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مدارات

قوات البي�شمركة تتقدم وت�صبح على م�شارف المو�صل

العالقات ال�سورية ـ الفرن�سية
من القطيعة و�إلى بداية
تلم�س طريق العودة

من «�سوراقيا» وحتى �سواحل اليمن

بغداد تعلن تحرير معظم بلدة البغدادي

المواقع الجيو�سيا�سية
تر�سم �سيا�سات الدول

} ناديا شحادة
على رغم أن العالقات الفرنسية – السورية كانت قد وصلت
إلى مستويات متميزة بين البلدين في عهد الرئيس جاك شيراك
حيث سعى إل��ى التقارب مع الرئيس بشار األس��د ،ولكن هذا
التقارب لم يدم طويالً فقد وصل إلى القطيعة إثر اغتيال رئيس
الوزراء اللبناني رفيق الحريري يوم  14شباط  ،2005وفي
ع��ام  2008سعى ال��رئ��ي��س الفرنسي نيكوال س��ارك��وزي إلى
قطع سياسة العزلة التي فرضها سلفه شيراك وتجلى ذلك في
إرسال الرئيس ساركوزي موفدين رسميين إلى دمشق ودعوة
ال��رئ��ي��س ب��ش��ار األس���د إل��ى حفل اف��ت��ت��اح م��ش��روع االت��ح��اد من
أجل المتوسط في باريس في تموز  2008ولكن هذا التقارب
الفرنسي من سورية لم يلقى الصدى من دمشق بخاصة مع
المطالب الفرنسية ف��ي م��ا يتعلق بطبيعة عالقاتها م��ع إيران
وحركة حماس ،وم��ع ب��دء األح��داث في سورية ع��ام  2011ال
يمكن ألح��د أن ينكر سياسة فرنسا تجاه األزم���ة م��ن مراقبة
لألحداث منذ البداية عن كثب إلى الدعوات لضبط النفس ومن ثم
اإلدانة لتنتقل في ما بعد إلى التحريض واستضافة المعارضين
وعقد مؤتمرات وتقديم العون والمساعدة لهم ومن ثم سحب
سفيرها ،إضافة إلى بذل باريس جهودا ً إلص��دار ق��رارات من
مجلس األمن تدين النظام السوري.
وسعت الدبلوماسية الفرنسية من أج��ل التوصل إل��ى قرار
بتوافق اآلراء للتحرك ضد نظام الرئيس بشار األس��د ،فوزير
الخارجية الفرنسي آالن جوبيه أعلن أن الحكومة السورية
فقدت شرعيتها في أيار  ،2011ويؤكد المتابعون أن أخطاء
ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة ال��ف��رن��س��ي��ة ق��د ت��واص��ل��ت خ��ص��وص��ا ً ف��ي سوء
ق��راءة األزم��ة السورية والتسليم بأن نظام األس��د يوشك على
االنهيار.
اس��ت��م��رار ف��رن��س��ا ف��ي دع��م��ه��ا ال��م��ع��ارض��ة وإص���راره���ا على
لعب دور في محاربة النظام السوري يراها المتابعون تعكس
الطموح الفرنسي للعب دور مؤثر في الساحة الدولية ،ومحاولة
لرد االعتبار للدبلوماسية والسياسة الخارجية الفرنسية التي
أساءت تقييم وقراءة األحداث التي جرت في تونس ومصر.
وال��م��ت��اب��ع للعالقات الفرنسية ـ ال��س��وري��ة ي��رى أن صمود
س��وري��ة وب��ق��اء األس����د واالن���ت���ص���ارات ال��ت��ي يحققها الجيش
السوري سيدفع باريس للتغيير من سياسيتها المقبلة وتجلى
ذلك من خالل تأكيد فرنسا دعمها لمشروع القرار الذي طرح
إل��ى التصويت عليه ف��ي مجلس األم���ن ف��ي ت��اري��خ  12شباط
 2015والقاضي بقطع التمويل عن الجماعات اإلرهابية في
س��وري��ة وال��ع��راق ،وإدان���ة تدمير ال��ت��راث الثقافي والديني في
سورية ،وق��ال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية
رومان نادال في تصريح إنه سيتم تشديد االلتزامات التي تقع
على عاتق ال��دول لوقف تمويل اإلره��اب ،وشدد ن��ادال على أن
بالده تجند كل طاقتها لمكافحة اإلره��اب على جميع األصعدة
فضالً عن البحث عن حلول سياسية للنزاعات.
باريس ما زالت تتبع سياسة سلبية بشكل علني تجاه دمشق
وتعمل على ت��دري��ب م��ا يسمى مسلحي المعارضة المعتدلة
وتسعى فقط للتعاون في المجال االستخباراتي مع دمشق
بعد االعتداء الذي تعرضت له مجلة «شارلي إيبدو» الفرنسية
وحاولت سابقا ً التنسيق أمنيا ً مع دمشق في تشرين الثاني عام
 ،2013ولكن الحكومة السورية اشترطت أن يكون التنسيق
األم��ن��ي عبر ال��س��ف��ارات ،وأول م��ن أم��س ق��ام رئ��ي��س مجموعة
الصداقة الفرنسية السورية في البرلمان الفرنسي االشتراكي
جيرار بابت ب��زي��ارة دمشق ،ويؤكد المتابعون أن��ه على رغم
أن الزيارة تأتي تحت عنوان إنساني ،فإن توقيتها يلمح إلى
نية فرنسا ف��ي أن تعيد عالقاتها م��ع الحكومة السورية وإن
ه��ذه ال��زي��ارة يكمن وراءه��ا اخ��ت��راق كبير للعالقات السورية ـ
الفرنسية ،وإن��ه على رغ��م م��ا أشيع ع��ن أن وزارة الخارجية
الفرنسية ال تؤيد هذه الزيارة إال أنه من غير الممكن القيام بهذا
التحرك من دون ض��وء أخضر وموافقة السلطات الفرنسية
حتى وإن لم تكن علنية.

