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أنباء سورية

أنباء لبنانية

مقاتلو »داعش« احملاصرون في الباغوز منقسمون:
القتال حتى املوت أم االستسالم؟

وكاالت:   - عواصــم 
ينقسم مقاتلو تنظيم داعش 
احملاصرون داخل بلدة الباغوز، 
موقعهم األخير شرق سورية، 
بني راغبني بالقتال حتى املوت، 
وآخريــن مييلون إلــى خيار 
االستســام أو محاولة الفرار 

من مصير محتوم.
وترجــح قــوات ســوريا 
الدميوقراطيــة »قســد« التي 
يسيطر عليها األكراد، وجود 
املئات من املقاتلني احملاصرين 
في نصف كيلومتر مربع داخل 
بلدة الباغــوز، باإلضافة إلى 
أعداد كبيرة من املدنيني، على 
رغــم إجاء أكثــر من 4٠ ألف 

شخص حتى اآلن.
في نقطة الفرز املخصصة 
لتفتيش اخلارجني من الباغوز، 
يشكك أحمد اجلورة )3٢ عاما(، 
وهو من بــني قلة من الرجال 
سمحت قسد لوسائل اإلعام 
بالتحــدث إليهــم، فــي قدرة 
مقاتلي التنظيم على الصمود 

لفترة طويلة.
ويقول، وهو يجلس على 
األرض مرتديا عباءة من اجلوخ 
ويلف رأسه بشال بني اللون 
لوكالــة فرانس برس: »هناك 
مــن يريــد القتــال، وآخرون 
ال يريدون، ومنهــم من يريد 
الفرار«. ولم يعد لدى مقاتلي 
التنظيم وفق أحمد، »مقومات 
للقتال«. ويسأل »لم يعد هناك 
من طعام فكيف تقاتل؟ الساح 

يحتاج إلى قوة حلمله«.
علــى غــرار العديــد مــن 
اخلارجــني مؤخــرا، يشــير 
أحمد إلى الظروف املعيشــية 
الصعبة في الباغوز مع ندرة 

شــقيقها وإلــى جانبها طفل 
تكفلــت بتربيتــه بعــد مقتل 
والديــه مؤخــرا، »املقاتلــون 

موجودون في كل مكان«.
وتضيف الشابة املتحدرة 
من محافظ احلســكة )شمال 
شرق( لفرانس برس: »ميشون 
بأســلحتهم  الشــوارع  فــي 
وجعبهم وأحزمتهم الناسفة«.
مــن  الكثيــر  يــزال  وال 
العراقيني واألجانب موجودين 
داخــل اجليــب احملاصر وفق 
شــهادات اخلارجــني حديثا. 
ويبــدو أن األجانــب منهم أو 
»املهاجريــن« كمــا يســميهم 
التنظيم، يتمتعون بحظ أوفر 
من ســواهم بســبب قدراتهم 
املاديــة. وتوضح نور »هناك 

وفي السياق، قال مسؤول 
في قســد إن حوالــي 4٠ ألف 
مدني غادروا الباغوز مبا يفوق 
التقديــرات األوليــة ويؤجل 

هجوما أخيرا على اجليب.
وقال مصطفى بالي املتحدث 
باســم قســد إن الرقــم يضم 
نازحني من بلــدة هجني التي 
تقع على نهر الفرات وسيطرت 
عليها قــوات كردية مدعومة 
من واشنطن في ديسمبر ومن 
قرية الباغــوز املجاورة التي 

حاصرتها القوات بالكامل.
وذكرت »قســد« أن معظم 
مقاتلي التنظيم الذين ما زالوا 
متحصنني في الباغوز أجانب 
وأنهم حفروا أنفاقا لاحتماء 

بها.

