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«معار�ضو» الريا�ض يتفقون على ت�شكيل هيئة عليا للتفاو�ض وطهران تنتقد الح�ضور الإرهابي

همزة و�صل

اجتماع نيويورك لم ُيح�سم بعد واجتماع جنيف اليوم لال�ستماع لدي مي�ستورا

�إعالم «عرب�صهيون»
ومنار المقاومة

توصل المجتمعون في مؤتمر لـ«المعارضة السورية»
بالرياض أمس ،إلى تشكيل وفد مفاوض يضم نحو 25
شخصا ً تحت اسم «الهيئة العليا للتفاوض» ،حيث يتمثل
الوفد بـ  6أشخاص من «االئ��ت�لاف» ،و 6عن الفصائل
العسكرية ،و 5عن هيئة التنسيق للتغيير الديمقراطي،
باإلضافة إلى  6شخصيات مستقلة.
وس��ت��ف��وض الهيئة  15شخصا ً م��ن بينها لقيادة
المفاوضات مع الحكومة السورية المزمع عقدها أوائل
العام المقبل بإشراف األمم المتحدة ،كما سيجرى تعيين
متحدث رسمي باسم «الهيئة العليا للتفاوض» ،ومن
المتوقع أن يتم اختيار أمانة عامة لها ،على أن يكون مقر
عملها في الرياض.
وتم التوصل خالل اجتماعات اليوم األول للمؤتمر إلى
االتفاق على أن ح ّل األزم��ة السورية سياسي بالدرجة
األولى ،مع وجود ضمانات مكتوبة دولية تلزم األطراف
ك��اف��ة ،وأن عملية االن��ت��ق��ال السياسي ه��ي مسؤولية
السوريين بدعم وم��س��اع��دة المجتمع ال��دول��ي ،بما ال
يتعارض مع السيادة والمصلحة الوطنية وفي ظل حكومة
شرعية ومنتخبة.
كما تم التوصل إلى أن هدف التسوية السياسية ،يتمثل
في تأسيس نظام سياسي جديد من دون الرئيس السوري
بشار األسد وأركان الحكومة الحالية ،وأال يكون له أي دور
في المرحلة االنتقالية وما بعدها ،مع االستعداد الستئناف
المفاوضات مع ممثلي الحكومة استنادا ً إلى مبادئ جنيف
 1والقرارات الدولية ،والتشديد على أن «جنيف» هو
المرجعية الوحيدة لالنتقال السياسي و«القرار .»2118
كما وتوصل المجتمعون في الرياض إلى أن الدولة
الشرعية التي ينتخبها الشعب ال��س��وري تحتكر حق
امتالك واستخدام السالح ،باإلضافة إلى رفض وجود
كافة المقاتلين األجانب والمليشيات المسلحة األجنبية
والقوات األجنبية على األراضي السورية.

وأكد البيان الختامي للمؤتمر التمسك بوحدة األراضي
السورية والدولة المدنية والالمركزية اإلدارية ،مع الحفاظ
على مؤسسات الدولة السورية وإعادة هيكلة المؤسسات
العسكرية واألمنية.
من جهة أخرى ،أعلنت حركة «أحرار الشام» انسحابها
من المؤتمر وب��ررت ذلك بأسباب عدة منها ،إعطاء دور
أساسي لهيئة التنسيق الوطنية وغيرها من الشخصيات
المحسوبة على النظام السوري ،بما يعتبر خرقا ً واضحا ً
للعمل الثوري.
وعدم األخذ بالمالحظات واإلضافات التي تقدمت بها
بعض الفصائل ،لتعديل بعض الثوابت المتفق عليها ،بما
فيها وثيقة الثوابت الخمسة ،وعدم تأكيد هوية شعبنا
المسلم ،إضافة لعدم إعطاء الثقل الحقيقي للفصائل
الثورية سواء في نسبة التمثيل أو حجم المشاركة في
المخرجات.
ودعت الحركة الفصائل األخرى للوقوف وقفة تاريخية
تجاه ما أسمته بالمبادئ األساسية ،والتي من أجلها قدموا
التضحيات .بحسب بيان الحركة اإلرهابية.
وفي السياق ،رأى معاون وزي��ر الخارجية اإليراني
حسين أمير عبد اللهيان أن مؤتمر المعارضة السورية في
الرياض «يخالف بيان مؤتمر جنيف  ،»2مؤكدا ً أن النقطة
األهم تتعلّق بمشاركة بعض المجموعات اإلرهابية التي
لها عالقة بتنظيم «داعش» في مؤتمر الرياض».
وأكد المسؤول اإليراني أنه «لن يُسمح لإلرهابيين الذي
يس ّوقون أنفسهم كمعارضة معتدلة بأن يكون لهم دو ٌر في
مستقبل سورية والمنطقة» ،معتبرا ً أن األمم المتحدة «هي
المسؤولة عن تحديد المعارضة واإلرهابيين باالستشارة
مع الدول المعنيّة» ،وأكد عدم القبول بلقاء الرياض وشدّد
ّ
الحق في تقرير
على أن الشعب السوري وحده من يمتلك
مستقبل بالده.
(التتمة ص)14

