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الكرملين لم يبحث مع كيري م�صير الرئي�س الأ�سد والأزمة يمكن حلها من خالل القرار 2254

ً
ع�سكريا بيد الجي�ش ال�سوري
ال�شيخ م�سكين اال�ستراتيجية ت�سقط

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أمس ما تناقلته
وسائل اإلعالم الروسية حول طلب الرئيس فالديمير بوتين من وزير الخارجية
األميركي جون كيري خالل لقاء معه «بإشراك الرئيس السوري بشار األسد في
انتخابات .»2017
وقال بيسكوف إن «بوتين أكد بإصرار أنه ال يمكن تقرير مستقبل سورية
الداخلي من الخارج ،وأن الشعب السوري فقط هو من ذلك» ،مشيرا ً إلى أنه
أكد أيضا ً أن «موسكو ال تعارض مشاركة جماعات المعارضة السورية التي
تدعمها دول الخليج وتركيا ،في العملية السياسية ،لكن ذلك فقط في حال
تخليها عن القتال».
وكانت وكالة «بلومبرغ» نقلت عن مصادر وصفتها «بالمطلعة» في وقت
سابق ،أن «الرئيس الروسي أكد لكيري ض��رورة إش��راك الرئيس األسد في
انتخابات عام  ،»2017فيما نقلت وسائل إعالم روسية عدة عن الوكالة نفسها
أن الرئيس الروسي أعرب عن قناعته بأن «األسد سيفوز في االنتخابات في
حال مشاركته» ،مشيرة أيضا ً إلى أن كيري قال إن «واشنطن بدأت إعداد قواعد
للتصويت ستحد من فرص تحقيق الفوز لألسد».
من جهته ،اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف أن «التسوية
السورية ليست رهينة لالنتخابات األميركية» ،مشيرا ً إلى أن «واشنطن
أصبحت تدرك أن اإلرهاب في الشرق األوسط أخطر بكثير من بقاء الرئيس
السوري بشار األسد في الحكم ،ومما كان عليه الرئيس العراقي صدام حسين
والرئيس الليبي معمر القذافي».
وأضاف الفروف« :نحن نريد أوال ً انطالق العملية السياسية حول سورية
الشهر المقبل ،ونريد ثانيا ً أن تنتقي األمم المتحدة وفد المعارضة السورية
بما ال يقتصر على فريق محدد بعينه ،بل يشمل المشاركين في جميع اللقاءات
التي عقدت في غضون العامين األخيرين ،بما فيها لقاءات موسكو والقاهرة
وآخرها الرياض» ،مشيرا ً إلى أنه « لوال استكبار تحالف واشنطن الدولي
لما تصرفت تركيا بهذا القدر من الفظاظة في العراق» ،وأكد أنه تمكن تسوية
األزمة السورية على أساس القرار  2254لمجلس األمن الدولي ،وإن كانت
هناك ضرورة للتدقيق في بعض األشياء.
وتطرق الوزير الروسي إلى األعمال اإلرهابية األخيرة التي هزت الواليات

�أردوغان ي ّتجه نحو الخ�سران
مصطفى العراقي
يبدو أن سياسة االحتواء وتج ّنب الصدام واإلبقاء على العالقات
االقتصادية والدبلوماسية التي اتخذتها إيران في تعاملها مع تركيا
على طول األزمة السورية لم تفلح في جعل أردوغان وحكومته أكثر
تقبالً لواقع خسارة الرهان على إسقاط الدولة السورية وع��ودة
االمبراطورية العثمانية في المنطقة ..فقد استمر أردوغ��ان بإطالق
تصريحات متشنجة واستفزازية تجاه إيران .الرئيس التركي اتهم
إيران بتبني سياسات طائفية في سورية من خالل دعمها للرئيس
األسد .وقال في كلمة متلفزة في اسطنبول :لو لم تقف إيران خلف األسد
ألسباب طائفية ،لما كنا نناقش اليوم ربما قضية مثل سورية.
وتابع أردوغان بأن إثارة موضوع القوات التركية في شمال العراق
لها خلفيات مرتبطة بحلف رباعي بين روسيا وسورية والعراق
وإيران ،رفضت أنقرة االنضمام إليه في وقت سابق بعد طلب روسي،
حسب قوله.
مستشار السيد خامنئي علي أكبر واليتي يقول إن التعاون الجاد
بين إيران وتركيا وسورية والعراق كفيل بح ّل جانب كبير من أزمات
المنطقة ،الفتا ً إلى أن التوتر بين روسيا وتركيا ال يخدم مصالح
البلدين .واليتي أشار ،خالل استقباله عددا ً من الشخصيات التركية
المشاركة في المؤتمر الدولي للتقريب بين المذاهب والوحدة اإلسالمية
في طهران ،إلى ضرورة العمل بكل األساليب المتاحة لتخفيف حدة
التوتر بين البلدين.
العالقة اإليرانية التركية تباينت من فترة ألخ��رى ،فقد شهدت
اتهامات متبادلة بين الجانبين .حيث اتهمت طهران أنقرة في تشرين
األول الماضي بإطالة أمد الصراع في سورية من خالل اإلصرار على
اإلطاحة بالرئيس بشار األسد ودعم الجماعات اإلرهابية في سورية.
تلك االتهامات جاءت ردا ً على تصريحات سابقة ألردوغان اتهم فيها
إيران باستغالل االنقسامات الطائفية السورية.
أيضا ً اتهمت طهران في وقت سابق من الشهر الحالي أنقرة بشراء
النفط من تنظيم داعش في الوقت الذي تبذل فيه الجهود الدولية
واإلقليمية لتجفيف منابع الدعم للتنظيم المتطرف.
(التتمة ص)14

