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الجي�ش ال�سوري يثبّت نقاط دفاع في محيط �أريحا و«جمهورييت» تف�ضح �أردوغان بال�صور

همزة و�صل

وفد الدوما :الحفاظ على الأمن القومي الرو�سي يبد�أ من دم�شق
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف إن بالده تعتبر
تعزيز دعم الواليات المتحدة للمعارضة السورية المسلحة قصر
نظر مضيفا ً أن موسكو ال تؤيد ذلك.
وأضاف في مؤتمر صحافي مع نظيره اإلماراتي عبدالله بن
زايد آل نهيان إن «األميركيين يعتقدون أن قتاال ً فعاال ً أكثر من
قبل المعارضة المعتدلة سيجعل النظام أكثر مرونة ،وفي الوقت
نفسه سيضر بما يسمى «الدولة اإلسالمية» و«جبهة النصرة»
وتنظيمات إرهابية أخرى».
وقال الوزير الروسي إن «موسكو تعتبر هذه الخطوة قصر نظر،
وذلك ألن التجربة في األعوام األخيرة توضح أن غالبية ما يسمى
بالمعارضين المعتدلين الذين نالوا المساعدة على شكل سالح
ودعم مالي ومساعدة المدربين العسكريين األجانب ،في نهاية
المطاف كل هذا صب في جهة اإلرهابيين».
وردا ً على سؤال في شأن تحسن العالقات األميركية  -الروسية،
قال الف��روف «سنستمر مع الواليات المتحدة في الحوار على
أساس التوجه المعلن في شأن تفعيل حوار وطني سياسي شامل
بين جميع القوى السورية».
هذا وكانت وزارة الخارجية الروسية أفادت في وقت سابق
بأن الوزير الفروف ونظيره األميركي جون كيري بحثا عبر اتصال
هاتفي «إمكانات التعامل الروسي – األميركي في تسوية مختلف
األزمات في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،بما في ذلك األوضاع
في سورية واليمن».
وفي السياق ،أكد وفد مجلس الدوما الروسي الذي يزور سورية
أن روسيا تولي اهتماما ً خاصا ً بدعم الحكومة والشعب السوري
في حربها ضد اإلره��اب ،الفتا ً إلى أن السنوات األربع الماضية
برهنت على مدى صالبة الموقف الروسي حيال االزمة في سورية
وتصميمها على مواصلة تقديم الدعم الالمحدود لها.
ولفت وفد البرلمانيين ال��روس إلى أن الزيارة التي يقومون
بها إلى سورية تشكل داللة واضحة على الرؤية الروسية تجاه
الروابط االستراتيجية التي تربط روسيا وسورية في عالقات
غير قابلة لالنفصام ،مشددا ً على أن الحفاظ على األمن القومي

الروسي يبدأ من دمشق.
وهاجم مندوب سورية لدى األم��م المتحدة بشار الجعفري
األميركي لحماية المناطق الخاضعة لسيطرة
التركي -
التوافق
ّ
ّ
الجماعات المسلّحة في سورية.
وشدّد على أنه لم يع ْد ممكنا ً بعد اليوم االستمرار في مسلسل
التضليل ودعم اإلرهاب وفي كلمة ألقاها أمام مجلس األمن الدولي
سأل الجعفري أين هي المعارضة المعتدلة في سورية؟
ولفت الجعفري إلى «أن المشكلة تبقى في غياب أي جدّية لدى
بعض الدول النافذة في محاربة االرهاب ،وعلى رأسه إرهاب تنظيم
«داعش» وأخواته وهذا ما تثبته الضغوط التي تمارسها بعض
الدول لمنع تعزيز التنسيق العراقي السوري لمحاربة «داعش»
وهذا في القرار الذي تم اعتماده في الجمعية العامة حول حماية
التراث الثقافي العراقي وهو القرار الذي تبنته سورية إال أن الدول
الغربية هددت العراق بأن القرار لن يمر إذا أتى على أي ذكر لآلثار
السورية ،وكأن اآلثار في سورية مختلفة عن اآلثار في العراق أو
كأن «داعش» في سورية مختلف عن «داعش» في العراق وكأن
من يدمر وينهب اآلثار في سورية والعراق هما جهتان مختلفتان ال
عالقة إلحداهما باألخرى.
وأش��ار الجعفري إل��ى «استمرار تنظيم «داع���ش» االرهابي
بالتمدد واستمرار حصوله على السالح واستقدام ارهابيين جدد
إلى صفوفه حيث ازداد عدد افراده من االرهابيين االجانب بنسبة
 70في المئة بعد صدور القرار  ،2178وذلك بشهادة تقرير فريق
الرصد والدعم التحليلي لمجلس األمن حول ظاهرة المقاتلين
االرهابيين االجانب وهو التقرير الذي أكد في الفقرة  33منه بأن
طريق التنقل الرئيسي لإلرهابيين األجانب الى سورية والعراق
هو تركيا وبدرجة أقل األردن ولبنان».
وف��ي ش��أن متصل ،نشرت صحيفة «جمهورييت» التركية
المعارضة في نسختها الورقية ال��ص��ادرة أم��س ص��ورا ً وعلى
اإلنترنت صورا ً وفيديو تؤكد تقديم شحنات أسلحة إلى المسلحين
في سورية في مطلع عام .2014
وأظهرت الصور التي نشرتها الصحيفة ،قذائف هاون مخبأة

