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الميلي�شيات الكردية..
مطورة لـ«داع�ش» �أميركي ًا
ن�سخة
ّ
} سناء أسعد
بعد حرب دامت أكثر من خمس سنوات ض ّد سورية ،لم يقتنع
المخططون والمأجورون واالنتهازيون ،رغم ما ت ّم توظيفه
من خطط جهنمية وأدوات رخيصة ،أنّ أمر السيادة السورية
ووح��دة أراضيها من الخطوط الحمر التي ال يسمح اإلقتراب
منها ،أو حتى االلتفاف حولها ،تحت مس ّميات مختلفة وذرائع
ال يستوجب إطالقها إال من باب التبريرات الواهمة ،وه��ذا ما
أكد عليه الرئيس بشار األسد ...والدكتور بشار الجعفري منذ
ان ب��دأت فكرة الفدرلة تلوح في االف��ق ..وه��ذا ما أك��ده صمود
وتضحيات الجيش السوري منذ اللحظات األولى للمؤامرة..
أي باب للمناورة ،أو لتنفيذ خطط من
تع ّودنا دائما ً وعند فتح ّ
شأنها إحراز تقدّم أو انتصار ما ،أن نرى أبواب العراقيل تفتح
على مصراعيها ،ومن ثم تبدأ التنديدات ويكثر الشعور بالقلق
والحديث عن خيبات وخذالن هنا وخيانة هناك ،وتت ّم صياغتها
وبرمجتها على أنّ هناك مؤامرة يت ّم التخطيط لها تتطلب ردا ً
حاسما ً،حتى قبل ال�ب��دء بتنفيذها ،متجاهلين أم��ر المؤآمرة
الكبرى التي خطط لها زمنا ً طويالً ،من دون أن يحسبوا تبعاتها
وما قد تحمله من نتائج بالدقة المطلوبة ،ألنّ أقوى التوقعات
كانت أن يؤول مصير سورية لما آل اليه مصير تونس وليبيا
ومصر وبالفترة الزمنية ذاتها ،لكن هذه سورية ومن بعد لم
يدر؟
أكثر ما يثير االشمئزار هو الثقة المطلقة بالوعود الغربية،
التي باتت اليوم مثقلة بالعقد التي تزداد قياسا ً بأوزان وأحجام
الخطط البديلة من قبل بائعي الوطن وبائعي الوطنية ،الذين
يص ّرون على أنّ سيادتهم وحريتهم تكمن في ما يحيكه بيت
أي بناء وطن على
العنكبوت وتديره أميركا بأياد عربانية قذرةّ ،
أنقاض وطن ونيل السيادة من أكفان التبعية ،والتمتع بالحرية
م��ن سلسلة إغتصاب األراض ��ي وإغتصاب الحقوق وصبّها
أي انتماء للوطن والتاريخ
في قالب جاهز ينصهر في بوتقته ّ
والجغرافية الموحدة والهوية األصلية...
ّ
وكشرت عن
اليوم أكذوبة الحلم الكردي أخذت منحى آخر،
أنيابها ،وباتت تنهش بوحدة األراضي السورية بوحشية غير
مسبوقة ،ملؤها اإلجرام واإلحتالل واالنتهاك..
فالميليشيات ال�ك��ردي��ة ليست ب�ع�ي��دة ،ف��ي نهجها المتبع،
ع��ن نهج أسيادها م��ن حيث ال �ت��و ّرط ف��ي المطالب والشروط
المستفزة ،التي يستغ ّل أم��ر رف��ض تحقيقها كذريعة للتهديد
والوعيد وحجة جاهزة لتبرير ردود الفعل الغاضبة.
اليوم ق��ررت واشنطن اللّعب بالورقة الكردية بقوة ،لخلط
أي وجود للدولة السورية في شرق
األوراق من جديد وإقتالع ّ
وشمال سورية ،بعد ما أثار استفزازها أمران:
االستخدام الروسي لقاعدة همدان اإليرانية ال��ذي شكلمفاجأة كبيرة وخارج حيّز التوقعات لجميع األطراف .إضافة
الى ذلك فهو يعتبر مؤشرا ً إلى أنّ هناك عملية كبيرة في سورية
تع ّد عدّتها ،ال سيما أنّ هناك خطوة تتبعها تتمثل بمشاركة سفن
أسطول بحر قزوين في العمليات العسكرية القائمة حسب
وكالة انترفاكس.
الكالم التركي على حتمية التقارب مع موسكو وطهران،ال سيما أنّ أميركا على يقين بأنّ تركيا تعيش حالة من القلق
ال توصف ،بسبب تقدّم األك��راد على طول الشريط الحدودي
ّ
يقض مضجع تركيا هو أن
الموازي ألراضيها .بل إنّ أكثر ما
أي تحرك جديد لألكراد من شأنه أن يمنحهم السيطرة على
ّ
مواقع جديدة .لذلك ،نسمع اآلن ودائما ً على لسان مسؤولين
أت��راك ،ال سيما بعد قمة سان بطرسبورغ ،أن تركيا حريصة
على وحدة وسالمة أراضي الدولة السورية ،لكن هذا الحرص