ال�سي�سي ي�صدر قانون ًا يع ّرف الإرهاب
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،ق��رارا ً بقانون ،بشأن تنظيم
الكيانات اإلرهابية واإلرهابيين ،فيه شرح لمعنى كل من «اإلرهابي – األموال –
التمويل  -تجميد األموال».
ونص القانون في مادته األولى ،على أن الكيان اإلرهابي ،يقصد به الجمعيات
أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخاليا أو غيرها من التجمعات،
أيا ً كان شكلها القانوني أو الواقعي ،متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة
بأي وسيلة في داخل البالد أو خارجها إلى إيذاء األفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو
تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة
أو بالمواد الطبيعية أو باآلثار أو باالتصاالت أو المواصالت البرية أو الجوية أو
البحرية أو باألموال أو بالمباني أو باألمالك العامة أو الخاصة أو احتاللها أو
االستيالء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية
أو مصالح الحكومة ،أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو
مؤسسات ومعاهد العلم ،أو غيرها من المرافق العامة ،أو البعثات الدبلوماسية
والقنصلية ،أو المنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها
أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها.
كما نص قانون الكيانات اإلرهابية ،في مادته األولى ،على أنه يعتبر كيانا ً
إرهابيا ً كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة ،تمارس أو يكون الغرض منها
الدعوة بأية وسيلة إلى اإلخالل بالنظام العام أو تعريض سالمة المجتمع أو
مصالحه أو أمنه للخطر.
وش��رح القانون معنى كل من «اإلره��اب��ي – األم��وال – التمويل  -تجميد
األموال».
وكان مجلس األمن الدولي صوت باإلجماع على قرار يقضي بتجفيف منابع
تمويل المتطرفين ،ويشمل القرار محاصرة مصادر تمويل «داعش» و»النصرة».
ومشروع القرار روسي شاركت في إعداده مجموعة من الدول ،ويهدف إلى
تجفيف منابع التمويل لـ»داعش» والقاعدة والمنظمات المرتبطة بها.

