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الفروف وكيري يبحثان الو�ضع ال�سوري و«الن�صرة» ت�سيطر على «�أبو ال�ضهور» الع�سكري

مو�سكو :م�ستعدون التخاذ �إجراءات �إ�ضافية لمحاربة الإرهاب
أك���دت روس��ي��ا أن��ه��ا مستعدة الت��خ��اذ
إج����راءات إضافية ف��ي س��وري��ة لمحاربة
اإلرهاب إذا اقتضت الضرورة وعلى أساس
الشرعية الدولية.
وش���ددت المتحدثة ب��اس��م الخارجية
الروسية ماريا زاخ��اروف��ا على أن توريد
موسكو معدات عسكرية إلى سورية يتطابق
بالكامل مع القانون الدولي ،وأنها قد تدرس
تقديم مساعدة إضافية لسورية في مكافحة
اإلرهاب.
وأضافت زاخاروفا« :لم نخف أبدا ًعالقاتنا
العسكرية الفنية مع سورية .ونحن نزود
سورية منذ زمن بعيد باألسلحة والمعدات
الحربية .ونحن نقوم بذلك بمراعاة العقود
الموقعة وبما بتطابق بالكامل مع القانون
الدولي».
وأكدت المتحدثة الروسية وجود خبراء
عسكريين روس في سورية ،وكشفت أن
مهمتهم تتمثل ف��ي ت��دري��ب العسكريين
السوريين على استخدام المعدات الروسية
الجديدة .وأردفت« :إذا ظهرت هناك حاجة
ف��ي ات��خ��اذ إج���راءات إضافية م��ن جانبنا
من أج��ل تكثيف مكافحة اإلره���اب ،فنحن
سندرس هذه المسائل بال شك ،وسنعتمد في
ذلك حصريا على القانون الدولي والقوانين
الروسية».
وأكدت زاخاروفا أن األسلحة التي يسلمها
الجانب الروسي للجيش السوري مخصصة
لمواجهة الخطر اإلره��اب��ي ،وأض��اف��ت أن
موسكو تنطلق من أن التنسيق مع القوات

المسلحة السورية يجب أن يمثل جزءا ً مهما ً
من توحيد الجهود التي تبذل في سياق
مكافحة اإلره���اب ،وذل��ك في إط��ار مبادرة
الرئيس الروسي فالديمير بوتين الخاصة
بتشكيل تحالف واس��ع لمواجهة الخطر
اإلرهابي.
زاخاروفا أكدت أن «الجيشين السوري
والعراقي هما القوتان األساسيتان اللتان
تحاربان داعش على األرض» مجددة موقف
ب�لاده��ا ال��داع��م لتشكيل «جبهة عريضة
لمحاربة داع��ش تضم س��وري��ة وال��ع��راق
والدول المعنية إضافة إلى فصائل األكراد
والمعارضة الوطنية المعتدلة».
في سياق متصل ،نقلت وكالة «رويترز»
عن مسؤول عسكري سوري وصفته بالكبير
قوله« :إن وجود الخبراء العسكريين الروس
في سورية زاد على نحو كبير خالل العام
الماضي».
ك��م��ا نقلت «روي���ت���رز» ع��ن مسؤولين
أميركيين قولهم« :إن روسيا أرسلت سفينتي
إن��زال بري وطائرات إضافية إلى سورية
ف��ي ال��ي��وم السابق أو نحو ذل��ك وأرسلت
ع��ددا ً صغيرا ً من ق��وات مشاة البحرية في
أحدث المؤشرات على حشد عسكري جعل
واشنطن تقف في حالة تأهب».
وق��ال مسؤوالن أميركيان لـ«رويترز»
طلبا عدم اإلفصاح عن هويتيهما« :إن قصد
روسيا من التحركات العسكرية في سورية
ما زال غير واض��ح .وأض��اف أحدهما أن
المؤشرات األولية تفيد بأن تركيز التحركات

