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سوريا
ّ
أطل الرئيس بشار األسد على قناة «اإلخبارية السورية» أمس،
متحدثًا لنحو ساعة عن أحادية «خيار االنتصار» ،موزعًا الرسائل
الواضحة على الغرب «االستعماري» ودول املنطقة التي
«سيشملها الحريق» ،وكلها تحت عنوان واحد :نقاتل إرهابيني

األسد :الحوار مع
الجميع سوى مع من
يتعامل مع إسرائيل
ومن يقبض األموال من
أجل أن يبيع الوطن
(سانا)

األسد :إما النصر أو تنتهي سوريا
أردوغان حقق «صفر صدقية وصفر أخالق» وآالف اإلرهابيني
يأتون مع سالحهم من األردن
«ال يوجد خيار أمامنا سوى االنتصار...
إن لم ننتصر فسوريا تنتهي ...وال أعتقد
أن ه ��ذا ال �خ �ي��ار م�ق�ب��ول ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى أي
م ��واط ��ن» .ب �ه��ذه ال �ع �ب��ارة أن �ه��ى ال��رئ�ي��س
ب�ش��ار األس��د مقابلته التلفزيونية أم��س.
ب� ��دا ه ��ادئ ��ًا وم �ط �م �ئ �ن��ًاّ .
وج � ��ه رس ��ائ ��ل في
ات� �ج ��اه ��ات م�خ�ت�ل�ف��ة داخ �ل �ي ��ًا وخ ��ارج �ي ��ًا.
اس �ت �ف��اض ف��ي ال �ك�ل�ام ع��ن ال� ��دور األردن ��ي
ف��ي ّتسهيل دخ��ول املقاتلني إل��ى س��وري��ا،
وح � ��ذر ال �غ��رب م��ن ع��واق��ب دع ��م اإلره� ��اب
التي ستنقلب عليه .وبقيت ّ
حصة لرجب
طيب أردوغ��ان وحكومته صاحبة «صفر
جيران ،وصفر أخالق».
ّ
ف��ي ال�ش��أن ال��داخ�ل��ي ،رأى األس��د أن هناك
خلطًا في ما يحصل بالنسبة إلى الحوار،
ال ��ذي ال ي �ح��دث ب�ي�ن ال ��دول ��ة وط ��رف آخ��ر،
ب��ل ه��و ح� ��وار ب�ي�ن ك��ل م �ك��ون��ات امل�ج�ت�م��ع
السوري ،و«إذا أردنا أن نذهب إلى مؤتمر
ال �ح��وار ال��وط�ن��ي ،م��ن ي��دع��ى إل��ى امل��ؤت�م��ر،
وع�ل��ى أي أس ��اس وك�ي��ف ي�م�ث��ل؟ ال يوجد
أي تصور ،وال نريد أن نبني هذا املؤتمر
ّفقط على ت�ص��ورات ال��دول��ة» .ورأى األسد
أن ��ه «ي�م�ك��ن أن ن �ت�ح��اور م��ع أي ج �ه��ة ،مع
م��ن ل��م يتعامل م��ع إس��رائ�ي��ل س �رًا أو علنًا
وك ��ل م ��ن ل ��م ي�ق�ب��ض األم� � ��وال م ��ن أج ��ل أن
ي�ب�ي��ع ال ��وط ��ن» .وأض� � ��اف« :أن� ��ت ت �ف��اوض
ن �ظ ��راءك ...ف ��إذا ك�ن��ت دول ��ة ف��أن��ت ت�ف��اوض
دول��ة .فالدولة ال تفاوض أشخاصًا ،وإذا
كنت حزبًا تفاوض أحزابًا».
وتحدث الرئيس ال�س��وري عن «املعارضة
املتذبذبة» التي «ال يمكن أن تكون وطنية
إال إذا كانت مستقرة .فنحن في الدولة منذ
ال�ي��وم األول ل�لأزم��ة تحدثنا بلغة واح��دة.
ق�ل�ن��ا ن �ك��اف��ح اإلره � � ��اب .ن��رف��ض ال�ه�ي�م�ن��ة،
وبنفس الوقت األب��واب مفتوحة للحوار.
ه �ن��اك ق ��وى رف �ض��ت ال �ح ��وار ف��ي ال �ب��داي��ة،
والحقًا وافقت عليه .إذا كانت هي أخطأت
فليتفضلوا ويقولوا نحن أخطأنا».
وق��ال ّإن ّ
«أي ش��يء يمكن أن ي�ن��اق��ش .وال
توجد خطوط حمر سوى شيئني :استقالل
سوريا والوقوف مع اإلرهابيني».
ّ ّ
ف��ي ال�س�ي��اق ،رأى األس��د أن ك��ل م��ن يحمل
ال � �س�ل��اح وي� �ع� �ت ��دي ع �ل ��ى امل ��واط � �ن �ي�ن ه��و
إرهابي ،سواء كان ينتمي إلى القاعدة أو
ّ
غيرها ،ول��و أن القاعدة هي الطاغية اآلن
تحت عنوان «جبهة النصرة».
ّ
ال��رئ�ي��س ال �س��وري رأى أن م��ا يحصل في
ب �ل��اده ه ��و ح� ��رب ول �ي ��س أح ��داث ��ًا أم �ن �ي��ة،
ّ
الف�ت��ًا إل��ى أن ه�ن��اك ق��وة ك �ب��رى ،وت�ح��دي�دًا
القوى الغربية ،بقيادة ال��والي��ات املتحدة
تاريخيًا ال تقبل بأن يكون هناك دول لها
استقالليتها حتى في أوروبا.
ك��ذل��ك ه �ن��اك دول إق�ل�ي�م�ي��ة ع��رب �ي��ة وغ�ي��ر
ع��رب �ي��ة ك �ت��رك �ي��ا ،ب �ح �س��ب األس � � ��د ،ب��اع��ت
واش � � �ت � ��رت ال� �ك� �ث� �ي ��ر« .وه � � �ن � ��اك ال� �ع ��وام ��ل
الداخلية عبر مجموعة من املرتزقة التي
ت��أخ��ذ األم� ��وال م��ن ال �خ��ارج م�ق��اب��ل أع�م��ال
ت�خ��ري�ب�ي��ة م�ع�ي�ن��ة ،وه �ن��اك ال�ت�ك�ف�ي��ري��ون،
وكلهم يقعون تحت مظلة فكرية واح��دة.
الحقيقة ما يحصل اآلن أننا نواجه بشكل
أساسي تلك القوى التكفيرية».
ّ ّ
الرئيس السوري أكد أن العامل الخارجي
ه ��و ع ��ام ��ل أس ��اس ��ي ف ��ي م ��ا ي �ح � ّص��ل ف��ي
ب�لاده منذ اليوم األول ،معتبرًا أن��ه «كلما
حققنا نجاحات فسوف نشهد املزيد من
التصعيد؛ ألن ت�ل��ك ال �ق��وى ال�خ��ارج�ي��ة لن
تستسلم».
ّ
وحذر األسد من امتداد الحرب إلى األردن،
وق ��ال« :ال�ح��ري��ق ال يتوقف عند ح��دودن��ا،
وال �ك��ل ي�ع�ل��م أن األردن م �ع� ّ�رض ك�م��ا هي
سوريا ّ
معرضة له».
ّ
وأض ��اف أن م��ن غير املمكن أن ن�ص� ّ�دق أن

