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الجي�ش ي�سيطر على خان طومان اال�ستراتيجية ويتقدَّ م في ريف الالذقية

همزة و�صل

بوتين :قوة موقفنا في �سورية نابعة من م�صداقيتنا

�سمير القنطار ..
الح�ساب المفتوح

اعتبر الرئيس فالديمير بوتين أن ال��س��ر في
قوة وثبات الموقف الروسي في سورية يكمن في
مصداقية موسكو وتبنيها العقالنية في خطواتها،
مشيرا ً إلى أن روسيا «تتعاون مع الرئيس األسد،
ومع الجانب األميركي بسهولة ،ذلك أنها ال تراوغ وال
تبدل مواقفها ،حيث استمعت إلى الجميع واختارت
مسارها الذي يبدو لها أنه يرضي الجميع».
وأض����اف ال��رئ��ي��س ال��روس��ي أم���س ف��ي مقابلة
تلفزيونية «لقد صغنا موقفنا حينها استنادا ً إلى
مقومات عامة ومقبولة ،ومنه فنحن لسنا بحاجة
إلى التنطط بين جانب وآخر كالبرغوث على حبل
جر الحيوانات» ،مؤكدا ً أن الموقف الروسي قائم على
أساس الحوارات التي أجرتها موسكو ،وهذا األمر
بحد ذاته ما يعزز طرحها.
وج��دد بوتين التأكيد في ه��ذه المناسبة على
تقيد روسيا التام بعدم نقض العهود التي تقطعها،
و«ع��دم اإلخ�لال بتنفيذ االلتزامات التي تتعهد بها
بالدنا» .ولفت النظر إلى أن تطبيق روسيا التزاماتها
نابع بالدرجة األولى من البراغماتية ،وعدم إهمالها
المبادئ األخالقية «بما يخدم تسهيل العمل وفقا ً
لذلك».
وق��ال الرئيس بوتين إن��ه ح��ذر ش��رك��اء روسيا
الغربيين دوما ً من تطبيق معاييرهم عن الديموقراطية
على دول وشعوب أخرى ذات ثقافة وتقاليد وأديان
خاصة بها ،لكن تحذيرات روسيا ال يسمعها الزعماء
الغربيون وذلك ليس فقط بسبب كبريائهم بل ألنهم ال
يشعرون بأي مسؤولية عن تبعات نهجهم هذا.
وأش��ار إلى أن روسيا ال تخشى من التدخل في
ال��ش��ؤون العالمية لكنها تتصرف على الساحة

ال��دول��ي��ة بحذر كبير لتفادي أي تبعات سلبية
بالنسية لها من قراراتها ،و أك��د موقفه الرافض
لممارسة استخدام القوة من أجل إسقاط حكومات
وإن بدت غير مثالية.
وأش��ار بوتني إلى أنه ال يجوز تدمير مؤسسات
دول��ة ف��ي مثل ه��ذه البلدان وزع��زع��ة الحكومات
الشرعية فيها ،أم��ا المعارضة التي تواجه هذه
الحكومات فيمكن دعمها ماديا ً وسياسيا ً وإعالميا ً
بأساليب شرعية ال تنتهك القانون الدولي.
من ناحيته ،أكد وزير الخارجية اإليراني ،محمد
ج��واد ظريف ،أنه لن يكون هناك أي وقف إلطالق
النار ضد «داع��ش» و«جبهة النصرة» و«القاعدة»
في سورية ،مشيرا ً إلى أن عملية وقف إطالق النار
والفترة االنتقالية السياسية ستسيران على ّ
خطين،
األول هو أن تلتقي الحكومة السورية والمعارضة،
التي تريد مستقبل آمن لسورية ،والثاني ،أن يتوقف
دعم المجموعات المتطرفة ،وتأمين مرورهم ومدهم
بالسالح والمال.
ولفت وزير الخارجية اإليراني إلى تغير لهجة أكثر
واقعية من األوروبيين والغرب بشكل عام وأحيانا ً في
الموقف األميركي ،موضحا ً أن الحديث عن استعداد
الرئيس السوري للتنحي بمثابة افتراض يسبق
المفاوضات ،وأن محاوالت إقرار نتائج المفاوضات
قبل بدء أمر غير مقبول.
وعبر ظريف عن اعتقاده بأن الرئيس السوري
سيكون جاهزا ً ألي نتيجة سيفضي إليها الحوار
السوري  -السوري ويعكس إرادة الشعب ،مشيرا ً
إلى أن إيران تؤمن بأنه ليس من شأنها وال من شأن
أي أحد أن يقرر مصير أي شخصية في بلد آخر.