تقرير �إخباري
�أهم الأحداث التي �شهدتها �سورية خالل 2015
شهدت األزمة السورية خالل العام  2015تطورات عدة لبحث سب ِل حل
األزمة السورية بالطرق السياسية ،كان من أبر ِزها عقد مؤتم َري جنيف 1
و 2وزيارة الرئيس السوري بشار األسد إلى موسكو وتبني مجلس األمن
خريط َة طريق لدعم الحل السياسي في سورية.
في عام  2015تقاطرت الوفود الدولية واإلعالمية إلى سورية ولم تتوا َل
التصريحات األميركية والغربية من قبيل الصدفة ،بل أتت لتعكس المزاج
الغربي الجديد الذي بدأ يتشكل مع تمدد اإلرهاب إلى أكثر من دولة أوروبية
وتعبر في الوقت نفسه عن رأي عام دولي بدأ يستوعب إبعاد الحرب في
سورية.
وفي زحمة هذه الجهود كانت سورية في نهاية شهر أيلول على موعد مع
حدث كبير ،روسيا تتدخل عسكريا ً في سورية ،وتبدأ بتغيير قواعد اللعبة،
وما هي إال أيام حتى أطلق الجيش السوري في  7تشرين األول معركته
العسكرية الكبرى في الشمال الغربي لسورية ،مستغالً الغطاء الجوي
الروسي.
لقاء الرئيس السوري بشار األسد في موسكو بالرئيس الروسي فالديمير
بوتين كان له أهمية محورية على مسار األزمة ،وفتح مسارات جديدة على
طريق تسويتها سياسياً.
كما وضعت خريطة طريق الحل السياسي في سورية على سكة التنفيذ
أممياً ،من خالل قرار مجلس األمن  2254الذي تب ّنى باإلجماع خطة لدعم
الحل السياسي في سورية ،من خالل مفاوضات بين الحكومة السورية
والمعارضة العام المقبل بالتزامن مع وقف إطالق النار في جميع أنحاء
رحبت به دمشق للشعب السوري في تقرير
البالد ،على أن يترك القرار الذي ّ
مستقبله.
(التتمة ص)14

