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تتمات  /ت�سلية
الح�شد ال�شعبي ( ...تتمة �ص)9

«�أحالم ال�سلطان» ( ...تتمة �ص)9

شهر تشرين الثاني الحالي في محاولة الستعادتها من قبضة القوى األمنية
والحشد الشعبي» ،مبينا ً أن «تلك الهجمات فشلت بسبب بسالة وشجاعة
المرابطين».
وأضاف المعموري ،أن «إجمالي خسائر داعش المنظورة لدينا بلغت  73قتيالً
بينهم قيادات ينتمون الى  17دولة أجنبية وعربية وفق المعلومات المتوفرة لدينا»،
مشيرا ً الى أن «أغلبهم من الشيشان وشمال أفريقيا».
وتابع المعموري أن «بعض سفوح جبال مكحول أصبحت مقابر جماعية لمسلحي
داعش الذي تكبد خسائر فادحة في هجماته األخيرة لدرجة أن الجثث متناثرة على
مسافات بعيدة من مكحول».
يذكر أن القوات األمنية والحشد الشعبي تمكنت ،قبل أكثر من شهرين ،من تحرير
جبال مكحول بعمليات عسكرية واسعة النطاق.
وكانت القوات األمنية العراقية سجلت في األنبار تقدما ً بمساندة من مقاتلي
العشائر والحشد الشعبي في مناطق حصيبة وجويبة شرق الرمادي ،موقعة خسائر
مادية وبشرية بين صفوف التنظيم .كما وقعت اشتباكات عنيفة اخترقت خاللها
القوات العراقية تحصينات تنظيم داعش في حصيبة الشرقية شرق الرمادي .وفي
البوحياة دمرت القوات العراقية آلية لتنظيم داعش موقعة قتلى وجرحى ،وكذلك في
الكرمة شمال شرقي الفلوجة حيث سقط  9قتلى في صفوف المسلحين وتم تدمير 4
آليات .وبحسب وسائل إعالم عراقية فقد أعدم تنظيم داعش اإلرهابي مدنيين وقام
بإلقاء جثامينهم من إحدى المباني المرتفعة في الفلوجة.
في غضون ذلك صدت القوات العراقية هجوما ً على حقلي عالس وعجيل شرق
تكريت سقط خاللها  3قتلى في صفوف المسلحين .كما عثر على مقبرة جماعية
في نينوى تضم رفات  110مدنيا ً إيزيديا ً كان قد أعدمهم التنظيم في وقتٍ سابق.
ولم تنته جرائم التنظيم عند هذا الحد فقد أعدم اليوم نهلة واثق الراوي المرشحة
السابقة لمجلس النواب عن القائمة العربية في جنوب الموصل.
يذكر أن القوات العراقية المشتركة تحاصر مدينة الرمادي في األنبار من مختلف
المحاور وتستعد لتحريرها من إرهابيي تنظيم داعش.

