10

السنة السادسة  /اجلمعة  10 /نيسان  / 2015العــدد 1754
Sixth year / Friday / 10 April 2015 / Issue No. 1754

تتمات
اليمن� :إفال�س الغارات ( ...تتمة �ص)1

ل�لأزم��ة اليمنية ،واع��ت��ب��رت ه��ذه ال��م��ص��ادر ه��ذا التحول
بوضع باكستان وتركيا ،عالمة هامة على أن كالم إيران
حول الطريق المسدود لقرار الحرب السعودية بدأ يتحول
إلى قناعة ألصدقاء السعودية ،أو الذين ربما يعبّرون عن
رغبة بعض األوس���اط الفاعلة في ال��ري��اض بفتح قنوات
االتصال بحثا ً عن مخرج من المأزق.
وفيما عبّر وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف
علنا ً ع��ن ال��ت��ع��اون الباكستاني اإلي��ران��ي لصناعة الحل
السياسي في اليمن ،كان الرئيس التركي رجب أردوغان
يتلقى إشارات إيرانية ضمنية بالسعي مع القيادة العراقية
لتأجيل معركة الموصل وتقديم معركة األنبار ،بعدما أبدى
الرغبة في جعل معركة الموصل تتويجا ً لتفاهم مشترك
إقليمي إي��ران��ي ت��رك��ي ع��راق��ي ،يتض ّمن توسيعا ً إلطار
المصالحات العراقية بما يمنح بعض أصدقاء تركيا فرص
العودة إلى الواجهة العراقية ،ويفتح أفق تعاون تركيا في
إغالق الحدود مع سورية أمام السالح والمسلحين وفقا ً
لما سمعه أردوغان في طهران ،ووعد ببدء التنفيذ ،ليعلن
فور عودته عن اعتقال مجموعات ذاهبة للقتال في سورية
بالتزامن مع توقيت ،حيث كانت التحضيرات السورية
لمعركة إدل���ب ت��ت��واص��ل ،ع��ل��ى إي��ق��اع ن��ج��اح��ات سورية
عسكرية وسياسية على جبهتي اليرموك وموسكو ،حيث
نجحت الفصائل الفلسطينية المدعومة ناريا ً من الجيش
السوري بالتقدم داخل أحياء المخيم خصوصا ً في شارع
لوبيا والحي الغربي وإجبار مسلحي «النصرة» و«داعش»
على التراجع.
في موسكو ،نجح الحوار ال��ذي ترعاه وتديره وزارة
ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي��ة ب��ي��ن وف����دي ال��ح��ك��وم��ة السورية
والمعارضة ،بإقرار ورقة سياسية مبدئية ،تشكل اختراقا ً
غير مسبوق في ح��وارات الحكومة والمعارضة منذ بدء
األزمة ،وتشكل بيانا ً سياسيا ً هاما ً في التالقي على خطوط
العمل السياسي في سورية للمرحلة المقبلة.
جدول األعمال الذي تشكل الورقة المنجزة ثمرة فقرته
األول��ى تحت عنوان الوضع العام ،يتضمن فقرات أربعا ً
أخرى هي ،اإلرهاب وإج��راءات بناء الثقة ومصير جنيف
وتقييمه وآليات المتابعة ،ووفقا ً لمصادر المجتمعين في
موسكو ،ف��إن إنجاز التفاهم على الورقة السياسية ،لم
يسهل مواصلة الحوار الذي توقف عند مقترح للمعارضة
بتبديل األولويات بين فقرتي اإلرهاب وإجراءات بناء الثقة
وهو ما رفضه الوفد الحكومي ،وت��رك للراعي الروسي
السعي لحل الخالف الستئناف الحوار في جلسة اليوم،
م��ع وج��ود مقترح روس��ي بتشكيل لجنتين متوازيتين
للحوار حول كل من البندين الثاني والثالث معاً ،ودمج
اللجنتين في نهاية النهار.
لبنان تلقى سلبا ً المناخات اإلقليمية الجديدة ،حيث
غاب عنها وعجز عن تلقي إشاراتها ،فال يزال غارقا ً في
خطابات تسديد الفواتير السعودية بصورة مهينة ومذلة،
ال يهم فيها حجم الشتائم ال��ت��ي تستهدف م��ن يناصر
الشعب اليمني المظلوم ،بقدر حجم اإلهانات التي يلحقها
المداحون بأنفسهم ومكانتهم عندما يتحدثون بذل ومهانة
عن المكرمات المالية لشيوخ وأمراء السعودية.
من شظايا هذه الفواتير يعبر حزب الله وتيار المستقبل
إل��ى ح��واره��م��ا ف��ي حلقة ج��دي��دة ،بعدما أع���اد ح��زب الله
التوازن للعالقة ،تسديدا ً لسندات مستحقة للرئيس سعد
الحريري ال��ذي وص��ف ق��ادة ح��زب الله وإي���ران بالفجار
الكبار والصغار ،ف��رد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة عليه
باإلشارة إلى العبيد والجهلة والجبناء.
في ه��ذا المناخ يدخل لبنان اليوم عطلة عيد الفصح عند

المسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي ،وتدخل معها السياسة
والحوارات في إجازة ،بانتظار أن تعود الحركة السياسية مطلع
األسبوع المقبل ،مع دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري هيئة
مكتب المجلس إلى اجتماع في منتصف األسبوع المقبل ،وانعقاد
جلسة الحوار الوطني الخميس المقبل في  16من الجاري بعدما
كانت مقررة في  11منه ،وانعقاد مجلس الوزراء يوم الخميس
المقبل للبحث في الموازنة العامة.

االتفاق اإلطار حقق مكاسب إليران وحلفائها

وغادر أمس الموفد الخاص للرئيس اإليراني مرتضى سرمدي
بيروت منهيا ً زيارة استمرت يومين ت ّوجها بلقاء األمين العام
لحزب الله السيد حسن نصر الله في جولة محادثات ركزت
بحسب مصادر المجتمعين لـ«البناء» على الملف النووي اإليراني
والنتائج التي تم التوصل إليها وما حققه هذا االتفاق من مكاسب
إليران وحلفاء إيران في المنطقة ،وتطورات أزمة اليمن والوضع
السوري .وشدد سرمدي خالل اللقاء على الموقف اإليراني الداعي
للحوار في اليمن» ،الفتا ً إلى «أن الجمهورية اإلسالمية تتعاون
مع سلطنة عمان وروسيا للبحث عن أفق للحل السياسي الذي
يتطلب وقف السعودية لعدوانها» .وإذ أشارت المصادر إلى «أن
اللقاء لم يبحث في الملف الرئاسي ،وال في أي ملف داخلي لبناني،
لفتت إلى «أن سرمدي وضع السيد نصر الله في خالصة لقاءاته
مع القيادات السياسية».
وأكد السفير الروسي الكسندر زاسيبكين بعد لقائه رئيس
الحكومة تمام سالم «أن تحقيق سيناريوات التدخل الخارجي
واإلم�لاءات والمحاوالت إلسقاط األنظمة ،يؤدي إلى زرع الفتن
والتفكيك ال��دول��ي ،لذلك يجب التخلي عن المواجهات وفتح
المجال سياسياً ،والتخلي عن المنافسات في المنطقة والعودة
إلى التوازنات» ،ودعا إلى «إزالة ازدواجية المعايير في الموضوع
اإلرهابي ،ألن مكافحة اإلره��اب يجب أن تكون قضية مشتركة
وعادلة ومن الضروري اتخاذ إج��راءات دولية سريعة وشفافة
لوقف التمويل والتسليح للمجموعات اإلرهابية».

الحوار الخميس المقبل

وفي مهب المواقف المتناقضة بين حزب الله وتيار المستقبل،
أرجئت جلسة الحوار التي كانت مقررة غدا ً في  11الجاري إلى
الخميس في  16منه ،للبحث في الملف الرئاسي والخطة األمنية
وتنفيس االحتقان.
وفي إطار السجال الحاصل بين تيار المستقبل وحزب الله
على ملف اليمن الساخن والعدوان السعودي عليه ،رد رئيس
كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في تصريح أمس على
رئيس تيار المستقبل سعد الحريري .وأك��د رعد «أننا نتفهم
حراجة وضع الشيخ سعد وضيق صدره في هذه اللحظة الزمنية
خصوصا ً إزاء كل ما ننتقد به زعماء السعودية وسياساتهم
الخرقاء وعدوانهم الفاشل على اليمن وشعبه ،لكن الصمت عما
يرتكبه هؤالء من جنايات وإبادة للمدنيين ومكابرة في محاولة
مصادرة إرادة الشعب اليمني وفرض وكيل لهم حاكما ً هناك ،هو
صمت ال يرتضيه إال العبيد أو الجهلة أو الجبناء».
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» «أن بيان الرئيس الحريري
الذي استخدم فيه مصطلح «الفجار الكبار والصغار» ال يمكن أن
يمر من دون التوقف عنده وبنفس األسلوب ،في شكل يعيد التوازن
في العالقة بين الطرفين ،ال سيما أن التوازن في هذا المجال شرط
الستكمال الحوار» .ولفتت المصادر إلى أنه و«حرصا ً من حزب
الله على الحوار ،كان عليه أن يصدر مثل هذا البيان الذي تضمن
عبارة الجبناء والعبيد والجهلة مقابل الفجار لتثبيت التوازن في
العالقة بينهما».

