعد أن عبثت
بها ال��والي��ات المتحدة .أي
أن ��ه س �ي �ك��ون إع�ل�ان� �ا ً قويا ً
ل��دول��ة روس�ي��ة ق ��ادرة على
الوفاء بتعهداتها في الشرق
األوسط.
ال � � �ش� � ��رق م� � ��ر َه� � ��ق م��ن
ح ��رق ال �ج �ث��ث ال� ��ذي خلفه
ع � ��دم ص ��دق� �ي ��ة ال �س �ي��اس��ة
األميركية .فال هي جادة في
التصدي لإلرهاب ،وال هي
جادة في بناء الديمقراطية
ف ��ي ال��م��ن��ط��ق��ة ...وه� ��ا هو
ال� �ب� �ي ��ت األب � �ي� ��ض ال� �ط ��رف
الوحيد الذي يعترف بفشل
استراتيجيته في المنطقة.