وما يتداعى من الداخل التركي واالحتجاجات الكردية بعد مقتل رئيس
نقابة المحامين «طاهر إلتشا» في  28من الشهر المنصرم في مدينة
ديار بكر الكردية ،مما دفع مدينة إسطنبول إلى مواجهات مع الشرطة
وتفاقم المظاهرات والقمع المتزايد .فهي أنساق متالحقة من اآلالم التي
بدأ يعاني منها أردوغان في المستوى العسكري والسياسي والمضاف
إليه األلم االقتصادي من مسائل تتعلق أساسا ً بالبطالة وعجز الموازنة
والديون الخارجية بعد ما كانت قد أبرمت تركيا مع موسكو من اتفاقات
تجارية ستذهب اآلن أدراج الرياح ،بعد إعالن رئيس الوزراء الروسي
«ديمتري ميدفيديف» أواخر الشهر المنصرم بأن الحادثة ستؤدي إلى
إلغاء بعض المشاريع المشتركة بين البلدين ،مضيفا ً أن الشركات
التركية قد تخسر حصتها في السوق الروسية ،وهو ما يمكن أن ينسحب
على حجم التبادل التجاري واالستيراد التركي البالغ  60في المئة من
الغاز الطبيعي الروسي ،فضالً عما تساعد به روسية في تمويل محطة
الطاقة النووية في تركيا بتكلفة  20مليار دوالر من أجل تلبية زيادة
الطلب على الكهرباء ،وما أوصى به اتحاد السياحة الروسي بوقف بيع
تذاكر الرحالت السياحية إلى تركيا ،وغيرها من العقوبات الروسية
والحظر االقتصادي وما يتوالى من ضربات على ال��رأس التركي مع
االنتظار الحار لمصير توريد الغاز الروسي إلى تركيا بمشروع «السيل
التركي» ،فهي خطوات متد ّرجة على المستويات العسكرية والسياسية
واالقتصادية تبدو أق��رب إلى «إع�لان ح��رب» تذهب بأحالم السلطان
العثماني إلى القاع ،فروسيا التي تمثل خطرا ً «جيواستراتيجياً» على
أنقرة وواشنطن في سورية تحاول الواليات المتحدة استباقها بخطوات
وسيناريوات مثيرة للقلق أميركيا ً عبر أنباء عن وصول مدربين أميركيين
إلى مدينة «عين العرب» السورية بغرض التخطيط لمعارك الرقة
والتنسيق مع طيران التحالف الدولي بعد التقارب الروسي الفرنسي
في الملف السوري ،فصراخ أردوغ��ان األخير هو محاولة لغسل يديه
من الجرائم التي تو ّرط بها وتراجع عن مقولة «روسيا تلعب بالنار»،
وبدء الضيق في التنفس بما يخص الحركة التركية في الميدان السوري
وانكسار معادلة «الخطوط الحمر» التركية ،وتقوية لليد الكردية التي
بدأت التنسيق مع روسيا بعد االستهداف الروسي األول من نوعه في
ريف عفرين والذي رفع «بطاقة حمراء» أمام الدعم األميركي لألتراك،
فالضربة القاضية تبدو قادمة ،على أمل تركي بأن يصلح ما أفسدته
األردوغانية لقا ُء قمة المناخ في باريس إلع��ادة األم��ور إل��ى سياقها
الطبيعي ،لكن األجوبة الروسية السريعة ال تنبئ بذلك مع كثافة
يعج به الشمال السوري الحدودي مع تركيا ،فهل
السالح الثقيل الذي
ّ
ينفع التمني للعودة إلى الوراء بالزمن؟ أم سيكون الجواب التركي كما
كان إبان «سفينة مرمرة» على سواحل فلسطين المحتلة؟!

�سورية مو�ضع بحث ( ...تتمة �ص)9

من طراز «سو  »34 -نفذت طلعاتها اليوم ،مزودة بصواريخ «جو – جو»
قصيرة ومتوسطة المدى لحمايتها في الجو».
وبحسب المسؤول العسكري الروسي ،فإن الصواريخ مزودة برؤوس
ذاتية التوجيه قادرة على إصابة األهداف الجوية على بعد  60كيلومتراً.
وفي سياق متصل ،أف��ادت وسائل إع�لام تركية بوجود غواصتين
تركيتين على األقل في موقع مرابطة الطراد الصاروخي الروسي «موسكو»
الذي يقوم بحماية قاعدة «حميميم» عند شواطئ الالذقية.
وأع��ل��ن��ت هيئة األرك����ان ال��ت��رك��ي��ة أن ال��غ��واص��ت��ي��ن «دول���ون���اي»
و»بوراكرييس» تجريان حاليا ً دوري��ات في الجزء الشرقي من البحر
المتوسط ،أي بالقرب من الشواطئ السورية.
وتم إرسال الطراد «موسكو» الذي يملك تسليحا ً قويا ً وحديثا ً إلى قرب
الشاطئ السوري بعد إسقاط مقاتلة «إف »16 -تركية القاذفة الروسية
«سو »-24فوق سورية ،حيث صرحت هيئة األرك��ان العامة للقوات
المسلحة الروسية بأن الطراد المزود بمنظومة «فورت» للدفاع الجوي
المماثلة لمنظومة «إس »-300تمركز في  25تشرين الثاني الحالي في
منطقة محاذية لساحل ريف الالذقية ،وباشر المناوبة القتالية في تأمين
الدفاع الجوي لقاعدة «حميميم» الجوية الروسية.
ميدانياً ،أعلن الكرد أمس النفير العام لصد هجوم تنظيمي «جبهة
النصرة» و»أحرار الشام» اإلرهابيين على القرى بريف حلب الشمالي،
بالتزامن مع استمرار االشتباكات في محيط قرية شوارغة في ريف حلب
الشمالي بين ما يعرف بـ «قوات سورية الديمقراطية» ،من جهة و«جبهة
النصرة» و«حركة أحرار الشام» من جهة أخرى.
وفي السياق ،تمكن الجيش السوري من تحرير قرية العاكولة بريف
حلب الشرقي بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي «داعش» ،وأكدت مصادر
عسكرية تدمير ثالث وعشرين آلية للمسلحين ومقتل من فيهم ج ّراء
استهداف الجيش السوريّ لها بالصواريخ الموجهة في محيط تل دادين

