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الجي�ش ال�سوري ُيط ِلق معركة ريف حلب الغربي والم�ساعدات تدخل م�ضايا والفوعة وكفريا

لقاء ثالثي ي�سبق جنيف في  13الجاري وفرن�سا تعود للت�صعيد

كشف مصدر دبلوماسي أمس لوكالة «تاس» الروسية أن االجتماع
الثالثي المقرر بين روسيا والواليات المتحدة واألمم المتحدة حول
سورية سيعقد يوم األربعاء المقبل  13كانون الثاني الحالي في
جنيف ،حيث من المتوقع أن يمثل روسيا في االجتماع نائب وزير
الخارجية غينادي غاتيلوف.
جاء ذلك في وقت التقى نائب وزير الخارجية الروسي ،الممثل
الخاص للرئيس الروسي الى الشرق األوسط ميخائيل بوغدانوف
سفيري فرنسا وسورية في موسكو كل على حدة وبحث معهما آفاق
انطالق العملية السياسية في سورية.
وفي السياق ،قالت الخارجية األميركية أمس إن وزيري خارجية
الواليات المتحدة وروسيا تحدثا عبر الهاتف بشأن قضايا بينها
العملية السياسية السورية والحرب على تنظيم «داعش» وقضايا
الشرق األوسط وأوكرانيا والتجربة النووية التي أجرتها في اآلونة
األخيرة كوريا الشمالية فضالً عن العالقات األميركية ـ الروسية.
وق��ال ج��ون كيربي المتحدث باسم ال���وزارة في وص��ف موجز
للحديث بين وزير الخارجية جون كيري ونظيره الروسي سيرغي
الف��روف« :اتفقا على البقاء على اتصال وثيق والبحث عن فرصة
لالجتماع في األيام المقبلة» ،لكنه لم يذكر لماذا قد يجتمعان.
في غضون ذلك ،قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس
إن على سورية وروسيا وقف ما سماه بالعمليات العسكرية ضد
المدنيين ال سيما وضع حد لمحنة بلدة مضايا المحاصرة.
وأض��اف الوزير الفرنسي« :إن الصور التي تخرج من مضايا
تظهر أنه ال يمكن بقاء الرئيس بشار األسد في السلطة» ،مشيرا ً إلى
أن باريس ستتشاور مع مجلس األمن الدولي للضغط على سورية
إلنهاء ما وصفه بهجمات من دون تمييز.
وقال فابيوس للصحافيين بعد االجتماع مع منسق المعارضة
السورية رياض حجاب« :ناقشنا ضرورة أن تنهي سورية وروسيا
بشكل مطلق عملياتهما العسكرية ضد المدنيين ال سيما المحنة في
مضايا ومدن أخرى يحاصرها النظام» ،وأضاف« :يُظهر هذا كيف
أن نظام بشار األسد ...ال يمكن أن يكون موجودا ً في مستقبل سورية

