عربيات  /دوليات 9
A L - B I N A A
يومية �سيا�سية قومية اجتماعية
Monday 26 October 2015 Issue No. 1916

االثنني  26تشرين األول  2015العدد 1916

وزيرا خارجية م�صر وال�سعودية ي�ؤكدان تطابق المواقف ب�ش�أن �سورية

الأ�سد يعلن ا�ستعداده النتخابات رئا�سية وبرلمانية مبكرة
عبّر الرئيس السوري بشار األسد عن استعداده إلعالن إجراء انتخابات
رئاسية مبكرة والمشاركة فيها ،إذا أيّده الشعب السوري في ذلك.
وق��ال النائب في مجلس الدوما الروسي ألكسندر يوشينكو ،إن الرئيس
السوري أدلى بهذا التصريح خالل استقباله وفدا ً برلمانيا ً روسيا ً في دمشق،
أمس.
وقد وصل الوفد إلى سورية ،الجمعة الماضي ،في مهمة سياسية وإنسانية،
وهو يضم ع��ددا ً من نواب مجلس الدوما وأعضاء مجلس االتحاد للبرلمان
الروسي .وحمل البرلمانيون الروس معهم شحنة من المواد الطبية والغذائية
المخصصة لألطفال السوريين.
ّ
وقال يوشينكو إن الرئيس األسد أبدى استعداده أيضا ً لبحث إمكان إدخال
تعديالت على دستور البالد وإجراء انتخابات برلمانية بمشاركة كل القوى
السياسية التي تريد إحالل السالم واالستقرار في سورية.
كما اقترح الرئيس األسد على الشركات الروسية تفعيل تعاونها مع بالده
في مختلف المجاالت بما في ذلك قطاع النفط وخصوصا ً في أعمال إعادة البناء
واإلعمار .وقال إنه ينتظر زيارة جديدة لنائب رئيس الحكومة الروسية دميتري
روغوزين إلى سورية لمناقشة هذا الموضوع.
كما بحث البرلمانيون ال��روس مع الرئيس السوري ،بحسب يوشينكو،
فعالية العمليات التي ينفذها سالح الجو الروسي في سورية ضد مواقع تابعة
للتنظيمات اإلرهابية المتطرفة .وقدّر األسد عاليا ً دور العسكريين الروس،
مشددا ً على أن انضمام روسيا لمحاربة «داعش» أدى إلى تغيير ميزان القوى
لمصلحة الجمهورية العربية السورية.
ولفت النائب إلى أن الزيارة الحالية لها أهمية خاصة ،حيث تجري في أعقاب
محادثات القمة بين الرئيسين الروسي فالديمير بوتين والسوري بشار األسد.
وفي السياق ،نقلت مصادر إعالمية من العاصمة الروسية أمس أن الرئيس
الروسي فالديمير بوتين قدّم للرئيس األسد ضمانات كاملة ،بألاّ يتم المساس
بمقام الرئاسة السورية إلى حين إجراء انتخابات رئاسية.
ودعت موسكو إلى الحوار ثم تأليف حكومة تض ّم أطراف الحوار ،التي تعيّن
ّ
الحق لمن يريد
لجانا ً تدعو إلى انتخابات نيابية تليها انتخابات رئاسية «تمنح
الترشح».