المتحدة ،وخاصة بعدما صرح به الرئيس األميركي بأن واشنطن استطاعت
صد اإلرهاب ،فأكد أنه «سيتم استغالل ذلك في إطار اللعبة السياسية التي
تديرها واشنطن».
كما تناول الفروف تحالف السعودية اإلسالمي الذي أطلقته المملكة أخيرا ً
لمكافحة اإلرهاب ،وتأكيدها بأنها سوف تتعاون مع الحكومات الشرعية في
البلدان ذات الشأن ،فيما لن تتعاون مع الحكومات غير الشرعية ،فاعتبر
أن هذا الطرح «بكتيريا عصوية معدية ،وعلى الواليات المتحدة إدراك هذه
الحقيقة».
جاء ذلك في وقت أكدت وزارة الخارجية األميركية أن روسيا تلعب دورا ً
بناء في الجهود الرامية إلى تسوية األزمة السورية بالوسائل السياسية.
وقال مارك تونر المتحدث باسم الخارجية« :على الساحة السياسية تلعب
روسيا دورا ً بناء» ،ولكنه زعم أن «معظم غ��ارات سالح الجو الروسي في
سورية تستهدف منشآت من البنية التحتية المدنية والمدنيين» ،من دون أن
يقدم أي أدلة إلثبات هذا االتهام ،كما أقر عدم امتالكه أي أدلة تؤكد استخدام
الجيش الروسي للقنابل العنقودية.
الى ذلك ،أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران الحربي الروسي نفذ
في سورية خالل الساعات الـ 48األخيرة  121طلعة وقصف  424موقعا ً
لإلرهابيين في محافظات حلب وإدلب والالذقية وحماة وحمص ودرعا والرقة
دير الزور.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن قاذفة
روسية استهدفت مبنى جرى فيه اجتماع لقياديي المسلحين قرب الرقة،
مؤكدا ً أن المبنى دمر بكامل محتوياته ،وذلك بعد إصابته بقنبلة موجهة،
مشيرا ً إلى أن القيادة الروسية حصلت على معلومات هذا االجتماع من ممثلي
قوى المعارضة الوطنية يوم االثنين.
كوناشينكوف أضاف أيضا ً أنه قبل أيام عدة نقلت مجموعة معارضة أخرى
تعمل في ريف إدلب معلومات عن مكان تمركز مستودع ذخائر كبير تابع
لـ»جبهة النصرة» ،وبعد دراسة الصور الملتقطة من الجو وتنفيذ استطالع
عبر طائرة من دون طيار توجهت قاذفة سو-24إم إلى المكان ودمرته.
(التتمة ص)14

قوات �أميركية ـ كردية تنفذ عملية �إنزال في الحويجة �شمال العراق

�إ�سقاط طائرة بحرينية ...والحاميات ال�سعودية تعي�ش � ً
أياما ع�صيبة

الجعفري :التدخل التركي انتهاك �سافر ل�سيادة البالد اليمن :ا�ستهداف ميناء جيزان ب�صاروخ قاهر واحد

اعتبر وزي��ر الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري،
األربعاء ،أن إعادة االنتشار العسكري التركي في العراق
اعتراف من أنقرة بانتهاكها لسيادة البالد.
وبحسب موقع «روسيا اليوم» فقد قال الجعفري إنه ال
توجد لدى تركيا أية نوايا لسحب قواتها من العراق مشيرا ً
إلى أن مجلس األم��ن الدولي أجمع على رفض التدخل
التركي .وأكد أن بغداد ال تسمح بتدخل أنقرة في أراضيها
كما أنها لم تكن تعلم به.
وت��ق��دم وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��ع��راق��ي بالشكر ل���وزراء
الخارجية العرب لدعمهم سيادة العراق مشيدا ً برفضهم
لالنتهاك التركي.

إلى ذلك ،أشار إلى أن القرار الصادر من جامعة الدول
العربية يؤكد أهمية الجامعة العربية في القيام بدور مهم
وإيجابي لدعم كل القضايا العربية ،وخاصة العراق.
ودعا الجعفري تركيا إلى التجاوب مع قرار جامعة
ال��دول العربية والتصرف بعقالنية واالنسحاب من
العراق.
ميدانياً ،أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى ،شمال
ال��ع��راق ،أم��س ،ب��أن  75عنصرا ً من جماعة «داع��ش»
اإلرهابية سقطوا بين قتيل وجريح بقصف جوي استهدف
مبنى ما يسمى «المحكمة الشرعية» شرق المحافظة.
(التتمة ص)14

م�صر في نهاية  2015المخاطر والتحديات
حمل ه��ذا ال��ع��ام ف��ي طياته ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��ط��ورات
السياسية واألح��داث األمنية في مصر ،كان من أبرزها
الحكم باإلعدام على الرئيس المخلوع محمد مرسي ومرشد
جماعة اإلخوان المسلمين محمد بديع وعدد من قيادات
الجماعة ،وإج��راء االنتخابات التشريعية وسط إقبال
ضعيف من الناخبين.
في ال��س��ادس من ح��زي��ران حكم على مرسي ومرشد
جماعة اإلخوان المسلمين وآخرين باإلعدام في القضية
المعروفة إعالميا ً بالهروب من السجون وهو ما زاد التوتر
القائم أصالً بين اإلخوان والسلطة.
وف��ي التاسع والعشرين من حزيران اغتيل النائب
العام المصري هشام بركات متأثرا ً بإصابته جراء انفجار
سيارة مفخخة ُزرعت خلف سور الكلية الحربية بالقاهرة
أثناء مرور موكبه ،اغتيال أتى بعد أن أعلنت جماعة أنصار
بيت المقدس الموالية لداعش اإلرهابية عزمها استهداف
القضاة على خلفية الحكم بإعدام ستة من عناصرها.
وفي السابع عشر من تشرين األول بدأ االستحقاق األخير
من خريطة الطريق وذلك بإجراء االنتخابات التشريعية،
وعكست المرحلتان األولى والثانية مشاركة محدودة من
الناخبين ع�لاوة على مقاطعة الحركات الثورية وعدد
من أح��زاب المعارضة هذا االستحقاق .وعلى الرغم من
محاوالت الحكومة للتخلص من شبح ضعف اإلقبال إال أن
النتائج النهائية أظهرت نسبة مشاركة متواضعة مقارنة
مع استحقاقات انتخابية سابقة.
واتفقت غالبية المحللين على أن الرئيس المصري عبد