هل �سيخرج �أردوغان خائب ًا
من نتائج االنتخابات البرلمانية؟

ناديا شحادة
في الوقت الذي تتحضر االحزاب التركية لالنتخابات العامة
التي ستُجرى في  7حزيران المقبل ،كشف أكثر من استطالع
للرأي تراجعا ً ضخما ً في شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم
ف��ي تركيا تلك ال�خ�س��ارة المتوقعة ال�ت��ي ب��ات��ت ت�ه��دد الحزب
بخسارة تفرده بالحكم ،حيث ال يخفى على المتابع للشأن
التركي ان اردوغ���ان ال��ذي ف��از باالنتخابات الرئاسية التي
أجريت في  10آب من العام الماضي ليصبح في  28آب الرئيس
الثاني عشر للجمهورية التركية منذ اعالنها عام  ،1923يطمح
بأن يكون سيدا ً مطلقاً.
أردوغ��ان المتعطش للسلطة ال��ذي صرح بأنه يأمل في أن
يكون رئيسا ً للبالد في عام  2023عندما تحتفل تركيا بمرور
مئة عام على تأسيس الجمهورية الحديثة من خالل مصطفى
كمال أتارورك ،سعى منذ استالمه الرئاسة لتحقيق طموحاته
في ان يكون على رأس الجمهورية التركية سيدا ً مطلقاً ،فحاول
العمل على ترتيب البيت الداخلي لحزبه واإلعداد لالنتخابات
البرلمانية المنتظرة تلك االنتخابات التي يتوقف على نتائجها
تحقيق رغبته في تعديل الدستور وتحويل طموحه في ان
يصبح رئيسا ً مطلق الصالحيات الى واقع.
يؤكد المتابعون ان طموحات اردوغ��ان بأن يصبح سلطانا ً
(التتمة ص)14

بعد ا�ستقالة بلير ...المفاو�ضات
الفل�سطينية ـ «الإ�سرائيلية» �إلى �أين؟

تحت أدوية في الشاحنات ،وتقول الصحيفة إنها مؤجرة رسميا ً
لمصلحة منظمة إنسانية ،اعترضها الجيش التركي قرب الحدود
السورية في كانون الثاني.
وتتحدث «جمهورييت» عن نقل  1000قذيفة هاون و 80ألف
قطعة ذخيرة ألسلحة من العيار الصغير والكبير ومئات قاذفات
القنابل ،وزعمت أنها روسية الصنع ومقدمة من دول االتحاد
السوفياتي السابق.
هذه القضية التي أضحت فضيحة سياسية ،أثارت التساؤالت

والشكوك ،ح��ول م��دى ت��ورط الحكومة التركية في األم��ر ،لكن
األخيرة نفت االتهامات الموجهة إليها باستمرار بدعم االرهابيين
في سورية ،بخاصة بعدما جرى تناقل سلسلة من الوثائق عبر
اإلنترنت تظهر أن الشاحنات تابعة لوكالة االستخبارات الوطنية
التركية وكانت تحمل أسلحة ومعدات عسكرية إلى جماعات
إرهابية في سورية تقاتل الجيش السوري.
ومنعت الحكومة التركية وسائل اإلع�لام ووسائل التواصل
(التتمة ص)14

