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وا�شنطن ُتنهي حلم �أردوغان بمنطقة عازلة في �سورية واجتماع ثالثي في جنيف الجمعة

خروج �أول دفعة من الم�سلحين تنفيذ ًا التفاق حي «الوعر» في حم�ص
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه من المتوقع
عقد أول جلسة من المشاورات الروسية األممية
األميركية الثالثية بعد تعليقها منذ بداية األزمة
األوكرانية ،بجنيف في  11كانون األول.
وق���ال م��ص��در ف��ي الخارجية ال��روس��ي��ة أم��س:
«المشاورات حول سورية في إطار «روسيا – األمم
المتحدة – الواليات المتحدة» مع المبعوث األممي
الخاص ستيفان دي ميستورا مدرجة على جدول
األعمال في جنيف الجمعة».
وق��ال غينادي غاتيلوف نائب وزي��ر الخارجية
الروسي« :سنطرح رؤيتنا للموقف (في سورية) مع
تأكيد الحاجة لتكثيف القتال ضد اإلرهاب .هذا يمثل
لنا أولوية .ندعو إلى تعزيز الجهود المشتركة في
هذا المجال».
من ناحية أخ��رى ،قال دي ميستورا أمس إن
المحادثات في جنيف الجمعة تأتي في إطار
العمل التحضيري .ورفض الخوض في تفاصيل
المحادثات التي اقترح عقدها ،مضيفاً« :سوف
تتعلق بكيفية تنظيم االجتماعات المقبلة في
فيينا على نحو األفضل» ،وأك��د أن االجتماع ال
يهدف إلى بحث نتائج جهود توحيد المعارضة
السورية.
ومن المتوقع أن يجري وزير الخارجية األميركي
جون كيري في روسيا األسبوع المقبل محادثات
حول تسوية األزمة السورية مع الرئيس الروسي
فالديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي الفروف.
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري
بيسكوف أنه ال يستبعد أن يستقبل الرئيس بوتين
وزي��ر الخارجية األميركي ،في حين نقلت وكالة
«أسوشيتد بريس» عن كيري قوله إن��ه يخطط

لزيارة موسكو «بعد أسبوع» إلجراء محادثات مع
الرئيس الروسي ووزير الخارجية سيرغي الفروف.
وأض���اف ك��ي��ري أن��ه ي��أم��ل ف��ي زي���ارة روسيا
األس��ب��وع المقبل إلج��راء محادثات ح��ول تسوية
األزمتين السورية واألوكرانية ،وأعرب عن قناعته
ب��أن موسكو تسعى إل��ى إنجاح عملية التسوية
السياسية في سورية.
وبحث وزيرا الخارجية الروسي واألميركي أمس
في اتصال هاتفي تطورات األوض��اع في سورية،
وأكد الفروف لكيري ضرورة تنفيذ القرارات بشأن
وفد المعارضة السورية ووضع قائمة بالمنظمات
اإلرهابية.
وذكرت الخارجية الروسية في بيان صدر تعليقا ً
على االتصال أن المحادثة التي أجريت بمبادرة من
الجانب األميركي ركزت على الملف السوري ،بما في
ذلك إمكانية عقد جلسة جديدة للمجموعة الدولية
لدعم سورية.
وكان وزير الخارجية الروسي قد أكد في وقت
سابق أمس أن أولئك الذين يصرون على الربط بين
رحيل الرئيس األس��د وتشكيل تحالف دول��ي ضد
اإلرهاب ،يساهمون بصورة غير مباشرة في الحفاظ
على الظروف المواتية لتمدد «داعش».
وقال في مقابلة مع وسائل إعالم إيطالية «إذا
استمر طرح قضية األسد بطريقة مصطنعة كعقبة
على طريق تشكيل تحالف شامل لمكافحة اإلرهاب،
فال مفر من اعتبار تصرف أولئك الذين يصرون على
ذلك ،كمساهمة غير مباشرة في االحتفاظ بالظروف
المواتية لتمدد «داعش».
وأكد الفروف أن موقف الغرب من مسألة مصير
الرئيس السوري تعرض لبعض التعديالت ،إذ لم