ألسباب تتعلق باألخالق والكفاءة وفي الوقت ذاته أال تشارك روسيا
في مثل هذه األفعال غير المقبولة».
وأضاف فابيوس« :ال بد أن يتوفر عنصران (لهذه المحادثات) .من
ناحية ينبغي إنهاء القصف على الفور ومن ناحية أخرى ينبغي أن
يكون جدول أعمال المحادثات محددا ً بشكل كاف وأال يكون هناك شك
تحديدا ً في من سيحكم».
من جانبه ،اتهم حجاب روسيا بقتل عشرات األطفال بعد غارة
جوية يوم االثنين وقال إن المعارضة ال يمكنها التفاوض مع الحكومة
السورية في ظل هذه األفعال ،وقال« :نريد التفاوض ولكن يتعين
توفر الظروف المناسبة لذلك ...ال يمكننا التفاوض مع الحكومة في
الوقت الذي تقصف فيه قوات أجنبية الشعب السوري».
حجاب أضاف أن الطائرات الحربية الروسية نفذت مذبحة في
عنجارة في حلب شمال غرب سورية حيث أصاب القصف مدارس ما
أسفر عن مقتل  35طفالً وإصابة العشرات ،بحسب وصفه.
وكانت مصادر صحافية قد كشفت في وقت سابق أن «الهيئة
العليا للمفاوضات» ،أبلغت الرياض بأسماء الوفد الذي سيلتقي وفد
الحكومة السورية في  25من كانون الثاني في جنيف ،إضافة إلى
فريق مساند.
ونقل عن مصادر معارضة مطلعة ،طلبت عدم الكشف عن هويتها،
أن أعضاء الفريق الذين تم إرسال أسمائهم إلى السعودية للعمل على
إنجاز الترتيبات اللوجستية وسمات الدخول إلى جنيف ،هم« :نشأت
طعيمة ،طارق أبو الحسن ،يحيى عزيز ،محمد زكي الهويدي ،هيثم
المالح ،نذير الحكيم ،عبد األحد اصطيفو ،نورا األمير ،أنس العبدة،
هادي البحرة ،بدر جاموس ،سمير نشار ،سمير تقي ،نواف الفارس،
خالد محاميد ،يحيى العريضي ،تيسير رداوي ،عبد اللطيف دباغ،
أسامة غالي ،حسن حمادة ،تامر الجهماني ،علي شحادة ،أسعد
الزعبي ،زياد فهد ،عبد الكريم أحمد ،يعرب الشرع ،علي شحادة».
وقالت المصادر إن الهيئة اختارت  29شخصاً ،ليخضعوا في
الـ  11من الشهر الحالي لدورة تدريبية في فن التفاوض ،لمساندة
الفريق األساسي ،وتضم القائمة« :عبد المجيد حمو ،وخلف داهود،

الأردن :لن نك�شف عن قائمة
المنظمات الإرهابية في �سورية

أعلن رئيس الحكومة األردنية محمد الموميني أن بالده ال تنوي الكشف عن
قائمة المنظمات اإلرهابية التي قدمتها لألمم المتحدة.
وقال الموميني الذي يترأس أيضا ً وزارة الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال
لوكالة «سبوتنيك» أمس« :في ما يخص المنظمات اإلرهابية في سوريا وتحديد
صنفها فإن المؤتمرات المقبلة حول األزمة السورية ستكشف كل شيء».
وأكدت السلطات األردنية أن هذه القائمة تراعي مواقف مختلف الدول فيما
قامت هي بتنسيقها ،مشيرة إلى أن بعض مشاركي صيغة فيينا للمحادثات
حول سوريا قدموا « 10أو  15أو  20اسما» وبعضهم قدم أكثر.
ونقلت وكالة «نوفوستي» عن مصدر مقرب من سير المحادثات أن القائمة
تضم نحو  167اسما ً للمنظمات اإلرهابية.
في غضون ذل��ك ذك��ر موقع «العربي الجديد» األح��د أن «الهيئة العليا
للمفاوضات» أبلغت الرياض بأسماء الوفد الذي سيلتقي وفد الحكومة السورية
يوم الـ 25من كانون الثاني في جنيف ،إضافة إلى فريق مساند.

ادوارد حشوة ،نورا جيزازي ،نصر الحريري ،فؤاد عليكو ،هشام
مروة ،نغم الغادري ،موفق تيربيه ،مصطفى أوسو ،عبد الرحمن
مصطفى ،جمال سليمان ،فرح االتاسي ،محمود عطور ،عبدو حسام
الدين ،محمد صبرا ،خالد شهاب الدين ،محمد حاج علي ،عبد الباسط
الطويل ،أحمد الحريري ،محمد عبدو ،عبد الجبار العكيدي ،أسامة
أبو زيد ،عصام الريس ،محمد نور خلوف ،مصطفى كيالني ،خالد
محاميد ،اليس مفرج».