في ريف حلب الجنوبي.
من جهتها ،أكدت القيادة العامة للجيش السوري رصد قوات حرس
الحدود في الجيش تحشد مجموعات إرهابية ورتلي عربات محملة
باإلرهابيين في منطقتي «دستورولو« و«اردو« الحدوديتين مع تركيا
بالتزامن مع قطع األتراك الكهرباء عن المنطقتين.
وقال المتحدث باسم الجيش السوري «بين الساعة الثالثة والخامسة
من صباح  2015/11/29قطع التيار الكهربائي عن منطقة «اردو«
الحدودية وتم رصد رتلين من العربات المحملة بالعناصر اإلرهابية
وهي تعبر الحدود وعند استهدافها من قبل ق��وات حرس الحدود في
الجيش العربي السوري أجبر أحد األرتال على العودة باتجاه االراضي
التركية ودخل الرتل الثاني الى األراضي السورية».
الى ذل��ك ،يعقد ممثلون عن الحكومة السورية وفصائل مسلحة
اجتماعا ً (اليوم) الثالثاء لبحث تسوية تتضمن خ��روج المسلحين
من آخر نقاط سيطرتهم في مدينة حمص ،برعاية األمم المتحدة دون
وساطة اقليمية.
وأعلن محافظ حمص ،طالل البرازي أن االجتماع سيعقد في مكتبه
بحضور وفد من حي الوعر وممثلين عن األمم المتحدة من أجل تثبيت
االتفاقات السابقة المتعلقة بتسوية نهائية في حي الوعر.
ويتضمن االتفاق ال��ذي يأتي بعد عامين ونصف على تنفيذ اتفاق
األحياء القديمة من حمص ،خروج المسلحين ومعظمهم من «داعش»
و«جبهة النصرة» على دفعات خالل  60يوما ً مدة تنفيذ االتفاق ،على
أن يتم إخراج أول دفعة من المسلحين الرافضين لالتفاق إلى ادلب أو
شمال حماه.
كما يتضمن االتفاق وقف إطالق النار وإطالق سراح المعتقلين ودخول
المساعدات الغذائية والطِ بية ،وإج�لاء السالح والمسلحين وع��ودة
مؤسسات الدولة إلى الحي في أقرب وقت ممكن.

العدوان ال�سعودي يوا�صل جرائمه والقوات الم�شتركة تر ُّد

البحرين:
تظاهرات تنديداً
ب�أحكام الإعدام
وف�ساد الق�ضاء

هل تمهد انت�صارات «�أن�صار اهلل» الطريق التفاق ال�سالم في اليمن؟
يتصدر الحديث عن السالم المشهد
اليمني مع اقتراب موعد المحادثات
ال��ت��ي ترعاها األم���م المتحدة بين
حكومة ه��ادي المستقيلة وأنصار
الله .لكن ال توجد حتى اآلن معلومات
واضحة عن أسباب هذا التفاؤل الذي
يترافق مع استمرار حشد المزيد من
القوات إلى محافظة تعز ،خاصة بعد
التقدم الذي أح��رزه القوات اليمنية
المشتركة ضد مرتزقة السعودية
من جهة .وتراجع حلف ه��ادي من
آل سعود لحساب نائب هادي خالد
محفوظ بحاح المدعوم م��ن دول��ة
اإلمارات من جهة ثانية.
وف��ي ض��وء الحديث على توافق
المتحاربين على عقد جولة جديدة
م��ن ال��م��ح��ادث��ات ف��ي ال��ث��ال��ث عشر
من كانون األول ،فإن بان كي مون
أمين عام األمم المتحدة أعاد تأكيد
حرص المنظمة الدولية على إيقاف
الحرب في اليمن والعودة للمسار
السياسي ب��ص��ورة سليمة تضمن
حقوق أبناء الشعب في المشاركة.
وقال إن المنظمة لن تألوا جهدا ً في
سبيل الوصول إلى حل دائم وخلق
سالم بين األطراف كافة ،وإيجاد آلية
مناسبة لتنفيذ القرارات الدولية كافة
الخاصة باليمن.