ليس بمعناه الحقيقي ،فال هو محبة بسورية ،وال هو رغبة
في بقائها موحدة ،وإنما هو الخيار األق� ّل ض��ررا ً وخطرا ً على
تركيا بالنسبة لغيره من الجوانب والجهات كافة .كما أنّ ذلك
ال يعني البتّة ،أنّ ر ّد الحكومة السورية على الهجوم الشرس
الذي تقوم به ميليشيات «االشايس» في محافظة الحسكة ،هو
ثمرة مؤامرة بين الحكومة السورية والنظام التركي ،لتصفية
األكراد والتخلص منهم ،كما يدّعي بعض المسؤولين األكراد.
ه��ذا اال ّدع ��اء ال��ذي ال يخرج ع��ن كونه إم�ل�اءات أميركية مليئة
ب��ال�ح��ذر ال�ش��دي��د واالن �ت �ب��اه ال�م��رك��ز وال�س��رع��ة ال�ق�ص��وى لنيل
المكاسب المرجوة ،ال سيما بعد اقتناع األك��راد بغياب دور
الدولة السورية هناك.
لم يعد مقبوالً من األكراد الحديث عن الديمقراطية المزعومة
والتبجح بالمظلوميات ،أو القول إنّ التعاون والتنسيق مع
واشنطن هو بهدف محاربة اإلره��اب ،كما صرح القيادي في
حزب االتحاد الديمقراطي الكردي الدار خليل ،عندما قال« :إنّ
دور قوات سورية الديمقراطية جزء من حرب واشنطن على
أي هم وحسب التفسير الصحيح للعبارة ،جزء من
اإلرهاب»ّ ،
الحرب ض ّد سورية ،تلك الحرب التي تو ّعدت واشنطن بإطالة
أم��ده��ا على ل�س��ان مساعد الرئيس األم�ي��رك��ي روب ��رت مالي،
في مقابلة مع مجلة «فورين بوليسي» ،حيث ق��ال إنّ أميركا
مستعدّة لعمل ك ّل ما بوسعها حتى ال ينتصر النظام السوري...
لذلك فإنّ األكراد ليسوا إال أداة رخيصة تأتمر بأوامر واشنطن
يفسر تنفيذهم لألوامر
لتحقيق أطماعها االستعمارية ،وهذا ما ّ
باالنعطافة من الرقة إلى منبج ،ومن ثم االبتعاد عن جرابلس
ب��ات�ج��اه ال �ب��اب ،ل�ض�م��ان توسعهم ال�ج�غ��راف��ي ف��ي األراض ��ي
السورية ،خدمة لمشروعهم الفدرالي ال��ذي يخدم المشروع
األم �ي��رك��ي ،ب��ال�ت��ال��ي ،م��ن ج�ه��ة ،ول�ل��وق��وف على خ��ط التماس
م��ع الجيش ال�س��وري وال �ق��وات اإلي��ران�ي��ة وال��روس�ي��ة م��ن جهة
أخرى ،فيصير األكراد ورقة تفاوضية بيد األميركان تلعب بها
وتحركها كيفما تشاء بين روسيا وتركيا وإيران وسورية.
لذلك نحن اليوم لن نقدّم األعذار وال التبريرات ،ولن يستأذن
أبطال الجيش العربي السوري أحدا ً في عدم التهاون بضرب
وم�ح��ارب��ة ك � ّل م��ن ي �ح��اول تفتيت وح ��دة س��وري��ة وال�ن�ي��ل من
ألي جهة حقيقة ما ندافع عنه من حقائق
سيادتها ،ولن نبرهن ّ
ثابتة متأصلة تجري في عروق ك ّل سوري شريف يأبى الذ ّل
والهوان.
فتغيير إسم «جبهة النصرة» أو أمر اعتبارها معارضة معتدلة
من قبل أميركا وأذنابها ،لن يكون مب ّررا ً لتحييدها عن مرمى
نيران الجيش السوري وحلفائه .وأم��ر ال��ر ّد على األك��راد في
هجماتهم البربرية على الجيش السوري وقوات الدفاع الوطني
في محافظة الحسكة ،وسرقتهم للنفط وارتكاب أفظع الجرائم،
لن يكون من حيث األهمية أق ّل شأنا ً من محاربة داعش.
ألنه ،وفي صدد ما نواجهه ،لن يكون األكراد هنا بما يرتكبونه
من إنتحار فاضح خدمة للمشروع االستعماري ،سوى إحدى
أخ��وات «داع ��ش» وإح��دى األدوات التي تستخدم ض � ّد الدولة
السورية في هذه الحرب الرعناء الظالمة.
المعركة تبلغ أوجها بما تتض ّمنه من تسخين لكافة الجبهات
وح��رارة التصعيد من ك� ّل ح��دب وص��وب ،ونحن اليوم نشهد
مرحلة حاسمة وخطيرة تكثر فيها الرهانات ،ويسودها التململ
واالتهامات الباطلة والمحاوالت الفاشلة للمراوحة في قلب
الدائرة ،لضمان إستمرار الحرب بالسبل كافة ،من جهة الحلف
المعادي ،وبالعزيمة واإلص��رار والثبات واالندفاع الهجومي
ضمن خطة استراتيجية ثابتة من جهة الحلف المقاوم الذي
سيكون النصر حليفه حتماً.