وكان مساعد وزیر الخارجیة اإليراني للشؤون
العربیة واألفریقیة أمیر عبداللهیان ،أكد في وقت
سابق أنه «ال محل لإلرهابیین في الحوار السوري
ال���س���وري» ،م��ؤك��دا ً أن ط��ه��ران س��ت��واص��ل دعمها
لدمشق.
وأكد عبد اللهيان وجود خالفات رئیسیة بشأن
مفهوم ال��ج��م��اع��ات اإلره��اب��ی��ة خ�لال اجتماعات
نيويورك ،مشيرا ً إلى أن الوزير ظريف الذي ترأس
الوفد اإلیراني ،استطاع وباألدلة التي قدمها أن یمنع
المصادقة علی قائمة لم تستند إلى أسس صحیحة
بأسماء الجماعات اإلرهابیة ،حیث تقرر أن تشكل
مجموعة عمل مؤلفة من إیران وروسیا وعمان ومصر
وتركیا واألردن وفرنسا إلعداد قائمة جدیدة وتقدیمها
لألمم المتحدة.
وأش��ار المسؤول اإليراني الى دعم بالده لوقف
االش��ت��ب��اك��ات وم��ك��اف��ح��ة اإلره����اب وب���دء المسار
السیاسي وتمهید أرضیة عودة الالجئین إلی وطنهم،
مشددا ً على أن طهران وموسكو وعددا ً آخر من الدول
المشاركة في االجتماع أكدت أن الشعب السوري هو
الذي یقرر مصیر بالده بنفسه ،وقال« :نحن نتوقع
من ال��ق��رار الجدید لألمم المتحدة أن یعزز مسار
مكافحة اإلرهاب والعملیة السیاسیة في سوریة علی
أساس التزام الدول وفقا ً آلراء الشعب».
وتابع قوله« :قد ولی ذلك الزمن الذي یستخدم
فيه اإلره��اب ك��أداة لتحقیق األه��داف والتدخل في
شأن سوریة الداخلي» .ووصف االستقالل والسیادة
والوحدة الوطنیة ووحدة التراب السوري بأنها من
المبادئ الرئیسیة لحل األزمة السوریة.
(التتمة ص)14

�إ�صابة  3م�ستوطنين بـ«رعنانا»

مرتزقة الأحمر
للدفاع عن جيزان

المنتدى العربي في عمان
ي�ستقبل المه ّنئين
با�ست�شهاد القنطار

العدو يجرح فل�سطينية حاولت طعن جنوده

طهران ـ ابراهيم شير
التقدّم السريع لقوات الجيش اليمني واللجان الشعبية في جنوب
السعودية ،دفع الرياض لدق ناقوس الخطر واستقدام مرتزقة جدد
الى جنوبها للدفاع عنها .المرتزقة هذه المرة كانوا يمنيين ،حيث قامت
بجلب اللواء اليمني علي محسن األحمر وأتباعه الى جيزان ليدافعوا
عنها.
القوات اليمنية المشتركة صدّت هجوما ً عنيفا ً ش ّنه مرتزقة العدوان
والجيش السعودي على منطقة الطوال الحدودية في محافظة حجة،
وكان هدف الهجوم احتالل منطقة حرض اليمنية .مصدر عسكري
يمني ،اكد مقتل اكثر من عشرين جنديا ً سعوديا ً وغيرهم من المرتزقة
خالل ص ّد الهجوم ،باالضافة الى اصابة اكثر من خمسين آخرين
اضافة الى إحراق نحو سبع آليات عسكرية متنوعة.
متابعون للشأن اليمني أكدوا ان التحركات السعودية وهجومها
األخير على ح��رض يأتي للضغط على الجيش اليمني واللجان
الشعبية من اجل القبول بتسوية بشروط سعودية تتضمن انسحاب
القوات اليمنية المشتركة من مناطق في جيزان ونجران وعسير بال
شروط ،مقابل االنسحاب من حرض.
ويُع ّد هذا المخطط محاولة إلع��ادة التاريخ ،حيث قام الجيش
السعودي وبدعم من االحتالل البريطاني في حرب الثالثينيات من
القرن الماضي بالتقدّم من المنطقة نفسها باتجاه محافظة الحديدة
اليمنية ،من أجل إجبار الجيش اليمني على االنسحاب من إقليم
عسير.
(التتمة ص)14