مركز �شتات
م�س�ؤولة �ألمانية :وا�شنطن زعزعت الو�ضع
في �سورية ودعمت «داع�ش»
دعت ممثلة الحزب اليساري األلماني سارة فاغنكنيخت إلى
الضغط على الرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان لكي يغلق
الحدود مع سورية ويتخلى عن دع��م المسلحين السوريين،
مؤ ّكد ًة أ ّنه «ال يمكن عقد صفقات قذرة مع أردوغان الذي يواصل
دعمه لإلرهابيين» ،واصفة إياه بـ«األب الروحي لإلرهابيين».
ولفتت إلى أن «ال أريد تأجيج الوضع ،إال أن خطر تصعيد النزاع
كبير للغاية» ،موضح ًة أن «الدول المحاربة في وسورية تفتقد
إلى استراتيجيا موحدة ،بينما تركيا ال تهدف أصالً إلى مكافحة
تنظيم «داعش» االرهابي ألن لديها أولويات أخرى».
وأش��رت إل��ى أ ّن��ه «م��ن األه��م اآلن حرمان «داع��ش» من تدفق
المزيد من المسلحين واألسلحة والمال ولذلك يجب الضغط على
أردوغان وكذلك على السعودية التي تقوم عائالتها الثرية بتمويل
التنظيم اإلرهابي» ،الفت ًة إلى أن «االتحاد األوروب��ي ينوي منح
تركيا  3مليارات يورو لتعهدها بإغالق حدودها ،إال أن الحدود مع
الدولة اإلسالمية ال تزال مفتوحة».
وأوضحت أن «تدخل الغرب العسكري يساعد اإلرهابيين»،
مشيرة إلى إمكانية تحرير المناطق الخاضعة لداعش في حال
قطع تمويله ،مؤ ّكد ًة أن «الواليات المتحدة كانت تمارس سياسة
زع��زع��ة ال��وض��ع ف��ي س��وري��ة على م��دى س��ن��وات وحتى دعمت
«داع��ش» في البداية» ،معربة عن رأيها بأن «واشنطن تسعى
إلى إسقاط الرئيس السوري بشار األسد أكثر من القضاء على
«داعش».
وأش��ارت إلى أن «ضغط روسيا سمح بعقد مؤتمر فيينا»،
داعية إلى «مواصلة دعم طريق التسوية السلمية» ،معتبر ًة
التصريحات حول قصف الطيران الروسي مواقع للمعارضة
السورية عديمة األساس ،الفت ًة إلى أن «جبهة النصرة» وغيرها
من الجماعات اإلسالمية التي تندرج تحت تسمية المعارضة
السورية ليست أفضل من «داعش».