تفهم لوضع الحريري الحرج

ولفتت المصادر إلى «أن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة كان
حريصا ً على إظهار الحقائق ومحاولة إزالة الغشاوة عن عيون
التابعين للسعودية» .وتوقفت المصادر «عند مناداة رعد للرئيس
الحريري بـ«الرئيس األسبق» و«الشيخ» ،وتفهمه لوضعه الحرج
حيث يقيم في السعودية ويتلقى اإلمالءات ما يجعله مضطرا ً إلى
إصدار هكذا بيانات».
وشددت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ«البناء» على «أن
الحوار ساهم في تخفيف التشنج في الشارع اللبناني وشكل
ضمانة لالستقرار ،لكن هجوم بعض الشخصيات اللبنانية على
السعودية أعاد بعض التشنج إلى الشارع ،نظرا ً للدور اإليجابي

ورقة العمل ال�سيا�سي ( ...تتمة �ص)1
التسوية السياسية ،وم��ؤازرة الجيش
وال���ق���وات المسلحة ف��ي دع���م وتعزيز
المصالحات الوطنية التي تساهم في
تحقيق التسوية السياسية ،وم��ؤازرة
الجيش وال��ق��وات المسلحة ف��ي عملية
مكافحة اإلرهاب.
7ـ مطالبة المجتمع الدولي بالمساعدة
في إعادة الالجئين السوريين إلى وطنهم
والعمل على تهيئة الظروف المناسبة
لعودة المهجرين.
8ـ إنّ أسس أي عملية سياسية تكمن

في المحدّدات التالية:
 الحفاظ على السيادة الوطنية. وحدة سورية أرضا ً وشعباً. ال��ح��ف��اظ على م��ؤس��س��ات ال��دول��ةوتطويرها واالرتقاء بأدائها.
 رفض أي تسوية سياسية تقوم علىأساس أي محاصصة عرقية أو مذهبية أو
طائفية.
 االلتزام بتحرير األراض��ي السوريةالمحتلة كافة.
 -ال��ط��ري��ق ال��وح��ي��د إلن��ج��از ال��ح � ّل

للمملكة على لبنان» ،متوقعا ً أن يبحث هذا األمر في الجلسة
المقبلة».

كنعان في بكركي
لترميم العالقة مع الرابية

وعلى خط الرابية – بكركي ،كانت الفتة الزيارة التي قام
بها أمين سر تكتل التغيير واإلص�لاح النائب إبراهيم كنعان
إلى البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي تلبية لدعوة
من الراعي ،في محاولة لترميم العالقة التي شهدت فتورا ً بين
البطريرك والعماد ميشال عون في أعقاب تحميل الراعي العماد
عون مسؤولية تعطيل االنتخابات الرئاسية.
وأكدت مصادر المجتمعين لـ«البناء» أن األجواء كانت أكثر
من ايجابية ،لجهة الحفاوة التي استقبل خاللها الراعي كنعان،
واستبقائه إل��ى مائدة ال��غ��داء» ،وأش���ارت المصادر إل��ى «أن
البطريرك كرر خوفه وقلقه من استمرار الفراغ الرئاسي ،ودعا إلى
وضع حد له».
ولفتت مصادر بكركي لـ«البناء» إلى «أن الحلول في المنطقة
ستأتي برئيس للجمهورية للبنان قبل تموز المقبل» ،مشيرة إلى
تقدم في الحوار بين «القوات» و«التيار والوطني الحر».
وفي إطار استكمال البحث والتواصل حول مضمون «إعالن
النوايا ،زار كنعان أيضا ً رئيس حزب القوات سمير جعجع على
مدى ساعة ونصف ساعة .وأكدت مصادر مطلعة على اللقاء «أن
الجلسة كانت مهمة وجولة أفق واسعة لم تقتصر على الحوار
بل بحثت في الملف الرئاسي والتعيينات األمنية والعسكرية»،
مشيرة إل��ى «ت��ق��دم ملحوظ ف��ي التحضيرات للقاء ع��ون –
جعجع».

