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العالم

سوريا

سقوط منطقة بيت جن :قرى جبل الشيخ بيد
سقط جيب بيت جن ،آخر
معاقل المسلحين في غوطة
دمشق الغربية ،بيد الجيش
السوري .نحو مئة يوم من
المعارك الضارية ،أفضت إلى
استسالم مسلحي المنطقة،
ومطالبتهم بالتفاوض
للخروج .المشروع اإلسرائيلي
في محيط جبل الشيخ سقط.
فمن دعمهم العدو بكل ما
يعدون
استطاع ،باتوا اليوم ّ
أنفسهم للخروج بشروط
الدولة السورية
حسين األمين
انعكس إصرار الجيش السوري على
ت ـحــريــر مـنـطـقــة ب ـيــت ج ــن ف ــي سفح
جبل الشيخ الجنوبي الشرقي عبر
مـجــريــات امل ـعــارك الـتــي دارت هـنــاك.
ً
الـ ـخـ ـي ــار لـ ــم ي ـك ــن س ـ ـهـ ــا ،فــاملـنـطـقــة
ّ
ذات ال ـج ـغ ــراف ـي ــا ال ـص ـع ـب ــة ،شــكـلــت
اختبارًا حقيقيًا للجيش في اختيار
األس ــال ـي ــب وال ـت ـك ـت ـي ـكــات امل ـنــاس ـبــة،
وخـصــوصــا فــي ظــل دع ــم إسرائيلي
كبير للمسلحني ،ومتابعة من جيشه
ل ـل ـم ـعــارك م ــن ع ـلــى أع ـل ــى ق ـمــم جبل
الـشـيــخ .فــي الـبــدايــة ح ــاول الجيش،
السيطرة على تلة بردعيا املطلة على
مغر املـيــر ،والـطــريــق الــواصــل بينها
وبــن مــزرعــة بيت جــن .وج ــاءت تلك
األولــويــة ،لكون السيطرة على التلة
ستتيح أفضلية عسكرية للجيش.
وبعد إتمام تلك املهمة ،بدأت دفاعات

املسلحني تتهاوى .استمرت املعارك
لتثبيت الـنـقــاط امل ـح ــررة ،ومـحــاولــة
التقدم ملسافات قصيرة .ومنذ نحو
أسبوع تقريبًا ،بدأ العمل على حسم
تلك املـعــارك فــي أســرع وقــت ،وإنهاء
وجود املسلحني في ذلك الجيب.
اع ـت ـم ــد ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري أس ـل ــوب
التطويق والعزل ،حيث سيطر على
بعض الـتــال الحاكمة ،ثــم عمد إلى
ف ـصــل امل ـن ــاط ــق بـعـضـهــا ع ــن بعض
ً
وق ـ ـطـ ــع ط ـ ـ ــرق اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــداد ،ف ـ ـضـ ــا عــن
تكثيف القصف املــدفـعــي .واستنفد
املسلحون كل جهودهم في محاولة
الصمود تحت كثافة تلك الضربات،
وعملوا بمساعدة العدو اإلسرائيلي
ع ـلــى اس ـت ـق ــدام مـسـلـحــن م ــن درع ــا
ومحيطها .وتم نقل هؤالء من جباتا
الخشب بآليات عسكرية عبر أراضي
الجوالن املحتل ،ليعاد إدخالهم إلى
منطقة بـيــت ج ــن ،مــن املـنـطـقــة التي
يسيطر عليها الجيش اإلسرائيلي
فـ ــي جـ ـب ــل الـ ـشـ ـي ــخ ،لـ ـتـ ـج ــاوز نـقـطــة
ال ـف ـصــل ب ــن س ـي ـطــرة املـسـلـحــن في
محيط بلدة حضر.
وبـ ــرغـ ــم الـ ــدعـ ــم اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ،فـقــد
اس ـت ـطــاع الـجـيــش ال ـس ــوري بحلول
عـصــر ي ــوم األح ــد تـطــويــق بـيــت جن
وم ــزرعـ ـتـ ـه ــا ،ب ـع ــد ع ــزل ـه ــا عـ ــن مـغــر
املـيــر وقـطــع خـطــوط دعـمـهــا .وفاقت
حصيلة قتلى املسلحني ،املئة ،خالل
األسبوع األخير .وأول من أمس ،أرسل
امل ـس ـل ـح ــون ع ـب ــر وسـ ـط ــاء مـحـلـيــن،
رسالة إلى الجيش السوري ،مفادها
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تصميم سنان عيسى

ال يزال العدو اإلسرائيلي
يمتلك نفوذًا في
المنطقة الجنوبية

«االستعداد للتفاوض في ظل وقف
إلطــاق النار ،ريثما يتم ترتيب أمر
الـخــروج مــن املنطقة» .تمت املوافقة
على طلب املسلحني ،ومنحوا مهلة
تمتد على نحو  72ســاعــة ،لتنظيم
عملية خــروج ـهــم مــن املـنـطـقــة كليًا.
ووقـ ـ ــع خـ ــاف ب ــن امل ـس ـل ـح ــن ،عـلــى
وجهتهم بعد الـخــروج ،إذ انقسموا
ب ــن م ــن ي ــري ــد ال ــرح ـي ــل إلـ ــى «إم ـ ــارة
إدل ـ ــب» ،وه ــم مــن «جـبـهــة ال ـن ـصــرة»،