أنصار ومهاجرون.. يشترون 
مــا يريــدون، لكن نحــن ويا 
حلســرتنا، ال شــيء لدينــا« 
مضيفــة: »ثمة أشــخاص لم 
يتغير عليهم شيء في احلصار 

بينما آخرون ماتوا« جرائه.
وتتحــدث عائشــة عبــد 
العظيــم، زوجــة أخ نور، في 
الثاثينيات من عمرها، بينما 
تصــرخ ابنتهــا قربهــا »ثمة 
الكثير من العائات في الداخل، 
أنشــأت خيما من البطانيات 

وأقامت فيها«.
ومع عدم توافر »الكثير من 
احلاجيات«، توضح عائشــة 
»فقط من لديــه األموال قادر 
على الشــراء، أما نحن، فيوم 

نأكل وآخر ال«.

نحو 40 ألف مدني غادروا آخر معقل للتنظيم

)أ.ف.پ( الدخان املتصاعد نتيجة قصف خان شيخون في ريف ادلب 

املواد الغذائية ومياه الشرب 
وســواها. ويقــول إنــه قــرر 
اخلروج مع عائلته ألنه: »لم 
يبــق لــدي عمل فــي الداخل، 
فالوضع سيئ جدا وكنا نشرب 

مياها متسخة«.
وتــروي عدد من النســاء 
املنتقبــات ويرتديــن قفازات 
أن  ســوداء لفرانــس بــرس 
ســيارة تابعة لـ »احلسبة«، 
أي شــرطة التنظيم، جتولت 
في املنطقة احملاصرة وأبلغت 
حتديدا العائات واجلرحى أن 
لهم حرية اخليــار بالبقاء أم 

اخلروج الى نقاط قسد.
وتقول نور غــروش )٢٠ 
عامــا( لفرانس بــرس: بينما 
تفتــرش األرض مــع زوجــة 

احلريري يواجه ضغوطاً وحتديات »مبكرة«
ليست هذه اإلنطاقة التي يريدها ويتمناها الرئيس سعد 
احلريــري حلكومتــه اجلديدة، من الســابق ألوانه احلديث 
عن تعثر أو إنتكاســة، ولكن ما يحدث يطلق إشارة مبكرة 
غير مطمئنة ويوحي أنه إذا استمر هذا املنحى سيكون من 
الصعب على احلكومة أن حتقق أهدافها وأن تكون حكومة 
منسجمة ومنتجة، وسيكون من الصعب على احلريري أن 
يســتمر على تفاؤله وإقناع املجتمــع الدولي بأن احلكومة 
قــادرة على اإليفاء بالتعهدات وتطبيق اإلصاحات وتنفيذ 

برنامج »سيدر« وأنها جديرة باإلحترام والدعم.
في البدايات، في فتــرة زمنية وجيزة وفي غضون أيام 
قليلة، واجه الرئيس ســعد احلريري ضغوطا سياسية لم 
تكن في حسابه ومتاعب ومشاكل من هنا وهناك تتعارض 
مع »زخم اإلنطاقة احلكومية«، ومع الصورة التي رســمها 
احلريري حلكومته و»اإلطار غير السياسي« الذي رسمه له:

١- اجللسة األولى ملجلس الوزراء في قصر بعبدا شهدت 
إشتباكا سياسيا حادا بني رئيس اجلمهورية ووزراء القوات 
اللبنانيــة أنهاه الرئيس عون بأن رفع اجللســة رافضا أي 
إســتفزاز وتشــكيك في سياســته ومواقفــه، ومؤكدا على 
صاحياته كرئيس للجمهورية مؤمتن على الوطن والدستور، 
وهو من يحدد مصلحة لبنان العليا، لم يكن احلريري طرفا 
في هذا الســجال، ولكنه ظل صامتا حتت وقع املفاجأة من 
جهة، وألنه ال يريد الدخول في مشكلة مع رئيس اجلمهورية 
ومع حلفائه من جهة ثانية، وألن احلكومة في غنى عن أي 