خرق
ال خوف من أي
ٍ
للمسلحين لمنطقة شبعا

أمنياً ،أوقفت مخابرات الجيش على طريق الرفيد  9أشخاص
من التابعية السورية كانوا متوجهين من عرسال إلى شبعا وفي
حوزتهم مخدرات وسالح.
وأشارت مصادر عسكرية في البقاع لـ «البناء» إلى «أن هؤالء
األشخاص يؤلفون شبكة تنتمي إلى تنظيم «داعش» تم تجنيدها
في تجارة المخدرات وكانوا متجهين إلى منطقة شبعا ومن ثم
إلى القنيطرة وتحديدا ً إلى منطقتي جباتا الزيت وجباتا الخشب
لالنضمام إلى مجموعات «داعش» الموجودة في هذه المنطقة».
واعتبرت المصادر «أن المشروع القديم بسعي «إسرائيل»
إلنشاء حزام أمني في الجوالن السوري تقلص بعد العملية التي
قام بها الجيش السوري والمقاومة في جنوب سورية والتي أدت
إلى تحرير منطقة القنيطرة باستثناء تلة الحارة التي ما زالت بيد
المسلحين».
�رق للمسلحين
وطمأنت المصادر بـ «أن ال خوف من أي خ� ٍ
لمنطقة شبعا وجوارها في الوقت الحالي ال سيما بعد عملية
الجيش السوري في السلسلة الشرقية والتي أدت إلى حصر
المسلحين في منطقة الزبداني بعد أن سيطر الجيش السوري
والمقاومة على التالل االستراتيجية فيها» .وعلى صعيد آخر
اعتبرت المصادر أن «مقاتلي تنظيم داعش أخلوا الجرود ليدخلوا
إلى مخيم اليرموك في سورية وهذا منسق مع جبهة النصرة ألن
جرود القلمون هي المنطقة الوحيدة التي يمكن لداعش أن تعبر
خاللها إلى مخيم اليرموك نظرا ً لصعوبة انتقالهم من الرقة إلى
اليرموك».
وأكد عضو كتلة المستقبل عاصم عراجي لـ «البناء» أن أهالي
المناطق البقاعية يسمعون في شك ٍل مستمر أصوات طلقات نارية
ومدفعية من الجرود» ،معتبرا ً «أن كل المؤشرات والمعطيات
تؤشر إلى أن المعركة ستحدث في أي وقت بين المجموعات
اإلرهابية في الجرود والجيش» .وشدد على «أن الجيش على أتم
االستعداد وبكامل الجاهزية ويستطيع صد أي هجوم للمسلحين
على قرى البقاع ألن الجيش يطمئن الجميع والوحيد القادر على
حماية الحدود».
وكما أكد عراجي «أن ال بيئة حاضنة لإلرهاب في المناطق
السنية ال في البقاع وال في غيره من المناطق وكل االتهامات بأن
عرسال بيئة حاضنة لإلرهاب تبين أنها غير صحيحة».
نازح سوري ،وإلقاء
وأشار إلى «أن بر الياس تحتضن  70ألف
ٍ
القبض على أحد قيادات تنظيم «داعش» نبيل الصديق ال يعني أن
هذه المنطقة تشكل حاضنة لإلرهاب».

بيونغ يانغ ( ...تتمة �ص)1

السياسي هو الحوار الوطني السوري -
السوري بقيادة سورية وبدون أيّ تدخل
خارجي.
9ـ إنّ التسوية السياسية ستؤدّي إلى
تكاتف وحشد طاقات الشعب في مواجهة
اإلره��اب وهزيمته ،ويجب أن ت��ؤدّي إلى
حصر السالح بيد مؤسسات الدولة.
10ـ مطالبة المجتمع الدولي بدعم
االتفاق ال��ذي سيت ّم التوصل إليه حول
الح ّل السياسي الشامل في لقاءات موسكو
تمهيدا ً العتماده في مؤتمر «جنيف ـ .»3

وأشار كارتر إلى أن هذه الصواريخ ُتذكر «بمدى خطورة الوضع
في شبه الجزيرة الكورية وحجم أهمية حفظ السالم بوجود قوة
أميركية مدربة في شكل جيد دعما ً للقوات الكورية الجنوبية».
وتمنع قرارات األمم المتحدة في شكل واضح كوريا الشمالية
من إجراء تجارب لصواريخ باليستية ،لكن ذلك لم يثن بيونغ
يانغ من اللجوء إلى هذا األمر للتعبير عن استيائها.
وكانت كوريا الشمالية أطلقت مؤخرا ً عدة صواريخ قصيرة
المدى في بحر اليابان لالحتجاج على التدريبات العسكرية
السنوية المشتركة بين الواليات المتحدة وكوريا الجنوبية التي
تعتبرها مناورة لغزو أراضيها.