«اتفاق �سري» بين مو�سكو والقاهرة:
رحالت جوية �إلى دم�شق دعما للأ�سد
ادعى موقع «ديبكا»،المقرب من االستخبارات «اإلسرائيلية»،
أن اتفاقا ً سريا ً جديدا ً تم إبرامه في المنطقة ،وكشف أنه «خالل
األسبوع الماضي ،أبرم مكتبا ً كل من الرئيس الروسي فالديمير
بوتين والرئيس المصري عبد الفاتح السيسي سرا ً اتفاقا ً ثالثيا ً
لتعزيز العالقات بين موسكو والقاهرة ودمشق».
وأضاف التقرير أن بوادر هذا االتفاق هو «الهبوط المفاجئ
ألولى رحالت الركاب المصرية في مطار دمشق الدولي ومدينة
حلب في شمال سورية ،وذلك يوم  2كانون األول ،لتصبح شركة
الطيران الوطنية المصرية أول شركة طيران عربية تجدّد رحالتها
إلى العاصمة السورية التي مزقتها الحرب منذ عام .»2012
واعتبر موقع «ديبكا» أن «لفتة السيسي ترقى إلى أن تكون
صوتا ً داعما ً (للرئيس) بشار األسد في مواجهة خصومه في
الساحة العربية ،كما أنها أيضا ً دليل على الثقة في السياسة
الروسية التي تصر على الحفاظ على الرئيس ال��س��وري في
السلطة ،في مواجهة أصوات قوية في الغرب والمنطقة تدعو إلى
اإلطاحة به».
��اب إلى
كذلك أوضح التقرير أنه «من خالل إرس��ال طائرة رك ٍ
مطا ٍر سوري ،يؤكد الطرف المصري ثقته أنّ التدخل العسكري
الروسي في سورية يجعل البالد مكانا ً أكثر أمناً ،حيث يمكن
للطائرات السياحية الهبوط من دون خوف».
ولذلك ،وفقا ً للتقرير ،تعلق موسكو أهمية قصوى على افتتاح
الخط الجوي المدني المصري  -ال��س��وري ،حتى أن الرئيس
الروسي فالديمير بوتين عمل بجد في هذا االتجاه» .وأشار التقرير
إلى أنه «في االتصاالت الدبلوماسية مع الرياضّ ،
حث الروس
المضيفين السعوديين أن يضغطوا على الجماعات المتمردة التي
ٍ
مفاوضات
يدعمونها بالسالح واألموال ،للموافقة على الدخول في
مباشرة مع األسد إلنهاء الحرب».
(التتمة ص)14

�أربيل تطالب رو�سيا بعدم �إطالق �صواريخ عبر مجالها الجوي

العراق يطالب مجل�س الأمن بقرار �ضد �أنقرة
ش���دد ال��رئ��ي��س ال��ع��راق��ي ف���ؤاد
معصوم على ضرورة تمتين العالقات
بين ب�لاده والجمهورية االسالمية
اإليرانية بما يخدم مصالح المشتركة
للبلدين الجارين.
وأش��ار معصوم خ�لال استقباله
السفير اإلي��ران��ي حسن دان��ائ��ي فر،
بحسب ب��ي��ان لمكتبه ال���ى مسار
العالقات المتينة بين العراق وإيران
وض���رورة تمتينها وتوسيعها في
جميع الميادين.
كما» أشاد بدعم طهران لبغداد في
مواجهة اإلرهاب والحفاظ على أمن
العراق وسيادته».
وجدد السفير دانائي ،عزم بالده
على مواصلة كل أنواع الدعم للشعب
العراقي ،مؤكدا ً أهمية العمل المشترك
لتوطيد أط��ر التعاون الثنائي بين
البلدين ف��ي جميع القضايا ذات
االهتمام المشترك».
م��ن جهة أخ���رى ،أعلنت وزارة
الخارجية العراقية أمس أنها بدأت
سلسلة اتصاالت مع المجتمع الدولي
من أجل استصدار ق��رار من مجلس
األمن يدين االنتهاك التركي للسيادة
العراقية.
وق��ال المتحدث باسم الخارجية
أح��م��د ج��م��ال إن «ال����وزارة باشرت
االت��ص��ال ب��ال��دول ال��خ��م��س دائ��م��ة
العضوية في مجلس األمن وعدد من

تقرير �إخباري
«بالك ووتر» في اليمن
تحت �إمرة الإمارات
ابراهيم شير ـــ طهران

الدول الصديقة لتدارس اتخاذ موقف
دولي تجاه االنتهاك التركي للسيادة
ال��ع��راق��ي��ة ،وح��ش��د ال��دع��م ال��دول��ي
الستصدار قرار من المجلس يدين هذا
االنتهاك».
وأض��اف جمال في تصريح نشر
على الموقع اإلل��ك��ت��رون��ي ل��ل��وزارة
أن الخارجية «تقدمت بطلب إلى
الجامعة العربية من أجل عقد اجتماع
طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث
تداعيات هذا االنتهاك واتخاذ موقف
عربي تجاهه».
ون��ددت روسيا الثالثاء الماضي
في مجلس األمن الدولي بنشر تركيا
ق��وات في العراق ،لكن المجلس لم

