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تـريـد فـرنـسـا من كل حتـركـاتـهـا في
ـنطـقة ـلف السـوري العـودة الى ا ا
بـــعــد غـــيـــاب طــويل عـن الــســـاحــة
الــســوريــة لــتــكــون احــد الالعــبــ
االســاســيــ فــيــهــا وســوريــا احــد
مـنــاطق الـنـفــوذ الـفــرنـسي ســابـقـا
وفـــرنـــســا في كـل تــصـــريـــحــاتـــهــا
ومـواقــفــهــا لم تــهــدف الى اســقـاط
(النظام السـوري) وتقول ان الهدف
مـن مــشـــاركــتـــهــا في الـــعــمـــلــيــات
الــعـــســكـــريــة واحلــلـف الــســداسي
لـلتـخلص من األسـلـحة الـكيـميـاوية
الـسـوريـة كـمـا تـدعي و الـتي تـعـمل
عــلـى ضــربــهــا اثــنــاء الــعــمــلــيــات
الـعسـكـريـة وهذا مـا صـرح به وزير
ــا كــررت الــدفـــاع الــفـــرنــسي وطـــا
بــاريـس نــحن مع احلل الــســيــاسي
كونه الكـفيل الوحـيد إلعادة السالم
ــنــطــقــة الى الــشــعـب الــســوري وا
والـقـضاء عـلى داعش وفـرنـسـا قبل
شاركـة في احلملة موافقـتها عـلى ا
الـعسـكريـة علـى سوريـا عمـلت على
وقــفف اطالق الــنـار في ســوريـا من
ساعدات وايجاد حل اجل ايصال ا
ا سـياسي لـلـخروج من االزمـة وطـا
ـسـؤولـ نحن كـانت تـصـريـحـات ا
نــعــمل ونــبــذل اجلــهــود لــتـحــقــيق
الـسالم في سـوريـا. حـاولت فـرنـسا
نـزع فــتـيل احلـرب عــلى سـوريـا في
الــلـحـظـات األخــيـرة بـتـدخل روسي
اوربي خاصتا عندمـا ايقنت فرنسا
بــان تـرامب مــصـمم مـع بـريـطــانـيـا
عـلى ارتكـاب كارثه كـبـيره وتـدخلت
مع روســيــا بـشــكل مــبــاشــر وغــيـر
مـبــاشـر لـتـجـاوز هـذه احملـنه ولـكن
بـطـريـقـة حتـفظ لـتـرامب مـاء وجهه
وبــالـفـعـل  ذلك وحـدثت الــضـربـة
وبالفـعل كان لفرنـسا ايضا دور في
العدوان عـلى سوريا وصـرح القادة
الـــفــرنـــســـ وعــلـى لــســـان وزيــرة
االســلـــحــة الــفـــرنــســـيــة بــقـــولــهــا
اسـتــهـدفــنــا جـزء من مــراكــز صـنع
االسلـحة الكـيمياويـة. احلقيـقة مثل
طاطية يراد بها هذه التصريحات ا
تمرير ضربات مسـتقبلية باي شكل
من االشـكـال خلـلق قـواعـد اشـتـبـاك
جديدة وهذا يظهر من تصريحاتهم
ضــــربــــنـــا اجــــزاء من الــــبــــرنـــامج
ـعـنى سـوف نـضـرب الـكـيـمـيـاوي 
ـســتــقـبل اذا االجــزاء االخــرى في ا
صح الــــقـــــول بــــوجــــود بـــــرنــــامج
كيمياوي حقيقي كما يدعون بحجة
( منع سوريا من استعمال االسلحة
سـتـقـبل ) لـكـنـنا الـكـيـمـيـاويـة في ا
ســنـــواصـل احلــرب عـــلـى االرهــاب
والــــقـــــضــــاء عــــلى داعش الــــقــــول
لـلفـرنـس الـذين تـضخـمت وكـبرت
ــانــويل رغــبــاتـهـم بــعــد وصـول ا
مــاكـرون الى قــصـر االلــيـزيه لــلـعب
دور اكــبــر واوسـع من الــســابق في

سوريـا عـلى الرغم من عـدم وضوح
مـوقف الـرئـيس الـفـرنـسي مـاكـرون
من الـرئــيس الـسـوري بـشـار االسـد
وبــقــائه في الــســلــطــة ولم يــصـرح
كـبـقـيـة حـلـفـاء واشـنـطن حـول هـذا
وضوع وهـو متناقض في الـكثير ا
من مواقفه واسـتراتيجـياته خاصة
حـول الـسالح الـكـيمـيـاوي الـضـجة
التي افتـعلتـها اسرائـيل وواشنطن
والسـعوديـة واتهمت بـها احلـكومة
الـسـوريـة . من جـهـته كـان مـاكـرون
ــشـــاركــة في حـــلــيـــفــاً قـــويــاً فـي ا
العدوان على سوريا على الرغم من
عـدم اقـتـنـاعه بـالـضـربـة والـعـدوان
ـاشي واشنطن على سـوريا لـكنه 
في مـساراتـهـا ومواقـفهـا وأفـعالـها
اجتاه سـوريـا كون فـرنسـا ترى في
ســوريــا الــبــوابـــة الــتي تــعــود من
خاللــــهــــا الـى الــــشــــرق االوســـــط
خـصة بـعد ان فـقـد داعش االرهابي
ـسلـح وقوى االرهـاب االخرى وا
ـــئــة من االراضي اكـــثــر من 95 بــا
الــتـي احــتــلــتـــهــا ومــاكــرون طــرح
قترحات على العديد من االفكـار وا
واشــنـطن وروسـيــا لـكـنــهـا قـوبـلت
بـعـدم االكـتـراث او الـرفض بـعـد ان
حتـولت انـظـار فـرنـسـا الى سـوريـا
بــقــوه بـعــد اعالن تــرامب احـتــمـال
االنــسـحــاب من سـوريــا واحلـديث
عن الـكـيـمـيـاوي واتـهـام سـوريـا به
يـشـكل فـرصة لـلـفـرنـسـي من اجل
العودة الى السـاحة الدوليـة بحجة
منع استخـدام االسلحة الكـيمياوية
الــتي تـتـهم بـهــا الـدولـة الـسـوريـة.
جــاءت مـشــاركـة فــرنـسـا واشــنـطن
وبريطانيا العدوان على سوريا من
هذا الباب وكان البد ان تشارك الن
االحتـاد االوربي وبـريـطـانـيـا خـسر
الــكـثــيــر من الــنــفـوذ امــام روســيـا
وواشــــنــــطن فـي الــــشــــرق االوسط
فجاءت مشاركة فرنسا في العدوان
لـفتح طـريق الى الـساحـة السـورية
ـسارات ومـحـاولـة ا لـعب دور في ا
السـياسـية الـسوريـة على الـرغم ما
قـمت به فــرنـسـا من ازعـاج لألتـراك
ــســاعــدتــهـم االكــراد في ســوريــا
وفــرنـســا تـريــد مـوطءَ قـدم لــهـا من
خـالل دعــمـهــا لألكــراد عــلى الــرغم
ــا تـــواجه من مـــشــاكـل تــتـــعــلق
بالوجـود االميركي في شـمال شرق
ســوريـــا وهي تــرتـــبط بـــالــواليــات
ــــتـــحــــدة االمـــيــــركـــيــــة بــــســـبب ا
تضـاربة حول تصـريحات تـرامب ا
انسحـاب القوات االمـيركيـة بأسرع
نـاطق التي حتـتلها وقت من هذه ا
عـــلـى الـــرغـم من عــــدم مـــطــــالــــبـــة
واشـنــطن فــرنــسـا ســواء في عــهـد
اوباما او ترامب بـزيادة قواتها في
سـوريـا وفـرنـسا تـعـرض خـدمـاتـها
واستعداداتهـا بدفع قوات ومعدات
عـســكــريه وتـقــد دعم لــوجــسـتي