من �سورية �إلى العراق
نار ْين
تركيا �أردوغان بين َ

يعد شركاء روسيا يطالبون باختفاء األسد فوراً ،من
دون أن يستبعدوا مشاركته في العملية السياسية
االنتقالية ،لكنهم ما زالوا يصرون على تحديد موعد
ما لرحيله.
وتابع الوزير تعليقا ً على هذا الموقف« :لقد رد
الرئيس الروسي أكثر من مرة على هذه الفكرة ،ونحن
نعتبر مثل هذه المقاربة مصطنعة ومتعارضة مع
القانون الدولي والمبادئ الديمقراطية».
واعتبر أن المزاعم األميركية حول رفض الغالبية
السنية في سورية لألسد باعتباره ممثل أقلية ،تعد
محاولة غير نزيهة الستغالل الورقة الطائفية في
األزمة السورية.
كما أكد الوزير الروسي أن هناك إمكانية لحل
قضية تنظيم «داعش» اإلرهابي بسرعة ،في حال
توحيد ق��درات سالحي الجو الروسي واألميركي
والشروع في إقامة تنسيق وثيق مع القوات البرية
التي تواجه «داعش» على األرض.
وأوض��ح« :يجب على القوات البرية أن تنضم
قبل كل ش��يء ،إلى التحالف المناهض لإلرهاب،
وأن تعمل بدعم القوات الجوية .إن القدرات الجوية
المتوفرة تعد كافية ،إذا قمنا بتوحيد قدرات التحالف
بقيادة أميركا وقدرات سالح الجو الروسي».
وأعاد الوزير إلى األذهان أن األميركيين أنفسهم
ي��ق��رون ب��ض��رورة انضمام الجيش ال��س��وري إلى
العملية البرية المشتركة ضد «داعش» .وأردف قائالً
«إنهم يقولون لما :نعم ،إننا مستعدون للتعاون مع
الجيش السوري لكن يجب اإلطاحة باألسد وبالقادة
األساسيين في الجيش .إن هذه المقاربة ال تحمل
طابعا ً عسكريا ً مهنياً ،بل إيديولوجيا».
(التتمة ص)14

خامنئي في ر�سالته �إلى ال�شباب في البلدان الغربية:
�آمل �أن تغ ّيروا العقل ّية المل ّوثة بالتزييف والخداع

ال�شعب الفل�سطيني يعاني منذ �ستين عام ًا �أ�سو�أ �أنواع الإرهاب

ناديا شحادة
من يتابع تطورات الوضع الميداني في محاربة الجماعات اإلرهابية
يدرك حجم التقدم الذي يُحرزه الجيش السوري وحلفاؤه بالتنسيق مع
الطيران الحربي الروسي في معظم المحافظات السورية ،هذا التقدم
الذي أدّى إلى تغييرات ميدانية كبرى فرضتها التطورات األخيرة في
حلب وريف الالذقية مع تقدم الجيش السوري وحلفاؤه واستعادتهم
السيطرة على المزيد من القرى.
فالضربات التي تلقتها الجماعات اإلرهابية عبر الغارات الجوية
المساندة للهجوم البري ال��ذي يقوم به الجيش وحلفاؤه أدي��ا إلى
انهيارات في صفوف اإلرهابيين ،ومع استمرار الجيش في عملياته
في مناطق عدة وبالزخم واالتساع نفسيهما استطاع أن يشعل ريف
حلب الجنوبي في الوقت الذي تقوم فيه الطائرات الحربية الروسية
باستهداف المناطق الحدودية مع تركيا بعشرات الغارات الجوية،
حيث أشعلت قوات الجيش السوري المناطق الريفية الممتدّة نحو
الغرب والمطلة على طريق حلب دمشق الدولي ،والممتدة نحو عمق
ريف إدلب عن طريق عملية عسكرية كانت نتائجها السيطرة على أربع
قرى جديدة ،حسب ما صرح مصدر عسكري في أمس األول ( 8كانون
االول) ،مضيفا أن هذه االنتصارات من شأنها ان تقطع أوصال الفصائل
المسلحة الموجودة على هذه المحاور.
(التتمة ص)14