أعلنت وزارة الدفاع العراقية تمكن الجيش من
تطهير أغلب أنحاء بلدة البغدادي في محافظة
األنبار غرب البالد من تنظيم «داعش».
وذك��رت ال��وزراة في بيان أن قوة من الجيش
ال��ع��راق��ي متمثلة ب��ـ «ق��ي��ادة عمليات الجزيرة
والبادية» وفرقة المشاة السابعة وبإسناد من
مقاتلي العشائر والحشد الشعبي تمكنت من
تحرير أغلب مناطق البلدة وكذلك إيصال المؤن
وفك الحصار عن الحي السكني التابع للبغدادي.
وأك��د البيان مقتل عدد من اإلرهابين وتدمير
آلياتهم والمباشرة بحملة تمشيط ومسح أمني
للمنطقة تمهيدا ً لعودة أهالي البلدة.
من جهة أخ��رى ،تمكنت قوات البيشمركة من
التقدم نحو مدينة الموصل معلنة السيطرة
على محور النوران المطل على منطقة الشالالت
حيث يقع المدخل الشمالي لمركز نينوى .وبذلك
أصبحت ق��وات البيشمركة تبعد قرابة عشرة
كيلومترات فقط من مشارف المدينة.
عشرة كيلومترات فقط هي المسافة تفصل
ق��وات البيشمركة الكردية ع��ن الموصل ،قرى
العباسية والفاضلية وسريج تفصل هذه القوات
عن مسلحي «داع���ش» المتمركزين في منطقة
الشالالت حيث المدخل الشمالي لمركز محافظة
نينوى والتي باتت في مرمى نيران الفرقة الثالثة
التابعة للبيشمركة.

يقول أحد ضباط الفرقة الثالثة في البيشمركة
الرائد نعمان حسن في هذا اإلط��ار« :نحن نبعد
من الموصل مسافة  10كلم وننتظر األوامر العليا
للتقدم نحو مركز المدينة بعدما أكملنا جاهزيتنا
لهذه المعركة».
المدخل الشمالي لمدينة الموصل مغلق عسكريا ً
بعدما أحكمت القوات الكردية قبضتها على محور
ال��ن��وران ال��ذي يشرف على منطقة الشالالت…
محاوالت االنتحاريين األجانب في كسر الطوق
المفروض عليهم لم تفلح ،فيما التعزيزات ال تزال
تتقاطر على المنطقة.
مساعد الفرقة الثالثة في البيشمركة العميد
حسين بالني يقول« :استخدموا بعض االنتحاريين
الجهلة .كانوا من الشيشان وأفغانستان ودول
أخرى لكن األسلحة الحديثة التي وصلتنا تكشف
السيارات المفخخة قبل وصولها إلى مواقعنا».
أما المقدم صالح هركي فيقول« :نمتلك أسلحة
كثيرة ومتطورة .أحبطنا جميع محاوالت تقدم
«داعش» في هذه المنطقة خصوصا ً بعد تحريرنا
غالبية القرى المحيطة بهذا المحور».

معصوم في البصرة

تعهد ال��رئ��ي��س ال��ع��راق��ي ف���ؤاد معصوم من
محافظة البصرة التي زارها أول من أمس لبحث
أوضاعها بحماية الدستور من أي مخالفات ،وأكد

