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منح الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس »أبو مازن« 
اجلنس��ية الفلس��طينية 
للمطرب السوري جورج 
وسوف. وبحسب برنامج 
»ET« بالعرب��ي الذي يبث 
عل��ى قناة »ام بي س��ي« 
فإن عباس قد قرر ايضا 
منح جواز سفر دبلوماسي 

للوسوف.
ومن املقرر أن يحيي 
املط��رب الس��وري حفال 
غنائي��ا، مبدينة بيت حلم 
الفلس��طينية ف��ى األيام 
املقبلة، احتفاال مع جماهيره 

الفلسطينية بذلك.

tweets

خبر ..وحتليل

قضايا

بيروت: األزمة السورية بدأت أزمة داخلية بني 
نظام ومعارضة، تطورت سريعا نحو أزمة إقليمية 

»تورطت فيها« كل دول اجلوار بشكل مباشر أو 
غير مباشر، واآلن تدخل هذه األزمة مرحلة جديدة 

»التدويل« بعدما اكتسبت كل مواصفات وعناصر 
»األزمة الدولية« الرقم واحد حاليا.

وثمة ثالثة عوامل دفعت الى تدويل األزمة السورية 
وهي حسب التسلسل الزمني: 

٭ تنظيم الدولة اإلسالمية »داعش« الذي اعتبر 
منذ ظهوره املفاجئ خطرا إرهابيا على األمن 

واالستقرار في املنطقة والعالم، ونشأ في مواجهته 
حتالف دولي فضفاض وغير فعال.

٭ أزمة املهاجرين الى أوروبا التي أدت الى حالة 
استنفار أوروبي وإيقاظ كل الهواجس واملخاطر، 

مبا فيها »املهاجرون الوافدون باآلالف«. وهذا 
الواقع األوروبي املستجد شكل حالة ضاغطة في 

اجتاه حل األزمة السورية وزيادة حجم احلرب ضد 
»داعش«.

٭ التدخل العسكري الروسي املباشر الذي تطور 
سريعا من إرسال أسلحة نوعية وخبراء وأنظمة 

دفاعية جوية وطائرات مقاتلة، الى انخراط في 
العمليات احلربية اجلوية التي تبدو ممهدة لعمليات 

برية الحقة يقوم بها اجليش السوري وحلفاؤه 
على األرض، وفي إطار حتالف رباعي أعلن حديثا 
ومركزه في بغداد ويضم روسيا وإيران والعراق 
وسورية، وهذا التحالف ليس استخباراتيا أمنيا 

وإمنا أيضا حتالف عسكري سياسي.
الوضع في سورية دخل مرحلة جديدة يراها 

البعض أكثر خطورة وتعقيدا من قبل ألن التدخل 
الروسي سيزيد قوى التطرف وحجم املساعدات 

املقدمة لها من دول معترضة على هذا التدخل، وهذا 
سيؤدي الى إطالة أمد احلرب والى تورط روسي 
في املستنقع السوري والى »أفغانستان ثانية«. 

وبالتالي دخول سورية مرحلة جديدة هي خليط بني 
»الصوملة« و»األفغنة«. وهناك من يرى في املقابل 
أن الدخول الروسي يسرع وتيرة احلل السياسي 

»املدول« بعدما أصبحت األزمة السورية مصدر 
خطر ملموس على املصالح اإلقليمية والدولية.

وهذا احلل ينطلق من تفاهم روسي أميركي ويرتكز 
على ثالثة عناصر أولها جتميد الصراع ورسم 

حدود القتال وخطوط احلل، وثانيها التفاهم على 
االنتقال السياسي ومعضلة بقاء األسد أو رحيله في 

مرحلة التفاوض أو في املرحلة االنتقالية، وثالثها 
هو تشكيل حتالف ضد »داعش« على أساس قرار 
دولي في مجلس األمن وتعاون أميركي � روسي.

األزمة السورية دخلت مرحلة جديدة. وروسيا 
أيضا دخلت مرحلة جديدة في استراتيجيتها 

الدولية. اقتحمت مسرح الشرق األوسط من الباب 
السوري الضيق ولكن عبر خطة واسعة النطاق 
واألهداف وطموحة. التدخل العسكري الروسي 
في سورية هو ثاني تدخل عسكري كبير يبادر 

إليه الرئيس بوتني خالل سنة ونصف بعد احتالله 
شبه جزيرة القرم. إنه مشهد جديد في املنطقة، 
جديد في قواعد اللعبة والصراع، وفي خارطة 
التشابكات والتداخالت الدولية اإلقليمية وأول 

ما يعنيه أن صفحة القيادة أو الزعامة األميركية 
األحادية في املنطقة والعالم التي بلغت ذروتها مع 
الرئيس بوش قد انطوت مع الرئيس أوباما، وأن 
العصر األميركي في الشرق األوسط الى أفول 