وزير ّ
الداخل ّية التون�سي:
الإرهاب ما زال ي�شكل خطر ًا

قال وزير الدّاخليّة ال ّتونسي ،محمد ال ّناجم الغرسلّي ،إن «عناصر تنظيم داعش
مازالوا قادرين على تهديدنا ،ويشكلون خطرا ً على البالد ،ولكن ذلك يجب أن يعطينا
ثقة ،وأن نكون في أقصى درجات االستعداد».
جاء ذلك تعقيبا ً منه على فيديو نشره تنظيم «داعش» ،أول من أمس ،على موقع
التواصل االجتماعي «تويتر» ،يُظهر  5تونسيين ينتمون للتنظيم ،يتحدثون فيه عن
العملية التي استهدفت حافلة األمن الرئاسي ،األسبوع قبل الماضي ،ويهددون بشن
هجمات جديدة في البالد .وأضاف الغرسلي ،في تصريحات إعالميّة على هامش
المؤتمر الـ 39لقادة الشرطة واألمن العرب ،الذي انطلقت أعماله أمس ،بمقر األمانة
العامة لمجلس وزراء الدّاخلية العرب بتونس« :ليست الم ّرة األولى التي يعتمد
السالح اإلعالمي ،لبث سمومه في منطقتنا وبالدنا» .وتابع:
فيها التنظيم اإلرهابي ّ
«المتمعن في هذا الفيديو سيجد العديد من عالمات الفشل ،ومن المؤشرات الدّالة
على أن هؤالء يختنقون».
وشدد وزير الداخلية التونسي على أنه «ال بد من وضع استراتيجية عربية
مشتركة لمكافحة اإلرهاب ،وأنه من غير الممكن ألية دولة بمفردها أن تنجح في
ذلك ،كما ال بد من التعاون وال ّتنسيق والتبادل اآلني للمعلومات ،وكذلك إعداد مقاربة
عربية متكاملة و شاملة ،تتدخل فيها عوامل عديدة كالثقافة والخطاب الدّيني
والشباب» .وأشار إلى أن هذا المؤتمر الذي ينعقد على مدار يومين« ،يأتي في وقت
تعيش فيه كل المنطقة تحديات عديدة ،وعلى رأسها تنامي ظاهرة اإلرهاب ،وما
أصبح يميزه من امتالك أذرع تمويل ،وسالح ،وشبكات تسفير وانتداب».

سيكون للرسالة التي وجهها المرشد األعلى للثورة
اإلسالمية السيد علي خامنئي إل��ى الشباب الغربي أثر
بالغ األهمية في المجتمعات الغربية ،فهي من جهة تفتح
أبواب النقاش بين األمم وتعيد توجيه البوصلة نحو قيم
الحوار بعيدا ً من مصطلح «ص��دام الحضارات» كما كان
قد تحدث عنه صموئيل هنتنغتون .ومن جهة ثانية ،تأتي
أهمية الرسالة كونها موجهة مباشرة إلى شريحة الشباب
ال��ذي ُيع َّول عليه التغيير في الحاضر والمستقبل ،لذلك
ج��اءت الرسالة غنية بمشاعر ال��و ّد والمصارحة ،وفي
الوقت نفسه بعيدة من عبارات الفرض أو التعابير اليقينية
التي توحي بأن ما يقوله هو الحقيقة التي يجب تلقيها من
دون نقاش.
«البناء» وألهمية هذه الرسالة تنشر النص كامالً:

األح��داث المريرة التي ارتكبها اإلره��اب األعمى في فرنسا
دفعتني مرة أخرى لمخاطبتكم .ويؤسفني أن توفر مثل هذه
األحداث أرضية الحوار ،بيد أن الواقع هو أن القضايا المؤلمة
إذا لم توفر األرضية للتفكير بالحلول ولم تعط الفرصة لتبادل
األفكار ،فستكون الخسارة مضاعفة .فمعاناة اإلنسان ،في أيّ
مكان من العالم ،محزنة بحد ذاتها لبني البشر .مشهد طفل