لن تحظى بزخم جماهيري كبير

انتخابات ال�سودان ...معار�ضة الب�شير �شبه غائبة
يتجه ال��رئ��ي��س ال��س��ودان��ي عمر
البشير بخطى ثابتة نحو المعركة
االنتخابية  13نيسان الجاري ،أمام
 14مرشحا ً ما بين مستقل وحزبي
في ظل جدل قانوني ودستوري حول
أحقيته بوالية جديدة.
ودفع حزب المؤتمر الوطني الحاكم
بالبشير مرشحا ً رئاسيا ً عنه ،ليرد
بذلك على كل من رفع شعار»ارحل»
ف��ي وج���ه زع��ي��م��ه وط��ال��ب��ه بسحب
ترشحه النتخابات السودان.
ق��رار متابعة الصراع على كرسي
الرئاسة كان أك��ده البشير نفسه في

مدينة ود مدني أمام اآلالف من أنصاره
ب��ال��ق��ول« :ل��ن أرح��ل م��ا دام الشعب
السوداني لم يطلب مني ذلك».
وكانتأحزابمعارضةوشخصيات
سياسية وحركات مسلحة ومنظمات
من المجتمع المدني أطلقت حمالت
من مثل «ارحل» و«مقاطعون» تحض
على مقاطعة االنتخابات وتطالب
بتغيير نظام حكم الرئيس عمر حسن
البشير المستمر منذ أكثر من عقدين،
وت��ج��اوزت الحمالت ح��د المقاطعة
لتصل إلى تنظيم انتخابات موازية.
وف��ي خضم المعركة االنتخابية

أف���رج���ت ال��س��ل��ط��ات ال��س��ودان��ي��ة
الخميس ،عن زعيم تحالف المعارضة
السوداني ،فاروق أبو عيسى ،بعفو
رئاسي ،وذلك بعد أكثر من  4أشهر من
احتجازه.
من جانب آخر ،أعرب مراقبون عن
قلقهم من تحدي الجماعات المسلحة
المتمردة على حكومة الخرطوم والتي
أعلنت سعيها إلفشال االنتخابات
بقوة السالح.
وي��ش��ارك في االنتخابات العامة
بشقيها ال��رئ��اس��ي والبرلماني 44
حزباً ،من بين  120مسجلين ،وتشمل

أحزاب المعارضة التي قررت مقاطعة
االنتخابات كالمؤتمر الشعبي بزعامة
حسن الترابي ،واألح���زاب الساعية
إلس���ق���اط ن��ظ��ام ال��خ��رط��وم ك��األم��ة
والشيوعي.
يذكر أن عمر البشير البالغ من
العمر  71سنة يمسك بدفة قيادة
السودان منذ ما يقارب الــ  25عاماً،
بعد أن تمكن من الوصول إلى السلطة
إثر انقالب عسكري عام .1989
وكانت المحكمة الجنائية الدولية
ق��د وج��ه��ت ل��ه تهم ارت��ك��اب جرائم
حرب وجرائم ضد اإلنسانية واإلبادة

الجماعية في دارف��ور ،لتجمد الحقا ً
ل��وائ��ح ات��ه��ام ض��ده ف��ي  12كانون
األول .وعللت المحكمة الجنائية
الدولية قرارها بعدم تحرك مجلس
األمن التابع لألمم المتحدة للضغط
من أجل اعتقال المتهمين وتقديمهم
للمحكمة.
وي����رى م��راق��ب��ون أن ف���وز ح��زب
المؤتمر الوطني الحاكم محسوم
في هذه االنتخابات التي لن تحظى
بزخم جماهيري كبير ،في ظل غياب
منافسين جديين للبشير.

اليرموك لي�س ( ...تتمة �ص)1
فلسطيني ،يطلق النار في الهواء ابتهاجا ً عندما
تغير طائرات «إسرائيلية» على بعد مئات األمتار
ويعلن استهداف جيش عربي وقافلة صواريخ
لمقاومة عربية ،وأي مخيم فلسطيني يخوض
حربا ً ض ّد جيش يتع ّرض ك ّل يوم لمواجهات مع
الجيش «اإلسرائيلي» ،ومن هي القوة الفلسطينية
ال��ت��ي تستطيع ول��ح��س��اب وع��ن��وان فلسطين أن
تضع خارج جغرافيا المخيم القوى الفلسطينية
في منظمة التحرير والفصائل المقاومة ،وتسلّم
ق�����راره ل��ع��ن��وان إق���ام���ة خ�لاف��ة أو إم�����ارة ينطق
أصحابها في «النصرة» بالتحالف مع «إسرائيل»،
وت��ق��دّم «إس��رائ��ي��ل» ل��رف��اق ال��س�لاح منهم الدعم
الناري واللوجيستي على حدود الجوالن ،ويعلن
خليفتهم أن ال أولوية لفلسطين في جدول أعمال
خالفته وأن فلسطين ليست دار إس�لام ،وعلى
الفلسطينيين الذين ال يتح ّملون جور االحتالل
الهجرة إلى أرض الخالفة؟
 ع��ن��دم��ا ي��ع��ود المخيم ح���را ً م��ن قبضة هذهالمجموعات اإلجرامية ،سيعود المخيم فلسطينيا ً
ويعود الفلسطينيون الذين هجروا من المخيم أو
هجروه بعدما احتجزوا كرهائن ومتاريس بشرية
وعانوا الجوع والقهر والحصار ،وسيستعيدون
بيوتهم وأمالكهم وأرزاقهم ودورة حياتهم ،التي
ال يعيش مثلها أي فلسطيني في العالم ،من تمتع