مقابل صعود العصر الروسي الذي ال ميكن من 
اآلن حتديد آفاقه ونهاياته وسط شكوك كثيرة 

بدأت تظهر في الواليات املتحدة وإسرائيل: محللون 
أميركيون يعتبرون أن تزايد عدوانية بوتني في 

سورية ميكن أن يوجد حقبة جديدة من املنافسة 
الروسية � األميركية ودورا أكبر لروسيا في الشرق 

األوسط. يعمل بوتني على ترسيخ نظام األسد 
من غير أن تكون لديه استراتيجية محددة حلل 

النزاع السوري. ومن غير الواضح كيف ستتمكن 
روسيا التي تعاني العقوبات االقتصادية التي 

اضعفت اقتصادها والهبوط في أسعار النفط من 
توظيف جهودها في حرب ال نهاية لها في سورية. 
ومحللون إسرائيليون يعتبرون أن بضع طائرات 
روسية وبضع مئات أو آالف من اجلنود الروس 

ال يستطيعون تغيير وجهة املعركة في سورية من 
أساسها، كما لم يستطع مئات آالف اجلنود الروس 

في أفغانستان مساعدة حليفهم احمللي في هذه 
الدولة في حربه ضد طالبان. ويبدو أن الروس 

نسوا خطورة احلرب ضد عصابات إسالمية، ولم 
يتعلموا شيئا من دروس الواليات املتحدة في 

العراق وأفغانستان.
ولكن يبقى أن بوتني وحسب محللني أوروبيني هو 

رئيس قوي يرأس دولة متوسطة القوة، في حني 
أن أوباما رئيس باهت ومتردد يتزعم دولة هي قوة 

عظمى عاملية. ليس لدى األوروبيني واألميركيني 
مشروع فعلي ضد تنظيم الدولة اإلسالمية وضد 

»الديكتاتور« بشار األسد. وكل ما لديهم هو 
خطاب متردد من الصعب تصديقه أال وهو الدعوة 

الى مرحلة انتقالية دميوقراطية في سورية بعد 
التخلص من معسكر األسد. في املقابل، لدى بوتني 
خطة واضحة ضد الدولة اإلسالمية ولكن مبشاركة 

األسد.

األزمة السورية في مرحلة »التدويل«

في مخيم الزعتري فنانون سوريون يحلمون بالرحيل إلى أوروبا
املفرق � أ.ف.پ: »نحن نشعر بأننا نعيش في سجن« يقول 

محمد جوخدار، وهو فنان سوري يعمل حالقا في مخيم 
الزعتري لالجئني السوريني في االردن، حيث ينغمس بحبه للفن 

رغم مهنة احلالقة، لكنه يحلم بالتوجه الى اوروبا وخصوصا 
املانيا او فرنسا »بلدان الفن« بحسب قوله، هربا من الظروف 

املعيشية الصعبة.
وفر محمد )29 عاما(، الذي علقت خلفه لوحة كبيرة باألبيض 

واألسود لطفل صغير وراء سياج، قبل عامني من محافظة حمص 
وسط سورية، ليستقر به املطاف مع زوجته وطفليه في مخيم 

الزعتري املترامي االطراف واحملاط باالسالك الشائكة. 
ومن اجل اعالة اسرته كان عليه حتويل واحدة من آالف العربات 

املتنقلة التي تأوي نحو 80 الف الجئ الى »صالون حالقة«. ومثله 

مثل عشرات اآلالف من مواطنيه، يحلم محمد بالذهاب الى »أي 
بلد أوروبي« مع تفضيله الملانيا أو فرنسا »بلدان الفن«، كما 

يقول مع ابتسامة حاملة.
ومن اجل حتقيق غايته هذه، لدى محمد فكرتني االولى: احلصول 

على جواز سفر متكنه من الذهاب في رحلة إلى تركيا قبل ان 
يغامر باخلروج إلى البحر نحو اليونان، والثانية: العودة إلى 

سورية ومحاولة الوصول الى احلدود التركية في رحلة محفوفة 
باملخاطر في جميع أنحاء البالد. ويضيف »بكل االحوال نحن لن 

نبقى هنا وانا كفنان، مستقبلي هو في أوروبا«. 
والى جانبه، جلس مهند قاسم )29 عاما( الذي درس املوسيقى 
في سورية ويقدم نفسه بانه »مغن ومؤلف اغاني« وهو يغني 

بصوت عذب »ما ظل مطرح يوسع احزاننا«. 

وكل كلمات اغنية الفنان مهند تتحدث عن اليأس وامللل واحلزن 
وحياة »الذل« في مخيم الزعتري.