رو�سيا ...و�إدارة اتفاقات الكبار!؟

فاديا مطر
على ضوء الفشل الواضح لدور الواليات المتحدة وحلفائها في
السلمية ،ومع ّ
توضح دور
مكافحة اإلرهاب وح ّل قضايا النزاع بالطرق ِّ
واشنطن ومتفرعاتها اإلقليمية والدولية في الدعم الكبير للجماعات
اإلرهابية والتكفيرية المسلحة لتحقيق ُمبتغى «إسقاط حكومة
الرئيس األس��د» ،يبدأ الع ّد العكسي لهذا الهدف مع وج��ود موسكو
العسكري في سورية ،وما حواه اإلطار الموازي لتح ّركات موسكو
الدبلوماسية لح ّل األزمة السورية ،من عقد اجتماع رباعي في العاصمة
النمساوية «فيينا» في  23تشرين األول الحالي على مستوى وزراء
الخارجية ،ض ّم وزراء خارجية الواليات المتحدة وتركيا والسعودية
وروسيا ،فالساعات الصباحية لهذا االجتماع سبقت عقد لقاء بين
وزير الخارجية األميركية ونظيره الروسي قبل بدء االجتماع ،وهو لقاء
كشف للسعوديين كيف ُيخاطِ ب الروس األميركيين في االجتماعات
المغلقة بعد أن ظنّ السعوديون أنّ أميركا ،التي يعاملونها «كسيِّد» ال
ُترد لها كلمة ،فيكفي أن تطلب ُفتطاع .وأنّ المشهد الخارجي هو تساهل
أميركي مع اآلخرين ليختلفوا معه ،لكن السمع والطاعة تبقى داخل
االجتماعات ،إال أنّ حساب الحقل السعودي لم يُطابق بيدر الواقع
المفاجئ والصادق ،والذي تفرضه موسكو على الطاوالت الداخلية
لالجتماعات ،وهو ما أوضحته الخطوة األميركية االنعكاسية لزاوية
حادة في  19أيلول الماضي؛ عند إعالن الواليات المتحدة على لسان
وزير خارجيتها جون كيري ،بأنّ رحيل الرئيس األسد ليس شرطا ً لدى
أميركا ،وما كان أعلنه وزير الخارجية البريطانية ،فيليب هاموند ،في
 9أيلول الماضي ،أنّ بريطانيا تقبل بقاء األسد لفتر ٍة انتقالية ،وأنّ من
الضروري الحوار معها.
فهذا في باطنه وظاهره هو سقوط عن الشجرة وليس نزوال ً عنها،
وهو ما أ ّكدته المستشارة السياسية واإلعالمية للرئاسة السورية
(التتمة ص)14

حنكة رو�سية في مواجهة
النفاق الأميركي

وأبدى الرئيس األسد ،بحسب المصادر ،قبوله بض ّم فصائل مسلحة إلى
الجيش السوري ،أو الحوار معها «شرط نقل البندقية ومواجهة اإلرهاب».
وس��أل بوتين نظيره السوري ع ّما يمكن القبول به للوقوف بدقة على
التفاصيل التي ستحكم العملية السياسية ،مؤكدا ً لألسد أن «العدّوين اللدودين
لموسكو هما بريطانيا وأميركا» ،في حين اتهم باريس بأنها «تساير مصالحها
لبيع السالح».
الى ذلك ،قالت الخارجية الروسية إن وزير الخارجية الروسي سيرغي
الفروف واألميركي جون كيري بحثا احتماالت الح ّل السياسي ألزمة سورية
بمشاركة السلطة والمعارضة الوطنية.
وقالت في بيان أمس« :بحث وزرا الخارجية الروسي واألميركي ،آفاق التسوية
السياسية في سورية ،بمشاركة السلطات والمعارضة الوطنية ،وبدعم هذه
العملية من قبل المجتمع الدولي ،بما في ذلك ،الدول اإلقليمية الكبرى».
من جهة أخرى ،جدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اتهاماته إليران
بأنها «تحتل أراضي عربية في سورية» ،مشيرا ً إلى أن الرياض تنظر إلى إيران
كدولة مصدرة وراعية وداعمة لإلرهاب».
وأعرب الجبير عن أمله في أن «تكون إيران عنصرا ً لدعم االستقرار في المنطقة
ال عنصرا ً للشر» ،مضيفا ً أن «إيران تتدخل في شؤون المنطقة بشكل سلبي».
وقال الجبير إنه عقد محادثات مع نظيره األميركي جون كيري في الرياض،
تناولت تطبيق مبادئ «جنيف  »1وتشكيل هيئة انتقالية في سورية ،مشددا ً
على عدم وجود دور للرئيس السوري بشار األسد في المرحلة المقبلة.
على صعيد متصل ،تعهدت واشنطن وال��ري��اض تكثيف دع��م ما يسمى
بـ»المعارضة المسلحة السورية المعتدلة» ،وتنسيق الجهود للتوصل
إلى تسوية سياسية بشأن األزمة في سورية .عقب اجتماع كيري مع الملك
السعودي سلمان بن عبد العزيز ،ومسؤولين آخرين في الرياض.
وأفاد المتحدث باسم الخارجية األميركية جون كيربي بأن الجانبين أعربا
عن دعمهما لـ«دولة موحدة وتعددية ومستقرة لكل السوريين» ،مشيرا ً إلى أن
الجانبين اتفقا على أهمية حشد المجتمع الدولي لدعم هذا الهدف وجددا تأكيد
ضرورة فترة انتقالية تقصي الرئيس السوري بشار األسد.
(التتمة ص)14