أط��ل��ق ج��ن��ود االح��ت�لال أم���س ال��ن��ار على
فلسطينية حاولت طعن عدد منهم في مدينة
الخليل في الضفة الغربية المحتلة في أحدث
عملية من نوعها في سلسلة من عمليات الطعن
يقول محللون إنها تعبر عن حالة اإلحباط التي
يشعر بها الفلسطينيون جراء االحتالل المستمر
والطريق المسدودة ال��ذي وصلت اليه جهود
السالم.
وأصيبت الفلسطينية بجروح قبل أن يلقي
الجيش القبض عليها ،بحسب ما أفادت مصادر
عسكرية وطبية.
وعقب الحادث ،اصطدم مساعدة المقاومة
الجريحة بقوات االحتالل التي أطلقت العيارات
المطاطية والقنابل الصوتية عليهم .وقالت
مصادر طبية فلسطينية إن فلسطينيين اثنين
أصيبا بجروح نتيجة لذلك.
وج���اء ف��ي ب��ي��ان أص���دره جيش ال��ع��دو أن
«مهاجمة ح��اول��ت طعن جنود ف��ي الخليل،
وردت القوات وأفشلت الهجوم .وألقي القبض
على المهاجمة وأحيلت على المستشفى لتلقي
العالج».
وتسود حالة من التوتر مدينة الخليل على
وج��ه التحديد ،التي يسكنها مئات ع��دة من
المستوطنين تحت حماية جيش االحتالل وسط

المفاو�ضات اليمنية ـ اليمنية تتوقف من دون تقدم بعد خرق الهدنة

 200ألف من السكان الفلسطينيين.
وكانت قوات العدو احتجزت شابا ً فلسطينيا ً
مشتبها ً به في طعن ثالثة صهاينة في مدينة
رعنانا أول من أمس.
وأف���ادت شرطة االح��ت�لال ب��أن الفلسطيني
البالغ  20سنة طعن رج�لاً وأصابه بجروح
بالغة ،فيما أصيبت امرأتان بجروح طفيفة.

وق��ال��ت صحيفة «ي��دي��ع��وت أح��رون��وت»
العبرية على موقعها اإللكتروني ،إن ثالثة
مستوطنين تعرضوا لهجوم من شاب أشهر
سكينه وطعنهم في شارع أنيليوش بمستوطنة
«رعنانا» شمال تل الربيع «تل أبيب» ،داخل
فلسطين المحتلة منذ عام .1948
(التتمة ص)14

بدعوة من الفعاليات الشعبية والوطنية
للمشاركة في التهنئة باستشهاد سمير
القنطار ورفاقه في عمان ،األردن ،يستقبل
المنتدى ال��ع��رب��ي ف��ي ع��م��ان المه ّنئين
باستشهاد سمير القنطار ورفاقه الذين
ارتقوا إلى الرفيق األعلى إثر غارة صهيونية
غادرة مساء يوم السبت في منطقة جرمانا
في سورية ،وبما أنّ سمير القنطار هو قائد
م��ق��اوم قضى ثالثين ع��ام�ا ً ف��ي السجون
الصهيونية ،وقارع العدو الصهيوني عبر
جبهات متعدّدة ،آخرها جبهة الجوالن ،وبما
يشق له غبار لم يتخلّف يوما ً
ّ
أ ّنه مناض ٌل ال
عن مساندة القضايا الوطنية والقومية،
فإ ّننا نعتبر أنفسنا أهله ،ونعتبره ابن األمة،
وندعو لفتح بيوت تهنئة له ولرفاقه في كل
قطر من أقطار العالم العربي ،خصوصا ً في
فلسطين التي وهبها عقودا ً من حياته قتاال ً
وسجنا ً ونضاالً.
يقع المنتدى العربي في شارع درويش
المقدادي ،بقرب وزارة التنمية االجتماعية،
أول دخلة بعد دوار الداخلية على اليمين،
ثم ثالث دخلة على اليسار ،وسيكون العزاء
بين الساعة الخامسة والثامنة مسا ًء اليوم
االثنين .2015/12/21

الجي�ش العراقي يطلب من �سكان الرمادي مغادرتها قبل بدء عملياته

ولد ال�شيخ :على ال�سعودية احترام وقف �إطالق النار �أنقرة تعلن �سحب قواتها وبغداد ت�شكك وتتوعَّ د تركيا

أعلن مكتب األمم المتحدة في جنيف انتهاء مفاوضات
السالم اليمنية بسبب استئناف القتال في البالد.
وانتهت مفاوضات األزمة اليمنية في بييل السويسرية
من دون إحراز أي تقدم ،واختتمت بمؤتمر صحافي للمبعوث
األممي إسماعيل ولد الشيخ في مدينة برن.
وظهر بعد خمسة أيام أن ال جديد في مفاوضات بييل
السويسرية بين األط��راف اليمنية في ظل غياب الجدية
عند وفد الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي وسعية
إلبعاد المفاوضات عن طبيعتها التي عقدت ألجلها.
وبحسب مصادر مقربة من المفاوضات ،فإن المحادثات

