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م�صمم على �إقامة «منطقة �آمنة» في ال�شمال
الخطر الإرهابي يتزايد ...و�أردوغان
ِّ

مو�سكو :عقد لقاء وزاري حول �سورية في نيويورك «�سابق لأوانه» حالي ًا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو
تعتبر عقد اجتماع وزاري ح��ول سورية في
نيويورك في  18كانون األول «سابقا ً ألوانه»
في الظروف الحالية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية
م��اري��ا زاخ��اروف��ا أم��س ،إن روس��ي��ا تدعو إلى
مواصلة عمل «مجموعة دعم سورية» بشكل
فعال من أجل إطالق عملية سياسية سورية-
سورية بصورة حقيقية وفقا ً لبيان المجموعة
الصادر في فيينا في  14تشرين الثاني.
وأضافت زاخاروفا« :ال نحتاج إلى عقد لقاء
من أج��ل اللقاء ذات��ه ،بل نحتاج إل��ى اجتماع
سيتمكن المشاركون فيه بعد ذلك من التوجه
إل��ى مجلس األم���ن ال��دول��ي ب��م��ب��ادرة التخاذ
قرارات تهدف إلى تحريك التسوية السياسية
في سورية على أساس مبادئ الوفاق الوطني
السوري وفقا ً لبيان جنيف ،نصا ً وروحاً».
وأك���دت الدبلوماسية الروسية أن موقف
موسكو من تسوية األزم��ة السورية لم يتغير
ول��ن يتغير ،قائلة إن م��واق��ف روس��ي��ا حول
سورية «تحمل طابعا ً مبدئياً ،ونحن لم نغيرها
وال ننوي تغييرها ،بل ننوي التمسك بها بحزم،
بما في ذلك في إطار مجموعة دعم سورية التي
تشكلت في فيينا والتي نعتبرها إطارا ً مناسبا ً
وواعداً».
وأعربت الخارجية الروسية في بيان أمس
عن قلقها الشديد بشأن توجيه التحالف بقيادة
الواليات المتحدة ضربة جوية في  6كانون
األول إلى مواقع للقوات السورية في دير الزور،

وكذلك بشأن عواقب الغارة على أهداف خاطئة
قرب بلدة الخان في محافظة الحسكة.
وجاء في البيان أن «هذه الحوادث تدل عموما
على تفاقم الوضع في جبهة ال��ص��راع ضد ما
يسمى «الدولة اإلسالمية» في سورية والعراق».
وف��ي السياق ،بحث نائب وزي��ر الخارجية
الروسي ميخائيل بوغدانوف ،أمس ،األوضاع
في سورية واليمن ولبنان ،في اتصال هاتفي مع
مساعد وزير الخارجية اإليراني حسين أمير عبد
اللهيان.
وقال بيان نشر على الموقع الرسمي لوزارة
الخارجية الروسية «في إطار المحادثة جرى
ن��ق��اش م��وض��وع��ي ل��ن��ش��اط «م��ج��م��وع��ة دع��م
س��وري��ة» ،مع التشديد على ال��وف��اء بقرارات
اللقاء الوزاري للمجموعة في فيينا بتاريخ 14
تشرين الثاني الماضي».
جاء ذلك في وقت قال الرئيس التركي رجب
طيب أردوغ��ان أمس إن أنقرة تصر على إقامة
«مناطق آمنة» في شمال سورية.
وتابع أردوغان خالل لقاء عقده مع مجموعة
مسؤولين بأنقرة في تصريحات بثها التلفزيون،
إن الجانب التركي يصر أيضا ً على التطبيق
السريع لالقتراحات المتعلقة بتدريب وتسليح
«المعارضين المعتدلين» السوريين.
واعتبر أردوغان أن المجتمع الدولي يتحمل
المسؤولية األخالقية عن إيجاد حل عقالني
وطويل األمد للقضية السورية مع أخذ تاريخ
المنطقة ووقائعها بعين االعتبار ،وقال« :وفي
هذا السياق إننا نصر على تطبيق مقترحاتنا