اكبـر لـو طلب مـنهـا وهذا لم يـحدث
حـتى من خالل زيـارة  وزيـر الـدفاع
االمـيـركي جـيم مـاتـيس بـعـد تـولـيه
مـــنـــصـــبه وصـل بـــاريس والـــتـــقى
انويل ماكرون الرئيس الفرنسي ا
ووزيـرة اجلـيــوش فـرانـسـوا بـارلي
لبحث الـوجود العـسكري الـفرنسي
فـي ســوريــا  وهـي الــزيــارة االولى
ـاتــيس مــنـذ تــولــيه مـنــصــبه عـام
2017 وفي هــذه الــزيـارة و الــلــقـاء
عــبـــر وزيــر الـــدفــاع االمـــيــركي عن
رغبتهم ان تـلعب فرنـسا دورا مهما
في شـمال سـوريا حـيث تـتواجـد ما
يـسـمى بقـوات سـوريـا الدمـقـراطـية
(حــلــيــفــة الــتــحــالف الــدولي) ضــد
االرهـــاب. وفي نــــفس الــــوقت كـــان
عـلم وزيـر خـارجـيـة سـوريـا ولـيـد ا
يطـالب قوات الـتحـالف الدولـي غير
الــــشـــرعي اي مـــطـــالـــبـــة الـــقـــوات
االمـيـركـيــة والـتـركـيـة والــفـرنـسـيـة
ـتـواجـدة عـلى االراضي الـسـورية ا
غـادرة كون وجودهـا غير شرعي با
ويـعتـبر عـدوان عـلى سوريـا وخرق
ــتـحــدة ومــجــلس لــقــوانــ اال ا
االمن الـــدولي وامـــيـــركــا تـــتـــخــبط
ـنع وتــصـرح ســنـبــقى في سـوريــا 
عــودة االرهــاب والـقــرار لــلـتــحـالف
ـانيا او بالـنسـبة لبـقاء فـرنسا او ا
ـعـنـ في اي دولـة اخـرى ويـعـود ا
الـبــنـتــاغــون بـالــتـصــريح سـتــبـقى
فـرنــسـا كـونـهـا احـد دول الـتـحـالف
التي تـساعـدنا وفـرنسـا شاركت في
العـدوان الثالثي او الـسداسي على
سوريا بقصف مـواقع عديده ومنها
ـراكــز الــعـلــمـيــة الــتي وصـفــوهـا ا
راكز صناعة االسلحة الكيمياوية
قـاتالت وبـالـفـعل تـشـارك فـرنـسـا 
ومـــــدفــــــعـــــيـــــة وقـــــوات خـــــاصـــــة
كـمسـتشـارين للـمقـاتلـ للـكرد دون
مـعــرفـة عـدد هـذه الـقـوات اخلـاصـة
والتي حتاول فرنسا عدم التصريح
او االعـتـراف بـوجـودهـا علـى الرغم
من تـصـريح وزيـر الـدفـاع االمـيركي
الذي قال فيه ان الفرنسي ارسلوا
الى ســوريـا قـوات خـاصــة لـتـعـزيـز
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صـدر امــر بـتـعـ بـنـدر بن سـلـمـان
رئــيس االسـتــخـبـارات الــعـامـة عـام
2011 لـألشــــراف غــــلى عــــمــــلــــيـــة
االطـاحـة بـالـرئـيس الـسـوري بـشـار
االســـد وعــــلـــقت يــــومـــهــــا وكـــالـــة
ركـزيـة االميـركـيـة على اخملـابـرات ا
هـذا التـع قـائلـتـا بان هـذا التـع
نـاجت عـن حـديـة الـنـظـام الـسـعـودي

لإلطاحة بالرئيس بشار االسد. 
وباشـر بـندر بن سـلمـان على الـفور
دوره مـــــســــرعــــا لــــزيــــارة بــــاريس
وموسكو سعيا ال قـناع العاصمت
وكسب تـأييدهم لإلطـاحة بـالرئيس
الــســوري بـــشــار االســـد ثم حــدثت

بـــعض الــتــغـــيــرات بــعـــد الــتــوتــر
واخلالفات مع قطر بـسبب اساليب
ــعـارضــة الـســوريـة الـتــعـامل مع ا
ودعـمـهم عـنـدها حـولت الـسـعـودية