وحتى تحقيق شروط الحوار من
قبل المتحاربين تستمر المواجهات
التي أسفرت أول من أمس عن مقتل
ثالثة جنود من سعوديين إثر هجوم
شنه الجيش اليمني على قطاع
الحرث في منطقة جازان السعودية
القريبة من الحدود اليمنية.
وأعلنت مصادر سيطرت القوات
اليمنية المشتركة على اثني عشر
موقعا ً عسكريا ً في منطقة جيزان
جنوب السعودية.
وأك���د م��ص��در عسكري يمني أن
القوات المشتركة خاضت معارك مع
القوات السعودية انتهت بالسيطرة
على ع��دد م��ن ال��م��واق��ع العسكرية
ومقتل وإص��اب��ة ع��ش��رات الجنود
السعوديين ،لكن الرياض اعترفت
بمقتل ثالثة من جنودها.
وف���ي ن��ج��ران س��ي��ط��رت ال��ق��وات
المشتركة على ثالثة مواقع عسكرية
بمنطقة الشرفة.
المتحدث األمني لوزارة الداخلية
السعودية من جهة أخرى ،قال إنه
تم اعتراض الهجوم وتبادل إطالق
النار معهم وإرغامهم على التراجع
م��ن حيث أت��وا وق��د نتج م��ن تبادل
إط�ل�اق ال��ن��ار ب��اس��ت��خ��دام أسلحة
رشاشة وقذائف عسكرية استهدفت

موقعي مراقبة تابعة لحرس الحدود
عن مقتل  3جنود سعوديين.
وقتل عشرات الجنود من المملكة
في اشتباكات على طول حدود البالد
الممتدة مع اليمن.
لقي ما ال يقل عن سبعة أشخاص
من أسرة واحدة مصرعهم في غارات
سعودية على محافظة إب.
واس��ت��ه��دف ال��ط��ي��ران السعودي
الطريق العام بين صنعاء وذم��ار
ف��ي م��دي��ري��ة ب�ل�اد ال�����روس .وف��ي
محافظة تعز لقيت إح��دى عشرة
ام��رأة مصرعهن وأصيبت أخريات
في قصف سعودي استهدف تجمعا ً
نسويا ً بمنطقة نقيل ف��ي مديرية
المسراخ.
كما لقيت طفلتان مصرعهما في
غ���ارة س��ع��ودي��ة على ب��ل��دة كريف
بمديرية المسراخ أيضاً.
وف���ي ال��داخ��ل اليمني اندلعت
اش��ت��ب��اك��ات ع��ل��ى إح����دى ال��ن��ق��اط
ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ت��اب��ع��ة للمسلحين
في مدينة م��أرب أسفرت عن مقتل
القيادي في مرتزقة هادي عبدالله
ناصر قماد العبيدي.
إلى ذلك ،نفى الرئيس الموريتاني
محمد ولد عبد العزيز مشاركة بالده
في ال��ع��دوان العسكري السعودي

على اليمن ،مؤكدا ً أن أي أنباء بهذا
الشأن عارية عن الصحة.
وق��ال الرئيس الموريتاني خالل
مؤتمر صحافي ع��ق��ده ف��ي مدينة
نواذيبو لمناسبة االحتفال بالذكرى
الـ  55لعيد استقالل موريتانيا حول
تدخل بالده عسكريا ً في اليمن «إن
هناك جهات عديدة تتكلم حول هذا