بحق العمل والتملك والطبابة والتعليم المجانيين
أسوة بالسوريين أبناء البلد ،بلد ال يرفع فيه إلى
جانب العلم السوري إال علم فلسطين ،وعندها
يعود المخيم للفصائل الفلسطينية التي تربط
مواقفها ،نتفق معها أو نختلف ،بعنوان فلسطيني،
وع��ن��ده��ا ي��ع��ود األم���ن واالس��ت��ق��رار بين المخيم
وال���ج���وار ،وه���و أم���ن سيحفظه الفلسطينيون
بتحرير مخيمهم المخطوف ،ألنّ الدولة السورية
رفضت اقتحام المخيم وق�� ّررت أنّ اختطافه من
مجموعة فلسطينية وتسليمه لجماعات الخليفة
واإلم��������ارة ،ي��ج��ع��ل م��ه��م��ة ت��ح��ري��ره ع��ل��ى عاتق
الفصائل الفلسطينية ،والجيش السوري مستع ّد
لتقديم ك ّل دعم تريده هذه الفصائل لتنفيذ هذه
المهمة ،ليعود المخيم لهويته ولكن قبلها ومعها،
لقضيته الفلسطينية.
 صراخ بان كي مون عن الخوف من مجزرةوك�لام جون كيري عن رفض الحصار ،يعنيان
أنّ وض��ع «داع��ش» و«النصرة» ص��ار حرجا ً في
المخيم ،فكيري وبان كي مون لم يسمعانا كلمة
مشابهة عن مخيم جنين يوم كان ُيجرف حجرا ً
على حجر على أيدي قوات االحتالل قبل أكثر من
عشرة أع��وام ،وال عن غزة التي احترقت بنيران
االحتالل عشرات المرات.
ناصر قنديل

مجدالني ي�ؤكد ( ...تتمة �ص)1
الجيش والقوات المسلحة في عملية مكافحة اإلره��اب
ومطالبة المجتمع الدولي بالمساعدة في إعادة الالجئين
السوريين إل��ى وطنهم والعمل على تهيئة الظروف
المناسبة لعودة المهجرين ،وأن أسس أي عملية سياسية
تكمن في محددات هي :الحفاظ على السيادة الوطنية
ووح��دة سورية أرض�ا ً وشعبا ً والحفاظ على مؤسسات
الدولة وتطويرها واالرتقاء بأدائها ورف��ض أي تسوية
سياسية تقوم على أس��اس أي محاصصة عرقية أو
مذهبية أو طائفية وااللتزام بتحرير األراض��ي السورية
المحتلة كافة وأن الطريق الوحيد إلنجاز الحل السياسي
هو الحوار الوطني السوري السوري بقيادة سورية ومن
دون أي تدخل خارجي.
وبحسب النقاط ف��إن التسوية السياسية ستؤدي
إلى تكاتف وحشد طاقات الشعب في مواجهة اإلرهاب
وهزيمته ويجب أن تؤدي هذه التسوية إلى حصر السالح
بيد مؤسسات الدولة ومطالبة المجتمع الدولي بدعم
التوافق الذي سيتم التوصل إليه حول الحل السياسي
الشامل في لقاءات موسكو تمهيدا ً العتماده في مؤتمر
جنيف .3
وفي وقت سابق أعلن بعض ممثلي قوى المعارضة
السورية المشاركين في اللقاء عن تجاوز النقاط الخالفية
الرئيسية وقرب التوصل إلى اتفاق مع وفد الحكومة.
وقالت رندا قسيس ،رئيسة حركة المجتمع التعددي
إن المشاركين في المشاورات تمكنوا من «تجاوز النقاط
الخالفية الحساسة» وإن االتفاق على ورق��ة حل بات
وشيكاً ،مؤكدة السعي للتغلب على الخالفات ودعم
الجيش السوري في محاربة اإلرهاب ،كما شكرت روسيا
على تقديم األرضية للتوصل إلى حل سوري  -سوري.
من جانبها رجحت ميس كريدي ،أمينة سر «هيئة العمل
الوطني الديمقراطي» المعارضة التوصل إلى تفاهمات مع
الوفد الحكومي في شأن ورقة مشتركة على رغم العقبات
التي ما زال��ت قيد البحث ،ودع��ت المجتمع الدولي إلى
الضغط على بعض الالعبين الخارجيين للكف عن التدخل
في الشؤون الداخلية السورية.
يذكر أن المنسق الروسي طرح ج��دول أعمال تضمن
تقييم الوضع في سورية وتوحيد القوة ضد اإلره��اب
باإلضافة إلى مناقشة إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين
والبحث في العملية السياسية بحسب مقترحات جنيف
 .1من جهته ،وج��ه وزي��ر الخارجية ال��روس��ي سيرغي
الفروف رسالة إلى المشاركين في اللقاء التشاوري ،أكد
فيها تمسك روسيا بإنجاح الحوار بناء على بيان جنيف
ومن دون أي تدخل خارجي.
واعتبر الف��روف في رسالته التي تالها عظمة الله
كولمحمدوف المبعوث الخاص الروسي ،اللقاء التشاوري
حول سورية المنعقد في موسكو خطوة هامة في عملية
تسوية األزم��ة السورية ،مشيرا ً إلى أن موسكو ال تنوي
احتكار هذه العملية.
وق��ال إن موسكو «ترحب بالجهود البناءة للشركاء
الدوليين واإلقليميين التي تصب في مصلحة سورية
والسوريين على أساس بيان جنيف ومن دون أجندات
جيوسياسية مبطنة ومعايير مزدوجة» ،مؤكدا ً أن روسيا
«ال تسعى الحتكار الجهود الرامية إلى المساعدة في عملية
التسوية».
وأكد الوزير الروسي أنه يتوجب مواصلة اإلصالحات
والبحث في إتاحة المجال أم��ام الجميع للمشاركة في
الحياة السياسية ،ورأى في انتخابات  2016المقبلة