جهودها من تركيا الى االردن.
في اواخـر عـام 2012 بــاشـر بــنـدر
بن سلمان بجهود حثيثة لتحريض
واشنطن على سوريا بتلفيق رواية
اســـتــــخـــدام ســـوريــــا لألســــلـــحـــة
الكيمياويـة وعليه  اعداد برنامج
مـشـترك بـ اخملـابـرات السـعـودية
ــعــارضـة واالمــيـركــيــة لـتــســلـيح ا
الـسـوريـة واطـلـقت الـعـمـلـيـات مـنذ
عــام 2012 مـــا زلت قـــائــمـــة حــتى
يــومـنـا هــذا وكـان دور الـســعـوديـة
ــال الــرئــيــسـي تــامــ الــسالح وا
ـركزية االمـيركية ودور اخملابرات ا
ـــرتـــزقــة تـــدريب الـــعـــصـــابـــات وا
سلح وهنا تشير وثائق اال وا
تحدة التي تؤشـر تتبع الطائرات ا
وعـقود االسـلـحة والـقـيام بـالـكشف
تحدة عنها لقد اسـتمر عمل اال ا
هـــذا اكــثـــر من عــام بـــعــد الـــتــأكــد
والتحقيق من كيفية شراء األسلحة
وارسـالـهـا من الـبـوسـنه وبـلـغـاريـا
وكـــرواتــيـــا وجــمــهـــوريــة الـــشــيك
واجلــــبل االســــود وســـلــــوفـــاكــــيـــا
وصـربــيـا ورومـانـيـا ثم نـقـلـهـا الى
سـوريا وكـانت قـيمـة هـذه االسلـحة
 12ملـيار يـورو دفعـتهـا السـعودية
وصــدرت جــمــيــعــهــا الى ســوريــا.
ومــــثـــال عــــلى ذلـك اكـــدت هــــيـــئـــة
الـــطـــيـــران الـــصـــربـــيـــة ان 49 من
الـــرحالت كـــانـت حتـــمل اســـلـــحـــة
وذخائر اضف لذلك ما اظهره مركز
احــصــاء االحتــاد االوربي تــســلــيم
االف االطـــــنـــــان مـن الـــــبــــــضـــــائع
اجملـــهـــولـــة الـــهـــويـــة الـى قـــواعــد
عـسـكـريـة في الـسـعـوديـة وكل هـذه
الــبــضــائع واالســلــحــة والــذخــائـر
حتــول بــعـد ذلـك الى مـراكــز قــيـادة
ســريــة في االردن وتــركـــيــا ثم يــتم
تــوزيـعــهـا من خـالل اسـقـاطــهـا من
اجلـــو وهــنـــاك اســـلـــحه ومـــعــدات
اخــرى مـن دول غـــيــر الـــدول الـــتي
ذكرنها مثل اوكرانيا وقنابل يدوية
سويسرية الصنع وبنادق بلجيكية
وهي اسلحة ضبطت بيد ما يسمى
عارضـة السورية مـصادرها غير با
معروفـة الن السعـودية اصرت على
الــســريـة وعــدم الــتــصــريح بــشيء
حــول هــذه االســـلــحـــة اضف لــذلك
الـــصــواريـخ االمــيـــركــيـــة الـــصــنع
ـضـادة لــلـدروع لـكن مـا حـدث ان ا
دب شيء من اخلـالف بــ اجلــانب
الـسـعـودي واالمـيـركي حـيث اظـهـر
الــــطـــرف الـــثـــانـي عـــدم ارتـــيـــاحه
بـالــتـدخل الــعـســكـري بــالـقـوة و
الـــتـــشـــديـــد عـــلى بـــيع األســـلـــحــة
وحضـرها بعض الـشيئي مـا ساعد
وقف العسكري وهذا على خلخلة ا
حـسب االدعــاءات الـسـعـوديـة الـتي
تــقـــدم نــفـــســهـــا الــيـــوم ألمــيـــركــا
واسـرائيل والـغـرب واالقـليم بـانـها
ـنطقة وهي التي رعية السالم في ا
تـــقــوم بـــالــتـــحـــالف مع اســـرائــيل
بـتـنـفـيـذ مـخـطـطـاتـهـا في الـعـدوان
عــلـى ســوريــا وتـــصــريـــحــات ولي
الــعـهــد بن سـلــمـان بــاالنـخـراط في
احللف واحلملة العسكرية للعدوان
عــــلى ســـوريـــا والــــذي جـــاء بـــعـــد
خــسـارة حـلـفـائـهـا ومـرتـزقـتـهـا من

سلح في الغوطة الشرقية .  ا
هـذا االعالن لـولي الـعهـد بـالـتـحاق
السـعوديـة باحلـلف العـدواني على

∂      WKŽUH « ÈuI « WO&«d²ÝË W¹—u « WOCI «
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بغداد

ســوريـــا واصــطـــفــافه مع امـــيــركــا
واسرائيل ضـد سوريا لـيس بجديد
بـل الـسـعـوديــة مـشـاركه فــعـلـيـا في
القتـال منذ ثمـان سنوات بـاألسلحة
ـرتـزقـة وبشـكل ـال وا ـعـدات وا وا
ــتـحـدة مــوثق رســمـيــا لـدى اال ا
ـتـطـرفـ بـدعـمـهــا لـلـمـسـلــحـ وا
واالرهابي و اصطـفاف بن سلمان
مـع اســرائــيل و امــيــركــا واإلرهـاب
يـــســــجـــله الـــتـــاريـخ لألجـــيـــال في

ذلة  صفحاته السوداء ا
wÝ«b « nK(« q³  s  WÐdC « WOL¼

 يعـرف اجلمـيع اضرار الـضربة من
قـبل احلـلف الـسـداسي عـلى سوري
ـــدمـــرة ان جــاءت كـــمــا واثـــارهــا ا
خــطــطت لــهــا امــيــركــا لــكن هــنــاك
مسـاله اسـاسيه ومـهمه عـدم وجود
قوات عسكريه من قبل احللفاء على
االرض الن االرض لـلـجـيش الـعربي
ــقـــاومــة لــكن الــســـوري ومــحــور ا
ــوجــودة والــعــصــابـات اجلـيــوب ا
سلحة في مخيم اليرموك ووجود ا
األمريـكان واالتراك في عـفرين كـلها
مــوضـوع ضـمن حــسـابـات اجلـيش
الـعـربي الـسـوري وحـلـفـاء سـوريـا
لـكن اخلــطـر في حـالـة دخـول قـوات
اميـركيـة جديـدة غازيـة على سـوريا
كمـا حـدث في العـراق وهكـذا تدخل
امـيـركي خــطـوط حــمـراء امـيــركـيـة
عــلى الــرغم مـن ان واشـنــطن لــيس
وحدهـا بل معهـا فرنسـا وبريطـانيا
وولي عـهــد الـســعـوديــة مـحــمـد بن
ســلـمـان الـذي صــرح نـحن جـزء من
الـــتـــحـــالـف وهـــذا مـــا صـــرحت به
اســرائــيل ايــضــا عــلــمـا ان الــعــمل
االســـتـــراتــيـــجـي االمــيـــركي مـــربك
بسبب اوضاعهـا مع تركيا واالكراد
ـتــغـيـرات تـصب وحــتى الـعـراق وا
ــقـــاومـــة لـــكن يـــبـــقى في صـــالـح ا
الـــــــســـــــؤال هـل كـــــــانـت كل هـــــــذه
واجهات هي من اجل الفعاليات وا
ـة فـريق مــكـافـحـة االرهــاب او هـز
مــعـ مـهـمـا كــلف االمـر ومـا يـنـتج