توتير سياسي في هذه املرحلة من جهة ثالثة.
 انتهت اجللسة احلكومية عند هذا احلد، ولكن مفاعيلها 
ومضاعفاتهــا لم تنتــه معها، وبينما كان الرئيس ميشــال 
عون يتلقى دعما واضحا ومباشــرا من البطريرك بشــارة 
الراعــي الذي زار قصر بعبدا في اليوم التالي، كان الرئيس 
احلريري يتلقى سيا من األسئلة التي امتزجت فيها األبعاد 

السياسية والدستورية: حلفاء احلريري في احلكومة )القوات 
واالشتراكي( لم يفهموا سبب صمته وما إذا كان عامة رضا 
وتفاهم مسبق وغير معلن بني رئيسي اجلمهورية واحلكومة 
في مجمل امللف الســوري؟! وأوساط في املستقبل وأخرى 
سياسية في الطائفة السنية، لم تتقبل اإلندفاعة الرئاسية 
في موضــوع الصاحيات وعبرت عن منــاخ التململ كتلة 
»املســتقبل« في بيانها، والذي تضمن انتقادا »للســجاالت 
التي شــهدتها جلســة مجلس الوزراء وقدمــت للرأي العام 
مشهدية حكومية سلبية بدل أن تتركز على مضمون جدول 
األعمال وهموم املواطنني، كما تضمن إشارة سياسية غمزت 
من قناة املزايدين في موضوع الصاحيات واملراهنني على 
»شــرخ الصاحيات« بني رئاســتي اجلمهورية واحلكومة، 
فأكدت على التعاون بني رئاسة اجلمهورية ورئاسة مجلس 
الوزراء كمسألة ال يصح أن تكون محل شك أو جدل، ونبهت 
من الرهان على العودة الى جتارب اإلختاف بني الرئاستني 
وتداعياتها على إدارة شؤون الدولة، وهو األمر الذي سبق 
للرئيس ســعد احلريــري أن حذر منه ووضعــه في خانة 

تعطيل الدولة وعمل املؤسسات«.
٢- بالتزامن مع اجللسة احلكومية األولى، كان احلريري 
يتلقى خبرا غير ســار هو إبطال املجلس الدستوري نيابة 
دميا جمالي عضو كتلة املستقبل، وهذا اإلبطال الوحيد بني 
كل الطعــون النيابية املقدمة فوجئ بــه احلريري وباغته، 
ولكنه قرر رد التحدي سريعا بإعادة ترشيح جمالي، ولكن 
ما ســاور احلريري مــن غضب واســتياء ازاء ما حصل لم 
يظــل مكتوما، وإمنا خرج الــى العلن وظهر من خال بيان 
كتلة »املســتقبل« الذي حرصت رئيسة الكتلة النائب بهية 
احلريري على تاوته وفيه إنتقاد للمجلس الدستوري وإشارة 
صريحة الى »الغدر« الذي تعرض له احلريري والى »كيدية 
سياسية«، املسألة ليست مسألة خوض االنتخابات الفرعية 