فرصة أمام الجميع للمشاركة في هذه االنتخابات.
وشكر الف��روف خطوة بناء الثقة التي أقدمت عليها
الحكومة السورية من خالل إطالق سراح الموقوفين مؤخرا ً
واعتبرها إشارة إيجابية من الحكومة تجاه المعارضة ،و
أض��اف« :من البداية دعمنا تعزيز المصالحة ونأمل أن
الجهود الذي يبذلها دي ميستورا بما في ذلك التجميد
والذي تدعمه الحكومة السورية أن تنجح وعلى الجميع
دعم هذه الجهود».
ميدانياً ،هاجم الجيش السوري مواقع تنظيم «داعش»
اإلرهابي بمنطقة الحجر األسود المجاورة لمخيم اليرموك،
فيما اتفقت فصائل فلسطينية على موقف موحد لدحر
التنظيم وطالبت الحكومة السورية بإعادة األمن إليه.
وعقد ممثلون عن  14فصيالً فلسطينيا ً اجتماعا ً في
دمشق بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية ،أحمد مجدالني الذي وصل دمشق قبل يومين
للبحث مع المسؤولين السوريين في سبل طرد التنظيم
اإلرهابي من اليرموك.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
أحمد مجدالني «أن هناك تعاونا ً بين سورية والفلسطينيين
من أجل أي خطوات الحقة تتخذ في مخيم اليرموك وأن
القرار سيكون مشتركا ً بين الجانبين الستعادة المخيم من
اإلرهابيين الظالميين الذين يسيطرون عليه اآلن».
وأضاف مجالني في مؤتمر صحافي أن القيادة السورية
تعاطت مع وضع المخيم بحساسية عالية ،وقال أنه «لم
يتم طرح أي حل أمني سوري كي ال يبدو أن هناك موقفا ً
سوريا ً لتصفية القضية الفلسطينية أو تدخل فلسطيني
كي ال يبدو اقتتاال ً فلسطينيا ً فلسطينياً».
وأشار المسؤول الفلسطيني ،أن دخول «داعش» إلى
المخيم قضى على أي ح��ل سياسي ،وق���ال« :وضعنا
أمام خيارات أخرى تذهب إلى حل أمني يراعي الشراكة
مع الدولة السورية باعتبارها صاحبة السيادة على
أراضيها» ،و«أن ه��ذا األم��ر ق��رار الدولة السورية األول
واألخ��ي��ر ف��ي الحفاظ على أم��ن واس��ت��ق��رار المواطنين
الفلسطينيين والسوريين على السواء».
في غضون ذل��ك ،تقدمت الفصائل الفلسطينية في
ال��ي��رم��وك على أكثر م��ن محور وس��ط المخيم وغربه،
وانسحب المسلحون من شارع لوبية وسط المخيم.
واعتبرت مصادر عسكرية فلسطينية من داخل المخيم
أن «تقدم الفصائل ال يعني أن خطر «داعش» أصبح بعيداً،
فانسحاب عناصر التنظيم هذا يعني أنهم يجهزون لهجوم
أعنف ومنظم في شكل أكبر».
وفي حي التضامن المجاور ،أعلنت جماعة «لواء العز»
المسلحة مبايعتها لتنظيم «داعش» ،واندلعت اشتباكات
بينها وبين المسلحين المؤيدين إلج��راء مصالحة مع
الجيش السوري.
وتتواصل االشتباكات الشرسة في مخيم اليرموك منذ
الجمعة الماضي ،بعد اقتحامه أكثر من  3آالف مسلح له،
وقد نجح المسلحون في المرحلة األولى من هجومهم في
دحر كتائب «أكناف بيت المقدس» المحسوبة على حركة
حماس ،قبل أن يطاردوا الفصائل الفلسطينية المسيطرة
على القسم الشمالي من المخيم جنوب دمشق.
وف��ي ال��س��ي��اق ،سيطر الجيش ال��س��وري أم��س على
تلتي قلعة السنديان والزوابيق وقلعة العبد الله في
السلسلة الغربية لجبال الزبدانى بريف دمشق ،وبذلك
يحكم الجيش سيطرته النارية في شكل كامل على أحياء
الزبداني.