الخاصة بإقامة مناطق آمنة بعد تحريرها
من العناصر اإلرهابية ،والخاصة ببرنامج
تدريب وتجهيز المعارضة المعتدلة» .وتابع:
«إنه الطريق الوحيد لمحاربة تنظيم «داعش»
وتحقيق نتائج في مكافحة النظام السوري».
وأضاف أردوغان« :استخدام تنظيم إرهابي
ضد تنظيم إرهابي آخر لن يأتي بشيء باستثناء
قضايا أخرى .ويكمن الحل في أن يخلق الشعب
السوري نفسه جوا ً من األمن وأن يبني مستقبله
بنفسه .إننا نواصل بذل جهودنا في سياق ذلك
وندعو الجميع إلى دعمنا في هذه الجهود».
ونشرت مجموعة «ص��وف��ان» االستشارية
األميركية المختصة بشؤون االستخبارات أمس
تقريرا ً جديدا ً حول أبعاد الخطر اإلرهابي الذي
يمثله التنظيم اإلرهابي في العراق وسورية.
وذك��رت المجموعة بأنها نشرت تقريرها
السابق حول المرتزقة األجانب في سورية منذ
 18شهراً ،إذ قيمت فيه عدد هؤالء المرتزقة بـ12
ألف شخص من  83دولة ،أما اآلن ،فازداد هذا
العدد ،حسب التقييمات ،إلى ما بين  27و31
ألف مقاتل ،يحملون جنسيات  86دولة.
واعتبرت المجموعة أن البيانات األخيرة
تؤكد أن الجهود الدولية لمواجهة هذه الظاهرة
ليست كافية ،وأن تدفق المتطرفين سيستمر
طالما ما زال التنظيم اإلره��اب��ي يسيطر على
«خالفته» المعلنة في الشرق األوسط.
ويشير التقرير الجديد إلى أنه على الرغم
من تزايد تدفقات المتطرفين من جميع مناطق
العالم تقريباً ،هناك «نقاط ساخنة» تصدر

إرهابيين إلى الرقة بأعداد كبيرة ال تتفق مع
حجمها ،مثل درنة الليبية و بنقردان وبنزرت
في تونس ،ووادي بانكيسي في جورجيا .كما
هناك نقاط جديدة انضمت مؤخرا ً إلى قائمة
المناطق المصدرة لإلرهاب ،مثل حي مولنبيك
في بروكسيل عاصمة بلجيكا وحي ليسليبي
في فريدريكستاد النرويجية.
وما زالت غالبية العناصر األجنبية اإلرهابية
في سورية منحدرة من دول الشرق األوسط
وشمال أفريقيا ،إذ قيمت المجموعة عدد هؤالء
المتطرفين بـ 16ألف شخص.
كما جاء في التقرير أن عدد المرتزقة األجانب
من أوروبا الغربية ازداد إلى أكثر من الضعفين
منذ حزيران عام  ،2014باإلضافة إلى تنام
ح��اد في أع��داد المتطرفين من روسيا وآسيا
الوسطى.
وبحسب تقييمات خبراء مجموعة «صوفان»،
هناك نحو  5آالف متطرف من أوروبا الغربية في
صفوف التنظيمات اإلرهابية في سورية (علما ً
بأن  30-20في المئة من المتطرفين األوروبين
قد عادوا إلى ديارهم) باإلضافة إلى نحو 4700
شخص من روسيا والجمهوريات السوفياتية
السابقة األخرى.
ووضعت المجموعة تونس مجددا ً في مقدمة
الدول المصدرة لإلرهاب ،باعتبار أن هناك نحو
 6آالف متطرف تونسي في صفوف التنظيمات
اإلرهابية في سورية .وفي المكان الثاني جاءت
السعودية بـ 2500متطرف.
(التتمة ص)14

الجي�ش يط ّهر �شمال مدينة الرمادي من «داع�ش»