مخاطر التدخل البري ال�سعودي في اليمن

ناديا شحادة
قتلى وجرحى وتدمير للبنية التحية ووضع إنساني كارثي نتيجة
الهجمات التي شنتها قوات التحالف تحت مسمى عاصفة الحزم بقيادة
السعودية ،الستعادة الشريعة وإجبار الحوثيين على االنسحاب من
المناطق التي سيطروا عليها ،وبعد فشل المملكة وفشل عاصفتها في
إخضاع الحوثيين بات سيناريو التدخل البري مطروحا ً كحل ثانٍ
وأصبح جزءا ً من خطة التحالف التي بدأت بتنفيذه ،إذ ذكرت مصادر
يمنية أن وحدات من قوات التحالف العربي تحركت من معسكر 107
في صافر باتجاه مديريتي حريب وبيجان في عملية برية هي األولى
ضد الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي صالح.
فالعملية البرية في اليمن بدأت والتحالف الذي تقوده السعودية
أرسل  10آالف جندي استعدادا ً لمعركة صنعاء في مؤشر على عزمه
لهزيمة الجيش اليمني والحوثيين بعد مقتل  60جنديا ً على األقل من
اإلماراتيين والسعوديين في  4أيلول من العام الحالي.
يؤكد خبراء عسكريون ومحللون استراتيجيون أن التدخل البري
للتحالف في اليمن مغامرة كبيرة ومخاطرة ك��ان يجب تجنبها،
فالتحديات التي تواجه قوات التحالف كبيرة وخطيرة فهي تواجه
الجيش اليمني والحوثيين الذين يملكون الخبرة إلغ�لاق المنافذ
المؤدية للمدن الرئيسية ،وه��ذا ما أك��ده الفريق أش��رف رفعت قائد
العملية البحرية لغلق مضيق باب المندب في حرب تشرين عام
 ،1974فهذا األمر يشكل عقبة رئيسية أمام أي جيش نظامي يحاول
(التتمة ص)14

هو إع��داد مطار قريب من مدينة الالذقية
الساحلية».
وفي السياق ،أعلنت السفارة الروسية في
إيران أن طهران سمحت لطائرات المساعدات
اإلنسانية الروسية بعبور المجال الجوي

مناطق جديدة بتعز في قب�ضة الجي�ش الذي يعد بمفاج�آت ع�سكرية

ا�ستياء �أممي من التدخل القطري في اليمن
أعرب األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون عن استيائه بعد
إرسال قطر ألفا ً من جنودها للمشاركة في عمليات التحالف العربي
في اليمن ،في وقت تعتزم الدوحة إرسال مزيد منهم إلى هناك.
وقال المتحدث الرسمي باسم بان كي مون ستيفان دوغريك،
إن ما يحتاجه اليمن هو حل سلمي لألزمة ،وليس إرسال مزيد من
القوات.
وأك��د أن «ب��ان كي م��ون يحث كل من يملك السالح في هذا
الصراع ،على أن يتوقف عن استخدامه» ،مشددا ً على أنه «يرى
بأن الحل ليس من خالل إرسال مزيد من القوات إلى اليمن ،بل
التوصل إلى حل سياسي لألزمة» .كما نوه إلى أن «مبعوث األمين
العام إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد ،موجود حاليا ً في جدة
بالسعودية ،ويقوم بمواصلة مشاوراته مع جميع األطراف ،من
أجل التوصل إلى حل سياسي».
على صعيد آخر ،نقل موقع «المشهد اليمني» عن مصدر أمني
سوداني قوله إن سفينة حربية عمالقة رست صباح الثالثاء
الفائت في ميناء بورتسودان على البحر األحمر لتنقل لواءين من
جنود الصاعقة السوادنيين ووحدة المهمات الخاصة إلى اليمن،
على أن تتبعهما سفينتان أخريان الستكمال نقل بقية الجنود.
ميدانياً ،سيطر الجيش اليمني واللجان الشعبية على مناطق
مختلفة في مدينة تعز .وأكدت مصادر عسكرية يمنية أنّ الجيش
حقق تقدما ً كبيرا ً على رغم الغارات الجوية السعودية ،حيث
سيطر على بير باشا وأحكم حصار الجماعات اإلرهابية داخل
المدينة.
(التتمة ص)14