كوالي�س

حرب ال�صور...
} جمال محسن العفلق
كلمة حق أري َد بها باطل ،قد يكون هو العنوان أألبرز للحملة
اإلعالنية التي تقودها مؤسسات إعالمية كبيرة تديرها الشبكة
الصهيو-أميركية العالمية لإلعالم .من قال لهم أننا نقبل أو
نسعى لقتل أطفالنا؟ أو نفرح بمقتل أبناء وطننا؟ ومن قال لهم
أننا نوافق على إلغاء اآلخر من أبناء جلدتنا؟
نعم لك ّل حرب ضحايا ،والناجون يروون القصص ،أما الذين
قضوا فمن يكتب عنهم؟
ال أب � ّرر وال أق �دّم األع��ذار لتبرير سقوط األبرياء من األطفال
أو المدنيين العزل ،لكن اإلعالم الغربي ومن يدير الحرب على
سورية أرادوه��ا حربا ً على ك ّل الجبهات ،إقتصادية إعالمية
إعالنية وعسكرية ،حربهم اإلعالمية تنتقي الضحايا وتميّز بين
طفل استشهد في حديقة منزله أو في المدرسة نتيجة قصف
عشوائي بقذائف الهاون ،أو تفجير مفخخة بعملية انتحارية،
وآخر استشهد أيضاً ،نتيجة منع العصابات المسلحة له وألهله
من الخروج من منطقة القتال.
أرادوها حرب صور ..لن نبتعد كثيرا ً بالذاكرة لنتحدّث عن
أطفال ملجأ العامرية في العراق الذي قصفته طائرات االحتالل
األميركي ،أم نبدأ بمجزة «قانا» األولى أو الثانية في لبنان على
يد قطعان الصهيونية؟ هل ألطفال اليمن وليبيا مكان لدى اإلعالم
الغربي؟ وهل نجد أيّ ر ّد فعل على إع��دام الطفل الفلسطيني
عبدالله عيسى الذي لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره ،على
يد جماعة نور الدين زنكي في حلب؟ وهل يمكن أن نذ ّكر مذيعة
«سي .أن .أن ».بالطفل محمد الد ّره ،الذي أعدم رميا ً بالرصاص
ليصبح هدفا ً حيا ً لقطعان االحتالل في فلسطين المحتلة ،في
حادثة كان العالم بأسره عاجزا ً عن تقديم أيّ مب ّرر لها ،لكن
العالم نفسه العاجز عن التبرير ،التزم الصمت.
أما في الحرب على سورية وما أنتجته من مأس وآالم ،يكفي
القول إنّ من يدعم هذه الحرب من أكثر من ثمانين دولة ،هم من