ت�أجيل م�ؤتمر جنيف مهلة �إ�ضافية لإنجاح كفة العدوان على اليمن

ق�صف مطار نجران ال�سعودي بـ � 50صاروخ ًا

يبدو أن العودة الى قساوة «عاصفة الحزم»
في كثافة الضربات الجوية ربما يشير إلى أن
عملية «إع��ادة األمل» كما أطلق عليها التحالف
السعودي لم تسفر عن أم��ل في ع��ودة النفوذ
السعودي إلى مركز الثقل في اليمن.
ما سماه الناطق باسم التحالف «المرحلة
الثالثة» بمسمى «الحسم وإنهاء الحرب» يبدو
عودا ً على بدء في المراهنة على تغيير المعادالت
الميدانية ،أقله «بمنطقة آمنة» تسمح باستقبال
حكومة عبد ربه منصور هادي وارتقاء موقعها
السياسي من حكومة المنفى.
في هذا السياق قد يكون تأجيل مؤتمر جنيف
مهلة إضافية لعل التحالف السعودي ينجح في
تعديل الكفة استنادا ً إلى عنف القصف والدمار
تمهيدا ً لتوازن سياسي ما على طاولة الحوار.
األمم المتحدة التي لم تدع إلى وقف الحرب
وفك الحصار تسعى إلى هذا التوازن في الحوار
الذي يأخذ بالمبادرة الخليجية تلبية للتحالف
السعودي كما يأخذ باتفاقية السلم والشراكة
إلرض���اء أن��ص��ار ال��ل��ه وال��ج��ي��ش ،كما أوض��ح
اسماعيل ولد الشيخ أحمد في الرياض.
في هذا السبيل ربما يكون الحراك الدبلوماسي
اإليراني والروسي في سلطنة عمان تحضيرا ً
لمؤتمر جنيف بحسب مطلب أنصار الله للحوار
بين اليمنيين برعاية األم��م المتحدة في بلد
محايد.
لكن التحالف السعودي ال��ذي يع ّول على
الحسم بتدمير معسكرات الجيش ومقار القيادات

في كل المحافظات بحسب الناطق العسكري
ربما ال يصل إلى مبتغاه في الوقت الضائع كما
ثبت طيلة أيام الضربات الجوية الثقيلة.
المراهنة على تعطيل مستدام لحوار جنيف
أم�لاً بحرب دم��ار مفتوحة قد يوصد الباب من
الجانب اآلخ���ر ف��ي ات��ج��اه خ��ي��ارات القطيعة
السياسية والتصعيد العسكري أبعد من معارك
الحدود.
فالحرب هي أشكال أخرى للسياسة كما يقال
لكن الحرب من دون أفق سياسي أشبه بالقتل من
أجل القتل.
من جهة أخرى ،كشف الرئيس اليمني السابق
علي عبدالله صالح في مقابلة خاصة مع قناة
«الميادين» إن السعودية طلبت منه التحالف
مع جماعة اإلخ��وان المسلمين وعرضت عليه
مبالغ مادية مقابل ذلك ،مؤكدا ً أن الخالف مع
زعيم حركة انصار الله عبد الملك الحوثي لم يكنْ
خالفا ً عقائديا ً بل إدارياً.
وف��ي السياق أش��ار الناطق باسم «حركة
انصار الله» اليمنية محمد عبد السالم الى ان وفد
الحركة يواصل اللقاءات في سلطنة عُ مان حيث
يتم التباحث حول الكثير من المسائل المتعلقة
بالعدوان على اليمن.
وق��ال عبد ال��س�لام ف��ي حديث ل��ه أم��س إنه
«يتم تبادل اآلراء ومقترحات الحلول ووجهات
النظر مع العديد من األطراف الدولية واإلقليمية
بإشراف األشقاء في سلطنة عمان» ،وأضاف:
«لمسنا ح��رص القيادة العُ مانية على إحالل