القوات العراقية تبد�أ عملية وا�سعة لتحرير جنوب الفلوجة

الجعفري :نطالب دول العالم بمنع انت�شار الإرهاب

طالب وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري ،دول
العالم باالنتقال إلى األفعال والمبادرات لمنع انتشار
اإلرهاب وعدم االكتفاء بشجبه ،فيما أشاد بالبلدان التي
ضمت المهاجرين العراقيين واحتضنتهم.
وق��ال الجعفري في كلمة ألقاها ،أول من أم��س ،في
المؤتمر ال��دول��ي ح��ول ضحايا أع��م��ال العنف بسبب
االنتماء العرقي والديني في الشرق األوسط ،والمنعقد
في فرنسا ،بحسب بيان أصدره مكتبه اإلعالمي ونقله
موقع «السومرية نيوز» إن «م��ن ال��ض��روري أن يتخذ
العالم خطوات أساسية وعملية لمساعدة ال��دول التي
تتعرض لإلرهاب» ،موضحا ً أن «العراق اليوم يواجه
تحديات متعددة على أكثر من جانب ،يواجه تحدي
الخرق األمني ،وقضية الموصل ،ويواجه تحدي التفرقة
السياسية ،ومحاولة إشعال فتيل الفتنة بين مكونات
الشعب العراقي».

اإليراني في طريقها إلى سورية.
وقال الملحق الصحافي بالسفارة ماكسيم
سوسلوف ف��ي تصريح أم���س« :حصلت
السفارة الروسية على التصاريح الالزمة
ردا ً على جميع الطلبات التي قدمتها لعبور

طائرات روسية متجهة إلى سورية إليصال
مساعدات إنسانية إلى هناك».
وفي هذا السياق ،أكد دميتري بيسكوف
الناطق الصحافي باسم الرئيس الروسي
أن موسكو سترسل مساعداتها اإلنسانية

إل��ى س��وري��ة ،م��ن دون ال��م��رور بالمجال
الجوي البلغاري ،مؤكدا ً أن لدى موسكو
طرقا ً بديلة إليصال المساعدات اإلنسانية
إلى سورية.
(التتمة ص)14

وأضاف الجعفري أن «ما تقوم به عصابات «داعش»
اإلرهابية ،وما نشهده من ظروف استثنائية حاولت أن
تقدم صورة سيئة عن الديانات فهذه ال تمت إلى الديانات
السماوية بصلة» ،وتابع« :نطالبكم بأن ننتقل من ردود
الفعل ومن الحديث عن المآسي إلى األفعال والمبادرات،
وال يكفي أن نشجب اإلره��اب ،وعلينا أن نخطو خطوة
نمنع بها انتشار اإلرهاب».
وبيّن الجعفري« :نحن اتفقنا جميعا ً على أن اإلرهاب
عالمي ،فلماذا ال يكون الرد ردا ً عالمياً ،اتفقنا على أن
اإلرهاب يهدد ويصدع كرامة اإلنسان بكامل حجمه فلماذا
ال نرد ردا ً متنوع االتجاهات» ،محذرا ً من أن «ما يحصل
اليوم في العراق يمكن أن يحصل في أي بلد من بلدانكم
لذا ال ينبغي أن تتأخروا في إسناد العراق وإسناد البلدان
األخرى التي فتك بها اإلرهاب».
(التتمة ص)14

مو�سكو ت�ؤكد تعزيز
التعاون الع�سكري
التقني مع م�صر
أك��د سيرغي ريابكوف نائب
وزير الخارجية الروسي اهتمام
م��وس��ك��و وال���ق���اه���رة ب��ت��ع��زي��ز
ت��ع��اون��ه��م��ا ال��ث��ن��ائ��ي ف��ي شتى
التجاهات ،بما في ذلك في مجال
التعاون العسكري التقني.
وأوضح ريابكوف في تصريح
خ�لال مشاركته ف��ي فعاليات
م��ع��رض «Russian Arms
 »Expoالتي انطلقت أعماله
أم��س في مدينة نيجني تاغيل
الروسية ،أوضح أن الحديث يدور
عن التعاون العملي ،بما في ذلك
في المجال السياسي ،من أجل
حل القضايا اإلقليمية وتسوية
النزاعات ومكافحة اإلرهاب.
وش��دد على أن ه��ذا االهتمام
المتبادل بالتقارب ليس ظرفياً ،بل
يأتي على خلفية موقف الجانب
المصري الذي يرى روسيا كالعب
مهم في الشرق األوس��ط ،ويدرك
استحالة حل العديد من القضايا
م��ن دون م��ش��ارك��ة روس��ي��ة ،أو
التفاف على موسكو.
وأردف« :وف����ي م���ا يخص
التعاون العملي ،فإننا منفتحون
عليه ومستعدون لتعزيز التعاون
العسكري التقني مع مصر ،نظرا ً
إلى وجود خبرة كبيرة لنا في هذا
المجال».
(التتمة ص)14