الفتاح السيسي تمكن خالل عام  2015من كسر عزلة
القاهرة الدولية بعد الثالثين من حزيران  ،2013كما أنه
تمكن من إحياء عالقات دولية لمصر مع مراكز دولية مهمة
مثل روسيا واالصين
كما يميل معظمهم إلى أنه استطاع إضعاف خصمه
الرئيس وه��ي جماعة اإلخ��وان المسلمين وتقليل خطر
الجماعات اإلرهابية وحصر معظمها في شبه جزيرة
سيناء.
إال أنهم يتفقون على أن نجاحه في هذه الملفات ليس
حاسما ً بعد وأنه يواجه تحديات عديدة من بينها.
1ـ استخدام األجهزة األمنية مسألة مكافحة اإلرهاب
في تعزيز سلطاتها بدرجة أقلقت المجلس القومي لحقوق
اإلنسان المعين من قبل الرئيس ومحللين وشخصيات
عامة تؤيده واعتبرته تهديدا ً لما ورد في الدستور المصري
من ضمانات لدولة القانون والحريات العامة والخاصة.
2ـ المشكلة االقتصادية وم��ا يرتبط بها من بطالة
واختالالت اجتماعية ح��ادة وه��ذه ما يعتبرها الجميع
تقريبا ً المشكلة األخ��ط��ر ليس فقط لتعقيد الوضع
االقتصادي المصري ولكن أيضا ً آلثارها المباشرة على
االستقرار السياسي وشعبية النظام السياسي.
3ـ مشكلة فاعلية الدور الخارجي المصري سواء في
مواجهة مشكالت مباشرة تتعلق بأمنها القومي (ليبيا
وسورية ومشكلة مياه النيل وسد النهضة) أو في لعب
دور إقليمي مؤثر في أزماته الملتهبة أو منع نزاعات أخرى
محتملة مثل نزاع عربي إيراني أو مذهبي.

ت��ش��ه��د ال��ح��ام��ي��ات العسكرية
ال��س��ع��ودي��ة أي���ام���ا ً ع��ص��ي��ب��ة ،بعد
استهدافها بالصواريخ والقذائف
اليمنية في جيزان ون��ج��ران ،وذلك
ردا ً على م��واص��ل��ة ال��ع��دوان على
الشعب اليمني .حيث أطلقت قوات
الجيش اليمني واللجان الشعبية
للمرة التاسعة خ�لال خمسة عشر
يوما ً صاروخا ً بالستيا ً من نوع قاهر
واحد مستهدفة ميناء جيزان بدقة.
كما قصفت معسكر رجالء ،والمواقع
المحيطة ب��ه ف��ي ن��ج��ران ،ودك��ت
موقعي صلة وخباش.
واستهدفت ال��ق��وة الصاروخية
اليمنية مواقع المقران وال��س��رداح
ومعسكر الغاوية ،وأم القطب من
الجهة الشرقية باإلضافة الى شعب
الدهمي في جيزان ،الذي تتجمع فيه
ال��ق��وات السعودية .كما ت��م إط�لاق
ق��ذائ��ف على م��وق��ع ال��م��ه��دف خلف
مدينة الخوبة ،وجحفان والمشيح.
فيما لقي جنود سعوديون مصرعهم
برصاص قناصة يمنيين في الجمارك
السعودية بالطوال.
واستمرت هزائم ق��وات العدوان
السعودي ومرتزقتهم في الداخل
اليمني ،حيث استهدفت ال��ق��وات
اليمنية المشتركة تجمعا ً للغزاة
ومرتزقتهم ف��ي مثلث ذب��اب بتعز

بصواريخ الكاتيوشا م��ا أدى الى
م��ص��رع وج���رح ع��دد منهم وتدمير
آلياتهم .وطهرت جبل سنا وعدد من
التباب المجاورة من المرتزقة.
وف���ي ال��ب��ي��ض��اء تمكنت ال��ق��وات
اليمنية من تأمين عدد من المواقع
والقرى من بينها الشازبي ويفعان
ف��ي منطقتي ذي ناعم والناصفة،
وتطهيرها م��ن م��رت��زق��ة ال��ري��اض،
وأجبرتهم على الفرار بعد تكبيدهم
خسائر كبيرة في االرواح ودم��رت
آليات وعتاد عسكري.