في طرابلس والفوز بها، وإمنا مسألة أن هناك من يصر على 
اســتفزاز احلريري والدخول الــى ملعبه وإبقائه في وضع 
غير مستقر، بحيث بدت املعركة النيابية على املقعد السني 
اخلامس في طرابلس امتدادا للمعركة احلكومية على املقعد 
السني السادس بني احلريري و»اللقاء التشاوري« )السني( 
احلليف حلزب اهلل، مع ما يعنيه ذلك من محاولة لتكريس 
واقع جديد داخل الطائفة السنية، واقع أن احلريري لم يعد 
ميثلها لوحده وهناك من ينازعه ويقاسمه التمثيل السني.
3-فــي خضم انشــغال احلريــري مبعاجلة التشــققات 
والتوتــرات احلكومية وإطاق التحضيــرات ملعركة إثبات 
الوجود في طرابلس، حصل تطور آخر يعنيه ويطاله بشكل 
أو بآخر وال ميكنه أن يكون ويظل في منأى عنه، فقد حتولت 
احلرب املفتوحة التي أعلنها حزب اهلل ضد الفســاد منطلقا 
من امللفات الكبيرة وحسابات الدولة املالية ومبفعول رجعي 
يعــود الى حقبة ما بعد العام ٢٠٠٥، الى مشــادة عنيفة بني 
احلزب والرئيس فؤاد الســنيورة الذي اعتبر أنه املستهدف 
بهذه احلملة، وأن هذا اإلستهداف يحصل ألسباب سياسية، 
ولتصفية حسابات املرحلة املاضية، ذلك أن السنيورة مقتنع 
أن حزب اهلل يكرهه وال ولن ينسى دوره في مفاوضات القرار 
١٧٠١ وإنشاء احملكمة الدولية، وفي صموده أمام حصار السرايا 
و٧ أيار، وفي توليه إدارة عملية متويل إعادة إعمار الضاحية.
ميكن للرئيس احلريري أن يبعد الســنيورة عن مجلس 
النواب ورئاســة كتلة املستقبل في إطار خطة احلد من دور 
الصقور، ولكنه ال ميكنه التنكر ملاضي ودور السنيورة في 
املرحلــة اإلنتقاليــة الصعبة بعد العــام ٢٠٠٥ الذي يعتبره 
احلريري دائما دورا مشرفا، وال ميكنه إغفال تأثير السنيورة 
في املرحلة الراهنة، إن جلهة رمزيته أو دوره السياسي املوجه 
والرقابي، خصوصا في ما يتعلق بدور وصاحيات رئاســة 
احلكومــة وفي إطار نــادي أو مجموعة رؤســاء احلكومات 

الســابقني الذيــن لعبوا دورا من خلف الســتار أثناء عملية 
تشكيل احلكومة، وكل مرة تكون فيها رئاسة احلكومة أمام 

حتد أو في مأزق.
إذا كان حزب اهلل لم يأت على ذكر السنيورة أو تسميته 
باإلســم، فإن الســنيورة جــاء على ذكر حزب اهلل وســماه 
وشن ضده وعلى طريقة الدفاع الهجومي حملة قوية بدأها 
أمس األول ويستكملها غدا اجلمعة باألمس تكلم السنيورة 
سياسيا وقال إن هذه احلملة التي يخوضها حزب اهلل والتي 
ادعى فيها البدء مبا ســماها مكافحة الفســاد في لبنان »هي 
فــي دوافعها ومعاملهــا األولى حملة إفتراء وتضليل تشــن 
بأهداف سياسية مخطط لها ومحسوبة ليس حملاربة الفساد 
والفاسدين بشكل فعلي وصحيح، ولكن حلرف انتباه الرأي 
العام اللبناني وشغله بقضايا أخرى للتعمية على ارتكابات 
جرى اقترافها من قبل مدعي محاربة الفساد وكذلك للتعمية 
علــى قضايا مهمة أخرى يعرفها هو حق املعرفة« غدا وبعد 
يومني سيتحدث السنيورة باألرقام والوقائع مفندا ومبينا 
كيف صرف مبلغ ١١ مليار دوالر على حاجات الدولة واملواطنني 

وبالطرق القانونية.
احلريري ال ميكنه أن يقف في »معركة السنيورة مع حزب 
اهلل« موقف املتفرج، وليس أمامه إال املسارعة الى تفكيك هذا 
اللغم الذي يصيب بشظاياه عمل احلكومة ومناخها ومنحاها 
العــام، ولذلك توجه ليا الى عني التينة للقاء الرئيس نبيه 
بــري واحتواء املوقف وإباغه أن احلملــة التي بدأها حزب 
اهلل عبر النائب حســن فضل اهلل ضد الفســاد ال تستهدف 
السنيورة فقط وإمنا تستهدفه هو سياسيا وتعود بالضرر 
علــى احلكومة، ورمبا أبلغــه أيضا أن ما يحدث يعود أيضا 
بالضرر على حزب اهلل ومصداقيته في احلملة على الفساد إذا 
ما تبني أن فتح هذا امللف كان بهدف الوصول الى السنيورة 

ورموز املرحلة السابقة، والى تصفية حسابات سياسية.