عملية ع�سكرية للجي�ش الم�صري في �سيناء
ت�سفر عن �سقوط � 29إرهابي ًا
القاهرة  -فارس رياض الجيرودي
أعلنت القيادة العامة للجيش وال��ق��وات المسلحة
المصرية أن العملية العسكرية التي شنتها شمال
شبه جزيرة سيناء بمشاركة الشرطة المدنية قد أدت
إلى القضاء على  29إرهابيا ً من «العناصر التكفيرية
المسلحة» ،وأضاف البيان أن عبوة ناسفة انفجرت في
إحدى مركبات القوات المسلحة خالل عمليات التطهير،
ما أدى إلى استشهاد ضابط وجندي مصريين ،وإصابة
 4جنود آخرين.
وأكد البيان أن القوات المسلحة كثفت إجراءات تأمين
األهداف الحيوية والمرافق والممتلكات العامة والخاصة
بمناطق العريش والشيخ زويد ورفح والطرق المؤدية
إليها.

وك���ان م��ص��در أم��ن��ي م��ص��ري م��س��ؤول ق��د ذك��ر أن
الجيشين الثاني وال��ث��ال��ث ،يقومان بأكبر عملية
عسكرية في سيناء ضد العناصر اإلرهابية ،بقيادة
الفريق أسامة عسكر.
وق��ال المصدر ،إن العملية ب��دأت في العاشرة من
االثنين الماضي ،ووصفها بأنها أكبر هجوم بري
وجوي تشهده سيناء منذ حرب تشرين األول .1973
وأوض��ح خبراء عسكريون أن العملية العسكرية
المتزامنة في مدن العريش ورفح والشيخ زويد بشمال
سيناء ،تهدف لتطهيرها تماما ً من بؤر جماعة «أنصار
بيت المقدس» المسلحة التي بايعت تنظيم «داعش»
وأطلقت على نفسها اسم «والي��ة سيناء» ،كضربات
استباقية ضد عناصرها المتحصنة في هذه المدن.
(التتمة ص)14

المنامة تعتقل � 22شخ�ص ًا بينهم طفالن وتظاهرات داعمة لهم

ً
محكمة �سوي�سرية تدين ً
بحرينيا بتلقي ر�شاوى
وزيرا

أعلن موقع «س��وي��س إن��ف��و» أن المحكمة الجنائية
االتحادية في سويسرا دان��ت عيسى بن علي مستشار
رئيس الوزراء البحريني ،والرئيس الحالي لمجلس إدارة
شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات ،بتلقي رشاوى
في قضية ألبا-ألكوا المعروفة.
ونقل موقع «مرآة البحرين» عن الموقع توضيحه بأن
المحكمة السويسرية وج��دت أن ت��و ّرط عيسى بن علي
(وهو وزير سابق للنفط ،ورئيس سابق لمجلس إدارة
شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» ،وأحد أفراد األسرة الحاكمة

في البحرين) في قضية الفساد هذه قد تحدّد بوضوح،
مشيرا ً إلى أنها رفضت طعنه.
وقالت المحكمة الجنائية االتحادية في سويسرا إن
الوزير السابق تلقى مبالغ بقيمة  24مليون دوالر على 43
دفعة أودعت في  4حسابات مصرفية ،من بينهم اثنان في
سويسرا .ولفت الموقع إلى أن عيسى بن علي كان مركز
التحقيقات التي جرت في القضية من قبل مكتب المدّعي
العام منذ عام .2011
(التتمة ص)14