وأعلنت قوات التحالف السعودي
سقوط طائرة بحرينية في جيزان
نتيجة خلل فني ،مشيرة إلى «نجاة
قائدها».
وقال بيان للتحالف إن «الطائرة
من ط��راز «إف »-16كانت تشارك
ف��ي حملة ال��ت��ح��ال��ف ع��ل��ى اليمن،
وإنها سقطت في جنوب السعودية
أمس .وقد عرضت مواقع للتواصل
االجتماعي مشاهد قالت إنها للطائرة
البحرينية ،وهي تسقط في جيزان.
(التتمة ص)14

م�سودة وثيقة «الترتيبات الأمنية» اليمنية
نشرت الزميلة «الميادين مسودة وثيقة «الترتيبات
األمنية» بخصوص األزم��ة اليمنية ،أعدتها األم��م المتحدة
لطرحها على مختلف األطراف .والوثيقة مفصلة لتطال عمل
مختلف نشاطات المؤسسات الرسمية واألدوار المطلوبة
منها لتنفيذ الحلول األمنية المقترحة ،إلى جانب دور األمم
المتحدة المساعد.
بما يخص دور المجلس الوطني ،تقترح الوثيقة التي
حصلت «الميادين» على نسخة منها ،أن يضطلع المجلس
بتطوير عمليات وإجراءات التنفيذ واإلشراف عليها ،إلى جانب
التخطيط الشامل لتطبيق وقف إطالق النار واالنسحابات
والسيطرة على السالح.
ويتولى المجلس الوطني وفقا ً لبنود الوثيقة إعداد التقارير
وتقديمها لطرفي الحل ،والقيادة الرسمية .كما يتولى إعداد

الترتيبات األمنية االنتقالية .إضاف ًة إلى تقويم تقارير مجالس
أمن المحافظات ،وتوفير آلية لحل النزاع الداخلي ،واالنخراط
في في المجتمع الدولي ،واإلشراف على موارد التمويل.
من ناحيتها ،تساعد األم��م المتحدة ،والممثل الخاص
ألمينها العام ،في تقديم النصيحة التقنية حول تطور العملية
واإلج��راءات في المرحلة األولى ،ومراقبة طريقة التنفيذ في
المراحل الالحقة .وتسهيل حل النزاعات واالنتهاكات في
حال عدم التوصل إلى اتفاق ،وتطلع على التقارير التي ترفع
إلى مجلس األمن واألمين العام لألمم المتحدة والمبعوث
الخاص .كما تشارك في الرقابة على التمويل عبر صندوق
األمم المتحدة االئتماني إلنهاء العنف ضد المرأة ،وتنسق مع
بعثة األمم المتحدة في اليمن ،إلى جانب تقديم حزمة دعم
محدود.

البحرين� :سجن � 29شخ�ص ًا
على خلفية تفجير قنبلة
أصدرت المحكمة البحرينية الكبرى الجنائية الرابعة،
أمس ،حكمها بالسجن على  29شخصا ً لفترات تتراوح
بين  5أعوام و 25عاما ً لتفجير عبوة ناسفة عام .2014
وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الهجوم الذي وقع
في كانون األول الماضي أدى إلى إصابة عدد من رجال
الشرطة وتضرر عربات دوريات.
ونقلت عن المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة
الجرائم اإلرهابية قوله إن المحكمة قضت أيضا ً بإسقاط
الجنسية عن اثنين من المحكوم عليهم وألزمت 27

منهم بسداد قيمة التلفيات التي تبلغ  2782.130دينار
بحريني ( 7389.46دوالر).
وأض��اف��ت ال��وك��ال��ة« :ت��داول��ت القضية بجلساتها
بحضور المحامين مع المتهمين ومكنتهم من الدفاع
وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات
القانونية».
وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة منذ
االح��ت��ج��اج��ات ال��ت��ي وق��ع��ت ع���ام  2011للمطالبة
بإصالحات.