عنه من كوارث وسفك دماء 
V œ√ WM¹b

 تـــتـــضـــامـن روســـيـــا وايـــران وكل
ـقاومـة بـخـصـوص حتـرير مـحـور ا
ـسـلـحـة ادلب وتـصـفـيـة االوضـاع ا
فـيــهـا عــلى الــرغم من الـتــحـفــظـات
الـتـركـيـة عـلى اسـتـعـمـال الـقـوة في
ـسلـح واخـراجهم القـضـاء على ا
مـن ادلب وامـيـركــا جـعـجـعــتـهـا بال
طـح والـروس علـى ما يـبدوا رغم
احملــاذيـر اداروا بــظـهـرهـم لـتـرامب
لـــكن لـــيس بــالـــشــكـل الــذي يـــثــيــر
االزمـات وتــرامب ال يـرغـب او يـريـد
ـا هـو الــدخـول في مـشـاكـل اكـثـر 
عـــلـــيه مع بـــوتـــ عـــلى الـــرغم من
ـتــضـاربـة مـواقــفه وتـصــريـحــاته ا
ــتــقــاطـــعــة واالوضــاع في ادلب وا
تــفــتـح حـوارات وافــاق جــديــدة مع
ـلف السوري وفي ـعنيـة با الدول ا
مـقـدمـتـهـا واشـنـطن وتـركيـا.  كل
هــذا احلــوار واالتـفــاق بــالـفــعل مع
الـالعب الـتــركي وامــيــركــا ال مـانع
لــديــهــا من فــتح مــلف تــســويــة في
ســــوريـــا وبـــشـــكل جــــديـــد يـــعـــني
حـــــوارات جـــــديــــده تـــــفـــــرضـــــهــــا
االنتصارات السـورية بعد اصبحت
ســـــوريـــــا مـــــســـــالـــــة حـــــســـــاســــة
واســتــراتــيــجــيــة بل مــســألــة امن
قومي روسي وهذا يدركه األميركان
جـيدا . غـالبـاً ما تـتمـكنُ أميـركا من
ــطـلـوب ـشــاكل ا حل الـكــثـيــر من ا
حـــلــهـــا بـــالـــشـــكـل الـــذي ال يـــضــرُّ

الـسياسـيَّة  وقـانون التـضم 
وقـــانــــون أصــــول احملـــاكــــمـــات
اجلــزائــيَّــة ..الخ  الــتي نــاهـزت

العشرين !!!
∫‰«R « 

مَن مِن هـؤالء دعم موقف الـهيـئة
في هذه الـقوانـ - بشـكلٍ عمليٍّ

ال لقلقة لسان - ??
ب- حـيـنـما بـدأت الـهـيـئـة بـدايةً
ـــةً في عــام 2015 وفـــتــحت قــويـَّ
آالف الــقـضـايــا  مـنـهــا عـشـرات
الـقـضـايـا بـحق مـسـؤولـ كـبـار
في ســـدَّة الــســـلـــطــة  من وزراء
ونُــوَّاب ومـــحـــافــظـــ ودرجــاتٍ
ةٍ ...الخ  - كمـا ذكـرنا ذلك خـاصـَّ
أمـس -  وهـي بـــــادرة حتــــــصل
ألول مـــــرَّةٍ في تــــأريـخ الــــعــــراق
نـطقـة .  فمـاذا كانت ردَّة فعل وا
نـتـقـدين ..?ّ! لـقد قـامـوا بـإقرار ا
قانـون العفـو العام  وشـملوا به
جـرائم الفـساد  مُـوهِمـ الناس

أن مراد القانون إنصاف األبرياء
ـهــمــ جــزافـاً ُــتـَّ ــظــلــومــ ا وا
بـاإلرهـاب  ولم يذكـروا مـوضوع
الـفـساد ; حـتَّى ال يُـثيـروا الـناس

عليهم !!
ولم يـعـتـرض علـى إقـحام جـرائم
الفساد بهذا القانون بشدَّةٍ سوى
هـيـئة الـنـزاهـة  عـبر مُـخـاطـباتٍ
ان هـناهـا الى الـبـر ـةٍ وجـَّ رسمـيـَّ
ة فـضالً عـن الـبـيـانـات الـصـحـفـيـَّ

التي أصدرناها !!
∫‰«R «

هل تكون مكافحـة الفساد بالعفو
الــعـــام وإطالق ســراح  - بــعض
الـلصـوص الكـبار - الـذين دفعـنا
تضـحـيـاتٍ جـسامـاً في الـتـصدي

للتحقيق معهم ?!!
lOL'« —«d «

وهل رأيـــتم أو ســــمـــعـــتم بـــلـــداً
يـــعــانـي من الـــفـــســـاد  بـــإقــرار
اجلــــمـــيـع  يـــتمُّ فــــيه مــــكـــافـــأة
الفـاسـدين - الـذين ثبـتت عـلـيهم
الـتـهــمـة دون غـيــرهم - بـالــعـفـو
العام  بدالً من تشـديد العقوبات
عـلــيـهم ?!! فــإذا كـانــوا يـعــرفـون
بـلــداً مُــحـتــرمـاً ســبـقــهم في ذلك
فـلـيـخـبـرونـا به !! ثمَّ ..كم واحـداً
من هـؤالءِ دعم مـوقف الهـيـئة في
رفض شـــمـــول جــرائـم الــفـــســاد

بالعفو العام ?
نـحن نـعـلم أنَّ الـداعمـ لـلـهـيـئة
قام كانوا ال يتجاوزون في هذا ا
أصـــابـع الـــيــــد  لـــكـنَّ الـــســـؤال