م�ستوطنون يجدّ دون اقتحام الأق�صى بحرا�سة من االحتالل

ا�ست�شهاد ثالثة فل�سطينيين في الخليل وجنين وغزة
استشهد ش��اب��ان فلسطينيان
أحدهما في الضفة الغربية ،والثاني
متأثرا ً بجروح أصيب بها األسبوع
الماضي في قطاع غزة.
وأطلق جنود االحتالل النار على
الفتى أحمد محمد كميل م��ن بلدة
قباطية بذريعة محاولة طعن أحد
ح��راس حاجز الجلمة شمال مدينة
جنين .وأكد شهود عيان أنه لم تكن
هناك عملية طعن في المكان ،وأنّ
جنود االحتالل قاموا بسحب الفتى
المصاب الى داخل الحاجز ومنعوا
سيارات اإلسعاف من الوصول إليه.
وفي غزة ،ذكرت مصادر طبية أنّ
شابا ً فلسطينيا ً توفي متأثرا ً بجروح
أصيب بها برصاص قوات االحتالل
األسبوع الماضي.
واعتقلت ق��وات االحتالل ع��ددا ً من
الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية
بعد حملة مداهمات واسعة .واقتحم
جنود االحتالل بلدة برقة شمال مدينة
نابلس واعتقلت األسيرين المحررين
مصطفى حجي وإسالم حامد.
(التتمة ص)14

بشرى الفروي

ال دور �أو عالقة لـ «الإخوان» بهذا التجمع القومي والي�ساري

ماذا وراء ّ
فك اعت�صام «جك» بالقوة؟
رسالة األردن

محمد محفوض
انتهت اجتماعات فيينا من دون جديد يُذكر أو قديم يُعاد ،لتكون
كالحجر الذي ح ّرك مياه بركة الحلول الراكدة ...حراك روسي سياسي
وعسكري كثيف سعيا ً لبادرة ح ّل يقابله جفاء سياسي وتع ّنت عسكري
من الحلف اآلخر ،بقيادة الواليات المتحدة.
مشهد مؤتمر فيينا بين الدول األربع تع ّرض لالبتزاز ،حين أص ّر
البعض على تكرار موقفه من مستقبل الرئيس األسد .هذه الفجاجة في
تكرار الموقف تسعى إلى الح ّد األقصى القائم على االبتزاز.
مباحثات فيينا أسفرت عن ا ّتفاق بتوسيع هذه المباحثات لتشمل
دوال ً أخرى كمصر وإيران ،وبدعوة روسية.
ّ
الحنكة الروسية ،والتي ضاقت ذرعا ً بسياسة التعنت السعودي،
دُفع بها للبحث عن شركاء جدد لتشاركهم الرأي والحوار حول سورية،
وقد بدا ذلك واضحا ً من خالل إصرار الفروف على إشراك مصر وإيران
في أيّ قرار سياسي حول سورية.
جهود موسكو على الصعيد الدولي قابلتها على األرض باستعدادها
لدعم مجموعات المعارضة المعتدلة مم ّثلة بالجيش الحر ،سعيا ً منها
الستغالل ك ّل الفرص المتاحة في سبيل مكافحة اإلره��اب من جهة،
ودحضا ً للذرائع الغربية التي ا ّتهمت روسيا بالدفاع عن النظام ،من
جه ٍة أخرى.
وزير الخارجية الروسي سيرغي الف��روف ،أ ّكد استعداد موسكو
للتعاون مع واشنطن في مكافحة اإلرهاب في سورية ،وتقديم دعم
ج ّوي للمعارضة الوطنية السورية ،بما فيها «الجيش الحر».
كما عبّر الوزير الروسي عن استعداد موسكو ألقصى درج��ات
التعاون في هذا االتجاهُ ،مشيرا ً إلى أنّ الجانب األميركي يرفض
حتى اآلن تزويد روسيا بمعلومات حول مواقع اإلرهابيّين ،ومواقع
المعارضة المعتدلة.
(التتمة ص)14

ال تزال ردود الفعل حول ّ
فك اعتصام
«جك» بالقوة تثير العديد من األسئلة
في توقيته ،ووسيلة العنف التي
ا ُّتبعت من قوى األمن ّ
لفضه ،رغم أن
محافظ عمان خالد أبو زيد تحدث إلى
وسائل إعالم عن كون ّ
فض االعتصام
هو لمصلحة المعتصمين إلى جانب
أنه يسبّب «إرهاقا ً أمنياً» ،في حين
عزف البعض على وتر قلّة األع��داد
المشاركة فيه.
وتوقف المراقبون حول استمرار
هذا التجمع أمام سفارة العدو ،أمام
ات��ب��اع البعض أس��ل��وب ال��دع��اي��ات
الكاذبة ،لوصم هذا االعتصام الذي
يضم قوى يسارية وقومية بأنه تابع
ل�لإخ��وان المسلمين وه��م م��ن يقف
وراءه.
وق����د أث������ارت ه����ذه اإلش���اع���ات
والتعليقات العديد من ردود الفعل
التي لم َ
تلق أي مكان لها في الصحافة
اليومية في األردن.
ولتوضيح هذه الفكرة ،ر ّد المنسق
العام لـ«جك» الدكتور إبراهيم علوش
على ذلك بالنقاط التالية:
 )1يشارك في «ج��ك» ع��د ٌد كبير
من األشخاص من خلفيات متنوعة،
قومية ويسارية أساساً ،ولكن الجسم
األس��اس��ي ل��ه م��ن ت��ي��ار القوميين
الجذريين ،أم��ا اإلخ��وان المسلمون
فال عالقة لهم بـ «جك» من قريب أو
بعيد ،ال بالطول وال بالعرض ،وال