أول رئيس عراقي يزور المحافظة منذ سقوط نظام
صدام حسين قرب بحث الرئاسات الثالث حصة
محافظة البصرة من واردات النفط ،مشددا ً على
ض��رورة ضبط األسلحة غير المشروعة وخارج
إطار الدولة.
واجتمع معصوم مع أعضاء مجلس محافظة
البصرة بحضور المحافظ م��اج��د النصراوي
ورئيس مجلس البصرة صباح البزوني وأعرب
عن سعادته بهذه الزيارة المحافظة» .وأوضح
معصوم أن« :محافظة البصرة أهملت بقصد في
فترات سابقة واآلن ال بد من النهوض بها ألنها
تنتج الخيرات ومن الضروري العمل من أجل إنهاء
معاناة سكانها ،مبينا ً أنه« :يفترض أن يصرف
للمحافظة من واردات النفط واالهتمام بوضعها
م��ن مختلف ال��ن��واح��ي» .وأض���اف أن «الوضع
السياسي الحالي يشهد تحسنا ً ال سيما هناك
لقاءات دورية للرئاسات الثالث لذلك ال بد من طرح
حصة البصرة من واردات النفط في االجتماعات
المذكورة».
ووعد الرئيس العراقي بطرح موضوع البصرة
في اجتماعات الكتل السياسية في العاصمة
بغداد  ،مشددا ً على ضرورة ضبط األسلحة غير
المشروعة وخارج إطار الدولة وإزالة المخلفات،
فضالً عن ض��رورة أن تكون «البصرة عاصمة
العراق االقتصادية».

تحد للعوا�صف وللظروف المناخية ال�صعبة
في ٍ
الجي�ش ال�سوري ينت�صر في معركة خالية من الر�صا�ص
رانيا مشوِّح
حتى العواصف المناخية لم ترحم
هذا الوطن .سورية التي تتقاذفها
ري��اح ال��غ��در م��ن ك��ل ح��دب وص��وب
اجتاحتها عواصف ثلجية لم تكن
أقل قسوة على أبنائها وبخاصة على
أبناء من نوع خاص ونكهة مشرفة،
الجيش العربي السوري الذي وقف
ص��ام��دا ً أم���ام ك��ل ال��ص��ع��اب ه��ا هو
يصمد أم��ام قسوة الصقيع التي لم
تق َو على النيل من لين قلبه فكانوا
الحماة ف��ي ك��ل حين وترفعوا عن
ُ
آالمهم الجسدية والنفسية والروحية
ليسيجوا الوطن ال بمناعة الزناد
فقط بل بمناعة زنو ٍد أبت الهزيمة في
كل حين.
«ال��ب��ن��اء» ك��ان لها ش��رف اللقاء
مع جنود الجيش العربي السوري
لتشاركهم دفء األحاسيس وسط
صقيع العاصفة حيث قال الجندي
م��ج��د س��م��ي��ا :م��وق��ع خ��دم��ت��ي في
القنيطرة منذ  2014 /12 /30ولقد
تعرضت إلصابة منذ قرابة العام
قدمي
والنصف في عدرا وأصبت في
ّ
االثنتين وكما تعلمين فالبرد يؤثر في
إصابتي بشكل كبير لكني امتلك إرادة
قوية وسأظل في ميادين الدفاع عن
الوطن لطالما أستطيع حمل السالح
وأضاف سميا :نحن في ما نقوم به
إنما نرفع السكين عن رقابنا ورقاب
أهلنا وواجبنا االستمرار في محاربة
إرهابهم داخل معاقلهم وهذا واجب
االبن تجاه أمه.
أم���ا ال��رق��ي��ب أول ي��اس��ي��ن شيخ
البساتنة فحدثنا ق��ائ�لاً :أن��ا أخدم
في ريف درع��ا الشمالي منذ الثالث
سنوات وال أخفي ِك أننا وخالل حديثنا
اآلن أش��ع��ر أن أط��راف��ي ستتجمد
من ال��ب��رد ،ولكني ما زل��ت أستطيع
مقاومة البرد والتغلب عليه طالما
أن الواجب اتجاه وطني يدعوني.
لكل منا مشاعر لربما تدفعنا للتفكير
بأنانية في بعض اللحظات وهذا ما
ح��اول��ت وتعمدت استخالصه من
هؤالء الشبان ،لكني أعترف بأنني لم
أُصب ألن شباب الجيش تكلموا بكل