يقتل أطفال سورية .يُضاف إليهم األمم المتحدة ومجلس األمن
وك ّل المنظمات التي التزمت الصمت وتركت الشعب السوري
وحده يحارب اإلرهاب ،ولم تكتف بذلك ،بل انّ العالم ما زال يقف
اليوم مع الجماعات اإلرهابية ويمدّها بالسالح والمال ،ويسهّل
مرورها ويدعم ممثلي الجماعات اإلرهابية في الخارج أمثال
«وفد الرياض» وجماعة «ائتالف الدوحة» الخائن .ومن ثم يخرج
علينا اإلعالم بإعالناته اإلنسانية الكاذبة يبكي طفالً ،فيما نحن
نبكي آالف األطفال.
دم��وع التماسيح على وج��وه السياسيين في اإلقليم وفي
العالم ،وهم الذين يتالعبون بمصير السوريين ويب ّررون قتل
الشعب السوري :مذابح بالجملة ،قرى ت ّم تفريغها وتهجير
سكانها ،حصار للمدن ،قتل على الهوية ،خطف وذبح ومعسكرات
تدريب لألطفال وزرع لألحقاد ..ك ّل هذا لم يذكره اإلعالم الغربي
ولن يذكره ،فالجميع متو ّرط بدماء الشعب السوري ،والجميع
يقتل أطفال سورية ،وإذا كان الجيش والمقاومة يطلقون النار فهم
يدافعون عن الشعب السوري ،ويستشهد أبناء الجيش والمقاومة
من أجل أطفال سورية ومستقبلهم.
إنّ هذه المسرحية اإلنسانية ليست من أجل طفل نجا من
الموت ،إنما هي مجرد أكذوبة أراد أهل السياسة تسويقها لتبرير
قتل آالف األطفال في سورية .مسرحية الهدف منها تقديم طفل
واحد قربانا ً لإلنسانية ،وتجاهل اليتامى والثكالى من الشعب
السوري ،ليطلب منا ان ننسى قصف قطعان اإلرهاب قرى آمنة
بالغازات السامة ،وننسى مجزرة القصف الفرنسي بالطائرات
لقرية في حلب ،وإب��ادة اكثر من  125مدنيا من أطفال ونساء
ومدنيين عزل ،ولسان حالهم يقول :إنّ أكثر من نصف الشعب
السوري دمه حالل وقتله مب ّرر إذا كان في المناطق التي ح ّررها
الجيش ،أما في المناطق التي يت ّم فيها استخدام المدنيين كدروع
بشريةلحمايةقطعاناإلرهاب،فاألمرنسبي،ويكوننشرالتقارير
والصور خاضعا ً لالستثمار والمساومة ،فال يمكن أن نقتنع أنّ
العالم اليوم متعاطف مع الشعب السوري ومع طفل سوري من
أصل مئات اآلالف من األطفال ،الذين حرموا من المدارس والرعاية

وزراء خارجية اليابان وال�صين وكوريا الجنوبية يجتمعون اليوم وغداً

وا�شنطن و�سيئول تبد�آن مناورات وا�سعة
وبيونغ يانغ تحذر من ا�ستفزازها

ب��دأت واشنطن وسيئول ،أمس،
مناورات عسكرية مشتركة ،سنوية،
في سياق الحفاظ على جاهزية قوات
الجانبين ضد أي ع��دوان محتمل،
وس��ط تهديدات بيونغ يانغ بشن
ضربة نووية وقائية.
وبحسب وكالة األن��ب��اء الكورية
الجنوبية ،سيشارك في التدريبات
(يو .أف .جي) نحو  25ألف جندي
أميركي و 50ألف جندي من كوريا
الجنوبية .وستستمر من أمس االثنين
لغاية الـثاني من أيلول المقبل .كما
سيشارك في هذه التدربيات السنوية
تسع دول أعضاء في األمم المتحدة،
لها قواعد في كوريا الجنوبية هي:
أستراليا ،كندا ،كولومبيا ،الدنمارك،
فرنسا ،إيطاليا ،الفلبين ،المملكة
المتحدة ونيوزيلندا.
وأش����ارت س��ي��ئ��ول ،ف��ي بيانها،
إل��ى أن ال��م��ن��اورات المشتركة (يو.
أف .جي) تهدف إلى «زي��ادة درجة
التأهب لقوات الجانبين وللحفاظ
على االس��ت��ق��رار ف��ي شبه الجزيرة
الكورية».
من جهتها ،صرحت رئيسة كوريا
الجنوبية ب���ارك ك��ون ه��ي��ه ،خالل
إجتماعي مجلسي األم���ن الوطني
والوزراء ،بشأن التدريبات العسكرية
المشتركة م��ع ال��والي��ات المتحدة،
أن « هنالك احتماالت متزايدة ألن
ترتكب ك��وري��ا الشمالية هجمات
إرهابية مختلفة،وأشكاال متنوعة من
االستفزازات ضد جارتها الجنوبية،
من أجل منع حدوث اضطرابداخلها،
والحيلولة دون ح��دوث إنشقاقات
أخ��رى ،وانتشار حالة الفوضى في
المجتمعالكوري الجنوبي».
وح��ث��ت ع��ل��ى ت��وخ��ي ال��ح��ذر في
الوضع الحالي ،الذي تتخذ فيه كوريا
الشمالية تدابير ج��ذري��ة للحفاظ
على نظامها ،وتحدث فيه سلسلة
انشقاقات من الكوريين الشماليين،
حتى من فئة النخبة ،وأن يتم إدراك
خطورة الوضع الحالي .ودعت بارك