جلسة حكومية تستبعد امللفات اخلالفية اليوم
بيروت ـ عمر حبنجر

الــوزراء  يعقــد مجلــس 
جلســته االســبوعية الثانية 
اليوم في الســراي احلكومي 
برئاسة الرئيس سعد احلريري 
وبجدول اعمال عادي استبعدت 
منــه البنــود اخلافيــة التي 
اعترت اجللسة االولى برئاسة 
الرئيس ميشال عون في بعبدا 
وفي طليعتها ملف النازحني 
الســوريني. واســتبقت كتلة 
املستقبل النيابية جلسة اليوم 
بتذكير رئيس اجلمهورية، وفي 
ماحظة تسجل الول مرة من 
قبلها، بــأن الدســتور أعطى 
التنفيذيــة ملجلس  الســلطة 
الوزراء مجتمعــا، لكن يبدو 
ان توافقــات متت على حصر 
مناقشة املواضيع اجلوهرية 
واخلافية باجللسات احلكومية 
التي يرأسها رئيس اجلمهورية، 
ونبهت كتلة املستقبل الى ان 

الداخليــة واخلارجيــة مــن 
تفاعــات االزمــة الســورية، 
والصراعات االيرانيةـ االقليمية 
بانعكاســاتها الواضحة على 
لبنان، خصوصــا بعد القرار 
البريطاني باعتبار حزب اهلل 

ارهابية بجناحيه السياســي 
والعسكري، واالنقسام الداخلي 
بشأن دور حزب اهلل وساحه، 
واســتبعدت مصادر ان تتخذ 
احلكومة اي موقف من القرار 
البريطاني املطروح اآلن على 
مجلس اللوردات، والذي يتعني 
عرضه على مجلــس العموم 
مجددا يوم غد ليصبح نافذا.

وكشفت صحيفة »االخبار« 
القريبة من حزب اهلل عن رسالة 
وجهتها السفارة اللبنانية في 
لندن الــى اكثر من ٢٥٠ نائبا 
بريطانيا تضمنت شرحا مؤداه 
ان القــرار اخلاطئ ضد حزب 
اهلل قد يحد من هامش حترك 
بريطانيا في لبنان واملنطقة، 
وان حزب اهلل هو فصيل يتمتع 
بتمثيل شعبي واسع، ممثل في 
البرملان واحلكومة والبلديات، 
ويصعــب ان مييز عن عموم 

الشعب اللبناني.
ويبدو ان عــددا من نواب 
حزب العمال استندوا الى هذه 

الرسالة في مداخاتهم الرافضة 
للقرار املطروح، وفي مساءلتكم 
لوزير الداخلية احملافظ ساجد 
جاويد حول هذا القرار مطالبته 

بتقدمي أدلة.
على ان نشر رسالة السفارة 
اللبنانيــة املدافعة عن حزب 
اهلل والتــي تؤكــد انغماســه 
بالدولــة اللبنانيــة مــع مــا 
يعنيه ذلك من توريط للدولة 
مبسؤولية اعماله، تزامن مع 
انتشار شــريط ڤيديو يحمل 
خطابا لرجــل الدين العراقي 
الشيخ جال الصغير املنتمي 
الــى حركــة املجلــس االعلى 
بقيادة عمــار احلكيم املوالي 
اليران وفيه يقول الصغير في 
جزء منه مــا حرفيته: »نفط 
سورية ولبنان اصبح بيدنا، 
واحد من اكبــر مناجم النفط 
والغاز اكتشفت هناك حديثا، 
وان حزب اهلل في لبنان اخذ 
امليــدان السياســي واالمنــي 

بطوله وعرضه«.