ويقول مهند »انا اطمح الى ان اسافر الى أي مكان يحفظ لي 
قيمتي وكرامتي كإنسان«.

من جهته، يتحدث يوسف شوري )32 عاما( وهو رسام ايضا، 
بفخر كيف انه متكن من عرض بعض من لوحاته في العاصمة 
عمان. واضاف انه اليزال يعتقد أنه »ليس هناك مستقبل في 

املخيم« و»كل يوم هو أسوأ من اليوم الذي قبله«.
وأوضح وهو يحدق في صورة كان قد انتهى للتو من رسمها 

ومتثل طيرا ملونا على غصن شجرة، »هذه هي احلرية«.
ويريد يوسف هو االخر التوجه الى اوروبا، ولكنه يعترف بأن 

»الطريق خطير وظروفي املالية ال تسمح لي بالسفر«.

جورج وسوف

بعد تدميره اثنين من أشهر المعابد االثرية في سورية والعالم، قام تنظيم 
»داعش« على تفجير قوس النصر األثري الشهير أحد أبرز معالم مدينة تدمر 
الموضوعة على قائمة التراث العالمي ودمره بالكامل، بحسب ما أكدت 
مصادر سورية متطابقة من النظام والمعارضة. ويقع قوس النصر الذي بناه 
سبتيموس سيفيروس بين عامي 193 و211 ميالدي في اول الشارع 
المستقيم بتدمر وهو عبارة عن بوابة ذات ثالثة مداخل فوقها قوس مزين 
بنقوش هندسية ونباتية.

كنوز

سورية
من قلب الكويت إلى السوريني في كل العالم

صفحة خاصة تعنى بأخبار سورية األم وهموم وقضايا 
أبنائها املقيمني على أرض اخلير والعطاء.

للتواصل مع الصفحة 
 بريد الكتروني: 

syrianews@alanba.com.kw
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السفارة السورية في عطلة اليوم 
أعلنت السفارة السورية في الكويت في بيان، أنها 
س��تغلق أبوابها اليوم املوافق 6 أكتوبر، وذلك ملناسبة 

»انتصارات حرب تشرين التحريرية«.

وزارة التعليم العالي تنشر نتائج المفاضلة
أصدرت وزارة التعليم العالي في سورية أمس األول 
نتائ��ج املفاضلة العامة للفرع العلم��ي واحلدود الدنيا 
ملجموع الدرجات املطلوبة للتسجيل في اجلامعات واملعاهد 

السورية للعام الدراسي 2016-2015.
ونش��رت الدرجات املطلوبة للتسجيل في الكليات 
واملعاهد والنتائج االسمية على موقعي املفاضلة ووزارة 

التعليم العالي االلكترونيني.

شاميات

طائرات روسية تخترق األجواء وتضايق مقاتالت تركية

مواجهة تركية ـ روسية جوية وأنقرة تلوح بتفعيل »قواعد االشتباك«
عواصم ـ وكاالت: بعد أقل 
من اسبوع على بدء انخراط 
موســـكو املباشر في احلرب 
السورية، وقعت املواجهة بني 
الطائرات الروسية والتركية، 
التركي أمس  واعلن اجليش 
على موقعه علـــى االنترنت 
عن تعـــرض مطاردتي اف-
16 تابعتـــني لـــه أمس األول 
»للمضايقـــة« مـــن طائـــرة 
ميغ-29 مجهولة على احلدود 

السورية.
وتأتي هذه احلادثة غداة حادثة 
سابقة في املنطقة نفسها، حيث 
اعترضت طائرات حربية تركية 
مطاردة للجيش الروسي اخترقت 
األجواء التركية واجبرتها على 
العودة. وعبرت أنقرة ملوسكو 
عن استيائها الشديد واستدعت 
الروسي لديها لتبلغه  السفير 

احتجاجها.
ورغم أن موسكو اعترفت 
انها وقعت  بالواقعة وأكدت 
خطـــأ، قال رئيـــس الوزراء 
التركي أحمد داود أوغلو إن 
دخول روسيا احلرب السورية 

يصعد األزمة.
وفي مقابلة مباشـــرة مع 
تلفزيون »خبر تورك«، حذر 
داود أوغلو من أن أنقرة ستفّعل 
قواعد االشتباك العسكرية ايًا 
كانت اجلهة التي تنتهك مجالها 

اجلوي.
بـــان »قواعـــد  وصـــرح 
االشـــتباك لدينا واضحة ايا 
كانت اجلهة التي تنتهك مجالنا 
اجلوي«، واضاف ان »القوات 
املسلحة التركية لديها أوامر 
واضحة. حتى لو كان طيرا 