الوزراء إلى رد فعل صارم وجاد ضد
التصرفات المح ّرضة على الصراع
والخالفات.
ولفتت إل��ى أن ك��وري��ا الشمالية
تلمح إلى إمكانية قيامها باستفزازات
أخ���رى ،م��ه��ددة ب��ش��أن التدريبات
العسكرية المشتركة بين كوريا
الجنوبية والواليات المتحدة المسماة
»أولجي لحماة الحرية» ستؤدي إلى
أمر ال يمكن التنبؤ به.
وح ّثت الحكومة والجيش على
االس��ت��ع��داد ال��ت��ام تحسبا ً لحدوث
اس��ت��ف��زاز عسكري محتمل م��ن قبل
ك���وري���ا ال��ش��م��ال��ي��ة ،ب��س��ب��ب ه��ذه
ال��ت��دري��ب��ات .م��وض��ح��ة أن ك��وري��ا
الشمالية عليها أن تدفع ثمنا باهظا
في حال إرتكاب االستفزاز.
ب��دوره��ا،إن��ت��ق��دت ب��ي��ون��غ يانغ
المناورة العسكرية لكوريا الجنوبية
وال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة ووص��ف��ت��ه��ا
بأنها «أك��ب��ر ضغط مستتر وعمل
استفزازي».
وذكر بيان للمتحدث باسم لجنة
التوحيد السلمي لكوريا الشمالية،
ن��ش��رت��ه وك��ال��ة األن���ب���اء ال��ك��وري��ة
المركزية ،أن ال��م��ن��اورة «إستفزاز
فاضح لحرب نووية ضد الشمال،
بهدف التعدي على كرامة وسيادة
ج��م��ه��وري��ة ك���وري���ا ال��دي��م��ق��راط��ي��ة
الشعبية ،وانتهاك الحقوق األساسية
لشعبها».
أض��اف البيان« :الموقف الحازم
ل��ج��م��ه��وري��ة ك��وري��ا الديمقراطية
الشعبية ه��و إح��ب��اط ك��ل األف��ع��ال
والتهديد بالعدوان واالستفزاز على
طريقة الردع النووي الكوري بحزم».
وحثت بيونغ يانغ الواليات المتحدة
على التخلي ع��ن سياسة ال��ع��داء
ضدها ووقف استعراض القوة.
وك��ان الجيش ال��ك��وري الشمالي
أعلن ،مؤخراً ،إستعداده لشن ضربة
ن��ووي��ة وق��ائ��ي��ة ض��د ق���وات ك��وري��ا
الجنوبية وال��والي��ات المتحدة ،في
حال الحظ «أدنى عالمات» التعدي

ع��ل��ى أراض�����ي ج��م��ه��وري��ة ك��وري��ا
الديمقراطية ،ومياهها اإلقليمية
ومجالها الجوي .
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،ق��ال��ت وسائل
إع�ل�ام ك��وري��ة جنوبية إن سيئول
تنوي تزويد ست سفن بصواريخ
بالستية تكتيكية من نوع «أرض-
أرض» ،لمواجهة تهديدات محتملة
من قبل جارتها الشمالية.
ون��ق��ل��ت وك��ال��ة «ي��ون��ه��اب» عن
مصادر عسكرية محلية ،أنه سيتم
ت��زوي��د س��ت س��ف��ن بحمولة تصل
لنحو  2.3ط��ن ،بتلك الصواريخ.
وم��ن المتوقع أن يتراوح م��دى تلك
الصواريخ بين  200-150كلم ،وهي
ستتيح للجيش ال��ك��وري الجنوبي
ض���رب أه����داف ف��ي أراض����ي ك��وري��ا
الشمالية إذا لزم األمر.
كما نقلت الوكالة عن تلك المصادر
قولها «إن ال��ص��واري��خ البالستية
التكتيكية ستحسن القدرات القتالية
للقوات المسلحة ال��ك��وري��ة بشكل
كبير ،وستكون رادع��ا ضد عدوانية
كوريا الشمالية».
ج��اء ذل��ك في وق��ت ،قالت وزارت��ا
خارجية اليابان وكوريا الجنوبية،
أمس ،إن وزي��ري خارجية البلدين،
إضافة إل��ى وزي��ر خارجية الصين،
سيجتمعون في طوكيو اليوم وغدا
لتبادل اآلراء حول التعاون والقضايا
اإلقليمية والدولية.
وقال مسؤول كبير في الخارجية
اليابانية ،إن بالده تبحث استضافة
اجتماع ثالثي سنوي في أواخر شهر
آب ،لكن تصاعد التوتر في العالقات
بين طوكيو وبكين أث��ار قلقا من أن
االجتماع قد يلغى.
ه��ذا وس��ي��ك��ون االج��ت��م��اع فرصة
ل��وزراء الخارجية الثالثة ،لمناقشة
قضايا إقليمية ملحة ،مثل تطوير
كوريا الشمالية قدراتها الصاروخية
والنووية ،واإلع��داد لقمة ثالثية من
المقرر أن تستضيفها طوكيو هذا
العام.