حلول دبلوما�سية مهدِّ ئة...
�أم انتفا�ضة ثالثة؟

بشكل دائ���ري وال بشكل م��رب��ع وال
مثلث وال مستطيل ،ونؤكد أننا لو
كنا نمتلك عُ شر القاعدة الجماهيرية
التي يمتلكها اإلخوان المسلمون في
األردن ،لما بقيت سفارة صهيونية
في عمان مهما كان الثمن.
 )2بالنسبة إل��ى م��ن يعزفون
على وتر قلة األع��داد المشاركة في
االعتصام ،نقول إن األع��داد تتراوح
بحسب الجو العام والحالة الجوية
إل��خ ...فيوم عيد األضحى كان عدد
المشاركين  ،15وقبل ثالثة أسابيع
كان  110تقريباً ،وكان عدد المشاركين
في اعتصام «جك» األخير حوالى ،50

والقصة بالنسبة لنا ليست التنافس
ب��األع��داد ،بالضبط ألننا ال نشتغل
بمنطق الفزعة ،بل إننا بجدارة أطول
اعتصام في تاريخ األردن ،في النقطة
األكثر ارتباطا ً بالبوصلة ،وإننا األكثر
نظامية وال��ت��زام�ا ً بغض النظر عن
الحالة الجوية أو السياسية ،وهدفنا
هو إبقاء مسألة وادي عربة والسفارة
مطروحة لدى الرأي العام ،ونرى أن
من واج��ب كل القوى والشخصيات
الوطنية أن تتضامن مع اعتصام
«ج��ك» في ظل القمع الرسمي الذي
يتعرض له ،وشكراً.

م�صر :مقتل �ضابط
و�شرطيين اثنين
بتفجير في العري�ش
�شمال �سيناء
لقي  3عناصر م��ن الشرطة
المصرية مصرعهم إث��ر تفجير
قنبلة شمال سيناء ،وهذا التفجير
هو الثاني في الـ 48ساعة األخيرة
ضد قوات األمن.
ووق����ع التفجير ف��ي مدينة
العريش ،شمال سيناء ،إثر مرور
مركبة للشرطة المصرية ،بحسب
م��ا ص���رح ب��ه وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة
المصري صباح السبت.
وق����ال ال���وزي���ر إن ض��اب��ط �ا ً
وج��ن��دي��ي��ن ق��ت��ل��وا ف��ي التفجير
فيما أصيب  8آخ��رون بجروح،
علما ً بأن تفجيرا ً مماثالً وقع في
العريش الجمعة الماضي وقتل
فيه عنصر من القوات المصرية.
في غضون ذل��ك تبنى تنظيم
«داع�����ش» ،ف��ي والي���ة سيناء،
تفجير عبوة ناسفة وضعت أمام
أح��د ال��ن��زل وق��د ان��ف��ج��رت حين
ح��اول��ت ال��ف��رق��ة المختصة في
تفكيك المتفجرات إبطال مفعولها
مخلفة  4جرحى.
وقتل المئات من رجال الجيش
والشرطة في هجمات للمتشددين
شمال سيناء منذ إعالن الجيش
ع���زل ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق محمد
مرسي المنتمي لجماعة اإلخوان
المسلمين في تموز  2013إثر
احتجاجات حاشدة على حكمه.