ارهابيا.
وضمن االختراقات احملتملة 
جلدول اعمال اجللسة الوزارية 
املؤلــف مــن ٥٢ بنــدا، طرح 
االجــراءات البريطانيــة ضد 
حزب اهلل بعد اعتباره منظمة 

)محمود الطويل( رئيس مجلس الوزراء سعد احلريري مستقبال وفدا من مجلس ادارة حصر التبغ والتنباك  

العاقة بني الرئاستني ال يصح 
ان تكون موضع جدل.

ومع ذلك، ثمة من يخشى 
فرض مناقشــة بنود خافية 
من خارج جدول االعمال بحكم 
ما يحيط باالوضاع اللبنانية 

أخبار وأسرار لبنانية
بري يتحرك أوروبيًا في ملف احلدود البحرية: أثار 
الرئيس نبيه بري مع موغيريني موضوع احلدود 
البحرية كون لبنان على تخوم االحتاد االوروبي، 
وان استكشــافه واســتثماره لثرواته هو االمل 
االكثر جدوى لنهوض لبنان اقتصاديا وســداد 
دينه، وطالب االحتاد االوروبي بلعب دور فاعل 
فــي هذا اخلصوص لتحديد احلــدود البحرية. 
وكان بــري طلب ايضا دعما من رئيس الوزراء 
االيطالي الذي زار بيروت مؤخرا، ومن املتوقع 
ان يثيــر هــذا املوضوع مع الرئيس الفرنســي 
خال زيارته املرتقبة الى باريس الشهر املقبل.

أحمــد احلريري يقف على خاطــر كبارة: يتوجه 
االمني العام لتيار املستقبل احمد احلريري خال 
االيــام املقبلة الى منزل النائب محمد كبارة في 
طرابلس »للوقوف على خاطر« الوزير السابق 
وتقدمي وعد بأن يكون جنله كرمي مرشــحا في 

الدورة االنتخابية املقبلة.
خالف لبنانــي ـ أوروبي حول »ملــف النازحني«: 
الحظت املصادر أن اللقاء بني عون وموغيريني 
أظهــر وجود خاف جذري في النظرة الى ملف 
النازحني السوريني وســبل تأمني عودتهم الى 

بادهم. 

حتليل إخباري

األسد في طهران.. ونتنياهو في موسكو
زيارة حافلة بالرسائل قام بها الرئيس 
السوري بشار األسد الى طهران. زيارة هي 
األولى منذ تفجر احلرب في سورية عام 2011، 
وقد أحيطت بتكتم شديد ولم يعلن عنها 
ولم تنشر صورها إال بعد انتهائها وعودة 
األسد الى دمشق. وهذه الزيارة استمرت 
ساعات واقتصرت على لقاءين: األول مع 
املرشد األعلى السيد علي خامنئي، والثاني 

مع الرئيس حسن روحاني.
األسد زار موسكو مرتني ويزور طهران 
ألول مرة بعد احلرب. البعض رأى، ومنهم 
محللون إســرائيليون، في لقاء األســدـ  
خامنئي »لقاء إعالن النصر«، ولكن كثيرين 
تأكدوا بعد هذه الزيارة أن حتالفا استراتيجيا 
وعميقا يربط بني سورية وإيران وال ميكن 
أن يتفكك ويضعف، وال ميكن لألســد أن 
»يطلع من إيران« أو أن يضع نفســه في 
موقع املفاضلة بني إيران وروسيا او غيرها.