اآلالف يدخلون مع عتادهم إلى سوريا من
األردن ف��ي ال��وق��ت ال��ذي ك��ان األردن ق��ادرًا
على إيقاف أو إلقاء القبض على شخص
واحد يحمل سالحًا بسيطًا للمقاومة في
فلسطني.
ّ
وق� � � ��ال إن� � � ��ه «وص � �ل � �ن� ��ا ال� �ك� �ث� �ي ��ر م � ��ن ه ��ذه
امل �ع �ل��وم��ات ب�ش�ك��ل رس �م��ي ،وك�ل�ه��ا تصب
ف��ي نفس االت�ج��اه .قمنا مباشرة بإرسال
م �ب �ع��وث س �ي��اس��ي م ��ن وزارة ال �خ��ارج �ي��ة
ب �ش �ك��ل غ �ي��ر م �ع �ل��ن إل� ��ى األردن م �ن��ذ أق��ل
م ��ن ش �ه��ري��ن ل �ك��ي ي �ط��رح ه ��ذه امل�ع�ط�ي��ات
م��ع امل �س��ؤول�ين ف��ي األردن وي �ح��ذر م��ن أن
مخاطر ما يحصل لن تمس سوريا فقط.
ط �ب �ع��ًا س �م��ع ك ��ل م ��ا م ��ن ش ��أن ��ه أن ي�ن�ف��ي
ه ��ذه امل�ع�ط�ي��ات ،ث��م ح�ص��ل ال�ت�ص�ع�ي��د في
درع��ا .ورأينا أن اآلالف من اإلرهابيني مع
س�لاح�ه��م وذخ��ائ��ره��م ي��أت��ون م��ن األردن،
فقمنا ب��إرس��ال م �س��ؤول أم �ن��ي م�ن��ذ نحو
ال �ش �ه��ر أو أق ��ل ب�ق�ل�ي��ل أي �ض��ًا وال �ت �ق��ى مع
ن �ظ��رائ��ه األم �ن �ي�ين ف��ي األردن وش ��رح لهم
امل�ع�ط�ي��ات امل��وج��ودة ل��دي�ن��ا وأي �ض��ًا سمع
ً
نفيًا ك��ام�لا م��ن قبلهم ح��ول ت��ورط األردن
ب� �ك ��ل م� ��ا ي � �ح � �ص� ��ل ...ه� � ��ذا غ� �ي ��ر م �ن �ط �ق��ي،
ً
لنفترض أوال ب��أن��ه ال ت��وج��د معسكرات،
لكن م��ا ه��و م��دق��ق وم��ؤك��د وم��ن اعترافات
اإلره��اب�ي�ين وم��ن مشاهدتنا ه��و قدومهم