لم تحرز أي تقدم يذكر أو تقارب إليجاد توافقات بين
المتنازعين في العديد من المسائل العالقة كفتح الممرات
اإلنسانية أو موضوع تبادل األسرى.
وأفادت مصادر مطلعة على أجواء المفاوضات اليمنية
في سويسرا ،أن السعودية وجهت صفعة للرئيس المستقيل
والفار ،هادي ،ووفده في سويسرا ،برفضها االلتزام بما يتم
االتفاق به مع الوفد الوطني من صنعاء ،ما جعل الوفد اآلتي
من الرياض يخرج عن المحددات التي رسمت أوال ً وهي وقف
إطالق النار ورفع الحصار والهروب إلى قضايا أخرى.
(التتمة ص)14

حذر رئيس الوزراء العراقي حيدر
العبادي من أن بالده ستتخذ خطوات
تباعا ً إذا لم تسحب أنقرة جنودها من
شمال البالد.
يأتي ذلك في وقت أكدت فيه وزار ُة
الدفاع العراقية أن المساح َة التي
يسيطر عليها داعش تقلصت بشك ٍل
كبير.
وأكد العبادي أن انخفاض أسعار
النفط سيؤثر ف��ي محاربة جماعة
«داع���ش» االرهابية ،مشيرا ً ال��ى أن
الحكومة العراقية قلصت اإلنفاق
الحكومي الى أقصى الدرجات.
وق��ال العبادي في مقابلة خاصة
مع وكالة أنباء «شينخوا» الصينية:
«إن��ن��ا ن��خ��وض ح��رب �ا ً ض��د داع���ش،
وموازنتنا انخفضت بنسبة  30في
المئة عما كانت عليه قبل الحرب»،
مبينا ً أننا «نأمل أن ال يؤثر انخفاض
أسعار النفط على محاربة داع��ش،
لكن بالتأكيد سيؤثر» .وأض��اف أن
«ج���زءا ً من زيارتنا للصين هي من
أجل الحفاظ على قدرتنا على محاربة
داعش».
وع��ن فاعلية التحالف ال��دول��ي
بقيادة الواليات المتحدة في محاربة
«داعش» ،قال العبادي إن «التحالف
الدولي قدم مساعدات للعراق ووقف
معه ولكن ليس بمستوى الطموح»،
الفتا ً ال��ى «أننا كنا نأمل بمزيد من
ال��دع��م ،وك��ن��ا ن��أم��ل دع��م �ا ً سريعا ً
ومباشراً ،لكن الدعم كان بطيئا ً ولم

يكن بالمستوى المطلوب».
وكان العبادي أكد أول من أمس أن
حكومة بغداد لن تسمح ببقاء القوات
التركية في العراق ،متوعدا ً باتخاذ
إجراءات إذا لم تسحب أنقرة جنودها.
وح����ذر ال���ع���ب���ادي ،م��م��ا سماها
بمحاوالت جهات تعمل بـ«أجندات
معروفة إلث��ارة الفتن» في العراق،
مجددا ً تأكيده أن حكومته لن تسمح
ببقاء القوات التركية على األراضي

العراقية ،مشيرا ً إل��ى أن المجتمع
الدولي يساند العراق أم��ام انتهاك
تركيا لسيادة أراضيه.
وأرجع العبادي رفض أنقرة سحب
تلك القوات إلى «خشية مسؤوليها»
من اإلقدام على ذلك لـ«دواع داخلية».
وكانت تركيا نشرت قبل أسبوعين
المئات م��ن الجنود وال��دب��اب��ات في
محيط ب��ل��دة بعشيقة ب��ال��ق��رب من
المناطق التي يسيطر عليها تنظيم

«داع���ش» ،م��ا أث��ار غضب الحكومة
العراقية.
وت��ق��دم ال��ع��راق بشكوى رسمية
ضد تركيا أمام مجلس األمن الدولي
ب��دع��وى ان��ت��ه��اك أح��ك��ام وم��ب��ادئ
ميثاق األم��م المتحدة ،حيث وصفت
بغداد نشر تلك القوات على أراضيها
«بالعمل العدائي» ،داعية أنقرة إلى
سحب قواتها فوراً.
(التتمة ص)14