وفد �أميركي يزور �أنقرة لبحث ت�سليم غولن
وص��ل قائد ق��وات حلف شمال األطلسي في أوروب��ا،
الجنرال كرتيس سكاباروتي ،أمس ،إلى أنقرة في زيارة
رسمية إلجراء مباحثات مع رئيس األركان العامة للجيش
التركي الجنرال خلوصي آكار.
وكان قائد قوات «الناتو» في أوروب��ا أعلن ،في تموز
الماضي ،أنه يأمل في أن تسير تركيا «في إتجاه صحيح»
بعد محاولة االنقالب الفاشلة.
في غضون ذلك ،أفاد مصدر دبلوماسي بأن وفدا ً أميركيا
يضم ممثلين عن وزارت��ي الخارجية والعدل وصل الى
تركيا ،أمس ،لبحث تسليم الداعية اإلسالمي المعارض

فتح الله غولن ألنقرة.
وأكد مصدر في الخارجية األميركية لوكالة «تاس» ،أن
مسؤولين أميركيين اقترحوا على أنقرة إجراء مشاورات
بشأن قضية تسليم غولن.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية األميركية ،مارك
تونر ،أن هناك آليات تحول دون هروب غولن من الواليات
المتحدة .مضيفاً :أن المسؤولين األميركيين يحللون
الوثائق التي وصلتهم من نظرائهم األت��راك ،ولم يتخذوا
بعد قرارا بخصوص تسليمه لتركيا.

يفسر لنا المتعاطفون مع صورة الطفل الناجي
الصحية .وبماذا ّ
من الموت هذا الحصار االقتصادي على الشعب السوري ،ولماذا
يمنع عن السوريين الدواء والغذاء ،ولماذا ت ّمت سرقة مليارات
الدوالرات من جيوب السوريين لوضعهم على قوارب الموت؟
ال يمكن ،بأيّ حال من األحوال ،تقسيم المسألة األخالقية وفق
ما يريده أصحاب اإلعالنات اإلنسانية ،وال يمكن اليوم التمييز بين
دماء الضحايا والتزام الصمت أمام الجرائم التي تقوم بها قطعان
اإلرهاب ،والعزف على وتر اإلنسانية عندما يكون األمر ناتجا عن
خطأ او مصادفة من الطرف اآلخر.
ولكي نذ ّكر العالم أنّ الهدف من حملنا السالح ليس المدنيين
كما أراد إعالمهم ان يص ّور القضية ،فقد فتح الجيش السوري
المعابر اآلمنة للمدنيين ،وت � ّم رم��ي المنشورات التي تطلب
إخ�لاء المدنيين ،وتطلب من حاملي السالح ،من السوريين
وغير السوريين ،تسليم سالحهم مقابل حمايتهم ،لكن مشغلي
الجماعات اإلرهابية لم يسمحوا للمدنيين بالخروج ،ألنهم
يريدون اللعب على ورقة األبرياء.
ولو أراد الجيش اعتبار المناطق التي يسيطر عليها قطعان
اإلرهابيين منطقة عسكرية مفتوحة ،لكانت اليوم تلك المناطق
أث��را ً بعد عين ،ولكن مشكلتنا في سورية ومنذ بداية الحرب،
أننا نتج ّنب المناطق المدنية ونتج ّنب قصف تلك المناطق إال في
حدود ضيقة ،وهذا يعلمه أهل الخبرة العسكرية ،كما يعلمه أهل
السياسة وتجار اإلنسانية والمستغلين لصور الضحايا.
واليوم ما زلنا نم ّد يدنا الخوتنا في الوطن ،وما زالت قلوبنا
وبيوتنا مفتوحة لهم ،فالشعب السوري مؤمن أنّ الحرب يجب أن
تنتهي ،وأنّ االنتصار على اإلرهاب هو الضمان الوحيد لمستقبل
هذا الشعب .وعلى الذين يتس ّولون الدعم الغربي أن يعلموا أنّ
هذا الدعم سيتوقف عاجالً ام آجالً ،وأنّ الصورة الحقيقية ال ب ّد أن
تصل إلى اإلعالم العالمي ،ليكتشف العالم بأسره مدى قذارة هذه
الحرب ومن الذي أشعلها ومن المستفيد منها.
الرحمة لك ّل شهداء سورية والمقاومة والرحمة على ك ّل
المدنيين والشفاء للجرحى والنصر لسورية.

قالت قيادات فلسطينية
من غزة إنّ حجم الحركة
اإلسرائيلية العسكرية
ال يتناسب مع حجم
التبادل الناري الذي
شهد قطاع غزة مثله
مرارا ً وت ّم االكتفاء
بالتبادل الموضعي،
واعتبرت أنّ وراء
التصعيد اإلسرائيلي
ثالثة عوامل ...نية
إسرائيلية بالتسخين
ربطا ً بحاجتها لتحريك
جبهة غزة على ضوء
ما يجري في المنطقة،
وتصعيد استطالعي
روتيني الستشكاف
تكتيكات المقاومة
ومواقعها بين فترة
وفترة ،وإصابات بالغة
لحقت بقواتها من ر ّد
المقاومة.