 200جندي أميركي
إلى األردن لتعزيز دفاعاته
حيال سوريا

م��ن خ�ل�ال ال �ح��دود األردن � �ي ��ة ...ن�ت�م�ن��ى أن
يتعلموا من ال��دروس التي تعلمناها من
مرحلة اإلخوان املسلمني .نتمنى منهم أن
يتعلموا مما تعلمه املسؤولون العراقيون
ال��ذي��ن ي�ع��ون تمامًا أهمية االس�ت�ق��رار في
سوريا».
وف ��ي ال �س �ي��اق ،ق ��ال وزي ��ر ال��دول��ة األردن ��ي
لإلعالم محمد املومني ،أمس ،إن الواليات
امل�ت�ح��دة سترسل  200ج�ن��دي إل��ى األردن
حيث «سيصلون خ�لال األسابيع القليلة

امل� �ق� �ب� �ل ��ة ...ل� ��زي� ��ادة م �س �ت��وى االس� �ت� �ع ��داد
وال� �ق ��درات ال��دف��اع �ي��ة ل�ل�م�م�ل�ك��ة ،ف��ي ض��وء
ال�ت��ده��ور املستمر ف��ي ال��وض��ع ال �س��وري».
وقالت مصادر في البنتاغون إن «املجموعة
ال�ع�س�ك��ري��ة ستتضمن اخ�ت�ص��اص�ي�ين في
االتصاالت واالستخبارات».
وت��اب��ع األس � ��د« :ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى أردوغ � ��ان.
طبعًا هو مستعد أن يقدم كل بلده مقابل
نفسه
ول�ك��ن بالنسبة إل��ى األك ��راد ف��ي س��وري��ا...

ف�ه��م ج��زء طبيعي وأس��اس��ي م��ن النسيج
ال� � �س � ��وري .م �ع �ظ��م األك� � � ��راد ه ��م وط �ن �ي��ون
س� ��وري� ��ون ،ول �ك��ن دائ� �م ��ًا ف ��ي أي مجتمع
ه � �ن ��اك أش � �خ� ��اص ان � �ت � �ه ��ازي ��ون ي �س �ع��ون
إل ��ى اس �ت �خ��دام ع �ن��اوي��ن م�ع�ي�ن��ة م��ن أج��ل
مصالحهم الشخصية».
وت��اب��ع« :ه�ن��اك ه��دف��ان للحكومة التركية،
هدف خارجي وهو سوريا ،عبر إحراجنا
ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى امل��وض��وع ال �ك ��ردي .وه��دف
داخ� �ل ��ي ،ف�ب�ع��د ال �خ �س��ائ��ر ال �ت��ي م �ن��ي بها

ً
ّ
القامشلي بني «عدوين» :األكراد أوال
املشهد املتوتر في
ريف القامشلي ُم ّ
عرض
لالنفجار في أي لحظة...
أكراده يحاولون جاهدين
تجنب الدمار ،لكن
الكتائب املسلحة مصرة
على تحويله إلى ساحة
صراع مع قوات النظام؛
«فهي مدينة سورية»،
يقول املسلحون