تمول الم�شروع اال�ستيطاني
«ه�آرت�س»� :أميركا ِّ

بغداد :ال�سيادة خط �أحمر ...ومو�سكو مع ال�سيادة العراقية

ا�ست�شهاد فل�سطيني بر�صا�ص االحتالل في بيت لحم

خول مجلس الوزراء العراقي ،أمس ،رئيس الحكومة حيدر العبادي اتخاذ
اإلجراءات المناسبة إزاء «التجاوز التركي» على الحدود العراقية ،مؤكدا ً أن
السيادة الوطنية وحدود البالد الجغرافية «خط أحمر ال يسمح بالنيل منها»،
فيما طالب الحكومة التركية بسحب قواتها وإعالن احترامها للسيادة العراقية.
وقال مكتب العبادي في بيان نقلته «السومرية نيوز» إن «مجلس الوزراء
ناقش في جلسته التي عقدت اليوم موضوع دخول القوات التركية في األراضي
العراقية» ،الفتا ً إلى أن «المجلس خول رئيس الوزراء اتخاذ الخطوات واإلجراءات
التي يراها مناسبة بشأن تجاوز القوات التركية على الحدود العراقية وخرقها
للسيادة الوطنية مع دعمه الكامل للقرارات التي اتخذها مجلس األمن الوطني
بشأن الموضوع ومتابعة تنفيذها».
وأضاف أن «المجلس أكد أن السيادة الوطنية وحدود البالد الجغرافية خط
أحمر ال يسمح بالنيل منها وتجاوزها على اإلطالق ،ال سيما أن الحكومة العراقية
لم توقع اتفاقا ً،أو تسمح للجارة تركيا بتجاوز حدود بلدنا تحت أية ذريعة».
وأشار مكتب العبادي إلى أن «مجلس الوزراء أجمع على أن دخول قطعات
من القوات التركية أمر مرفوض ومستنكر ،وأن الحكومة العراقية تجدّد
موقفها بمطالبة الحكومة التركية بسحب قواتها ،وإع�لان احترامها الكامل
للسيادة العراقية» ،الفتا ً إلى أنه «في الوقت الذي تحرص الحكومة على إدامة
عالقة حسن الجوار ،تؤكد حقها في اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بحفظ السيادة
الوطنية».
(التتمة ص)14

استشهد فلسطيني ف��ي ال��ـ 19
من العمر فجر أمس برصاص قوات
االحتالل الصهيوني ،خالل مداهمة
قامت بها في مخيم الدهيشة لالجئين
ف��ي ب��ي��ت ل��ح��م ب��ال��ض��ف��ة الغربية
المحتلة.
وبحسب المصادر ،قالت أجهزة
إس��ع��اف فلسطينية إن ال��م��واط��ن
الفلسطيني مالك شاهين استشهد إثر
إصابته برصاص جنود إسرائيليين،
وذك��رت وكالة األنباء الفلسطينية
الرسمية «وفا» أن صدامات اندلعت
في مخيم عايدة في بيت لحم أيضا ً
إثر استشهاد مالك.
وك��ان ال��ش��اب فلسطيني ايهاب
فتحي زكريا ،تمكن من تنفيذ عملية
طعن بطولية استهدفت ضابطا ً
صهيونيا ً أول من أمس عند حاجز
أب��و الريش بالقرب من مستوطنة
كريات أربع قرب الحرم اإلبراهيمي

في محافظة الخليل بالضفة الغربية
المحتلة.
وقالت شرطة االحتالل الصهيوني
إن الضابط أصيب بجروح بالغة،

ال�سب�سي يبحث
الأزمة الليبية
مع وفدَ ْي الحوار

م�صر تطعن بحكم تعوي�ضات
للكيان ال�صهيوني

بحث الرئيس التونسي الباجي
السبسي م��ع وف��د ْي��ن يُم ّثالن
قايد ّ
المؤتمر الوطني العام ومجلس ال ّن ّواب
في ليبيا آف��اق حل األزم���ة الليبية.
وقالت مؤسسة الرئاسة التونسية إن
اللقاء «يندرج في إطار تواصل رئيس
الجمهوريّة مع األطراف المتنازعة في
ليبيا من أجل المساعدة في تقريب
�وص��ل إل��ى ح ّل
وج��ه��ات ال ّنظر وال � ّت� ّ
سياسي يحفظ وحدة ليبيا وسالمتها
ال ّترابيّة».
رحب
وأضافت الرئاسة أنه «إذ ُت ّ
تونس بك ّل خطو ٍة ُتساعد في إنهاء
حالة االنقسام في ليبيا وتمكين هذا
البلد ّ
الشقيق من استرجاع وحدته
وس��ي��ادت��ه وض��م��ان أس��ب��اب األم��ن
واالستقرار على أراضيه ،فإ ّنها تؤ ّكد
السياسي
أه ّميّة االلتزام باال ّتفاق ّ
وصل اليه برعاية األمم
الذي ت ّم ال ّت ّ
الم ّتحدة ،وتدعو األط��راف اللّيبيّة
كافة إلى ال ّتواصل مع مبعوث األمين
العام لألمم الم ّتحدة إلى ليبيا من
أجل اإلسراع في تنفيذ بنود اال ّتفاق
وتشكيل حكومة وفاق وطني» .وقال
رئيس الحكومة التونسية الحبيب
الصيد إن��ه ال ب��د م��ن التعجيل في
تشكيل حكومة الوفاق الوطني بليبيا
وتعزيز المساعي الرامية إلى إيجاد
تسوية سياسية لألزمة.
وأك��د في الكلمة التي ألقاها أول
من أم��س ،في افتتاح أشغال ال��دورة
الثامنة للجنة العليا المشتركة
التونسية األردنية بعمان ،أنه إزاء
صعوبة األوضاع الحالية في ليبيا ال
بد من مزيد تفعيل آلية الجوار الليبي
ودعم الجهود األممية.