السالم واألمن واالستقرار ودعم اإلغاثة اإلنسانية
والحلول السلمية والجهود الدولية ذات الصلة
برعاية االمم المتحدة».
يذكر ان وفد «حركة انصار الله» الذي يزور
عُ مان يضم باالضافة الى عبد السالم كالً من
رئيس المجلس السياسي صالح الصماد وعضو
المجلس علي القحوم.
إلى ذلك ،كشف القيادي في حركة أنصار الله
اليمنية حميد حسين الحمداني أن السعودية
اتفقت م��ع تركيا إلرس���ال قياديين وعناصر
إرهابية للمشاركة في العدوان على اليمن.
وقال الحمداني إن اعترافات بعض المعتقلين
اإلرهابيين تؤكد أن قيادات جماعة «داع��ش»
اإلرهابية اجتمعوا في مدينة الرقة السورية
وه��ات��اي التركية ،وق���رروا إرس���ال عناصرهم
اس��ت��ج��اب��ة ل��ط��ل��ب ال��س��ع��ودي��ة .وأض����اف أن
السعودية نقلت اإلرهابيين إلى قواعد عسكرية
في مدينة نجران الحدودية وجهزتهم بالسالح
وهيئتهم لدخول األراضي اليمنية.
وذك��ر الحمداني أن  650إرهابيا ً يتبعون
لـ«داعش» تم نقلهم إلى السعودية للتخطيط
لعمليات إرهابية في اليمن.
ميدانياً ،قصف الجيش اليمني واللجان
الشعبية مطار نجران اإلقليمي في السعودية
بأكثر من  50صاروخا ً من نوع غراد وأصابوه
في شكل مباشر.
هذا واستهدف الجيش واللجان بالدبابات
ومدفعية الميدان والصواريخ االفرادية المواقع

«داع�ش» يتبنى التفجير االنتحاري
�أمام م�سجد في الدمام

العسكرية السعودية في محوري كتافة وتهامة.
وكانت مواقع عسكرية تابعة لجيش النظام
السعودي في نجران وجيزان تعرضت لقصف
ص��اروخ��ي عنيف م��ا أدى إل��ى ف���رار الجنود
السعوديين من تلك المواقع.
كما ت��م تدمير آل��ي��ات سعودية ف��ي موقعي
الشهبة والوعوع في الجهة المحاذية لمحافظة
صعدة ،وتحدث مصدر عسكري يمني عن مقتل
ضابطين في موقع الشهبة.
وت��ق��وم السلطات السعودية بنقل بعض
ال��م��ؤس��س��ات الحكومية م��ن مدينتي نجران
وجيزان من بينها سجون ومعتقالت.
كما ه��زت ان��ف��ج��ارات ضخمة ق��اع��دة الملك
خالد الجوية قرب مدينة خميس مشيط جنوب
السعودية.
وب��ررت وسائل إعالمية قريبة من المملكة
بالقول إن مقاتلة حربية سعودية انفجر محركها
وهي تتأهب لإلقالع ،لكن مصادر يمنية أكدت أن
الجيش اليمني ضرب القاعدة التي تبعد قرابة
 100كيلومتر عن الحدود اليمنية بصاروخ سكود
واستهدف مرابض الطائرات بصورة مباشرة.
وتحوي القاعدة أه��م أس��راب الطائرات من
نوع إف  15إضافة الى مركز صيانة الطائرات
ومركز قيادة المنطقة الجنوبية وكليات عسكرية
وثكنات للجيش.
وفي الجنوب واصل الجيش اليمني واللجان
الثورية التقدم ف��ي مدينة ع��دن فيما وصلت
القوات المشتركة إلى مشارف مدينة مأرب.