نظام مارديني
ال يمكن ت�ق��دي��م أي ق��راءة
ل� �ث� �ق ��اف ��ة االس � �ت � �ش � �ه� ��اد إال
ب��اع�ت�ب��اره��ا ف �ع�لاً م��ؤث��را ً في
المجتمع ،فال ثقافة من دون
أث��ر وتأثير ومناخ وحاضنة
وإن � �ت� ��اج وت� �ب� �ش� �ي ��ر ...حين
تكون األمة قابلة إلدامة الفعل
الثقافي ،فهي أمة يمكن لها أن
تبني ح�ض��ارة قابلة للتمدد
والتأثير حتى في المجتمعات
األخرى.
ف ��ي ه� ��ذا ال �م �ن �ح��ى يمكن
ق��راءة خبر استشهاد سمير
القنطار ،باعتباره حدثا ً كبيرا ً
ب�ح��د ذات� ��ه .وه��و خ�ب��ر ح � ّول
االس �ت �ش �ه��اد م��ن ه ��دف بحد
ذات��ه إل��ى جسر عبور لطالما
ت�ع� ّرض ل��ه ال�م�ق��اوم��ون دون
خوف منه.
ف��ك��م ه� ��ي م��ق��دس��ة كلمة
«وداع» ع�ن��دم��ا تفتح عينها
على الشهادة! الشهادة ذاتها
التي تعتبر طريقا ً ألجيال لم
تولد بعد ،ستسير عليه عند
ال��ض��رورة ك��ي ت�ح��اف��ظ على
كرامة أمتها وعزتها وترسم
مالمح مستقبلها ونهضتها.
ن�ع��م! ل�ق��د ت �ج��اوز الشهيد
مناسبته ال�ت��ي ُخ�ص��ص لها
ل�ي�ت�ح� ّول ث�ق��اف��ة ،ه��ي «ثقافة
االس �ت �ش �ه��اد» .ه ��ذه الثقافة
التي أثبتت جدواها عمليا ً في
مواجهة الكيان الصهيوني
ف � ��ي ف� �ل� �س� �ط� �ي ��ن ول � �ب � �ن� ��ان،
واالح � �ت �ل�ال األم� �ي ��رك ��ي في
ال��ع��راق ،وال� �ع ��دوان الكوني
على الشام.
ال ،ال ،ل ��ن ي�ن�ت�ص��ر شبح
ال�م��وت على ض��وء الحياة…
ال �ح �ي��اة األب ��دي ��ة ال �ت��ي تمنح
فسحة كبيرة للمالئكة ،كي
تجهز ب�س��رع��ة ال �ض��وء على
كبار النفوس وه��م يحلمون
بغد أفضل.
ال ت�ن�ت�ه��ي ح��ي��اة المؤمن
ب��ال�ش�ه��ادة ب��ل ت �ب��دأ .وهناك
ف��رق بين ثقافة االستشهاد
و«ث �ق��اف��ة» ال �م��وت ال �ت��ي هي
دليل على الفهم البدائي لثقافة
«ال� �ج� �ه ��اد»« .ث �ق��اف��ة» الموت
ه ��ي ث �ق��اف��ة ال� ��ذل وال �خ �ن��وع
واالس�ت�س�لام .ثقافة القبول
باألمر الواقع مهما كان مذالً
ومهيناً .أما أن ُنستش َهد من
أجل وطننا وقضايانا الكبرى،
فهذه ثقافة حياة بامتياز.
ه���ذا ،ل�ي��س ألن ال� ��روح ما
ع ��اد فيها م�تّ�س��ع ل�ل�ح��زن أو
أن العين ما ع��اد فيها متّسع
للبكاء ،بل ألن حمامات الجنة
وأحبّة الناس ورموز اإلبداع
ال يموتون.
ف ��ي وداع س�م�ي��ر ال �ي��وم،
ليس لنا إال أن ننحني احتراما ً
لشهادته ورحيله الصاخب.
ال �ي��وم ك�ش��ف ل�ن��ا الشهيد
ان�ت�ظ��اره الطويل حتى ُيفتح
ب� ��اب ال �ج �ن��ة ع �ل��ى مالبسه
ال �خ �ض��ر ...م�لاب��س الجبهة
ال �م �ع � ّف��رة ب��ال �ع��رق ورائ �ح��ة
ال��ت��راب ال� �س ��وري ،وه ��ا هي
الصباحات تعانق مساءات
الصمت وتلتحف بالفدائي
األسير الشهيد.
خلجة:
سمير
تشبّثْ بنورك ،ليس لـه
ما يماثله من صباح
فالشهيد الذي يشبه
القصيدة...
تلك التي ُكتبت بطولته
بالجراح
وعبرت رصيف دمشق
نحو فلسطين
لتزرع راية الكفاح