يحتاج إجابةً !!
 ج- لــــقـــد قــــامت الــــهـــيــــئـــة في
مـــنـــتــــصف عـــام 2016 بـــوضع
كـافحة االسـتراتـيجـيَّة الوطـنيَّـة 
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ــصــالـح االســاســيــة إلســرائــيل بــا
وتركـيا وايـران وترامب الـيوم امام
حـمـلــته االنـتـخــابـيـة وهــو ال يـريـد
الــدخـول في حــروب جـديــده خـارج
اميـركا و يـصرح نـريد بـناء امـيركا
بشـكل جديـد وروسيـا تعـمل بهدوء
مـاطالت واحلجج االمـريكـية رغم ا
بالـكيـماوي وترامب يـعود لـلحديث
عن القيام بـعملية سيـاسية بعد كل
هـذا الــدمــار وانــهــار الــدمـاء الــتي
ـواطــنـ االبــريـاء ســفـكـت ال الف ا
واجلـنـود عــلى يـد داعش االرهـابي
ـنظمات االرهـابية وبعد ان وبقية ا
ـبادرة بـيـد احلكـومة اصـبح زمام ا
الــسـوريـة وحـلـفــائـهـا صـار تـرامب
يــتـحــدث بــالــغـة جــديــده ويــطـالب
ســوريــا وحــلــفـائــهــا بــاســتــعــمـال
الـــعــقـالنــيـــة و احلـــكــمـــة في ادلب
والـــســؤال اين حـــكـــمــة واشـــنــطن
اجتــاه داعش والـنــصـرة واالرهـاب
الذي دعمـوه وصنعـوه وهل حترير
سـوريـا من االرهـاب هـو تـهـور كـما
يــســمـيـه الــرئـيـس تــرامب بــعـد ان
ـبــادرة بـيـد اصــبح زمـام الــقـوة وا
سوريا وحلـفائها لـتحرير االراضي
السورية من االرهاب والقضاء على
مـعاقـلـهم في إدلب والـكل يـعرف ان
من جــعل ادلب مــركــز لإلرهـاب هي
امـيركـا واسرائـيل وتـركيـا وانظـمة
عربـية اقـليـميـة ضالـعة في صـناعة
االرهــــاب ومـــا يـــســـمـى بـــالـــربـــيع
الــعــربي. االدارة االمــيــركــيــة ابـدت
قــلــقـهــا من حتـريــر ادلب لــكن غـزو
الــعـراق وتــدمـيــره واسـقــاط دولـته
ومـــحــاوالت تـــقــســـيــمه كـــان امــراً
طـــبـــيـــعـــيــاً ومـــا زالـت واشــنـــطن
تـــتــضــارب تـــصــريــحـــاتــهــا جتــاه
االنــســحــاب مـن ســوريــا وحتــريــر
سـلح فـيها امر ادلب وتصفـية ا
محـسوم من قـبل سوريا وحـلفـائها
قـاومة سواء أكان ذلك في محور ا
بــاحلـــرب ام بــغــيـــرهــا واحلــشــود
ــنـاورات الــعــســكـريــة الــدولــيـة وا
خـــــاصـــــة روســـــيـــــا وواشـــــنـــــطن
واسرائيل وحتى بريطانيا وفرنسا
موجودة وبكل انواع االسلحة وفي
مــقــدمــتــهـا احلــشــود الــعــســكــريـة
الــروسـيــة . يـعـرفُ كـلٌّ من سـوريـا
وروســيـا وايــران وتـركــيـا االرهـاب
في ادلب بــالــتـفــصــيل وبــاألســمـاء
صـنفة واقع بـدءاً من النصـرة ا وا
يـاً مـنظـمـة إرهابـيـة وهي بقـايا عـا
من داعـش تـــشـــاركـــهم جـــمـــاعـــات
مـســلـحـة أخـرى تـتـجـمع وتـصـطف
في ادلب واجملــتـمع الــدولي يـرحب
بالقـضاء على االرهـاب واجلماعات

االرهابية.
وفي هــذا الـصــدد تـتـعــاون روسـيـا
قاومـة مع سوريا وايران ومحـور ا
لــتــحــريـــرهــا من االرهــاب بــيــنــمــا
تـتــخـوف أمـيـركـا وتـركـيـا واوروبـا
عموما من انتـقال هؤالء االرهابي
مـن ادلـب الى اراضــــــيــــــهم بــــــعـــــد
حتريرها على الرغم من تصريحات
تضاربـة اجتاه االنسحاب ترامب ا
من ســوريــا وحتــريــر ادلب. مـا زال
مـــوقـف االدارة االمـــيـــركـــيـــة غـــيـــر
واضـح ومن احملـــــتـــــمل الـــــقـــــيــــام
بـضــربـات عــســكـريــة جـديــدة عـلى
واقع والـدفاعات لـلجـيش العربي ا
ـواقع االيـرانـية الـسوري وبـعض ا
وحــزب الــله من خـالل تــلــويــحــهــا
بــســنــاريـــو الــسالح الــكــيــمــيــاوي
واألمريكان وحلفـائهم يعرفون على
وجـه الــدقــة من اســتــعــمل الــسالح