محلقا فسيتم اعتراضه«.
وكانت السفارة الروسية 
في تركيا قد اعترفت بانتهاك 
طائرة روسية للمجال اجلوي 
التركـــي. ونقلت وكالة أنباء 
الروســـية عن  »إنترفاكس« 
املتحدث باسم السفارة إيغور 
ميتياكوف أن »هذه احلادثة 
وقعـــت بالفعـــل«. وأضاف: 
»بحســـب علمـــي، مت تقدمي 
إيضاحات لهـــذا األمر مللحق 
عسكري في السفارة التركية 

)أ.پ(في موسكو«. طائرة روسية تقلع من مطار حميميم في الالذقية لتنفيذ غارات في سورية 

روسيا تلمح إلى محاصرة السواحل السورية 

الڤروڤ: مستعدون للتعاون مع اجليش احلر
وكارتر: سياسة موسكو في سورية محكومة بالفشل

عواصم - وكاالت: اعلنت 
موسكو أمس أنها شنت أكثر 
من 24 غارة جوية جديدة على 
9 مواقع في سورية، في وقت 
قالت مصادر عسكرية روسية 
انها سوف حتاصر السواحل 

السورية. 
فقد قال رئيس جلنة الدفاع 
مبجلس الدوما الروسي وقائد 
أسطول البحر األسود الروسي 
السابق فالدميير كومويدوف 
أمس ان روســـيا قد تستخدم 
أسطول البحر األسود حملاصرة 

السواحل السورية. 
أنبـــاء  وكالـــة  وأوردت 

أن  الروســـية  ســـبوتنيك 
كومويدوف أوضح أنه ميكن 
استخدام أسطول البحر األسود 
في ســـورية إلغالق الساحل 
السوري ومنع إيصال األسلحة 
إلى  للمســـلحني، باإلضافـــة 
إمكانية تنفيذ ضربات باملدفعية 
على مواقعهم، علما ان املناطق 
الساحلية غرب البالد خاضعة 
بالكامل للنظام السوري وتشكل 

اخلزان البشري لقواته. 
مـــن جهة اخـــرى، أعلنت 
وزارة الدفاع الروسية في بيان 
ان طائرات سوخوي سو-34 
وســـو-24م وسو-25 نفذت 

الى »زعزعة  25 طلعة تهدف 
السلســـلة القياديـــة وضرب 

لوجستية االرهابيني«.
 وتابعت ان قاذفات سو-24 
دمرت »مركزا قياديا لتنظيم 
الدولـــة االســـالمية« داعش 
في الرســـن شـــمال محافظة 

حمص. 
 واوضحـــت الـــوزارة ان 
الطائرات الروسية دمرت في 
محافظة ادلب )شـــمال غرب( 
موقعي مدفعية بعدما رصدتهما 
طائرات استطالع بدون طيار 
وقاعـــدة مموهة كانت حتوي 
ثالثني الية بينها دبابات تي-

55 اســـتولى عليهـــا مقاتلو 
املعارضة السورية من اجليش 

السوري.
 وقد أكد املرصد السوري 
حلقوق االنســـان بـــدوره ان 
الدولة االسالمية غير  تنظيم 
موجـــود عمليا فـــي املناطق 
املذكـــورة. سياســـيا، أعلـــن 
الروســـي  وزيـــر اخلارجية 
ســـيرغي الڤروڤ أن موسكو 
مستعدة إلقامة اتصاالت مع 
اجليش احلر في سورية »إن 
وجد هذا التنظيم على األرض 

بالفعل«.
ونقل موقع »روسيا اليوم« 

عنـــه القول:»نحن حتى على 
استعداد إلقامة اتصاالت معه 
)اجليش احلـــر(، إذا كان هو 
بالفعل جماعة مســـلحة من 
املعارضة الوطنية متلك قدرات 

معينة وتضم سوريني«.
وأضاف:»تنظيـــم اجليش 
احلر بات وهميا.. وطلبت من 
وزير اخلارجية األميركي جون 
كيري تقدمي معلومات ما حول 
مواقع هذا اجليش الســـوري 

احلر وقادته«.
من جهته، اعتبر وزير الدفاع 
األميركـــي اشـــتون كارتر أن 
استراتيجية روسيا االحتادية 

فـــي ســـورية اســـتراتيجية 
»محكومة بالفشل« ألنها تقوم 
على دعم نظام بشـــار األسد 

ومحاربة املعارضة.
وقال أشـــتون في مؤمتر 
صحافي مشـــترك مع نظيره 
االسباني بيدرو مورينيس عقب 
اجتمـــاع ثنائي في مدريد انه 
يتعني على روسيا محاربة ما 
يسمى تنظيم الدولة اإلسالمية 
انتقال  )داعش( والبحث عن 
سياســـي دميوقراطـــي فـــي 
ســـورية، معتبرا ان ما تقوم 
به حاليا ليس ســـوى »صب 

الزيت على النار«.