كلينتون �أنفقت في حملتها
�أكثر من �ضعف �إنفاق ترامب
أنفقت المرشحة الديمقراطية
للرئاسة األميركية هيالري كلينتون
على حملتها في الشهر الماضي 49
مليون دوالر ،فيما لم تتجاوز نفقات
خصمها اللدود الجمهوري دونالد
ترامب  19مليوناً.
وذك�����رت ص��ح��ي��ف��ة «واش��ن��ط��ن
ب��وس��ت» أن السبب الرئيس وراء
مثل هذه الثغرة الكبيرة ،بين نفقات
المرشحين الديمقراطي والجمهوري،
يكمن في تركيز وزي��رة الخارجية
السابقة ،كلينتون ،على إنتاج أشرطة
م��ص��ورة وك��ل��م��ات متلفزة باهظة
الثمن ،باإلضافة إل��ى تجنيد مئات
األشخاص ،في مختلف أنحاء البالد،
للعمل على حملتها االنتخابية ،فيما
يتجنب ترامب مثل هذه النفقات ،لكنه
ال يبخل بوقته الشخصي ويسافر من
والية لوالية لعقد لقاءات مع أنصاره
والمتعاطفين معه.
وحسب البيانات التي نشرتها
«واشنطن بوست» ،أنفقت كلينتون
في الشهر الماضي  26مليون دوالر
ع��ل��ى إن��ت��اج وب���ث ع���دد ه��ائ��ل من
الفيديوهات الدعائية والمخصصة
للتوزيع عبر التلفزيون و«اإلنترنت»
على حد سواء .وبلغت قيمة نفقات
كلينتون على مثل ه��ذه الدعاية،
منذ بداية حملتها االنتخابية120 ،
مليون دوالر.
كما أنفقت كلينتون خمسة ماليين
أخ��رى على دف��ع ال��روات��ب لموظفي
مكتبها االنتخابي الـ ،705باإلضافة

إلى مليوني دوالر على رحالت هؤالء
إلى مختلف الواليات األميركية.
أما فيما يخص ترامب ،فهو أيضا
ض��اع��ف إن��ف��اق��ه م��ع اق��ت��راب موعد
االنتخابيات الرئاسية المقررة في
تشرين ال��ث��ان��ي المقبل ،إذ بلغت
نفقاته في تموز الماضي  18.4مليون
دوالر.
ُ
وخصص مبلغ قدره  8.4ماليين
دوالر م���ن م��ج��م��ل ن��ف��ق��ات ت��رام��ب
االنتخابية في تموز ،لدفع مستحقات
«»Giles-Parscale
ش��رك��ة
المتخصصة ف��ي تصميم المواقع
اإللكترونية .ومن الالفت أن رئيس
ه��ذه الشركة بريد بارسكيل يعمل
ف��ي المكتب االن��ت��خ��اب��ي للمرشح
الجهوري.

كما أنفق ترامب  3.2ماليين دوالر،
على الجوالت في الواليات األميركية،
و 1.8مليون دوالر على توزيع هداية
تذكارية تحمل صوره ورموز حملته
االنتخابية.
ك���م���ا خ���ص���ص م��ك��ت��ب ت���رام���ب
االنتخابي في الشهر الماضي 773
أل���ف دوالر ت��ع��وي��ض��ات لمختلف
الشركات التابعة للملياردير األميركي
والتي تحملت نفقات في إطار الحملة
االنتخابية ،كما دفع  7.7ماليين دوالر
تعويضات مماثلة ألفراد عائلة ترامب
وبعض المصانع التابعة له.
وبلغ مجمل نفقات ترامب على
الدعاية منذ إطالق حملته االنتخابية،
 89.5مليون دوالر ،مقابل  319مليون
دوالر أنفقتها كلينتون.