الجي�ش اليمني ( ...تتمة �ص)1

«داع�ش» يعدم ( ...تتمة �ص)1
وقال الجبوري في بيان وفقا ً لـ«السومرية
نيوز» ،خالل محاضرة ألقاها في مقر األكاديمية
الدبلوماسية الروسية إن «عمليات القتل
واإلب��ادة التي أقدمت عليها عصابات داعش
خلفت آثارا ً إنسانية سلبية أدت إلى نزوح أكثر
من مليوني شخص» ،الفتا ً إلى أن «إطالة هذه
األزمة ستوفر أرضية خصبة يمكن أن تستغلها
العصابات اإلرهابية في استقطاب العديد من
الشباب الذين فقدوا األمل في إمكانية إنقاذهم
أو االستفادة من إمكانياتهم وطاقاتهم».
إلى ذلك ،صرح رئيس مجلس شيوخ عشائر
األنبار نعيم الكعود ،أمس بأن تنظيم «داعش»
أع��دم  300شخص في األنبار غرب العراق.
وقال الكعود لفضائية «السومرية» ،إن «تنظيم
داعش أعدم  300مختطف لديه من المنتسبين
للقوات األمنية من أبناء المحافظة ومدنيين
في قضاء القائم غرب األنبار» ،قرب الحدود مع
سورية.

من جانبه ،أشار مصدر مطلع ،إلى مواصلة
القوات العراقية عمليتها العسكرية الواسعة
التي أطلقتها في محافظة األنبار الستعادة
السيطرة على المناطق الخاضعة لـ«داعش».
وأك��دت مصادر أمنية أن الجيش تمكن من
طرد مقاتلي التنظيم من منطقتي السجارية
والفالحات شرق الرمادي.
وفي محافظة صالح الدين تمكنت القوات
األمنية والحشد الشعبي من القضاء على 30
عنصرا ً من «داعش» ،أثناء محاولتهم التسلل
إلى حقل «عالس» النفطي ،الواقع على بعد 25
كلم شرق تكريت.
وق��ال رئيس اللجنة األمنية ف��ي مجلس
المحافظة خالد الخزرجي لـ «شبكة اإلعالم
العراقي» ،إن «القوات األمنية أعادت السيطرة
الكاملة على الحقل» ،مضيفا ً أن «الجماعات
اإلرهابية حاولت التسلل عن طريق قضاء
الحويجة والشرقاط إلى تلك الحقول».

وشبّه خامنئي الحملة العسكرية
ال��س��ع��ودي��ة بما «ق���ام ب��ه الكيان
الصهيوني في غ��زة» ،كما وصفها
بالجريمة واإلبادة الجماعية ،وذلك
بعد عمليات القصف السعودي
ال��ت��ي اس��ت��ه��دف��ت أم��اك��ن سكنية
وهدمت المنازل والبنى التحتية
في اليمن.
وف��ي ما يبدو أن��ه هجوم عنيف
على السعودية قال السيد خامنئي

إن ال��ري��اض «ستتلقى ضربة في
ما يحدث باليمن ويمرغ أنفها في
ال��ت��راب» ،وأن أميركا التي تدعم
السعودية «ستتلقى هي األخرى
ضربة وتهزم باليمن».
وع������زا خ��ام��ن��ئ��ي ال��س��ي��اس��ة
السعودية تجاه اليمن إلى تولي
«شبان من دون خبرة» زمام األمور
في البالد ،حيث «غلّبوا التوحش
على االتزان».

في غضون ذلك أعلن المتحدث
باسم السفارة األميركية يوهان
شيمونسيس استعداد بالده تقديم
الدعم اللوجيستي الالزم للمشاركة
ف��ي ح���رب ق����وات ال��ت��ح��ال��ف ضد
الحوثيين ،بحسب قوله .وأش��ار
إلى أن ضربة البداية ستحدد وفقا ً
للتنسيق المسبق مع السعودية،
كما أن تحديد الوقت المناسب لهذه
المشاركة سيناقشه الكونغرس.