أعلنت الحكومة المصرية أنها ستتقدم بطعن ضد الحكم الصادر بتغريم
القاهرة بأكثر من  1.5مليار دوالر تعويضات لشركة الكهرباء الصهيونية بعد
وقف صادرات الغاز عبر شمال سيناء.
وكانت هيئة البترول المصرية وشركة «إيغاس» قالت ،إنهما ستطعنان في
حكم دولي صدر بتغريمهما  1.76مليار دوالر لمصلحة الشركة الصهيونية.
وقالت الشركة الصهيونية إنها تعرضت ألضرار فادحة جراء وقف إمدادات
الغاز واضطرت إلى شراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توريد الكهرباء ما زاد
التكاليف ،علما بأن عملية تزويد الكيان الصهيوني بالغاز توقفت إثر تعرض
خط األنابيب لهجمات على مدى أشهر من مسلحين في شبه جزيرة سيناء
المصرية.
إلى ذلك ،قررت هيئة البترول وشركة «إيغاس» تجميد المفاوضات الجارية
مع الكيان الصهيوني الستيراد الغاز منها ،حيث جاء في بيان صادر أنهما تلقتا
تعليمات من الحكومة المصرية بتجميد المفاوضات بين الشركات الستيراد
الغاز من الحقول الصهيونية ،أو منح الموافقات االستيرادية ،وذلك لحين
استبيان الموقف القانوني بشأن حكم محكمة التحكيم الصادر ونتائج الطعن
عليه.
وكانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى الكيان الصهيوني بموجب اتفاق مدته
 20سنة لكن االتفاق انهار في  2012بعد تعرض خط األنابيب لهجمات على
مدى أشهر من مسلحين مجهولين في شبه جزيرة سيناء المصرية.