الرئيس السوري بشار األسد يوازن بني 
روسيا وإيران في سورية. وهو في حاجة الى 
كليهما، بحاجة الى الدعم الروسي العسكري 
اجلوي، والسياسي الديبلوماسي، وبحاجة 
الى الدعم اإليراني، العســكري األرضي، 
واملالي واإلعالمي، وزيارته الى طهران أول 
ما تعنيه أن العالقات راسخة واستراتيجية 
مع إيران، وأنه ماض قدما في ترســيخها 
وتعميقها. هذه الزيارة جاءت بعد أسابيع 
من توقيع البلدين اتفاق تعاون اقتصادي 
طويل األمد، شــمل قطاعات عدة أبرزها 
النفط والطاقة الكهربائية والزراعة والقطاع 
املصرفي، وبعد أشهر على توقيع البلدين 

اتفاقية تعاون عسكرية.
ولعل أبرز ما تطرقت إليه الزيارة، في 
إطار التعاون االستراتيجي، املوقف املشترك 
الرافض للمشاريع األميركية املتجددة في 
سورية، وأن »املنطقة العازلة« املقترحة في 
شمال شرق سورية واحدة من املؤامرات 
األميركيــة اخلطيرة التــي يجب رفضها 
ومقاومتها بشــدة، وهنا يبدو التباين مع 
موسكو التي ابدت تفهما للموقف التركي 
وعرضت نشر قواتها في هذه املنطقة، إلى 
جانب خطط الواليات املتحدة لتثبيت وجود 
مؤثر على احلدود السوريةـ  العراقية. وأتت 

هذه الزيارة لتعزز ما قاله الطرفان السوري 
واإليرانــي غير مرة مــن أن الضغوطات 

اإلسرائيلية ال ميكنها كسر التحالف.
زيارة األسد الى طهران تزامنت مع زيارة 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو 
الى موســكو. وهي الزيارة األولى له منذ 
الروسية  حادثة إسقاط طائرة االستطالع 
بالقرب من الالذقية في سبتمبر املاضي، 
وتعد إشارة واضحة الى انتهاء مبررات منعها 
خالل األشهر املاضية، خصوصا أن النتائج 
سبقت الزيارة، وحتديدا منذ أن استأنفت 
إسرائيل الضربات بعد زيارة عمل لرئيس 
شعبة العمليات في اجليش اإلسرائيلي أهاون 
حليفا الى موســكو في ديسمبر املاضي، 
حيث تلقى الضــوء األخضر. الالفت في 
زيارة نتنياهو هو غياب قائد سالح اجلو 
اإلســرائيلي عميكام نوركني، مع حضور 
رئيس شعبة االستخبارات العسكرية تامير 
هامين. مبرر ذلك أن ال حديث عن آليات منع 
االحتكاك والشروط الروسية حولها، بل إن 
املطلوب بحسب الوفد املرافق لنتنياهو هو 
إعادة انتشار أعداء إسرائيل كما تشتهيها 
األخيرة في سورية، مبا يؤدي وها هنا أحد 
أهم أهداف الزيارة إلى تقليص هذا االنتشار 
عبر تفاهمات مع اجلانب الروسي، خصوصا 
الهجمات نفسها، مبستواها ووتيرتها  أن 
احلاليني، غير قــادرة على حتقيق املطلب 
ايران، وكذلك  اإلسرائيلي بشقيه: اخراج 
منع السالح النوعي عن حزب هلل في لبنان.

هذه املشهدية: األسد في طهران ونتنياهو 
في موســكو، تعكس صورة »التنافس ـ 
التباين« اإليراني الروسي في سورية الذي 
مازال تنافسا إيجابيا ولم يتطور الى خالف 
وافتراق. هناك من يعتقد أن هذا اخلالف 
السطحي ال يعتد به، ورمبا أشبه مبناورة 
أو شكل من أشكال توزيع األدوار. وهناك 
من يرى أن اخلالف الروسي اإليراني في 
سوري ســيتفاقم مع خمود املعارك وبدء 
موسم القطاف، ليس فقط ألن قوتني نافذتني 
يصعب أن تتعايشــا علــى أرض واحدة، 
وإمنا أيضا بسبب تباين شروط الطرفني 
ودوافعهما للتدخل في الشــأن السوري 

وتعارض خططهما حول مستقبل البالد.