في حالة نزع الروح أمام أحبائه ،وأ ّم تبدّلت فرحة عائلتها إلى
مأتم ،وزوج يحمل جسد زوجته مسرعا ً إلى ناحية ما ،أو متف ّرج
ال يدري أنه سيشاهد بعد لحظات المقطع األخير من مسرحية
حياته ،هذه ليست مشاهد ال تثير العواطف والمشاعر اإلنسانية.
كل من له نصيب من المحبة واإلنسانية يتأثر ويتألم لمشاهدة
هذه المناظر ،سواء وقعت في فرنسا ،أو في فلسطين والعراق
ولبنان وسورية .وال شك أن مليارا ً ونصف المليار من المسلمين
لهم الشعور نفسه ،وهم براء ومبغضون لمرتكبي هذه الفجائع
ومسببيها .غير أن القضية هي أن آالم اليوم إذا لم تؤ ِّد إلى بناء غ ٍد
أفضل وأكثر أمناً ،فسوف تختزل لتكون مجرد ذكريات ُم ّرة عديمة
الفائدة .إنني أؤمن أنكم أنتم الشباب وحدكم قادرون ،باستلهام
ال��دروس من مح ِن اليوم ،على أن تجدوا السبل الجديدة لبناء
المستقبل ،وتسدوا الطرق الخاطئة التي أوصلت الغرب إلى ما
هو عليه اآلن.
صحيح أنّ اإلرهاب أصبح اليوم الهم واأللم المشترك بيننا
ٌ
وبينكم ،لكن من الضروري أن تعرفوا أن القلق وانعدام األمن
اللذين ج ّربتموهما في األح��داث األخيرة يختلفان اختالفين
أساسيين ع��ن اآلالم التي تحملتها شعوب ال��ع��راق واليمن
وسورية وأفغانستان ط��وال سنين متتالية :أوال ً إن العالم
اإلسالمي كان ضحية اإلره��اب والعنف بأبعاد أوس��ع بكثير،
وبحجم أضخم ،ولفترة أط��ول بكثير .وثانيا ً إن ه��ذا العنف
(التتمة ص)14

بيان من الئحة القومي العربي حول اليمن وو�ضع البالد:

التحالف ال�سعودي غير معني ب� ّأي حوار
أص��در «الئ��ح��ة القومي العربي»
ب��ي��ان �ا ً ح���ول ال���ح���رب ال��ع��دوان��ي��ة
السعودية على اليمن ،جاء فيه:
«تسعة أشهر م��رت على ع��دوان
التحالف السعودي على اليمن وال
ن��زال صامدين وثابتين ،رغ��م عدم
التكافؤ ف��ي اإلم��ك��ان��ات العسكرية
واللوجستية ،وال تزال قوى العدوان
عاجزة عن تحقيق أهدافها السياسية
والميدانية فيما ينتشر نفوذ القاعدة
وداع����ش ف��ي رك��اب��ه��ا ف��ي مناطق
مختلفة وعلى رأس��ه��ا ك��ل محافظة
أبين ،وعاصمة محافظة حضرموت
ومديريتين فيها.
وتتوزع السيطرة على محافظتي
عدن ولحج بين الحراك االنفصالي

وميليشيات هادي والقاعدة وداعش،
ولم يتمكن أي فصيل من بسط سيطرته
الكاملة على هاتين المحافظتين حتى
اآلن ،ولذلك أصبحتا مرتعا ً للفوضى
واالن��ف�لات األم��ن��ي ن��ت��اج استهداف
الدولة المركزية من قبل قوى البغي
وال���ع���دوان ال��س��ع��ودي وح��ل��ف��ائ��ه،
وت��س��ل��ي��م ال��م��ح��اف��ظ��ات الجنوبية
للتكفيريين بشكل فاضح.
أما محافظة الضالع فيقبع جز ٌء
منها تحت سيطرة الحراك االنفصالي،
وجز ٌء تحت سيطرة الدولة المركزية،
وتبقى محافظة شبوة بيد السلطة
المحلية بحسب االتفاق الموقع مع
الجيش اليمني واللجان الشعبية
قبيل انسحابهما منها .وتبقى بقية