وبـ ـ ـ ــن آخـ ـ ــريـ ـ ــن مـ ـ ــن «ج ـ ـب ـ ـهـ ــة ثـ ـ ــوار
سوريا» الذين اختاروا الخروج إلى
ريف درعا الغربي .أما «مورو» ،قائد
عمليات املسلحني فــي منطقة بيت
جــن ،وهــو صاحب العالقات الطيبة
مــع املــوســاد والـجـيــش اإلســرائـيـلــي،
فلم يعلن وجهة خروجه املفترضة.
وفي السياق ،رجحت بعض املصادر
ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي ال ـج ـن ــوب الـ ـس ــوري،
فــي حديثها إلــى «األخ ـب ــار» ،خــروج

«مورو» إلى األراضي املحتلة.
وجـ ــرت ك ــل الـعـمـلـيــات ف ــي بـيــت جن
تحت نظر الـعــدو اإلسرائيلي ،الــذي
ك ـ ـ ــان يـ ــرصـ ــدهـ ــا م ـ ــن مـ ــرصـ ــد ج ـبــل
الـشـيــخ ،وم ــراص ــد أخـ ــرى ،مستفيدًا
من ارتفاعها .ويقول مصدر عسكري
سـ ـ ـ ــوري رف ـ ـيـ ــع إلـ ـ ــى «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» إن
«اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي كـ ــان يـ ــرى ك ــل ش ــيء.
أســال ـيــب ال ـق ـت ــال ،ال ـق ـصــف ،الـخـطــط
والـتـكـتـيـكــات .وك ــان يـنـ ّـبــه املسلحني

العراق

استقالة رئيس برلمان «اإلقليم» :حكومة البرزاني فاشلة
رس ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــا ،أعـ ـ ـل ـ ــن رئـ ـ ـي ـ ــس «مـ ـجـ ـل ــس
نـ ـ ـ ــواب كـ ــردس ـ ـتـ ــان» يـ ــوسـ ــف م ـح ـمــد،
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــال ـ ـ ـتـ ـ ــه مـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـن ـ ـص ـ ـب ـ ــه ،بـ ـع ــد
ـوع ع ـل ــى االنـ ـسـ ـح ــاب «امل ـن ـ ّـس ــق»
أس ـ ـبـ ـ ٍ
ملـعــارضــي «الـثـنــائـيــة ال ـكــرديــة» (حــزب
«الــديـمــوقــراطــي الكردستاني» وحــزب
«االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ــوطـ ـن ــي ال ـك ــردس ـت ــان ــي»)
و«ح ـ ـ ــرك ـ ـ ــة الـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــر» و«ال ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــة
اإلسالمية الكردستانية» مــن حكومة
«إقـ ـلـ ـي ــم كـ ــردس ـ ـتـ ــان» ،الـ ـت ــي ي ــرأس ـه ــا
رد منهم على
نيجرفان البرزاني ،في ٍ
«املـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــات ال ـق ـم ـع ـي ــة» مـ ــن ج ــان ــب
القوات الحكومية ضد املحتجني على
سـيــاسـتـهــا (راج ـ ــع «األخ ـ ـبـ ــار» ،الـعــدد
.)3354
واع ـت ـب ــر مـحـمــد أن اس ـت ـقــال ـتــه ج ــاءت
«اح ـت ـج ــاج ــا ع ـل ــى س ـي ـط ــرة زمـ ـ ــرة مــن
األش ـ ـخـ ــاص وجـ ـم ــاع ــات م ـع ـي ـنــة عـلــى
السلطة التشريعية» ،الفتًا إلى أن هذه
ً
«السيطرة ّأدت إلى جعل البرملان هزيال
ّ
مؤثر» .وانتقد محمد ّ
بشدة ،في
وغير
ٍ
مؤتمر صحافي عقده في ّ
مقر «حركة
ٍ
التغيير» التي ينتمي إليها« ،احتكار
ت ـل ــك ال ـف ـئ ــة ل ـل ـس ـي ــاس ــة ،واالقـ ـتـ ـص ــاد،
واألرض ،والـ ـث ــروات ،وســائــر مناحي
الحياة عوضًا عن التقاسم العادل في
اإلق ـل ـيــم» ،واص ـفــا مــا ج ــرى كـ«نتيجة