ص��دق عن مشاعرهم عندما يبقون
وحدهم في ال��ج��رود ال��ب��اردة بينما
ينطلق كل منا إلى منزله لالحتماء من
قسوة البرد ،إذ قال سميا :نحنا خلقنا
لنتكلف بمثل هذه المهمات ولندافع
عن قدسية تراب الوطن ،من المؤكد
أن البرد صعب على الجميع لكن من
واجبنا أن نتحمل مهما كلفنا األمر.
وأض��اف :عندما أشعر أن هناك
أي شخص يشعر بالبرد أكثر مني
فإني أفقد التفكير بنفسي ويتملكني
التفكير به ،وأحاول جاهدا ً أن أقدم
ما أستطيع تقديمه فأنا لدي ثالثة
إخ���وة ف��ي حمص وال أستطيع أال
أفكر بهم هل هم يعانون من البرد
أم ينتبهون إلى أنفسهم ويأخذون
احتياطاتهم؟
وف���ي اإلط����ار ن��ف��س��ه ق���ال شيخ
البساتنة :أنا في كل لحظة من هذه
اللحظات أحن إلى المنزل والدفء
والعائلة ،لكن همي الوحيد واألول
يبقى العملية التي بدأنا بتنفيذها
في ريف درعا والقنيطرة أن تستمر
لنصل إلى حدود الجوالن بإذن الله.

أم���ا ع��ن وس��ائ��ل ال��ت��دف��ئ��ة التي
يستخدمونها فقال سميا :المازوت
متوفر بنسبة قليلة جدا ً لكن الحمد
لله فالحطب يكفي ولم تكن الوسائل
المتاحة لشيخ البساتنة أوسع حيث
قال  :ال مشكلة في البرد فوسائلنا هي
الثياب والحطب وأيضا ً المتة واألهم
م��ن ذل��ك كله ه��و رح��م��ة ال��ل��ه التي
ترافقنا على طول الدرب وتخفف عنا
البرد وكل األشياء الصعبة األخرى.
هؤالء الشبان قدموا األفعال على
األقوال واليوم كانت لكل منهم كلمة
لسورية وشعبها حيث ق��ال سميا
في هذا اإلط��ار :إن كلمتي لسورية
ليست م��ج��رد كلمة ف��أن��ا أري���د أن
أطلب منها أن تسامحنا على كل ما
ح��دث وم��ا يحدث ،وي��ا أه��ل وطني
أرج��وك��م أن نجعل الحب مقصدنا
األول واألخير وأن ننسى الكراهية
والحقد لكي يعود لنا أماننا الذي
ك��ن��ا ن��ح��ي��اه ق��ب��ل خ��م��س س��ن��وات،
وأؤكد أن ال أحد يرضى أن يُغتصب
عرضه ومن واجبنا المحافظة عليه
وإذا لم نحافظ على وطننا سنعيش

أذالء و رؤوسنا في األرض والشعب
السوري لم يعتد على أن يخفض
رأسه ألحد والرحمة لشهداء الوطن
وال��ش��ف��اء ل��ج��رح��ان��ا ...س��وري��ة لك
السالم.
وك���ان ل��ش��ي��خ ال��ب��س��ات��ن��ة كلمة
لوطنه وأهله :أنا فقط أريد أن أقول
للشبان الذين يتهربون من خدمة
ال��وط��ن وي��ش��ع��رون ب��ال��خ��وف من
االنتساب للجيش ،أوال ً لو عاد الزمن
إلى الوراء ووجدت نفسي مدنيا ً كنت
سأتطوع فورا ً مع الجيش ألن الشرف
الذي أكسبني إياه هذا الزي (البدلة
العسكرية) ال ش��يء يضاهيه في
الكون ،وفي كل يوم يكبر هذا الشرف
إلى أن أصل إلحدى الشرفين :شرف
النصر أو شرف الشهادة ،على رغم
أني أتمنى كلي الشرفين.
م��ن س��واع��ده��م المتجمدة ب��ردا ً
يستمد وطنا ً بكامله الدفء فيا رياح
كوني دف��ئ�ا ً وس�لام �ا ً على سواعد
حمت الوطن وأقسمت بالشرف على
أن تصونه بإخالص« ،وطن ،شرف،
إخالص».