محا�صرة «ال�صوفية» معقل «داع�ش» الأخير في الأنبار

يحرر ناحية بروانة و«ال�شاعي» في حديثة
الجي�ش العراقي ِّ
أحرز الجيش العراقي تقدما ً جديدا ً في معاركه ضد تنظيم «داعش» اإلرهابي
في محافظة األنبار ،وتمكن من تحرير ناحية بروانة جنوب قضاء حديثة،
وإعادة  250أسرة نازحة منها الى مناطقهم ،وذلك بعد ساعات من تحرير
منطقة الشاعي شمال القضاء.
وأعلن قائممقام قضاء حديثة مبروك حميد ،أمس ،في حديث إلى «السومرية»
أن «القوات األمنية المدعومة بمقاتلين من العشائر أتمت ،اليوم ،تحرير جميع
مناطق ناحية بروانة بعد تطهيرها من داعش».
وأضاف أن «عملية تحرير الناحية رافقها إعادة  250أسرة نازحة من إلى
مناطقها التي نزحت منها في أوقات سابقة» ،موضحا ً أن «األجهزة الخدمية
تعمل اآلن على إعادة الماء والكهرباء إلى مناطق الناحية التي باتت تحت
سيطرة القوات األمنية ومقاتلي العشائر».
وشهدت محافظة األنبار ،تطورات أمنية ،أبرزها تحرير منطقة الشاعي شمال
قضاء حديثة ،فيما انطلقت عملية تحرير منطقة السكران المجاورة لمنطقة
الشاعي ،في حين تم تحرير دائرة أمن األنبار ورفع العلم العراقي فوقها ،الى
جانب تحرير دائرة كهرباء األنبار ومعمل غاز الرمادي.
وأعلن قائد الفرقة السابعة في الجيش العراقي اللواء الركن نومان عبد
الزوبعي في وقت سابق ،أن القوات الحكومية تمكنت من قتل نحو  70عنصرا ً
من التنظيم اإلرهابي فضالً عن تدمير سبع عربات تابعة له.
وسبق للجيش العراقي أن أعلن منذ أسبوعين تحرير مدينة الرمادي مركز
األنبار والتي سيطر عليها تنظيم «داعش» في أيار الماضي.
وكانت القوات العراقية تمكنت من تحرير أحياء الملعب وحي األندلس
وش��ارع الستين والبوجابر وسط مدينة الرمادي غرب البالد .كما واصلت
تقدّمها نحو منطقة الصوفية آخر معاقل جماعة «داعش» في المدينة.
(التتمة ص)14