دعمت «اإلسالمية»
و«التغيير» تشكيل
جبهة معارضة

الس ـت ـغ ــال الـ ـب ــرمل ــان ل ـت ـمــريــر رغ ـب ــات
شخص بمفرده (فــي إشــار ٍة إلــى زعيم
«الــدي ـم ــوق ــراطــي» مـسـعــود ال ـبــرزانــي)
ّ
والـحــزب («الــديـمــوقــراطــي») الــذي نفذ
االستفتاء».
وت ـط ـ ّـرق مـحـمــد إل ــى مــوقــف ال ــوالي ــات
امل ـت ـحــدة ال ــراف ــض لــاسـتـفـتــاء ،وال ــذي
ت ــرجـ ـم ــه وزي ـ ـ ـ ــر خ ــارجـ ـيـ ـتـ ـه ــا ري ـك ــس
ت ـي ـل ــرس ــون ،ف ــي رس ــال ـت ــه إلـ ــى أرب ـي ــل،
والـ ـت ــي ك ــان ــت أمـ ـ ــام «ف ــرص ــة ذه ـب ـيــة،
ّ
متأسفًا أن ذلك
وتاريخية أضاعتها»،
وضياع لنصف
ّأدى الحقًا إلى «كارثةٍ
ٍ
أراض ـ ــي ك ــردس ـت ــان ،وت ـف ــاق ــم األزمـ ــات
االق ـت ـص ــادي ــة وامل ـش ــاك ــل ال ـس ـيــاس ـيــة...
والـتــي تتحمل مسؤوليتها الحكومة

الـ ـف ــاشـ ـل ــة» .وي ـ ـ ـ ــرأس م ـح ـم ــد ب ــرمل ــان ــا
ّ
بعضوية  111نائبًا 24 ،منهم يشكلون
كـتـلــة «ال ـت ـغ ـي ـيــر» ،إال أن ــه ل ــم ي ـمــارس
دوره م ـنــذ ن ـهــايــة ع ــام  ،2015بسبب
الخالفات السياسية وإصــرار مسعود
ال ـب ــرزان ــي ع ـلــى إغ ــاق ــه أمـ ــام مختلف
الكتل النيابية .وأض ــاف «بـعــد منعي
من مــزاولــة عملي في أربـيــلّ ،
تعرضت
ّ
للتهديد بــالـقـتــل» ،مــن دون أن يـحــدد
الجهة التي ّ
وجهت له تلك التهديدات.
ّ
ّ
ـاق مــتـصــل ،أك ــدت الحركتان
وف ــي س ـيـ ٍ
الـ ـ ـك ـ ــردسـ ـ ـت ـ ــانـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــان «اإلس ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة»
و«التغيير» ،دعمهما لـ«تشكيل جبهةٍ
معارضة واسعة في اإلقليم ،شرط أن
تكون فاعلة ولها وقعها على الظرف
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي ،وت ـ ـسـ ــاهـ ــم ف ـ ــي ت ـح ـســن
األح ــوال املعيشية للمواطنني» ،وذلــك
وف ــق ب ـيــان «امل ـك ـتــب اإلع ــام ــي لحركة
التغيير».
ب ــدوره ــا ،كـشـفــت الـنــائـبــة فــي الـبــرملــان
الـعــراقــي عــن «حــركــة التغيير» ســروت
ع ـبــد الـ ــواحـ ــد ،ع ــن اع ـت ـق ــال «س ـل ـطــات
ـص في
السليمانية حــوالــى  600شـخـ ٍ
م ــدن وأق ـض ـيــة الـسـلـيـمــانـيــة ً م ــن دون
ـاس قــانــونــي» ،مضيفة أنــه «تم
أي أس ـ ٍ
اإلف ـ ـ ــراج ع ــن ال ـب ـع ــض ،ل ـك ــن ب ــن 250
إلــى  300آخرين ال يــزالــون في سجون

(االتـحــاد الوطني) حتى اللحظة ،ولم
يسمح لذويهم بزيارتهم ...كما أنهم لم
يمثلوا أمام القضاء».
وم ــن بــن املـعـتـقـلــن ش ــاس ــوار ،شقيق
ع ـب ــد الـ ــواحـ ــد ،امل ــدي ــر ال ـس ــاب ــق لـقـنــاة
« ،»NRTومـ ــؤسـ ــس ح ــرك ــة «ال ـج ـي ــل
الجديد» املعارضة ،والتي قامت بدور
بــارز في التظاهرات ،حيث اعتقل قبل
ّ
ـام ف ــي م ـط ــار الـسـلـيـمــانـيــة .وقــالــت
أي ـ ـ ٍ

عبد الــواحــد إننا «ال نعرف شيئًا عن
شقيقي ،الــذي ّ
تعرض لعملية خطف،
ال العـ ـتـ ـق ــال قـ ــانـ ــونـ ــي» .أم ـ ــا م ـحــامــي
شــاســوار ،ريباس محمود ،فقد ّ
صرح
لوكالة «فــرانــس بــرس» بــأن «القاضي
ق ـ ـ ـ ّـرر اإلفـ ـ ـ ـ ــراج عـ ــن ش ـ ــاس ـ ــوار ب ـك ـفــالــة
مالية» ،مــن دون أن يوضح مــزيـدًا من
التفاصيل.
(األخبار)

المنفذ لالستفتاء (أ ف ب)
ما جرى نتيجة الستغالل البرلمان لتمرير رغبات شخص والحزب
ّ

اﳉ