�صادق خان يدعو لإ�سقاط زعيم حزب العمال
دعا رئيس بلدية لندن ،صادق خان ،إلى إسقاط زعيم
حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن ،معتبرا أنه «غير
قادر على كسب ثقة واحترام الشعب البريطاني» ،عشية
بدء اإلنتخابات الختيار رئيس للحزب.
وقال خان ،في مقال نشرته صحيفة «ذي غارديان»،
أنه «إذا بقي جيريمي زعيماً ،فسيكون إحتمال فوز حزب
العمال في االنتخابات (التشريعية) المقبلة ضئيال».
مضيفا ً أن «جيريمي أثبت أنه غير قادر على كسب ثقة
واحترام الشعب البريطاني ،وشعبيته في أدنى مستوى
تاريخي لزعيم للمعارضة» ،مشيرا ً إلى أنه «خسر دعم
أكثر من  80بالمئة من النواب العماليين» .وتابع« :ال
يمكننا ببساطة اإلستمرار بهذا الشكل».
وتأتي تصريحات خ��ان بينما ب��دأت ،أم��س ،عملية
اختيار زعيم جديد لحزب العمال ،حيث سيكون لدى
أعضاء الحزب حتى  21أيلول ليدلوا بأصواتهم .وستعلن
النتيجة بعد ثالثة أيام في المؤتمر االستثنائي للحزب ،في
ليفربول ،شمال غرب إنجلترا.
هذا ،وكان كوربن حقق انتصارا ً ساحقا في إنتخابات

أيلول  ، 2015التي حصل فيها على  59,5بالمئة من
األص���وات .وسيخوض االنتخابات الجديدة بعد تمرد
غالبية نواب الحزب عليه.
ويواجه كوربن ،زعيم الجناح اليساري للحزب ،الذي
يبقى المرشح األوف��ر حظا ً للفوز ،النائب عن ويلز اوين
سميث ،الذي حصل على تأييد صادق خان الذي التزم
الحياد حتى اآلن.
وكغيره من المتمردين على كوربن ،قال خان ،إن زعيم
حزب العمال لم يدافع بقوة عن بقاء بريطانيا في االتحاد
األوروبي ،في االستفتاء الذي جرى في  23حزيران .أضاف
«لقد أخفق بالكامل في إظهار القدرات القيادية التي ك ّنا
بحاجة ماسة إليها .كيف يمكن أن نتصور أن األمر سيكون
مختلفا خالل االنتخابات التشريعية؟».
وتابع« :ال يمكننا أن نسمح ألنفسنا بإضاعة مزيد من
الوقت في الخالفات الداخلية .يجب أن نركز جهودنا على
كسب االنتخابات المقبلة .واعتبر أن أوين سميث هو أفضل
شخص لخوض هذه المعركة».

 3وزراء �سابقين في عهد هوالند
يتر�شحون �ضده

«طالبان» ت�سيطر م�ؤقت ًا
على خواجه غار

أعلن ثالثة وزراء سابقين في عهد الرئيس الفرنسي فرنسوا
هوالند ،هذا االسبوع ،ترشحهم لالنتخابات الرئاسية المقبلة في
البالد ،المقرر إجراؤها بعد ثمانية أشهر.
وبين هؤالء ،اإلشتراكيان وزير االقتصاد السابق ارنو مونتبور
ووزير التربية السابق بنوا هامون ،اللذان خرجا من الحكومة قبل
عامين.
وفي السياق ،إعتبر مونتبور ،خالل إعالن ترشحه أمام أنصاره،
أنه يستحيل عليه تأييد هوالند الذي تراجعت شعبيته إلى حد
كبير بعد اربعة أعوام في الرئاسة .وقال :إن «حصيلة هذه الوالية
الرئاسية ال يمكن الدفاع عنها» ،داعيا ً هوالند إلى «التفكير جيدا ً في
قرار الترشح».
ويمثل مونتبور وهامون الجناح اليساري في الحزب االشتراكي.
ومع أن هامون ترشح لالنتخابات اإلشتراكية التمهيدية للحزب ،إال
أن مونتبور لم يستبعد الترشح مستقال.
من جهتها ،أعلنت وزيرة االسكان السابقة ،المدافعة عن البيئة،
سيسيل دوفلو ،عزمها خوض اإلنتخابات التمهيدية لحزب الخضر.
وكانت دوفلو خرجت من الحكومة في عام  2014إثر خالف على
نهج رئيس الوزراء مانويل فالس.

أعلنت السلطات األفغانية أن قوات من حركة
«طالبان» سيطرت ،أمس ،على منطقة خواجه
غار في والية تخار شمالي أفغانستان ،إال أن
القوات الحكومية تمكنت من استعادة السيطرة
على المنطقة.
وك��ان المتحدث باسم محافظ والي��ة تخار،
أعلن في وقت سابق ،أن القوات الحكومية فقدت
سيطرتها على خواجه غار ،الواقعة على الحدود
مع طاجيكستان ،بعد هجوم عناصر «طالبان».
وفي وقت الح��ق ،ذك��رت قناة «طلوع نيوز»
نقال عن محافظ الوالية ياسين ضياء ،أن القوات
الحكومية إستعادت سيطرتها على المنطقة
المذكورة.
ي��ش��ار ،ف��ي ه��ذا ال��ص��دد ،إل��ى أن «طالبان»
سيطرت على مركز المنطقة صباح السبت ،إال
أن القوات األفغانية تمكنت الحقا ً من إستعادة
السيطرة على المدينة.