ش������ارك ال���ع���ش���رات م��ن
ال��م��واط��ن��ي��ن البحرينيين
ف��ي ت��ظ��اه��رات نظموها في
جميع أرج��اء البالد تنديدا ً
بفساد ال��ق��ض��اء البحريني
وأح���ك���ام اإلع����دام ال��ج��ائ��رة
ّ
بحق النشطاء السياسيّين
ومعتقلي الرأي.
وب��ح��س��ب م��وق��ع «م��ن��ام��ة
بوست» فإن المسيرات التي
دع���ا إل��ي��ه��ا ائ���ت�ل�اف ش��ب��اب
ث����ورة  14ف��ب��راي��ر ،حملت
ش��ع��ار «ك�ل�ا ك�لا ل�لإع��دام»،
حيث رفع المتظاهرون صور
أبنائهم ،والسجناء ،معلنين
التضامن معهم ومع عوائلهم
ض ّد األحكام التعسفية التي
ي��ص��دره��ا ن��ظ��ام ال��م��ن��ام��ة،
مطالبين بوقف تنفيذ أحكام
اإلع���دام ،مح ّملين السلطات
البحرينيّة المسؤولية في
حال تنفيذ هذه األحكام.
ك����م����ا ش����ه����دت ب����ل����دات
«ال��ب�لاد ال��ق��دي��م ،أبوصبيع،
ال����ش����اخ����ورة» ،ت��ظ��اه��رات
مماثلة طالبت بإطالق سراح
معتقلي الرأي ،وعلى رأسهم
األمين العام لجمعيّة الوفاق
البحرينية المعارضة الشيخ
علي سلمان ،مؤ ّكدين مطالب
الشعب البحريني المشروعة
ب��ال��ح��ر ّي��ة وال��دي��م��ق��راط � ّي��ة
وت��ق��ري��ر ال��م��ص��ي��ر ،راف��ع��ي��ن
ش��ع��ار «ل���ن ن��ت��راج��ع ...لن
ن��ت��ن��ازل ع��ن ح��ق��وق شعبنا
مهما طال بنا السجن».
وتشهد البحرين تظاهرات
وم���س���ي���رات ش���ب���ه ي��وم��ي��ة
احتجاجا ً على استمرار اعتقال
رم��وز المعارضة ومعتقلي
الرأي تطالب سلطات المنامة
ب��اإلف��راج عنهم وال��ك��ف عن
اإلج����راءات التعسفية التي
تمارس بحقهم.

الموضوع وأن وزارة الدفاع الوطني
والحكومة ال علم لهما بمثل هذا
التدخل».
وأكد الرئيس ولد عبدالعزيز وفقا ً
للوكالة الموريتانية «أن ما أشيع في
هذا الشأن عار عن الصحة ولم يسبق
أن تم نقاشه على المستوى الثنائي
أو المتعدد األطراف».

يعدان لهجمات جديدة
اعتقال �أخوين كانا
ّ

تون�س :الك�شف عن مخب�أ للأ�سلحة
قالت وزارة الداخلية في تونس أمس إنها عثرت على مخبأ
لألسلحة يتضمن قذائف وأسلحة كالشينكوف وحزاما ً ناسفا ً
جنوب البالد واعتقلت اثنين تشتبه في أنهما كانا يعدان
لهجمات جديدة في تونس.
يأتي العثور على األسلحة بعد أسبوع من هجوم انتحاري
على حافلة للحرس الرئاسي في العاصمة تونس قتل خالله
 12من حرس الرئيس .وتبنى تنظيم الدولة الهجوم الذي يع ّد
ثالث هجوم كبير هذا العام بعد هجومين استهدفا سياحا ً في
باردو وسوسة.