الــكــيــمــيــاوي وكل هــذا الــتــحــجج
بـالـسـالح الـكـيـمـيـاوي هـو من اجل
الــــتـــدخـل عـــلـى الـــرغـم من وجـــود
تـفـاهم وتـقـارب في وجـهـات الـنـظر
بـ ترامب وبـوتـ وامـيركـا تـقول
أعيـدوا او حرروا ادلب ولـكن بدون
سالح كـيمـيـاوي وهي تعـرف جـيدا
مـن هم الـــذيـن يـــســـتــــعـــمـــلـــون او
استعملوا السالح الـكيمياوي علما
ان االوراق في ادلـب مــــخـــــلــــوطــــة
وامــيـركــا تــعــمل عــلى تــعـقــيــدهـا.
احلقيقة ان ترامب يريد ويرغب في
سـحب قـواته لـكن يـواجه مـعـارضة
الــــدفـــاع واخلــــارجـــيــــة ال ســـبـــاب
انتـخابيـة اميركـية الن كل ما تـشتد
احلـرب عـلى اي رئـيس اميـركي في
الـــداخل يــذهب خلـــلق االزمــات في
اخلـــارج ال شــــغـــال الــــراي الـــعـــام
االمــيـــركي و االوضــاع في ســوريــا
واخـــبــارهـــا اخـــذت تــنـــحـــســر في
الصـحافة االمـريكيـة وعلى اجلانب
االخر قلق تركيـا الشديد من حترير
ادلب وروســـيـــا ال تـــريـــد افـــتـــعــال
االزمـات مع تـركـيـا وال تـركـيـا تـريـد
افـــتـــعـــال االزمـــات واخلالفـــات مع
روســـيـــا وايــران ولـــكـن واشــنـــطن
ـواقف تــعـمل وبــقـوة عــكس هــذه ا
عـــلـى ازعـــاج ايـــران وروســــيـــا في
ســوريـــا من خالل الـــتــصـــريــحــات
ـمــارسـات وبـعض الــفــعـالــيــات وا
وأميركا ما زالت تضغط على تركيا
مـسـتـخـدمـةً ما تـبـقى لـهـا فـيـها من
عالقـات مع االتـراك لـتحـريـكـهم ب
احلـــ واالخـــر ضــــد ايـــران الـــتي
تـمــسك بــالــعــديــد من اخلــيـوط في
ســوريــا وأمــيــركــا تــدرك جــيـدا أن
روســيـا وايـران تـدعـم بـشـار االسـد
كـرئـيـس غـيـر قـابل لـلـتـغـيـر لم ولن
يـــتـــغــيـــر وان الـــقــطـــار االمـــيــركي
االسـرائيـلي اخلـلـيجي بـدء مـغادرة
محطاته حامال معه العديد والكثير
من اعـداء سوريـا مـجبـرا حتت قوة
ضـربـات اجلـيش الـعـربي الـسـوري
ــقـاومــة وايــران حتـارب ومــحــور ا
الـنـفـوذ االمـيـركـي . امـيـركـا تـعـتـبر
الـرئـيس بشـار االسـد حـلـيف ايران
عـدو أمـيـركا وأمـيـركـا تـضـغط على
نـطقة ايران وحتـارب نفوذهـا في ا
بل حتــــــارب كل مـن يـــــدعـم ايـــــران
وتـــعــتـــبـــره من اعـــدائــهـــا وايــران
احلليف القوي لسوريا في مكافحة
وقف اخللـيجي مرهون االرهاب وا
ـوقـف االمـريــكي في ســوريـا بل بــا
ــنــطــقـة بــشــكل عـام في االقــلـيم وا
وقيادات اخلليج لعبة بيد واشنطن
رغم الضغـوطات االمريـكية إلخراج
ـنـاطـق الـقـريـبـة ايــران من بـعض ا
من احلدود اإلسرائيلية لكن روسيا
لم تــعطِ كـالمــاً بــهـــذا اخلــصــوص
لألمـــريــــكـــان او اإلســـرائــــيـــلـــيـــ
شكلة ان ترامب يختلف بالكثير وا
مـن االمـــــور مع الــــــبـــــنـــــتـــــاغـــــون
واخلــــــارجــــــيــــــة االمــــــيــــــركــــــيـــــة
واإلسـرائـيـلـيـ قـلـقـون من حتـريـر
ــــقـــاومـــة ادلـب وتـــفـــرغ مــــحـــور ا
لـتــصـفــيـة اجلـيــوب اإلرهـابــيـة في
ســوريـا لـذلـك تـقـوم اســرائـيل بـ
الفـينة واالخـرى بضرب الـعديد من
ـواقع الـسـوريـة وحـتى االيـرانـيـة ا
ـقـاومـة وهـنـاك والـتـابـعـة حملـور ا
مـواقع تــطـاولت عــلـيــهـا اســرائـيل
داخل االراضي الــعـراقـيـة والـقـادة
اإلسرائـيلـيون يـصرحـون ويهددون
ـقـاومــة واحلـشـد بــضـرب قـواعــد ا
ــتـــواجـــدة داخل الـــعـــراق خلــلط ا
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نفسها وشـعبها لشاهد اإلعالم
فــيـهـا يــخـوض بــهـذه اإلجـراءات
ــكـافــحـة واخلــطـوات الــعـمــلــيـة 
الفساد لـيالً ونهاراً ; بغية اطالع
اجلـمــهـور عــلـيــهـا وحث الــدولـة
عــلى األخــذ بــهــا لــلــقــضـاء عــلى
الفساد  أو للـتخفيف من غلوائه
في أقل تقـدير !!! إنَّ هذه األسـئلة
وغيـرها الكثـير الكثيـر لهي تُؤكدُ
ا بالدليل القـاطع كالمنا الذي طا
كـــرَّرنــــاه  وهـــو أنَّ مـــكـــــافـــحـــة
الـــفـسـاد إرادة ومــنـهــج وآلــيـات
عمــلــية  ولــيـست لقـلـقة لـسانٍ 
وأنَّ الــذي لــديه اإلرادة الــكــامــلـة
كافـحة الفسـاد والنيَّة احلـقيقيَّة
لـــلــقـــضــاء عـــلــيـه  قــد وقف إلى
جـانب الـهــيـئـة ودعـمـهـا في هـذه
ــطـالـبــات  وأنَّ غـيــره قـد وقف ا
بـــــــالــــــنــــــد مـن ذلك !! وأنَّ هــــــذه
ـطـالبـات لهي تـصبُّ بـاحملصـلة ا
في طـريق مـكـافـحـة الـفـساد  وال
شكَّ أن الـــنـــزيه يـــدعــمـــهــا  وأنَّ
الـذي يـخــاف مـنــهـا هـو الــفـاسـد
والـكاذب !! وهـل يُـعـقَلُ أنَّ نـزيـهاً
ـحـاربـة الـنزاهـة بـدالً من يـقـوم 
مـحـاربـة الـفـاسـدين - كـمـا تـرون
وتـــســمــعــون يــومـــيــاً في بــعض
وسائل اإلعالم -  مع أنَّ النزاهة
كــــانـت تــــخــــوض غــــمــــار حـــربٍ
ضــروسٍ مع كـبــار الـفــاسـدين ?!!
وهل مـثل هــؤالءِ الـذين ذكــرنـاهم
لكم يـكونون في  فـئة (النـزيهون)
أو في فـئة (الـفاسدون وأذنـابهم)
.. مع الـتنـويه أنَّ بـعض هؤالءِ لم
يكن لـيعلو صـوته وينقـد النزاهة
ســابـــقــاً عــنــدمــا كـــانت تــغطُّ في
ســبـاتٍ قـبل عـام 2015 واحلـلـيم

الـفـسـاد في مـنـتـصف عام 2016
ـكـافـحة ورسـمت خـارطـة طـريقٍ 
الــفـسـاد فـي نـهــايـة عـام  2017.
وكلُّ ذلـك عــــبـــــارة عن إجــــراءاتٍ
نهجةٍ ةٍ  ـةٍ وآلياتٍ قانونـيـَّ عمليـَّ
ـثابة ـكافـحة الـفسـاد  وكانت 
ن الــعالج احلــقــيـقـي والـشــافي 
شــاء أن يــحــارب الــفــســاد حــقــاً

وصدقاً !!!!
∫‰«R «

مَن مِن هـــؤالءِ دعم هــذا الــتــوجُّه
ووقف إلى جـــانـب الـــهــيـــئـــة في
ة تـبـنـي هـذه اخلـطــوات الـعـمــلـيـَّ
كافحة الفساد  ما دامت نيَّـتهم
ـكـافـحة الـفـسـاد - كـما مُـنـعقـدةً 
ــاذا تُـهــمل هـذه يــقـولـون - ?!! و
ــكـــافــحــة اإلجــراءات واآللـــيــات 
فـترض الـفـساد  الـتي كـان من ا
أن يقومـوا هم بوضعها وتـبنيها
 ال الـهـيئـة  كـما يـحدث في دول
العـالم  إذ بهـذه اإلجراءات التي
ــقــام عُـدّت قــمـنــا بــهـا فـي هـذا ا
الــهــيـــئــة األولى عــلى مــســتــوى
الــــعــــالـم الــــتي تــــخــــطــــو هــــذه
اخلــطـوات . ومن لــديه مـعــلـومـة
أخـرى عن هـيـئـة مـكـافـحـة فـسـادٍ
في الــعـالـم من سـبــقـتــنـا في ذلك
فليخبرنا بالدليل !! ومع ذلك فقد
خـــفـــفــنـــا الــعـبءَ عن اجلـــمــيع 
وقـمـنـا بــوضـعـهـا  وطــالـبـنـاهم
سؤوليتهم الوطنية بالنهوض 
والقانونية ; عبر إقرارها واألخذ
بــهــا  أو بــبــعــضـهــا في األقل !!
واحملـصــلـة أنـهم لم يــضـعـوهـا 
ولم يُقرّوها  ولم يدعموها  ولم
يـشيـروا اليـها ولـو إشارةً عـابرةً
!!! ولـو كـان ذلك في دولـةٍ حتـترم