القوات اليمنية ت�صدُّ هجوم ًا كبيراً للقاعدة على البي�ضاء

تقرير �إخباري
«بنك �أهداف» غربي
ل�ضرب «داع�ش»
تتأهب دول أوروبية لاللتحاق بالواليات المتحدة في التدخل
العسكري ضد تنظيم داعش اإلرهابي في ليبيا ،حيث يتم وضع
«بنك أه��داف» للتنظيم ،لمباشرة عمليات القصف قريباً ،غير أن
مصادر غربية تتخ ّوف من تعثر تشكيل حكومة وح��دة وطنية،
وتربط التدخل الواسع النطاق ،بوجود حكومة متماسكة ،في ظل
احتمال عدم النجاح في تشكيلها منتصف الشهر الحالي ،وهو الموعد
النهائي الذي تحدّد في االتفاق السياسي الموقع في الصخيرات
الشهر الماضي ،األمر الذي دعا االتحاد األوروب��ي إلى ربط الدعم
المالي واألمني بتشكيل الحكومة .ووعد االتحاد األوروبي بدعم ليبيا
في مكافحة اإلرهاب وتنظيم داعش ،خصوصا ً على المستوى المالي،
فور قيام حكومة الوفاق الوطني المقررة في االتفاق الموقع برعاية
األمم المتحدة.
وف��ي ه��ذا السياق ،قالت وزي��رة الخارجية األوروب��ي��ة فيديريكا
موغيريني ،بعد اجتماعات مع مسؤولين ليبيين« :ما بحثناه مط ّوالً،
هو الدعم ال��ذي يمكن أن يقدّمه االتحاد األوروب���ي لحكومة وحدة
وطنية ،بشأن األم��ن» .وأضافت أن هذا الدعم سيشمل «خصوصا ً
مكافحة اإلره��اب ،وأساسا ً داع��ش ،وهذه معركة مشتركة لليبيين
واألوروبيين».
إلى ذلك ،ذكرت تقارير صحافية جزائرية ،أن فرنسا والواليات
المتحدة ،أبلغتا الجزائر بعمليات عسكرية كبيرة ،ستشنها دول غربية
ضد تنظيم داعش في ليبيا .وقال مصدر جزائري مطلع ،إن العمليات
الحربية يجري التحضير لها ،من ّوها ً بأن باريس وواشنطن ،طلبتا من
الجزائر تعاونا ً أمنيا ً يتيح تقليص الخسائر المدنية.
وكانت تقارير صحافية ألمانية أفادت بأن الجيش األلماني بصدد
القيام بمهمة خارجية جديدة ،حيث يعتزم المشاركة في تدريب جزء
من القوات المسلحة الليبية.
(التتمة ص)14

الى ذلك ،أعلن وزير الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم
الحكومة األردنية محمد المومني أن بالده ال تنوي الكشف عن قائمة
المنظمات اإلرهابية التي قدمتها لألمم المتحدة.
وقال المومني« :في ما يخص المنظمات اإلرهابية في سورية
وتحديد صنفها فإن المؤتمرات المقبلة حول األزمة السورية ستكشف
كل شيء».
(التتمة ص)14

ولد ال�شيخ في �صنعاء...
و«�أن�صار اهلل» ترى وقف العدوان �أو ًال

على وقع استمرار العدوان السعودي وواصلت غاراته
بشكل مكثف على المناطق السكنية والمنشآت المدنية
في مختلف المحافظات ،وصل المبعوث االممي اسماعيل
ولد الشيخ الى صنعاء في زي��ارة تستغرق أياما ً عدة
لبحث استئئناف جولة مفاوضات جديدة بين األطراف
السياسية اليمنية
وأكد ولد الشيخ أن االزمة اليمنية تواجه صعوبة في
الحل وأن األزمة تشعبت ،لكنه أكد أنه سيحاول من خالل
لقائه بالمكونات داخ��ل اليمن أن يوجد لها حالً جذريا ً
بحسب قوله.

وقال اسماعيل ولد الشيخ في تصريح لقناة «العالم»
اإلخبارية ،لقد كان هناك تقدم كبير خالل الجولة األخيرة
في سويسرا الشهر الماضي ،ونريد أن تكون هناك جولة
جديدة ولكن أزمة مثل هذه عندما تطول وتتشعب يصعب
الحل ويجب أن نقوم بالتحضيرات كافة ويجب أال نتعجل
كي نجد حالً جذرياً.
من جهته ،قال المتحدث باسم حركة أنصار الله في اليمن
محمد عبد السالم إن مسار المفاوضات المقبلة مرهون بوقف
الحرب التي تشنها السعودية وحلفائها على اليمن.
(التتمة ص)14