وق��ال بيان ل��ل��وزراة نقلته وكالة «األن��ب��اء» الرسمية في
تونس إنه تم العثور على مخبأ لألسلحة والذخيرة بوالية
مدنين في عملية استباقية .وأضافت أنه تمت مصادرة حزام
ناسف وسالحي كالشينكوف و 5قذائف يدوية وعبوتين
ناسفتين لتفخيخ السيارات وعبوة ناسفة إضافة الى صواعق
وخراطيش .وخالل المداهمة قالت الوزارة إن قواتها «اعتقلت
عنصرين إرهابيين بينت التحريات األولية أنهما كانا يعتزمان
تمس من أمن
استغالل األسلحة والذخيرة في عمليات تخريب
ّ
وسالمة البالد» من دون أن يعطي أي أهداف للهجمات التي كان

يجرى اإلعداد لها.
وقال مصدر أمني إن قوات األمن تمكنت من اعتقال اثنين
تقول وزارة الداخلية إنهما على عالقة بالهجوم على حافلة
الحرس الرئاسي األسبوع الماضي .وأضاف أنه جرى اعتقال
حسن وحسين بوشيبة بينما ال ي��زال متهم ثالث ضالع في
الهجوم نفسه فاراً.
ونشرت وزارة الداخلية الجمعة الماضي ص��ورا ً لثالثة
أشخاص بينهم اإلخ��وان بوشيبة وقالت إنهم شاركوا في
الهجوم الذي هز العاصمة تونس.

فاديا مطر

ا�ستدارات على م�سرح ( ...تتمة �ص)9
في بريطانيا ينزل مستوى الحديث عند رئيس حكومتها ديفيد كاميرون
عن مصير الرئيس األسد ،في مقابل صعود نبرة التهديد من موجة داعش
ووج��وب ال��زجّ بقوات خاصة بريطانية ضمن خطة لمكافحة اإلره��اب...
سياسة إنكليزية تسارع دوما ً لاللتحاق بركب التغيرات تذكرنا بمسارعة
بريطانيا على الفور لفتح سفارتها في طهران بعد االتفاق النووي اإليراني
مع الغرب.
إيران تتلقف هذا التحول الغربي الخجول بانفتاح قل أن نراه تجاه الغرب
في نبرة مرشد ثورتها اإلمام السيد علي الخامنئي والذي بين أمس أن األحداث
اإلرهابية في فرنسا توفر فرصة للمخاطبة وأرضية للحوار.
واعتبر السيد الخامنئي أن «الجميع يتأثر باألحداث األليمة سواء حصلت
في فرنسا أو فلسطين أو العراق أو لبنان أو سورية» ،مضيفاً« :ال شك في أن
مليارا ً ونصف المليار من المسلمین هم براء ومبغضون لمرتكبي هذه الفجائع
ومسببيها».
استدارات غربية بطيئة وتلقف إيراني واضح مع تقدم روسي سوري
عسكري على األرض لتبقى تركيا وحيدة في معالجة مشاكلها مع روسيا
من جهة ،ومع االتحاد األوروبي الذي يبدو أنه لن يصبر طويالً على سياسة
االستغالل التي تتبعها أنقرة.
ولم ال تكون أنقرة مدفوعة من الغرب بجنون عظمة أردوغانها للوقوع في
شباك بوتين وقطع الطريق على أي تحالف اقتصادي قد تسعى إليه تركيا،
في حال ت ّمت محاصرتها أوروبيا ً عندما تحاك خيوط التسويات األخيرة؟

محمد محفوض

الأهرام :تحالف( ...تتمة �ص)9
الفتا ً إلى أن االعتذار التركي لن يغير من األمر شيء ،كون موسكو استغلت
الحادث من أجل تحييد أنقرة عن المنطقة وإخراجها من اللعبة السياسية.
أما الباحث والكاتب في صحيفة «األه��رام» د .سامي عمارة فقد رأى أن
«أردوغ��ان كان يطمح في زيادة حجم التبادل التجاري مع روسيا من قرابة
األربعين حتى مئة مليار دوالر» ،بينما هو يقف اليوم على مشارف كارثة
اقتصادية يمكن أن تحل باقتصاد بالده على حد تعبير عمارة ،وذلك بعد إعالن
الحكومة الروسية عن قائمة العقوبات التي قد تطال مشروع بناء المحطة
النووية في تركيا بما يعادل عشرين مليار دوالر ،فضالً عن وقف خط الغاز
«التيار الجنوبي» ،وعشرات المشاريع االقتصادية الكبرى ،وإغ�لاق سوق
االستثمارات المشتركة وحركة البناء والعقارات في روسيا والتي يعمل بها
عشرات األلوف من األتراك ،فضالً عن توقف حركة السياحة بكل ما كانت تدره
من مليارات الدوالرات.
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