اال�ستراتيجية الأميركية بالعراق
على و�شك االنهيار

فاديا مطر

توفيق المحمود
قدم رئيس ال��وزراء البريطاني األسبق توني بلير األربعاء
الماضي استقالته من مهمته كمبعوث للجنة الرباعية لعملية
السالم بالشرق األوسط ،بعد سبع سنوات كان الفشل والخيبة
عنوانها.
ه��ذا الخبر ال��ذي ك��ان ينتظره الجميع والق��ى ذل��ك ترحيبا ً
فلسطينيا ً كبيرا ًوأعلنوا أنه كان عليه أن يستقيل منذ زمن فلطالما
أب��دا انحيازه للكيان الصهيوني وق��ال المفاوض الفلسطيني
محمد اشتية نحن سعداء برحيل توني بلير وكان عليه أن يقدم
استقالته منذ زمن طويل ألنه لم يقدم شيئا ً للقضية الفلسطينية
بل استخدمته «إسرائيل» لتبرير االحتالل واالستيطان.
فقد نشرت صحيفة «التليغراف» البريطانية مقاالً قالت فيه أن
توني بلير كان يستخدم منصبه للتغطية على جرائم االحتالل
«االسرائيلي» وتمكن بلير من مضاعفة ثروته عشرات المرات
خالل السنوات األخيرة بفضل تعزيز عالقاته مع بعض الدول
الخليجية بحجة العمل من أجل تحقيق السالم وهو ما أدى الى
تعرضه الى انتقادات في شأن تعارض عمله كرجل أعمال مع
مهمات منصبه الدبلوماسي كمبعوث للجنة الرباعية الدولية.
أما رئيس كيان االحتالل الصهيوني بنيامين نتنياهو اعتبر
(التتمة ص)14

بعد أسبوع على التفجير االنتحاري الذي استهدف
مسجد اإلم��ام علي (ع) في بلدة القديح في القطيف
شرق السعودية ،وفي التوقيت نفسه ،ضرب اإلرهاب
مرة جديدة إحدى مناطق المملكة وتحديدا ً الدمام التي

فجر انتحاري
تقع أيضا ً في المنطقة الشرقية ،حيث ّ
كان يرتدي زيا ً نسائيا ً نفسه في مرآب مسجد االمام
حي العنود.
الحسين (ع) في ّ
(التتمة ص)14

بعد الرهان األميركي على استعادة الجغرافيا العراقية من
الجماعات والتنظيمات المتطرفة التي هي الجسر والقنطرة
التي تجر الدمار والخراب ألي منطقة تدخلها ،ولمحاولة الحد
من انتشار التنظيم اإلرهابي «داعش» وقطع تضخمه العسكري
والجغرافي فقد تحالفت أكثر من  60دولة ضد تنظيم داعش
اإلرهابي في العراق وسورية ،تحت مسمى «التحالف الدولي»
بقيادة الواليات المتحدة األميركية في  19آب  ،2014والتي
لفتت صحيفتها «واشنطن بوست» في  27من أيار الجاري،
أن البنتاغون األميركي يشتعل غضبا ً من استراتيجية اإلدارة
بري
األميركية ضد تنظيم «داع��ش» ،التي ترفض أي تدخل ّ
صرح مسؤول بارز في
لقواتها على األرض العراقية بعدما
ّ
وزارة الدفاع األميركية ب��أن الرئيس األميركي هو من يقف
في وجه أي خطة بر ّية للتدخل في العراق متسائلة عن النتائج
التي يحققها التحالف ال��ذي يشيد به الرئيس األميركي عبر
س��ؤال اي��ن ك��ان ه��ذا التحالف عندما سقطت مدينة الرمادي
ب��أي��دي التكفيرين والذت ق��وات الجيش ال�ع��راق��ي بالفرار؟،
فاالستراتيجية األميركية في العراق توشك على األنهيار بعد
وض��وح ع��دم جدّيتها في محاربة تنظيم «داع��ش» األرهابي،
التحالف الذي ال تتعدى طلعاته الجوية في اليوم من  15ـ 20
(التتمة ص)14