القامشلي ــ يوسف شيخو
ح� �ص ��د ق� �ص ��ف ج � � ��وي ل� � �ق � ��وات ال� �ن� �ظ ��ام
ال�س��وري أخ�ي�رًا 16 ،مدنيًا ،بينهم ثالثة
أط� �ف ��ال وس� �ي ��دت ��ان ،ف ��ي ق ��ري ��ة «ح� � ��داد»،
ج� �ن ��وب م ��دي �ن ��ة ال �ق ��ام �ش �ل ��ي .وب �ح �س��ب
ش� � �ه � ��ادات م �ح �ل �ي��ة ،ك ��ان ��ت م �ج �م��وع��ات
مسلحة تابعة لـ«الجيش الحر» ،تتمركز
ف��ي اح ��دى م�ح�ط��ات ت�س�خ�ين ال�ن�ف��ط في
ال�ق��ري��ة ،ذات الغالبية ال�ك��ردي��ة« ،وأث�ن��اء
قيام طائرة حربية بقصف نقاط تمركز
املسلحني ،سقط ق��روي��ون خ�لال فرارهم
من القرية».
هذه «املجزرة» جاءت بعد يوم من قصف
النظام نحو تسع قرى جنوب القامشلي،
وذل��ك بعد اشتباكات دام��ت ساعات بني
قوات النظام املتمركزة في «الفوج »154

في حقل نفطي في دير الزور قبل أيام (أ ف ب)

ع�ل��ى أط ��راف امل��دي�ن��ة وك�ت��ائ��ب معارضة
مسلحة قدمت من ناحية «ت��ل حميس»
الواقعة تحت سيطرتهم.
ف��ي ردود ف�ع��ل األك � ��راد ال �س��وري�ين على
اق � �ت� ��راب امل �س �ل �ح�ي�ن م ��ن امل �ن �ط �ق��ة ،ال �ت��ي
ي �ع� ّ�دون �ه��ا «خ �ط��ًا أح� �م ��ر» ،وك ��ذل ��ك على
ق�ص��ف ال �ن �ظ��ام ل�ل�ق��رى ال �ك��ردي��ة ،استمر
ق� �ي ��ادي ��و «امل� �ج� �ل ��س ال ��وط� �ن ��ي ال � �ك ��ردي»
املقربون من أربيل ،في إطالق تصريحات
«ال� �ش� �ج ��ب وال� �ت� �ن ��دي ��د» ،ف �ي �م��ا ح��اف �ظ��ت
وحدات الحماية الكردية ( ،)YPGالذراع
ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة ل�ل�ات� �ح ��اد ال ��دي� �م ��وق ��راط ��ي
الكردي ( )PYDعلى صمتها ،في موقف
تبدو فيه ف��ي مرحلة إع��ادة الحسابات.
املتابع آلخر تصريحات رئيس االتحاد
الديموقراطي ،صالح مسلم ،يخرج بأن
الحزب يحاول أن يكون أكثر براغماتية
ف��ي اخ �ت �ي��ار «ع � ��دوه»ّ ،
أي ع�ل�ي��ه اخ�ت�ي��ار
م� ��واج � �ه� ��ة أح � � ��د «ال � � �ع� � ��دوي� � ��ن» ،ال� �ل ��ذي ��ن
يتعاركان في ساحته ،املتمثلني بالنظام
واملوالني له من جهة ،والكتائب املسلحة
من جهة ثانية.
وي � �ح ��اول االت � �ح ��اد ال ��دي �م ��وق ��راط��ي ق��در
إمكانه االب�ت�ع��اد ع��ن ال�ص��دام م��ع النظام
في مواجهات من شأنها استنزاف قوته،
وت �ح��وي��ل امل � ��دن ال� �ك ��ردي ��ة إل� ��ى «ت� � ��راب»،
وم��ا ينتج م��ن ذل��ك م��ن تهجير للسكان
كما ح��دث ف��ي حلب (ن��زح ن�ح��و 150ألف
ك��ردي س��وري إل��ى منطقة عفرين) .وذلك
ً
ّ
عمال بمبدأ أن «النظام زائل في املدينة...
فلم العجلة؟!» .لكن ه��ذا ال يعني القبول
ب �ت �ح��وي��ل م �ن ��اط ��ق ن � �ف� ��وذه إل � ��ى س��اح��ة
صراع مسلح بني قوات النظام والكتائب
املسلحة .ف��امل��واج�ه��ات العنيفة الجارية
ب�ي�ن ج �ي��ش ال �ن �ظ��ام وق � ��وات ( )YPGفي
ّ
حيي األشرفية والشيخ مقصود بحلب،
ت �ظ �ه��ر م � ��دى ت �م �س��ك ال� �ج ��ان ��ب ال� �ك ��ردي
بقيادة مناطقه ،ذلك في موقف بدا يذهل