همزة و�صل
جنون �أردوغان
نظام مارديني
هل وقعت تركيا في لحظة
الجنون األخ�ي��رة؟ س��ؤال بدأ
ي� ��ردده ع ��دد م��ن المراقبين
ال �غ��رب �ي �ي��ن وه� ��م يتابعون
رادارات ال��رئ �ي��س التركي
رج���ب ط �ي��ب أردوغ � � ��ان منذ
ب ��دء األزم� ��ة ال �س��وري��ة .وقد
تبيّن لهم أن ه��ذه ال ��رادارات
كانت تعمل على الديزل وها
ه��ي ب ��دأت ُت�ش�ع��ل ت��رك�ي��ا من
ال��داخ��ل ،وأن ح�س��اب��ات هذا
المجنون كانت تصطدم دائما ً
بسيناريو شمشون ليس إال؟
فماذا يريد أردوغ��ان؟ وما
س ّر هذا التشنج الكبير الذي
يبديه في تعاطيه مع أنصار
ح��زب العمال الكردستاني؟
وه� ��ل ب � ��دأت ب �ل��اده تغوص
ف � ��ي ال� � ��رم� � ��ال ال��م��ت��ح��رك��ة
ال��داخ �ل �ي��ة ب �ع��دم��ا غ ��اص في
ال��رم��ال المتحركة السورية،
وب ��دأ يشكو أع ��راض الوهن
واالنهيار؟
ال ش � ��ك أن ال��ت��ح��ري��ض
ال��ع��ن��ص��ري ال� � ��ذي م��ارس��ه
ويمارسه أردوغ��ان ورئيس
حكومته أحمد داود أوغلو ضد
ح��زب الشعوب الديمقراطي
خاصة ،واألكراد عامة ،يفتح
الباب واسعا ً لجعل من جنوب
شرقي تركيا منطقة مستقلة
ذاتياً ،وبحيث لن تبقى معها
تركيا قطعة واح ��دة ب��ل عدة
قطع مهما فعلت ولن ينقذها
من ذلك «ناتو» أو أميركا.
ومن الصحيح القول هنا أن
الكل ،داخ��ل ما يسمى ببالد
األناضول ،سيدفع الثمن من
ج�ن��ون أردوغ� ��ان ال��ذي يعلم
أنه ينتحر داخ��ل أس��وار بلده
وأصبحت معه حالة الجنون
التي يعاني منها هي القانون
المتبع في البالد ،خصوصا ً
بعد عجزه هو ومرتزقته عن
دك السور السوري بمشاريع
المنطقة اآلمنة.
ينطلق أردوغ��ان من ثقافة
«إخوانية» ال تقبل اآلخر وهو
لطالما يردد في سره ،إن «الله
ال يقبل الشريك ،وال��دول��ة ال
تقبل الشريك ،وعلى الجميع
أن يعي ذلك جيداً» في إشارة
وق �ح��ة إل��ى م��واط�ن��ي «تركيا
العثمانية الجديدة».
وما أن يتم طرح مصطلح
«تركيا العثمانية الجديدة»،
ح��ت��ى ي� �ت� �ب ��ادر إل � ��ى ال��ذه��ن
احتماالن:
االح � �ت � �م� ��ال األول ،هو
ك �ي��س م �ن �ت��ج م ��ن أج� ��ل ملئه
ب ��ال� �س� �ي ��اس ��ات (األوه�� � � ��ام)
«اإلخوانية» التي تستخدم كل
األدوات التعسفية السوداء،
أي «ش��وال» قاتم ال يظهر ما
بداخله.
أم��ا االحتمال الثاني ،فهو
تكتيك تسويق خطاب فارغ
المحتوى ،كما ك��ان��ت الحال
بمفاوضات السالم مع حزب
العمال الكردستاني ،على أنه
م �ش��روع ض �خ��م ،أي بالون
عالقات عامة.
كال االحتمالين كان وارداً،
ذل ��ك أن�ه�م��ا م�ن��اس�ب��ان لتقليد
ح��زب ال�ع��دال��ة والتنمية .هذا
فضالً عن أن هذا الحزب ح ّول،
في الحالتين ،هذه العملية إلى
نوع من الحرب النفسية التي
استغلها لتصفية منافسيه على
الساحة التركية .وأكثر القوى
المنافسة له راه�ن�ا ً هو حزب
ال �ع �م��ال ال �ك��ردس �ت��ان��ي ال��ذي
جعل من خوذ العسكر التركي
في اآلونة األخيرة كرات قدم
يلعب بها األطفال في شوارع
ديار بكر وهكاري.
كثيرة هي األسئلة الحارقة
ال �ت��ي م ��ا ف�ت�ئ��ت ت��رت �س��م في
س� �م ��اء ت��رك �ي��ا وت �ب �ح��ث لها
ع��ن إج ��اب ��ات ش��اف �ي��ة ،ولعل
أردوغان يتحسس عنقه اآلن
وهو يتذكر مندريس.