�إ�صابة  4جنود لالحتالل
بعملية ده�س �شمال ال�ضفة
أصيب  4جنود لالحتالل أحدهم بحال الخطر ،مساء
أمس في عملية دهس قرب مستوطنة «بيت إريه» المقامة
على أراضي دير بلوط غرب محافظة سلفيت شمال الضفة
الغربية المحتلة ،فيما تمكن المنفذ من االنسحاب.
وأفاد المركز الفلسطيني لإلعالم نقالً عن قناة االحتالل
السابعة؛ فإن سيارة مسرعة يقودها فلسطيني تمكن من
االنسحاب دهست مجموعة من الجنود كانوا يقفون إلى
جوار مدخل مستوطة «بيت إري��ه» ،أصيب منهم  4على
األقل ،جراح أحدهم وصفت بالخطيرة.
وقالت مصادر طبية لالحتالل إن األربعة في العشرين
من عمرهم ،وصلوا إلى المستشفى بعد أن أصيبوا في

يتخذ أي موقف ح��ول ه��ذا الخالف
بين بغداد وأنقرة.
وتشهد العالقات بين بغداد وأنقرة
ت��وت��را ً ش��دي��دا ً منذ أن نشرت تركيا
مئات الجنود والدبابات في بعشيقة
في محافظة الموصل شمال العراق،
فيما اعتبرته بغداد انتهاكا ً للسيادة،
بينما تؤكد أنقرة أن الهدف هو تدريب
عراقيين على قتال تنظيم داعش.
على صعيد آخ��ر ،أعربت حكومة
كردستان ال��ع��راق أم��س عن دعمها
للعملية العسكرية ال��روس��ي��ة ضد
اإلرهاب في سورية لكنها طلبت إيجاد
مجال جوي بديل إلطالق الصواريخ.
(التتمة ص)14

قادة مرتزقة بالك ووتر األميركية قتلى جدد يسقطون على األراضي
اليمنية ،وذلك بفعل ضربات الجيش اليمني واللجان الشعبية لهم.
اإلمارات وبعد انتكاستها في مأرب ومقتل وجرح العشرات من جنودها
وبينهم أبناء حكامها ،عمدت إلى تجنيد مرتزقة من شركة بالك ووتر
لكي يحاربوا تحت إمرتها في اليمن ،حيث كشف موقع «كاونتر
بانتش األميركي» في تقرير له أن عناصر قوات وصفهم بالمرتزقة
ي��غ��ادرون صفوف جيوشهم الوطنية لبالدهم للقتال في صحراء
اليمن ،وارتداء الزي الرسمي لجيش دولة اإلمارات .وقال الموقع إن
عددا ً منهم ت ّم التعاقد معه من قبل شركات أميركية خاصة ،كشركة
«بالك ووتر» ،وت ّم تدريبهم في اإلمارات قبل أشهر ،ويصل عددهم إلى
أربعمئة وخمسين عنصرا ً من الجنسيات المختلفة مثل كولمبيا وبنما
وسالفادور وتشيلي .واضاف الموقع ان الواليات المتحدة دربت أكثر
من ثالثين الف عسكري من أربع جنسيات للمشاركة في حرب اليمن.
وأشار إلى أن القوات المكسيكية تقاتل أيضا ً في اليمن تحت إشراف
اإلمارات .فيما يقاتل ثمانمئة مرتزق كولومبي بشكل منفصل عن «بالك
ووتر» وأيضا ً تحت قيادة القوات اإلماراتية.
صحيفة الغارديان البريطانية ،أك��دت هي األخ��رى أن اإلم��ارات
أرسلت مئات من المرتزقة الكولومبيين واالستراليين إلى اليمن وذلك
للقتال نيابة عنها وعن جنودها ،وأضافت أن ستة جنود كولومبيين
قتلوا خالل المعارك في محافظة تعز جنوب غرب اليمن .وأكدت أنهم
كانوا يقاتلون مع مقاول عسكري خاص من شركة بالك ووتر.
مصادر متطابقة أك��دت مقتل قائد عمليات مرتزقة «ب�لاك ووتر»
في اليمن المدعو ماسياس باكنباه ،وهو مكسيكي الجنسية ،خالل
(التتمة ص)14