الــفــسـاد  وهـي اسـتــراتــيــجــيـة
ـكافـحة عمـلـية مـيدانـية جـريـئة 
الـفــسـاد عـلى مــسـتـوى الـدولـة 
وتـــتـــضـــمَّن مـــنــهـــجـــاً وآلـــيــاتٍ
كافـحة الفساد قانونـيةً وإداريةً 
ُــدَّة عـامـ . ولــقـد بُـحَّ صـوتــنـا 
ونـــحن نـــطــالب بـــالـــوقــوف إلى
جــانب الـهـيـئـة ودعــمـهـا ; بـغـيـة
ـعــنــيـة بــإقـرار قــيـام اجلــهــات ا
هـا لم تُـقـر ة  لـكـنـَّ االســتـراتـيـجـيـَّ

لغاية اآلن !!
∫‰«R «

مَن مِن هــؤالءِ سـمـعـتــمـوه يـومـاً
يــذكــر هــذه االســتــراتــيــجــيَّـة أو
يُلـمحُ إليهـا  ولو مجـرد تلميحٍ 
فــضـالً عن دعــمـه لــلـــهـــيـــئــة في
مـطالـباتـها بـضرورة إقـرارها ?!!
ـة ـــاذا غُـــيّــبَـت هــذه الـــقـــضـــيـَّ و
ُهمَّة عن عموم الناس فصليَّة ا ا
اذا لم تتطرَّق والرأي العام ?!! و
إليـها وسيـلة إعالمٍ واحدة  رغم
ُــسـتـمــرَّة بـهـا في مـطــالـبـاتــنـا ا
جمـيع احملـافل لسـنـت مـضـتا 
وقيـام الـهيـئـة بـاطالع الكـثـيرين
عـليـها من الـفعالـيَّات اجملـتمـعيَّة
ُـختـلـفة  فـضالً عن نشـرها في ا
موقعهـا الرسمي ?!! وعلى الرغم
من حـديث اجلـمـيع عن مـكـافـحـة
الــفـســاد  لــكنَّ أحــداً لـم يـنــبسْ
بــــــــبــــــــنـت شــــــــفــــــــةٍ عن هــــــــذه
نت االســتـراتـيــجـيَّــة الـتي تـضـمـَّ
كــافحة حـلـوالً عمـلـيةً وجـريـئةً 
الـــفـســاد فـي الــعــراق  وبــقـيت
حـبــيـسـة األدراج وكــأنـهـا أُعِـدَّت

كافحة النزاهة ال الفساد !!
د- لــقــد قـــامت الــهــيـــئــة أيــضــاً
ـكــافــحـة بــوضع رؤيــةٍ عـمــلــيَّــةٍ 

تكفيه اإلشارة !! ثم يأتي من بعد
ـاذا لم تـتـكـلـموا ذلك من يـقول  
ســــابــــقـــــاً  وكــــأنه ال يــــعــــلم أن
أصـــواتــــنــــا بُــــحّت من الــــكالم 
وأقالمنا جفت من الكتابة  طيلة
نـصرمـة  ولكنـك أسمعتَ ـدة ا ا
ن إذ ناديتَ حيـاً  ولكن ال حياة 
تـنـادي !!! فلم يـبقَ أمـامنـا من بدٍ
سـوى االستـقالـة التي قـدمنـاها ;
بــــوصـــفــــهــــا صـــورةً مـن صـــور
ــا حــدث ومــا يــحـدث  الــرفـض 
ــا قـلـنــاه وكـررنـا الــقـول فـيه 
بـــعــد أن أرعـــبـــنــا الـــفـــاســدين 
وأبـلغـنا في الـنصـيحـة  وألقـينا
احلــجـة عــلى اجلـمــيع !! إنّ عـدم
عـلم البـعض بإجـراءاتنـا وعمـلنا
ال يـــنــفي ذلك الــعــمل  بل يــؤكــد
حــقــيـقــةً مــؤداهـا ;عــدم تــغـطــيـة
بـعض وسائل اإلعالم لـعمـلنا من
جهةٍ  وعدم متابعة الناس ألمورٍ

مثل هذه من جهةٍ أخرى !!
 اإلخوة األعزاء :

إنَّ كلَّ ما ذكـرنـاه ال يعـني - كـما
ـــــحـــنـــا مــــراراً- عــــدم وجــــود أ
الـــــخـــيـــريــن الــــوطـــنـــــيـــ من
ُـخــتــلــفــة  الـذين ـات ا الـفــعــالــيـَّ
تـــعــــاونــــوا - ومــــا زالــــوا - مع
مــشـروع الـنـزاهـة قــلـبـاً وقـالـبـاً 
ووقــــــفـــــــوا إلى جـــــــانـــــــبــــــهـــــا
ودعـــــــمـــــــوهــــــا.. فـــــــهــــــؤالءِ هم
الـنزيهـون حقـاً  الـذيـن نُؤكدُ أنَّ
كـالمــهـم في مــكــافــحــة الــفــســاد
صادق  بـيـد أنَّ هـؤالء يُـمـثــلـون
(لألسـف الـشـديــد) القـلة الـقلـيلة
والنزر اليـسير; فــ(أَكْثَرُهمْ لِلْحَقِّ
كَارِهُـونَ ) ) وَمَا أَكْثَـرُ النَّاسِ وَلَوْ

. ( حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِ

استكـماالً للمـوضوع الذي بدأناه
أمس  نــشـيــر إلى أنَّ الـفــاسـدين
والكاذب مـا زالوا مستمرين في
ــضــوا في مــشــروعــهم  ولــكي 
حتــقـيـقه ; فــإنـهم يـســتـغـلـون كلَّ
وسـيـلــةٍ مُـمـكــنـةٍ  ومـنــهـا بـعض
وســـائل اإلعالم ; بــــغـــيـــة نـــشـــر
أكاذيبهم وحتـس صورتهم لدى

الناس !!
نا - ومن أجل مـعرفـة هـؤالءِ ; فإنـَّ
ومن واقع التـجربـة - نتوجَّه إلى
اجلــمــهـــور والــنــاس الـــطــيــبــ

ــعـيـارٍ مــوضـوعيٍّ  الــنـزيــهـ 
يُـمــثلُ مــجـمــوعــة أسـئــلــةٍ تـمــيـز