تون�س :اعتقال  100عن�صر ي�شتبه بانتمائهم لجماعات مت�شددة
أعلنت وزارة الداخلية التونسية أم��س أن
قوات األمن اعتقلت حوالى  100مسلح يشتبه
بانتمائهم إل��ى مجموعات كانت تخطط لشن
هجمات في تونس.
ونقلت م��ص��ادر ع��ن المتحدث ب��اس��م وزارة
الداخلية محمد علي العروي قوله إن السلطات
التونسية تمكنت ف��ي األي���ام الثالثة الماضية
من إحباط عمليات إرهابية وكشفت ع��ددا ً من
المخططات واعتقلت  100عنصر .وأضاف« :يوم

االثنين أيضا ً فككت قوات األمن مجموعة إرهابية
كانت بصدد إعداد متفجرات لمهاجمة مراكز أمنية
وحجزنا قذيفتين».
وأظهر فيديو بثته وزارة الداخلية على صفحتها
الرسمية على «فايسبوك» أن قوات األمن حجزت
ل��دى ه��ذه المجموعة وثائق لصنع المتفجرات
وصورة لزعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي
كتب عليها «أمير المؤمنين فدتك نفسي».
وتعتبر حملة االع��ت��ق��االت ه���ذه م��ن أوس��ع

الحمالت التي يشنها األمن التونسي حيث جاءت
بعد أسبوع من مقتل أربعة من عناصر الشرطة
في كمين لمسلحين استهدف دوريتهم في مدينة
القصرين الواقعة قرب الحدود الجزائرية.
وتخشى تونس من تسلل عناصر من «داعش»
إليها لشن هجمات خصوصا ً أن مقاتلين تونسيين
ف��ي س��وري��ة ضمن ه��ذا التنظيم ه���ددوا بتنفيذ
هجمات في تونس في تسجيالت بثت على مواقع
اإلنترنت.