ال��م��ح��اف��ظ��ات ت��ح��ت سلطة ال��دول��ة
ال��م��رك��زي��ة ،وه���ي تمثل الحاضنة
الرئيسية للجيش واللجان الشعبية
وتشكل أكثر من  70-60في المئة من
إجمالي سكان اليمن.
م��ي��دان��ي�اً ،ال ت���زال ق��وى ال��ع��دوان
تفشل في السيطرة على محافظة تعز
المطلة استراتيجيا ً على باب المندب
وعلى المحافظات الجنوبية ،بعد
ثالثة أسابيع من إعالن ساعة الصفر
لـ»تحريرها» ،وهي محافظة ذات ثقل
سكاني واقتصادي ،وفيها حاضنة
إخ��وان��ي��ة وس��ل��ف��ي��ة و»ن��اص��ري��ة»
متعاونة مع ق��وى ال��ع��دوان ،ورغم
ذلك تمكن الجيش اليمني واللجان
الشعبية من إفشال مخططات العدو
فيها وتكبيده خسائر فادحة بفضل
الصمود واالحتشاد الشعبي العام
لمديريات تعز وجهوزية الجيش
الذي أحبط المخطط.
تمثل محافظة مآرب المحور اآلخر
لهجوم ق��وى الشر وال��ع��دوان ،وهي
محافظة يسيطر التحالف السعودي
على مدينتها ف��ق��ط ،وه��ي تحتوي
خ��ي��رات نفطية وب���ؤرة قبلية يمكن
تأجيجها لتعم كل البالد ،كما أنها
تمثل م��وط��ئ ق��دم للوصول شماال ً
لمحافظة الجوف ومنها لمحافظة
صعدة في محاولة لتهديد القلعة
الخلفية ألنصار الله ،لكنها أماني
خائبة ،وما حدث هو العكس تماماً،
(التتمة ص)14

الجزائر :مالحقة �إرهابيين خططوا
لتفجير م�سرح عنابة
أف��ادت مواقع جزائرية أمس بأن وح��دات من الجيش
تالحق مجموعة إرهابية كانت تنوي تفجير مسرح عنابة
حيث كان من المنتظر أن يحيي الشاب خالد حفالً مساء
اليوم.
وقالت مصادر جزائرية إن الجيش أحبط عملية تفجير
المسرح وعززت القوات الجزائرية انتشارها عند المدخل
الغربي للمدينة إثر ورود معلومات عن تسلل عناصر
إرهابية عند مدخل المدينة.
ولم يصدر عن المؤسسة العسكرية الجزائرية أي تعليق
على الخبر الذي تداولته وسائل اإلعالم الجزائرية.
وتحتضن والية عنابة منذ الـ  4من كانون األول مهرجان
عنابة لسينما البحر المتوسطي بعد غيابه لعقود.

شخص لقي مصرعه وأصيب  3آخرون االثنين الماضي
بانفجار وقع على متن سفينة حربية جزائرية تخضع
لعمليات إصالح في حوض لبناء السفن في بطرسبورغ
شمال غربي روسيا.
وكشفت مصادر في حوض بناء السفن «سيفيرنايا»
أن االنفجار وقع في غرفة المرجل ،فيما نفت شركة بناء
السفن الروسية الموحدة وقوع أضرار تذكر بالسفينة،
موضحا ً أن االنفجار لم يؤدّش الندالع حريق.
من جانب آخر ،كشف مصدر روسي أن السفينة التي
وقع االنفجار على متنها ،سوفيتية الصنع ،وتم بيعها
للجزائر في الحقبة السوفياتية .وأض��اف أنها تخضع
حاليا لعمليات التحديث في حوض «سيفيرنايا».