الصالحَ من الطالح من هؤالءِ .
عيار هو اآلتي : وهذا ا

حــتَّى تُــمـــيــزوا بــ الــكــاذب من
هـــؤالء وبـــ الـــصـــادق مــنـــهم 
اسألوهُ بعض األسـئلة عن موقفه
جتـاه بـعض مـقـتـرحـات الـنـزاهـة
ــشــروع مــكــافــحـة لــلــنــهــوض 

الـفــسـاد في الــعـراق  وهل وقف
داعـمـاً  أو غـيــر ذلك ? فـإذا ثـبت
ـلـمـوس (وليس ادي ا بـالـدلـيل ا
مجرد كالم) أنَّه كان داعماً  فهذا
صــــادق يـــــســــتــــحقُّ االحــــتــــرام
والتقدير وإذا ثبت عكس ذلك أو
لك إال لـقـلـقـة لـسانٍ ثبت أنَّـه ال 
عن الــفــســاد  فــهــذا فــاســد  أو
كـــاذب في أقل الــتــقــاديــر. وهــذه
بــعض من األســئـلــة الـتي تــمـيط

اللثام عن هذه احلقيقة :
أ- لـقد وضـعت الـهيـئة مُـسوَّدات
كافحة مشروعات قوان كـثيرة 

الفساد  منها :
ــشـروع  قــانــون الـكــسب غــيـر ا
وقــــانــــون حق احلــــصـــول عــــلى
ـــعـــلــــومـــة  وتـــعـــديل كلٍ من : ا
قــانــون الــعــقــوبــات ; لــتــشــديــد
عقوبـات جرائم الفـساد  وقانون
الـــــعـــــفـــــو الـــــعـــــام  وقـــــانـــــون
االنـتــخـابـات  وقــانـون األحـزاب
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ـــوقـف واشـــغــال االوراق وتـــأز ا
قـاومة. من جـهتـها تـشجع محـور ا
أمـــيــركــا عــلى ذلك عــلى اســاس ان
اسـرائـيل تريـد الـسالم واالسـتـقرار
نطـقة واسرائـيل تخاف ايران في ا
ـنـطـقة والـعـدوان االسـرائـيلي في ا
عـلـى سـوريــا بــشـكل مــســتـمــر هـو
بسبب الوجـود االيراني بالرغم من
عـدم انقـطاع االتـصـاالت واللـقاءات
بــ بـــوتــ وتـــرامب واحلــقـــيــقــة
لــيــست كـل الــلــقــاءات االمــيــركــيــة
ـلف الـسوري الـروسـيـة اسـاسـهـا ا
لـفات فـقطك بل هـنـاك العـديـد من ا
الكـثيرة بـ الطـرفي والـسوريون
ال يـعــولـون كــثــيـرا عــلى الـلــقـاءات
االمــيـركــيــة الـروســيـة الن ادلب من
هـمة ب روسيا لفات الـسورية ا ا
وتــركـــيــا ومـــوضــوع ادلب بـــشــكل
خـاص مــعـنـيــة به تــركـيـا اكــثـر كل
الــدول وروسـيــا بـوتــ جتـلس مع
تركيـا حلل موضوع ادلب لـلوصول
الى نقاط اساسـية مهمه لـتحريرها
كونها مـعركة احلسم الـقادم. تركيا
لـهـا ثـقلـهـا في ادلب بـسـبب تـواجد
خمـسـة عشـر الف ارهابي في ادلب
هم مواطـن اتراك يـعني ارهـابي
من حـمـلـة اجلـنـسـيـة الـتـركـيـة لذى
جــاء الــدور الـتــركي في ادلب اكــبـر
من كـل االدوار لـــــــكـن امـــــــيـــــــركــــــا
واسرائـيل وانـظمـة اخللـيج حتاول
تـكرار الـعـدوان وشن احلـروب على
ســوريـا بـحــجج واسـبــاب اركـانـهـا
ومـنـطـلـقـاتـهـا الـسالح الـكـيـمـياوي
ـنع حتـريـر ادلب ومـحـاولـة انـهـاك
الـــدولــة الـــســوريـــة والــنـــشــاطــات
الدبـلوماسـية تـأتي كبيـرة وواسعة
حــول ادلب ومـحـيـطــهـا وواشـنـطن
واســـرائـــيل والـــســـعـــوديـــة تـــروج
لهـجوم كـيميـاوي مفـترض لـتشويه
واضـاعف مـوقف الـدولـة الـسـوريـة
واالجـتــمــاعــات بــهــذا اخلــصـوص
ــانــيــا مــســتــمــرة بــ واشــنــطن ا
وفرنسـا وتركـيا من اجل ادلب على
الـرغم من االجـتـمـاعـات والـتـواصل
الكـبيـر ب بـوت وأر دوغـان حول
ادلب بعـد ان  االتفـاق على اقـامة
مــنـطــقــة مــنـزوعــة الــسالح بــعـمق
خـمـسـة عـشر الـى عمـق عشـرين كم
وســـحب االســلـــحــة الـــثــقــيـــلــة من
ـسـلـحـ مـنـهـا صواريـخ ومدافع ا
وان تــتـم كل هــذه االجــراءات خالل
نـهايـة تـشرين االول من هـذا الـعام.
وجب توقف حترير ادلب او اجل 
هــذا االتــفــاق الــذي  بــ بــوتـ
وأردوغــان في لــقــائـهم فـي سـوجي
والـــذي  ابالغ الــــرئـــيس بـــشـــار
االسد بنتائجه وعرض على سوريا
تــفـصــيال واهم الـنــقـاط فــيه اقـامـة
مـنـطقـة مـنزوعـة الـسالح واخالئـها
ـتـطـرفـة ـسـلـحـة ا من اجلـمـاعـات ا
ــا فـيـهـا جـبـهـة الـنـصـرة عـلى ان
يــبــقى اجلــيش الــعــربي الــســوري
مـــرابط عــــلى مـــحـــيـط ادلب وبـــكل
اســلــحـتـه دون االنـســحــاب من ايـة
نطقة همـة اعداد ا منطقـة ويقوم 
ـنـزوعـة السـالح اجليـش الروسي ا
ــــتــــمــــركــــز عــــلـى مــــحــــيط ادلب ا
ــنـزوعـة ــنـطــقـة ا ـتــواجـد في ا وا
الـــــــسالح وعـــــــلـى خط واحـــــــد مع
اجلــيـش الــعـــربي الــســـوري الــذي
سـيـبقى عـلى طـول حـدود محـافـظة

ادلب .

l u*« vKŽ WÝ«—b « s  …dOšô« WIK(«

©ÊU e «®‡  w½Ëd²J ô«