ائتالف دعم م�صر يو�صل عبد العال
لرئا�سة البرلمان في �أولى جل�ساته
القاهرة ـ فارس رياض الجيرودي
في أول برلمان تستقبله مصر عقب ثورة  30حزيران ،وقبل انعقاد أولي جلساته
العادية عقد مجلس النواب المصري جلسة إجرائية أدى فيها النواب اليمين
الدستورية إضافة إلى انتخابهم رئيس المجلس ووكيليه.
وقد نجح ائتالف دعم مصر في إيصال علي عبد العال رئيسا ً لمجلس النواب،
الذي انتخب بعد ثالث سنوات من ح ّل المجلس السابق الذي كان يهيمن عليه
اإلسالميون.
وفاز عبد العال ( 67سنة) وهو أستاذ في القانون الدستوري واإلداري بجامعة
عين شمس بعد حصوله على  401صوت .وكان ينافسه خمسة مرشحين آخرين.
وعبد العال عضو في ائتالف «دعم مصر» الذي يضم نحو  370نائبا ً بالبرلمان
المؤلف من  596عضوا ً ويعد أبرز االئتالفات التي بدأت العمل على قدم وساق منذ
أقرت نتائج االنتخابات البرلمانية األخيرة في مصر ،واالئتالف يتبناه النائب
واللواء السابق في المخابرات سامح سيف اليزل ،مقرر قائمة في حب مصر
صاحبة الـ  120مقعد المخصصين للقوائم داخل المجلس ،وقد أعلن اليزل
تشكيل االئتالف بقوام يتجاوز ثلثي عدد النواب أي أكثر من  400نائب من األحزاب
والمستقلين ،ليشكل هؤالء تيارا ً داعما ً بشكل تام للرئيس المصري عبد الفتاح
السيسي.
وبعد طرح فكرة االئتالف وأهدافه التي يسعى إلى تحقيقها ،أعلنت أحزاب
انضمامها لالئتالف أمثال «مستقبل وطن» و«حماة الوطن» .فيما صرح المستشار
بهجت الحسامي ،المتحدث الرسمي لحزب الوفد ،بأن السيد البدوي ،رئيس حزب
الوفد ،أصدر توجيهاته إلى النواب أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب ،بضرورة
االلتزام بنصوص الالئحة الداخلية وإعمال الثوابت البرلمانية للوفد وااللتزام
الحزبى في ما يتعلق بقرار الوفد برفض االنضمام الئتالف دعم مصر والحفاظ على
استقالل الوفد بهيئته البرلمانية.
يأتي هذا في الوقت الذي ظهر فيه تيار مناهض للفكرة من أساسها من األحزاب
مثل «المصريين األح��رار» ،ومن المستقلين مثل المستشار «مرتضي منصور»
ونجله.
وال ينتمي عبد العال ( 67سنة) إلى أي حزب سياسي ،وليست له أي توجهات
أو آراء سياسية معينة معلنة سابقاً ،وشارك في إعداد أهم القوانين الحالية وهي
قانون مجلس النواب وقانون االنتخابات ومباشرة الحقوق السياسية وقانون
تقسيم الدوائر االنتخابية.
(التتمة ص)14