وزارة حرب العدو تعلن نجاح
تجربة لمنظومة «حيت�س»3 -

عملية دهس ،حالة أحد منهم حرجة للغاية ،فيما أصيب
اآلخران بجروح متوسطة ،والرابع بجراح خفيفة.
وأوض��ح��ت وك��ال��ة الصحافة الفرنسية« :العملية
نفذت عند الشارع الرئيسي بالقرب من قرية اللبن على
الشارع الرئيسي المؤدي لمستوطنة بن اريه» ،وأضافت
أن «سائق السيارة ف ّر وتقوم قوات األمن «اإلسرائيلية»
بالبحث عنه».
وقتل « 23إسرائيلياً» بعضهم جنود وأص��ي��ب ما
يزيد عن  250آخرين في سلسلة عمليات يومية ينفذها
فلسطينيون ضد جنود االحتالل والمستوطنين منذ اندالع
انتفاضة القدس في األول من تشرين األول الماضي.
أعلنت وزارة الحرب الصهيونية أنها أجرت الخميس ما أسمته «تجربة
ناجحة» العتراض صاروخ وهمي فوق البحر المتوسط بمنظومتها المضادة
للصواريخ حيتس( -3سهم )-3التي طورتها بالتعاون مع الواليات المتحدة
االميركية ،بحسب ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت الوزارة الصهيونية في بيان إن «هدفا ً أطلق ورصد بالرادارات التي
بثت إحداثياتها لنظام بي ام سي (باتل مانيجمنت كونترول) أي نظام مراقبة
إدارة المعارك» ،وأضافت أن «هذا النظام حلل معطيات تحديد المكان التي
ُجمعت وخطط لالعتراض».
وتابع البيان أن «الصاروخ االعتراضي حيتس -3أطلق بنجاح واتبع
المسار المقرر وأصاب ودمر الهدف خارج الغالف الجوي» ،واعتبر أن «أهداف
التجربة تحققت» ،وأشار إلى أن «حيتس 3 -عنصر أساسي في النظام الدفاعي
الصهيوني المتعدد ويشكل أعلى مستوى منه».
يذكر أن كيان العدو الصهيوني يحاول تطوير قدراته العسكرية وخاصة
الدفاعية منها بعد فشله في الصمود أم��ام ص��واري��خ المقاومة اللبنانية
والفلسطينية التي باتت تهدد كل الكيان الغاصب.