} رئبال مرهج

ليس خافيا ً على أحد األهمية التي تكتسبهما سورية واليمن من خالل
موقعهما الجيوسياسي في المنطقة والشرق األوسط ،فسورية التي تطل
على البحر المتوسط تشكل حلقة الوصل بين قارتي آسيا وأوروبا ،أما
اليمن الخاصرة الموجعة للمملكة العربية السعودية فتشرف سواحلها
على باب المندب ،المرفأ الحيوي والمهم للمنطقة منذ التاريخ وإضافة إلى
الموقع الجيوسياسي ،تشكل سورية واليمن قوة بشرية مهمة سياسيا ً
واقتصاديا ً إذ امتاز شعب البلدين باألفكار الوطنية المعادية لـ»إسرائيل»
طيلة فترة ال��ص��راع العربي ـ «اإلسرائيلي» فبعد ح��رب تموز وغزة
واالنتصار الذي حققته دول المقاومة ،سعت الدول الغربية إلى إحداث
التغيير في المنطقة إلضعاف قوة المحور الممتد من طهران عبر دمشق
فبيروت وصنعاء ،فعمدت تلك الدول وحلفاؤها المملكة السعودية وتركيا
وقطر إلى إحداث الفوضى وتشجيعها بخاصة في سورية واليمن ،حيث
تم اعتبارهما جبهة واحدة تحاول من خاللها تلك الدول تسعير الفوضى
وتشجيع اإلرهاب ،لعلها تنجح في إسقاط الدولة المقاومة في سورية
وإبعاد الشعب اليمني من تحالفه مع إيران.
بدأت قطر وتركيا ومملكة آل سعود ،باستخدام ورقة اإلخوان المسلمين
الذي شكل الجيش الحر الذراع السورية له بينما بقيت الجماعة في اليمن
محدودة التأثير غير قادرة على «فعل قوة» يم ُكن تلك الدول من إحداث
الخلل في موازين القوى ،فتم االستغناء عن الجماعة بالخيار المر وهو
التنظيمات التكفيرية التي شكل «داع��ش» فرعها السوراقي يقابله في
اليمن تنظيم القاعدة .فمع تزامن العمليات اإلرهابية التي قام بها تنظيم
«داعش» في سورية ،قامت القاعدة في اليمن في تنفي ٍذ ألوامر مشغليها
في السعودية وأميركا باعتماد استراتيجية التفجيرات االنتحارية،
لمواجهة تمدد جماعة أنصار الله الحوثي كان أهمها التفجير اإلرهابي
الذي استهدف المئات من عناصر الجماعة وقوات الجيش اليمني في
بداية الخريف الماضي ،سبقته بفترة قصيرة اإلعدامات التي قام بها توأم
القاعدة «داعش» في شرق سورية بحق العشائر العربية وتلتها المجزرة
التي نفذت بحق عشرات الجنود السوريين بعد الهجوم على الفرقة
السابعة عشرة في ريف الرقة.
جاء التصعيد األميركي ـ السعودي كنتيجة النتصارات الجيش السوري
وبسط سيطرته على أغلب المناطق الساخنة ،فيما كان الحوثيون في
اليمن يدخلون العاصمة صنعاء من دون أي نقطة دم ،وفي وقت بدأت
المفاوضات اإليرانية ـ األميركية بشأن الملف النووي اإليراني تعطي
أولى نتائجها اإليجابية معترفة بإيران كدولة نووية وعامل استقرار في
المنطقة.
واليوم وبعد أن وقعت السعودية بين فكي التكفيريين من جهة ،الذين
ساهمت بتصنيعهم – وب��دأوا باالقتراب من حدودها  -والحوثيين من
جهة ثانية ،بدأت في إعادة ترتيب عالقتها مع تركيا في محاولة أخيرة
للضغط على الجبهتين السورية واليمنية معاً ،في ظل األنباء عن قرب
توقيع االتفاق النهائي بين إيران والغرب نهاية الشهر المقبل ،فقامت
وبنية إعادة إدخال اليمن في الفوضى بتهريب الرئيس المستقيل منصور
هادي وتموضعه في عدن لعلها تقيم وزنا ً لنفوذها في الجنوب اليمني -
وإن كان غير مكافئ  -للنفوذ الحوثي في صنعاء ،في محاولة أخيرة منها
الستعادة نفوذها فتسقطه في ميزان التسوية المقبلة.
تساوق ذلك مع ما قامت به حكومة «الصفر أخ�لاق» في تركيا من
تدخالت عسكرية سافرة في الشمال السوري وإن كانت – استعراضية -
من أجل إعادة التذكير بالقدرة العسكرية لتركيا وبما قدمته وتقدمه على
جبهة سوراقيا (سورية ـ العراق) من خدمات للحلف األميركي الخليجي
«اإلسرائيلي» ،الرامي إلى تقويض الدولة السورية وإضعاف محور
المقاومة.
ولكن هل تستطيع السعودية وتركيا إح��داث الفارق بعد أن صمد
الجيش السوري طيلة األربع سنوات الماضية واستطاع الحوثيون أن
يكسبوا ثقة أغلب الشعب اليمني بعد دخولهم صنعاء من دون عنف؟
يرى المراقبون أن الوقت قد مضى والربع ساعة األخيرة قد شارفت على
النهاية.