همزة و�صل
خنادق البرزاني
ولعبة الأقنعة
نظام مارديني
بالتزامن مع عملية ترسيم
فعلية لحدود «الدويلة الكردية»
المقبلة التي تجري حاليا ً على
األرض ،وتقوم بها فرق فنية
متخصصة تعمل بإشراف
م� �ه� �ن ��دس� �ي ��ن ب��ري��ط��ان��ي��ي��ن
وفرنسيين وأميركيين ،بدأ
«اإلقليم» بحفر خندق لترسيم
ه��ذه ال �ح��دود ،وق��د أُن�ج��ز من
الحفر مسافة تقدَّر بأكثر من
 100كيلومتر تبدأ من حدود
قضاء خانقين  175كيلومترا ً
ش �م��ال ب��غ��داد وت�ن�ت�ه��ي عند
ناحية ربيعة بمحافظة نينوى
 520كيلومترا ً شمال بغداد،
على الحدود السورية ضمن
عملية ترسيم فعلية لحدود
«الدويلة الكردية» المقترحة،
�ج��ر ح ��رب� �ا ً أهلية
ال �ت��ي س �ت �ف� ّ
داخ�ل�ي��ة ب�ع��د ض� ّم�ه��ا كركوك
النفطية.
التفسيرات «الكردية» التي
ُقدّمت حول حفر الخندق هي
أيضا ً أغ��رب من الخيال ،هي
بين أقنعة الحقيقة ،وحقيقة
األقنعة كما في رواية أمبيرتو
إي �ك��و «ال� �ع ��دد ص �ف��ر» .ولكن
هل ي��درك البرزاني أن هوية
ال �ج �م��اع��ات ال ت �خ �ض��ع إل��ى
اله��وت اآلغ ��وات والسالالت
البدائية؟
ورغ � � � ��م م�� ��زاع�� ��م م �ك �ت��ب
ال �ب��رزان��ي ب��أن إق ��دام اإلقليم
على حفر الخندق جاء لحماية
قوات البيشمركة من هجمات
«داعش» إال أن «لعبة األقنعة»
هذه لن تنطلي على عاقل ،ألن
والء البرزاني وجمهوره هو
والء مرتبط بفكرة السالح
وال �س �ل �ط��ة وال� ��دم وال� �ع ��رق..
والنفط .كما أن الحفر بذاكرة
ال�م��اض��ي ال يمكن أن يصنع
مستقبالً بل ضياعا ً وتقوقعا ً
وقلة حيلة.
إذاً ،هي «لعبة األقنعة» التي
ي�ح��اول ال�ح��زب الديمقراطي
ال��ك��ردس��ت��ان��ي م ��ن خاللها
التملص من «أزمته الداخلية»
المتمثلة بمطالبة األح ��زاب
بتنحي رئيس اإلقليم
الكردية ّ
مسعود البرزاني عن الحكم
من خالل رفع شعار «الدويلة
الكردية» وطرحها كمشروع
ذي أول��وي��ة للتطبيق خالل
الفترة المقبلة ،غير أنها تواجه
م ��واق ��ف راف� �ض ��ة م ��ن داخ ��ل
«ال �ب �ي��ت ال � �ك� ��ردي» ،إذ يقف
االتحاد الوطني الكردستاني
ب��زع��ام��ة ط��ال �ب��ان��ي ض� � ّد هذا
التوجه ،بينما تحضر حركة
التغيير (ك��وران) المعارضة،
ل��ت��وج��ي��ه األك � � � ��راد ب��رف��ض
االنفصال من خالل االستفتاء
ال ��ذي م��ن ال�م�ت��وق��ع حصوله
العام الجاري .2016
ع �ك��س ه� ��ذا ال��ت��ط��ور على
«الحدود الوهمية» بين اإلقليم
واألراض��ي العراقية صدمة،
مما وصل إليه حال البرزاني
في تصدّيه للمشروع الوطني
ال �ك��ردي ال �ع��راق��ي ،وه��و أمر
سيخلق توترا ً كنتيجة طبيعية
ل�ـ «المناطحة» المنتظرة بين
ب�غ��داد وأرب �ي��ل ح��ول األرض
وال��ح��دود وال �ن �ف��ط .ولطالما
تمدّدت وتوالدت مصطلحات
«العركة» أو «النطاح» بينهما
حتى صارت «مناطق متنازعا ً
عليها» و«مناطق مستقطعة»
و«م�ن��اط��ق محتلة» و«مناطق
مختلطة» وهل َّم ج ّرا.
ب �ه��ذه ال�م��واج�ه��ة الجديدة
بين بغداد وأرب�ي��ل سيوضع
ال� �م���واط���ن ال� �ع���راق���ي تحت
مطارق عدة ،فيغدو أمره كما
يقول المثل العراقي« :يخلص
م ��ن ال� �ط ��اوه ت �ت �ل �ك��اه ال� �ن��ار»،
وهنا الطامة الكبرى الثانية،
إذا علمنا أن الطامات الكبرى
ف��ي ال �ع��راق م��ا بعد االحتالل
األميركي كثيرة.