تداعيات
«جيوبوليتيكية»
نظام مارديني
منذ بداية األزم��ة السورية
في آذار عام  2011والجغرافيا
السورية تعيش حالة أرتباك
م �ت �س��ارع ب �ف �ع��ل ال �م �ش��روع
األم� �ي ��رك ��ي ـ «اإلس��رائ��ي��ل��ي»
للمنطقة ،التي تتحول تدريجا ً
فناء واسعا ًلتصفية الحسابات
اإلقليمية والدولية ،ومصدرا ً
م �ه �م �ا ً م ��ن م� �ص ��ادر تصدير
األزم� � ��ة ،ك �م��ا س ��وق� �ا ً كبيرة
للترويج للمشاريع المختلفة
ال �ت��ي س�ي�ت�ح��دد ف��ي ضوئها
«ال �ج �ي��وب��ول �ي �ت �ي��ك» اإلقليمي
وال��دول��ي ف��ي س��اح��ات أخرى
الح �ق��ة ب�ع��د ان ي�ن�ه��ي محور
التآمر الترتيبات الخاصة به
في سورية والعراق .
ج � ��اء س� �ق ��وط ت ��دم ��ر بعد
السيطرة على أدل��ب وريفها
ب�م�ث��اب��ة نكسة ق��وي��ة للجيش
ال �س��وري ال ��ذي ي��واج��ه أكثر
م��ن  2000جماعة إرهابية،
ويخوض معاركه بمواجهتها
في  450موقعاً.
ي �ح��اول ال�ج�ي��ش السوري
العظيم في مواجهاته البطولية
هذه كسر مشروع الجغرافيات
السياسية ،التي يعمل المحور
ال �س �ع��ودي ال �ق �ط��ري التركي
ع�ل��ى ان�ض��اج�ه��ا وتحصينها
في النطاقات التي هيمن عليها
من خالل «النصرة» في أدلب
وجسر الشغور وأري �ح��ا من
جهة ،ومن خالل «داعش» في
تدمر وال��رق��ة ام �ت��دادا ً لألنبار
في العراق من جهة أخرى.
ففي الجغرافيا السياسية
يميل الالعب «الجيوبوليتيكي»
ال��ى ال�ت��وس��ع ،م�ت�خ��ذا ً قانونا ً
محددا ً لتأمين المكاسب التي
ح�ق�ق�ه��ا ف��ي ال �ج �غ��راف �ي��ا التي
هيمن عليها .والتوسع نحو
نطاقات جديدة بهدف ضمها
ارضاء لشهية التمدد المكاني
التي ال يضاهيها شهية ألمثال
هؤالء االرهبيين ومشغليهم،
حيث اللعاب يسيل نحو مناطق
واس �ع��ة ل�ع��زل�ه��ا ع��ن إش ��راف
الدولة أو الحكومة السورية،
من خ�لال مصادرة مواردها
وسكانها الذين سيحولونهم
بالقوة والقهر وإه��دار الدماء
ال��ى م �ج��رد ج �ن��ود ف��ي خدمة
تطلعات الخليفة اإلسالموي!
السيطرة على تدمر وأدلب
ل��م ت�ك��ن ف��ي حقيقتها سوى
اس��ت��ك��م��ال ل��ف��ك��رة تشكيل
الجغرافيا السياسية الجديدة
التي تقوم على أس��اس فكرة
االن � ��زواء ب��ات �ج��اه المكونات
التي من شأنها أن تفضي الى
سحب شرعية وج��ود الدولة
– األمة لتحل محلها صياغات
ج��دي��دة أس��اس�ه��ا التخندقات
الطائفية والمذهبية والعرقية.
ولكن ه��ل ي��درك الالعبون
ب ��ال� �ج� �غ ��راف� �ي ��ا ال � �س� ��وري� ��ة ـ
ال� �ع ��راق� �ي ��ة ،أي ال �س �ع��ودي��ة
وتركيا وقطر ،إن من خلقوا
هذا الواقع الجديد في المنطقة
ل ��ن ي �ك��ون��وا ه ��م ب �م �ع��زل عن
تداعياته وان بطرق متنوعة
ومتغيرة ومتحركة في منطقة
م �ض �ط��رب��ة ق��اب �ل��ة لالنفجار
العنيف؟
إن ال� �ل� �ع ��ب ب��ال �ج �غ��راف �ي��ا
السياسية ،سيقود حتما ً إلى
ان��ت��ش��ار ال� �ح ��رائ ��ق ب �ص��ورة
س��ري �ع��ة ال� ��ى خ � ��ارج ح ��دود
س ��وري ��ة وال � �ع� ��راق بطريقة
يصعب السيطرة عليها ،وما
يحصل في المنطقة الشرقية
م ��ن ال �س �ع��ودي��ة ي �ش��ي بهذا
ال�ت��وج��ه ،ت��ورط ال��ري��اض في
ع��دوان�ه��ا اإلج��رام��ي الدموي
على اليمن ،وإن ه��ذا التورط
س�ي�ك��ون م �س��اع��دا ً ف��ي كشف
مملكة ال�ق�ه��ر ال �ت��ي ال تعيش
إال على رم��ال متحركة بفعل
ال �غ �ط��اء األم �ي��رك��ي ـ الغربي
ليس إال.