نظام مارديني
ش � �ك� ��راً ،ش � �ك� ��راً ،ش��ك��را ً
لشركة «عربصهيون» ،ألنها
أتاحت لنا رؤية هذا الكم من
التضامن والتأييد والمحبة
ل �م �ن��ارة ال��م��ق��اوم��ة ،مثلما
أتاحت للكثيرين رؤية قنوات
الفتنة ودورها في بثّ الكفر
بفلسطين من خالل «داعش»
و«ال � �ن � �ص� ��رة» وك� ��ل َم� ��ن ال
ينسى فلسطين (ب��األذن من
ال�س�ي��دة ف �ي��روز) ،ول��م تكن
ص��دف��ة أن ت�ت��زام��ن محاولة
«ع��رب �ص �ه �ي��ون» م ��ع كشف
ال �ع�لاق��ة ب�ي��ن دول خليجية
والكيان الصهيوني في هذه
ال �م��رح �ل��ة والفلسطينيون
يقودون انتفاضتهم الثالثة
في وجه االحتالل.
ك��ان ل�لإع�لام دائ �م �ا ً أث��ره
وسطوته ف��ي توجيه الرأي
ال �ع��ام ،رغ ��م ان ��ه ق��د يوظف
ل� �ش ��ن ح � � ��روب ع� �ل ��ى دول
ح�ي�ن�ا ً أو لصنع أزم���ات في
أخ � ��رى ح �ي �ن �ا ً آخ � ��ر ،وه ��ذه
ال��وظ �ي �ف��ة ال� �ت ��ي انتهجتها
وس ��ائ ��ل اإلع� �ل��ام الغربية
والعربية المختلفة ،كما في
صنعها األزم��ة في سورية،
وق��د ي��أخ��ذ دوره الصحيح
ف��ي إي �ق��اف ال��ح��روب ونقل
ال��وق��ائ��ع ب�ص��دق وشفافية،
وإلقاء الضوء على الحقائق
وف �ض��ح زي ��ف االدع� � ��اءات،
ك ��ال� �ن� �ه ��ج ال� � � ��ذي ان �ت �ه �ج��ه
اإلعالم المقاوم في مكافحة
اإلرهاب.
ولكن بين إعالم المقاومة
وإعالم المال الوهابي هناك
ألف وسيلة إعالمية ووسيلة
ش� �ك� �ل ��ت رأس ح� ��رب� ��ة في
ال �ح��رب الظالمة ال�ت��ي تشن
ع �ل��ى س��وري��ة وق ��د ب ��دأ هذا
اإلع�ل�ام حربه حتى قبل أن
ُتطلق طلقة واحدة فيها.
ن �ح��ن ،إذاً ،ن�ع�ي��ش حالة
ح� � � ��رب إع �ل��ام� � �ي � ��ة ،وه� ��ي
ح���رب دف� ��اع ع ��ن ال ��وج ��ود.
ال ي�س�ت�ط�ي��ع أن ُي �ن �ك��ر ه��ذا
أح��د ،بدليل ه��ؤالء الشهداء
اإلع�لام�ي�ي��ن ،ال��ذي��ن سقطوا
ف���ي أرض ال��م��ع��رك��ة وه��م
ّ
مسطرين
ينقلون الحقائق
صفحات ناصعة في تاريخ
بالدنا .ولذلك ال يقل دورهم
عن دور الجنود في ساحات
ال��م��ع��ارك ،ف��ال �ق �ت��ال بالقلم
وال �م �ي �ك��روف��ون والكاميرا
م � �ع� ��رك� ��ة ل � �ه� ��ا س ��اح ��ات� �ه ��ا
وأدوات�ه��ا ،وإع�لام المقاومة
بكوادره الوطنية المخلصة،
وبالثقة ال�ت��ي ترسمل بها،
قادر على خوضها ،وكسبها
بجدارة ،رغم ما يواجهه من
عراقيل من هنا وهناك.
في إع�لام المقاومة لعبت
عوامل ثالثة دورا ً أساسيا ً
ف��ي ح �ص��ار م�ه�م��ة اإلع�ل�ام
ال �م �ق��اوم ،وص � ّع �ب��ت ال ��دور
أم� ��ام رس��ال �ت��ه ف ��ي ال��داخ��ل
والخارج:
 - 1ضخ المال الوهابي
وش ��راء ذم��م وس��ائ��ل إعالم
وصحافيين .وه��ذا أب��رز ما
يواجهه اإلعالم المقاوم.
 - 2م� �ح ��اول ��ة تشتيت
اإلع�ل�ام ال �م �ق��اوم ع�ب��ر ضخ
ك��م ك�ب�ي��ر م��ن األك��اذي��ب في
البيئة الحاضنة للمقاومة،
ك�ت�ض�خ�ي��م ع� ��دد ال �ش �ه��داء،
إلق �ل��اق ال �ب �ي �ئ��ة الحاضنة
للمقاومة.
 - 3اس� �ت� �خ ��دام الفكر
ال� �م ��ذه� �ب ��ي ف� ��ي م �ح��اص��رة
ح��زب الله ،من خ�لال تأكيد
أن � ��ه م� �ج ��رد ت ��اب ��ع لمحور
مقاومة وليس حليفا ً له .وقد
ن�ج��ح ه ��ذا ال�ف�ك��ر ف��ي بعض
المواقع واألماكن.
إن ه� ��ذه ال� �م ��زاوج ��ة بين
«ع��رب �ص �ه �ي��ون» دل �ي��ل آخر
على أننا مع الحق ...والحق
هو «المنار».