ال ��رأي ال�ع��ام ال �ك��ردي ال �س��وري ،املتسائل
بملء الفم« :مع من يقف PYD؟».
قبل أيام ،قتل ثالثة من عناصر الوحدات
ال� � �ك � ��ردي � ��ة ،ب �ي �ن �ه��م ق � � �ي � ��ادي ،ب ��رص ��اص
ح��اج��ز ت��اب��ع ل�ل�ن�ظ��ام ب��ال �ق��رب م��ن م�ط��ار
القامشلي .األك ��راد أج��اب��وا النظام بقتل
س�ت��ة م��ن ع�ن��اص��ره وأس ��ر آخ��ري��ن ،وذل��ك
بعد السيطرة على حاجز النظام الوحيد
ال ��ذي ي��رب��ط ال�ق��ام�ش�ل��ي بمدينة املالكية
(دي� ��ري� ��ك) .م �ص��در م ��ن وح � ��دات (،)YPG
ّ
أف � ��اد «األخ� � �ب � ��ار» ،ب � ��أن ال �ن �ظ��ام ي��رف��ض،
ح��ال�ي��ًا ،االن �س �ح��اب م��ن ال�ق��ام�ش�ل��ي «كما
فعل ف��ي امل��دن ال�ك��ردي��ة األخ ��رى» .ويبدو
أن املفاوضات األخيرة بني الكردستاني
وأن �ق��رة ،وم��ن ب�ع��ده��ا م��واج�ه��ات الشيخ
م�ق�ص��ود واألش��رف �ي��ة ق��د «خ�ل�ط��ت بعض
األوراق» ع �ل��ى ح ��د ق � ��ول م �ط �ل �ع�ي�ن .ف��ي
ّ
امل �ق ��اب ��ل ،ع �ل �م��ت «األخ � �ب� ��ار» أن وح� ��دات
( ،)YPGه��ي ال �ت��ي س�م�ح��ت للمسلحني
ب��ال��وص��ول إل ��ى «ال �ف��وج »154؛ إذ تلقت
الحواجز الكردية «أوام��ر بعدم اعتراض
امل �س �ل �ح�ي�ن» ،ف ��ي م��وق��ف ي �ب��دو أن� ��ه ج��اء
ل� �ج ��س ن� �ب ��ض رد ف� �ع ��ل ال � �ن � �ظ� ��ام ،ف�ي�م��ا
يقول م��وال��و ال��وح��دات ال�ك��ردي��ة إن «ه��ذه
امل� ��واج � �ه� ��ات ك� �ب ��دت ال �ج �ي ��ش ال �ن �ظ��ام��ي
واملسلحني عشرات القتلى».
وي � ��رى م ��راق �ب ��ون أن� ��ه رغ� ��م غ �ي��اب ال�ث�ق��ل
ال�ع�س�ك��ري للنظام ف��ي ال�ق��ام�ش�ل��ي ،حيث
تسيطر وحدات ( )YPGعلى معظم أنحاء
املدينة وريفها ،وبالرغم من أن «سقوط
ال� �ن� �ظ ��ام س �ي �ك ��ون ف� ��ي دم� �ش ��ق وح �م��ص
وح� � �ل � ��ب» ،إال أن ت ��رك �ي ��ا ت ��دف ��ع ب �ه ��ؤالء
امل �س �ل �ح�ين ل �ج� ّ�ر األك� � ��راد إل ��ى «م�س�ت�ن�ق��ع
الحرب» ،وتاليًا ،إن هدف «الهجوم ليس
ت�ح��ري��ر امل��دي�ن��ة م��ن ال�ن�ظ��ام ب�ق��در م��ا هو
السيطرة عليها لتحقيق أه��داف تتعلق
ب��أج�ن��دات اقليمية ت�ه��دف إل��ى السيطرة
على النفط والحدود ،وكذلك تحجيم دور