� 13شركة كويتية
تدعم الإخوان و «داع�ش»
استعدت  13شركة استثمارية وعقارية كويتية للخروج من سورية
والعراق ومصر بعد أن كانت دخلت هذه األس��واق في ظل حكم اإلخ��وان
المسلمين لمصر استعدادا ً لتمويل اإلخوان والتنظيمات الجهادية في هذه
المناطق الملتهبة باعتبارها الذراع المالية للتنظيم الدولي.
وكشفت مصادر استثمارية لـ»الشاهد» الكويتية ،أن ه��ذه الشركات
تحمل ملكيات من خارج البالد ولها محافظ في جزر الباهاما ولم تحقق هذه
المحافظ سوى أرباح صفرية ما يدل على أن وجودها هو نوع من التجميع
ألموال اإلخوان المسلمين ثم إعادة توزيعها على المناطق الملتهبة والموجود
فيها تنظيم داعش اإلرهابي.
وأش��ارت الملكيات ،إلى أن اإلخواني يوسف ندا يمتلك ع��ددا ً كبيرا ً من
حصص محافظها ويساهم بشكل مباشر في أموالها ،فضالً عن مساهمة هذه
الشركات في بنك التقوى وبنك المال التابعين لجماعة اإلخوان المسلمين،
الذين طالبوا في السابق الرئيس المعزول محمد مرسي اإلخواني بالترخيص
لتلك البنوك في مصر.
وقالت المصادر ،إن سلطات بعض الدول رصدت هذه الشركات وحررت
لها بعض القضايا باعتبارها الذراع التمويلية التي تسهم في دعم جماعة
اإلخوان والتنظيم الدولي ،وبعض فصائل «داعش» اإلرهابي.
وأف��ادت ،بأن هذه الشركات حصلت على مخصصات مالية كبيرة مع
شركاء تقليديين وغير معلنين بهدف إخفاء أموالهم بعيدا ً من أعين الرقابة
الحكومية في تلك الدول ،وأصبحوا يديرون استثماراتهم من خالل أشخاص
غير معروفين ومواقع الكترونية كما يحدث في شورت تايم واألوفشور.

ا�ستحداث من�صب القائد العام للجي�ش

الرباط تحت�ضن جل�سة للحوار
بين القوى الليبية
احتضنت الرباط أول من أمس جولة جديدة للحوار بين القوى الليبية،
برعاية بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وت��روم الجولة الجديدة من الحوار البحث عن مخرج سياسي لألزمة
المتفاقمة في ليبيا يعبد الطريق نحو مصالحة وطنية تسهم في بناء تعددية
سياسية ترى فيها دول الحل األمثل للوضع في ليبيا بدال ً من الحل العسكري
الذي دعت إليه دول أخرى.
الحوار المزمع عقده سيناقش إع��ادة بناء الثقة بين الليبيين ،وتخفيف
المعاناة على المواطنين ،والعمل على توقيف إطالق النار إال في ما يتعلق
بحاالت اإلرهاب ،ورفع حظر السالح عن الجيش الليبي ،واختيار حكومة توافق
انتقالية .
وكان المؤتمر الوطني الليبي خالل لقاء نظمه في طرابلس قد وافق على
طلب أممي يقضي بعقد جولة الحوار في المغرب .وهي الموافقة التي جاءت
بعد سلسلة من المشاورات خلصت إلى قبول انعقاد المؤتمر خارج ليبيا وذلك
على خلفية تزايد تأزم الوضع في ليبيا خصوصا ً بعد قصف الطيران المصري
لمدينة درنة اللبية وتنامي خطر التطرف.
وبحسب مراقبين ،فقبول المؤتمر الوطني بعقد جلسة للحوار خارج ليبيا
يأتي سعيا ً منه لدعم مسيرة الحوار ولقطع الطريق أم��ام القوى المضادة
«للثورة» التي كانت بحسب المؤتمر وراء األحداث األخيرة التي عرفتها ليبيا .
على صعيد آخر ،قرر مجلس النواب الليبي أمس استحداث منصب القائد
العام للجيش وذلك خالل جلسة مغلقة حضرها  80عضواً ،عقدت لتعديل
قانون اختصاصات المناصب القيادية العسكرية.
وصرح عضو مجلس النواب عيسى العريبي أن رئيس مجلس النواب سيعلن
قريبا ً اسم القائد األعلى للقوات المسلحة ،الذي سيؤدي اليمين القانونية أمام
مجلس النواب .وأضاف العريبي ،أنه عرض خالل الجلسة مشروع القانون
ونوقش بكل جدية ومسؤولية ،قبل أن يجرى التصويت على فقراته بشكل
منفصل بالموافقة.