ّ
تق�ض م�ضاجع
العمليات الفل�سطينية
الكيان ال�صهيوني �أمني ًا واقت�صادياً

القوات الم�شتركة ت�سيطر على �أول خط دفاع �سعودي

ً
مهزوما
العدوان لن يخرج من م�ستنقع اليمن �إال

بشرى الفروي
اتسعت دائرة القلق واإلرباك «اإلسرائيلي» بعد بزوغ فجر االنتفاضة
الثالثة ،فاألراضي الفلسطينية تشهد منذ أول أكتوبر /تشرين األول
الماضي ،مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات «إسرائيلية» ،اندلعت
بسبب إصرار مستوطنين يهود متشدّدين على مواصلة اقتحام ساحات
المسجد األقصى ،تحت حراسة قوات الجيش والشرطة «اإلسرائيلية».
مما دفع فلسطينيين إلى تنفيذ عمليات فردية ،ضد «اإلسرائيليين» ،في
الضفة الغربية والقدس المحتلتين ،وذلك بعيدا ً عن اإلطار التنظيمي
والفصائلي ،وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة األمن «اإلسرائيلي».
فاستمرار العمليات التي ينفذها الشباب الفلسطيني أرهقت كاهل
االحتالل «اإلسرائيلي» ُ
مش ِّكلة لقيادته السياسية والعسكرية حالة من
اإلحباط واإلرباك لعدم مقدرتها وفشلها وقف عمليات «الطعن والدهس»
التي جعلت المستوطنين والجنود يعيشون حالة رعب يومي .هذه
األح��داث دفعت عشرات اليهود بالتظاهر في الخليل احتجاجا ً على
الوضع األمني المتدهور في المدينة.
العمليات الفردية كشفت هشاشة األمن «اإلسرائيلي» وعجزه أمام
هذا النوع من الهجمات ،وهذا باعتراف رئيس ال��وزراء «اإلسرائيلي»
«بنيامين نتنياهو» بفشل حكومته في وقف العمليات التي ينفذها
الشبان الفلسطينيون ،في أماكن تواجد قوات الجيش «اإلسرائيلي»
والمستوطنين.
فالعمليات الفردية غير مرتبطة بتشكيالت تنظيمية واضحة ،وال
تتلقى أوامرها من أحد ،فهم يخرجون بدافع وطني مباشر من دون
ت��ردّد ،فمن الصعوبة أن تتمكن «إسرائيل» وأجهزتها االستخبارية
من مواجهتها ،وبالتالي ال تستطيع اجتثاث هذه الظاهرة ألن هذه
الحركات غير منظمة .فهذا الواقع مربك لـ«إسرائيل» وتتسبب لها بعمى
استخباري لمواجهة ذلك.
وزي��ر جيش االح��ت�لال «اإلسرائيلي»« ،موشيه يعلون» اعترف
بصعوبة منع تنفيذ العمليات الفردية ،قائالً« :أعترف أنه من الصعب
إيقاف شخص ال يتبع لتنظيم فلسطيني وق ّرر وحده تنفيذ عملية»،
تدل على تراجع المقاومة ،متوقعا ً تصعيدا ً
وأضاف« :ال توجد مؤشرات ُ
كبيرا ً خالل الفترة المقبلة».
(التتمة ص)14

في وقت تسود حالة من الترقب
في المشهد اليمني على المستويين
األم��ن��ي وال��س��ي��اس��ي ،وس���ط آم��ال
عريضة بتفعيل وق��ف إط�لاق النار
ال����ذي اق��ت��رح��ه ال��م��ب��ع��وث األم��م��ي
إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي أكد
موافقة األطراف اليمنية المتصارعة
على عقد م��ف��اوض��ات ف��ي سويسرا
في  15من الشهر الحالي .في هذا
الوقت تستمر المواجهات بين القوات
اليمنية المشتركة من جهة ومرتزقة
العدوان السعودي من جهة ثانية.
وفي هذا الصدد ،قال مساعد الناطق
باسم الجيش اليمني عزيز راش��د

إنّ قوات الجيش واللجان الشعبية
باتت تسيطر على الخط الدفاعي
األول للسعودية على ال��ح��دود مع
اليمن.
وأض��اف في تصريح أن مناطق
ش���رق ال��س��ع��ودي��ة وال���ى الجنوب
أص��ب��ح��ت ت��ح��ت س��ي��ط��رة ال��ن��ي��ران
اليمنية.
أبلغ الرئيس اليمني المستقيل عبد
ربه منصور هادي األمم المتحدة أنه
طلب من ق��وى ال��ع��دوان السعودي
وقف إط�لاق النار بالتزامن مع بدء
محادثات السالم في جنيف.
وأوض���ح ه���ادي أن��ه أب��ل��غ قيادة

التحالف نيته البدء بوقف إطالق
النار لمدة سبعة أيام منتصف الشهر
الحالي ،وق��ال إنّ وقف إط�لاق النار
سيتجدد تلقائيا ً في حال التزم به
الجانب اآلخر ،مشيرا ً الى تصريحات
المبعوث الدولي حول التزام جماعة
ه��ادي وحركة أنصار الله بعملية
السالم.
وكان ولد الشيخ قد أعلن أنّ وقف
إطالق النار قبل انطالق المحادثات
شبه أكيد ،معتبرا ً التوصل لوقف
دائ����م اح��ت��م��اال ً ب��ع��ي��دا ً وم��ره��ون �ا ً
بالمفاوضات.
(التتمة ص)14

مضيفة أن ق���وات االح��ت�لال ردت
ب��إط�لاق ال��رص��اص على المهاجم
والذي استشهد على الفور.
(التتمة ص)14