تستم ّر «إسرائيل» في انتهاك ك ّل المواثيق الدولية بسياساتها
االستفزازية من احتالل واستيطان وتع ٍّد على المسجد األقصى
والمواطنين الفلسطينيين العُ ّزل ،في حين تحاول دول وعلى رأسها
الواليات المتحدة األميركية تصوير األوض��اع على أنها مج ّرد عنف
ُمتبادَل تجب تهدئته.
الوتيرة المتزايدة لالنتهاكات «اإلسرائيلية» الممنهجة ،واالعتداءات
الميدانية ،وأع��م��ال التنكيل والقتل ،التي أسفرت عن وق��وع أكثر
م��ن  100جريح ف��ي الضفة الغربية وق��ط��اع غ��زة؛ حيث أش��ارت
الحكومة الفلسطينية في بيانها الخميس المنصرم ،إلى أنّ الجيش
«اإلسرائيلي» قتل منذ بداية تشرين األول الجاري  53مدنيا ً فلسطينياً،
منهم  11طفالً وامرأة حامل ،بينما أُصيب أكثر من  1900مدني ،وأنّ
أكثر من  120فلسطينيا ً أصيبوا بالرصاص الحي والمطاطي الذي
أطلقه الجيش «اإلسرائيلي» خالل مواجهات «جمعة الغضب» ،في
نقاط تماس مختلفة من غزة .وطالبت الحكوم ُة الفلسطينية المجتمعَ
الدولي بالتدخل العاجل للضغط على حكومة االحتالل لوقف جرائمها،
وانتهاكاتها المتواصلة.
خالل هذه األوضاع المتوترة شهدت المنطقة تح ّركات دبلوماسية
في محاولة إليجاد توافق سياسي للخروج من األزمة الحالية ،حيث
رئيس السلطة الفلسطينية
التقى وزير الخارجية األميركي جون كيري
َ
محمود عباس في العاصمة األردنية عمان يوم السبت أول من امس،
وذلك ضمن جولته األوروبية الشرق أوسطية .يأتي هذا اللقاء ضمن
المتفجر في األراض��ي المحتلة،
الجهود المبذولة الحتواء الوضع
ّ
واحتمال اشتعال الوضع بشكل عام ،حيث شدّد الرئيس الفلسطيني
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ا�ستعدادت بين �أربيل وبغداد
ّ
لحل الم�شاكل بين الجانبين
أبدى رئيس حكومة منطقة كردستان نيجرفان بارزاني ،أمس ،استعداده
لزيارة بغداد لمعالجة المشاكل بين الجانبين ،مؤكدا ً أهمية معالجة المشاكل
عبر الحوار.
وقال بارزاني في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه ،عقب اجتماعه مع
القنصل األلماني في أربيل مارك آشيهورن ،إن «حكومة إقليم كردستان مستعدة
لزيارة بغداد من أجل ح ّل المشاكل بين الجانبين».
وأكد البارزاني «أهمية معالجة المشاكل عبر الحوار».
وف��ي سياق منفصل ،ق��دم ب��ارزان��ي «شكره للحكومة األلمانية لتقديم
المساعدات العسكرية التي ساهمت في ترجيح الكفة لمصلحة البيشمركة في
ميدان المعركة» ،معربا ً عن أمله في «تطوير العالقات بين الجانبين».
يذكر أن بارزاني اتهم ،في  6تشرين األول الجاري ،بغداد بعدم االلتزام بتطبيق
االتفاق النفطي ،فيما أكد أن اإلقليم يؤمن بالحوار لحل المشاكل مع بغداد.
وتواجه حكومة أربيل التي تسيطر عليها أسرة بارزاني منذ  1991مشاكل
كبيرة مع شركائها اآلخرين من األكراد بشأن رئاسة اإلقليم وتوزيع الحصص
الوظيفية والموارد المالية والمساعدات الخارجية وطبيعة العالقة مع المركز
(الحكومة الفيدرالية) والقوى الخارجية.
ميدانياً ،أكد وزير الدفاع العراقي لـ«آر تي» أن عمليات تطويق الرمادي
مستمرة وفق الخطط الموضوعة ،مشيرا ً إلى أن جميع قواطع العمليات تحقق
تقدما ً ميدانيا ً على األرض من قبل القوات األمنية وقوات الحشد الشعبي.
وتشارك القوات العراقية مع أبناء العشائر في عمليات مواجهة تنظيم
«داعش» في األنبار وصالح الدين ،ويعتمد التنسيق بين الطرفين على خبرة
أبناء العشائر في مناطقهم وتقديم الدعم لهم من قبل األمن العراقي.
وك��ان سالح الجو العراقي قضى على عدد من إرهابيي «داع��ش» بينهم
متزعمون وانتحاريون في قضاء القائم غرب محافظة األنبار.
ونقلت شبكة اإلعالم العراقي عن قيادة العمليات المشتركة قولها في بيان
«إن خلية الصقور االستخبارية قامت برصد اجتماع لمتزعمين في تنظيم
«داع��ش» اإلرهابي في مقر الحسبة في مدينة القائم كان يخططون لتنفيذ
عمليات إرهابية في العراق وتمكنت بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة
من هدم المبنى بضربة جوية والقضاء على من فيه».
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