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ال حديث دوليٌ عن �إر�سال قوات برية ...تدمير «داع�ش» ب�أرياف دير الزور وحم�ص وحلب

همزة و�صل

خالفات حول تركيبة وفد المعار�ضة ال�سورية �إلى محادثات جنيف

�صحوة دولية
تواكب فل�سطيننا!؟

أعلنت األمم المتحدة أنها لن توجه دعوة لحضور مفاوضات
بين الحكومة السورية و«معارضات» الخارج المقررة في الـ25
من الشهر الحالي ،لحين توصل الدول الكبرى إلى اتفاق بشأن
تركيبة وفد المعارضة.
وقال فرحان حق المتحدث باسم األمم المتحدة للصحافيين:
«في هذه المرحلة ...حين تصل الدول التي تقود عملية المجموعة
الدولية لدعم سورية لتفاهم لتحديد من توجه لهم دعوات من
المعارضة ستوجه األمم المتحدة دعوات».
ويقول دبلوماسيون في األمم المتحدة :إن األرجح على ما يبدو
هو تأجيل المفاوضات التي ترعاها المنظمة الدولية.
بدوره أشار السفير الروسي لدى األمم المتحدة فيتالي تشوركين
إلى وجود خالفات كبيرة حول تشكيلة وفد المعارضة.
وبحسب خريطة طريق اتفق عليها في فيينا في تشرين الثاني
الماضي بمشاركة  17دول��ة ،بينها القوى الكبرى ودول أخرى
مثل السعودية وإي��ران ،فإن العملية السياسية ستبدأ باالتفاق
على وقف إلطالق النار ،ثم يجب تشكيل حكومة انتقالية وإجراء
انتخابات.
وكانت الحكومة السورية قد أعلنت موافقتها المبدئية على
المشاركة في مفاوضات جنيف ،إال أنها أعلنت أنها تريد قبل ذلك
االطالع على تركيبة وفد المعارضة.
وفي السياق ،أعلن مندوب روسيا الدائم لدى األمم المتحدة
فيتالي تشوركين أن ال حديث في المحافل الدولية إرسال قوات
برية أجنبية إلى سورية.
وفي مقابلة مع قناة «روسيا »-24أمس ذكر تشوركين أن
الرئيس األميركي باراك أوباما بنفسه يقول إنه «ال ينبغي أن
تكون هناك أحذية على األرض» .أما بشأن وجود عناصر القوات
الخاصة األميركية فقال الدبلوماسي الروسي إن الحديث يدور
عن عدد محدود من العسكريين المدربين ،معربا ً عن اعتقاده
بعدم رغبة أي دولة غربية أو غيرها في إرسال قوات برية إلى
سورية.
من جهته ،اعتبر وزير الخارجية األلماني فرانك فالتر شتاينماير

أن تسوية األزم��ة السورية ما زالت هدفا ً بعيد المنال بالنسبة
للمجتمع الدولي ،وحذر من تداعيات األزم��ة األخيرة بين إيران
والسعودية على التسوية السورية.
وقال الوزير خالل مؤتمر صحافي عقده أمس« :قلت بوضوح
إننا ما زلنا بعيدين عن الحل في سورية» .وأردف قائالً« :علينا أن
نتحلى بحذر لكي ال تدفعنا أزمة العالقات بين إيران والسعودية
إلى الوراء».
إلى ذلك أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن الهيئة
العليا للمفاوضات السورية هي التي تحدد من سيمثل المعارضة
في المفاوضات مع الحكومة السورية بحسب قوله.
وقال الجبير خالل مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي
لوران فابيوس في الرياض أمس إنه «ال يمكن ألي طرف أن يفرض
على المعارضة من سيمثلها في المفاوضات مع (الرئيس) بشار
األسد».
وأض��اف أن المحادثات السعودية الفرنسية تركزت على
محاربة اإلره��اب في المنطقة والعالم ،وتناولت أيضا ً التحالف
اإلسالمي العسكري الذي تم تشكيله أخيرا ً بقيادة الرياض.
من جانبه أكد وزي��ر الخارجية الفرنسي ض��رورة احترام ما
خرج عن مؤتمر المعارضة السورية في الرياض ،معربا ً عن
أمله أن ُتمثل أطياف ما يسمى بـ «المعارضة المعتدلة» كافة في
مفاوضات جنيف ،وأن تؤدي إلى «سورية حرة ذات سيادة يعيش
فيها كل شخص بأمان».
كما تطرق فابيوس إلى المسألة اإليرانية ،معربا ً عن أمله بتنفيذ
االتفاق مع طهران ،ومنعها من الحصول على السالح النووي.
ميدانياً ،دمر الطيران الحربي السوري آليات لـ «داعش» في
قرية عياش في ريف دير الزور ومقرات وخطوط إمداد لهم في ريف
حلب ،فيما نفذت وحدات من الجيش عمليات دقيقة أسفرت عن
تدمير  4آليات ومقتل  16إرهابيا على األقل خالل عمليات نوعية
في ريفي حماة وإدل��ب ،وتدمير سيارة وتجمعات للتنظيمات
اإلرهابية في داعل ودرعا المحطة.
(التتمة ص)14

بغداد� :إلى ماذا ي�سعى مختطفو القطريين والأميركيين؟

«رايت�س ووت�ش» تطالب ال�شركات العاملة
في الم�ستوطنات بوقف �أن�شطتها

ال ت��زال الحكومة العراقية ت��واج��ه «ج��رائ��م
منظمة» باختطاف العاملين األجانب والسياح،
تنفذها جهات يرتدي مسلحوها الزي العسكري،
ويتنقلون بسيارات دفع رباعي «مظللة» ،فيما
تقف الجهات االمنية «ع��اج��زة» عن ايجاد حل
لتلك العمليات ،التي كان آخرها خطف «مدربين
أميركيين من أصول عراقية» من منطقة الدورة،
جنوب العاصمة بغداد ،االم��ر ال��ذي أجبر قيادة
عمليات ب��غ��داد ،وال��ق��وات األمنية على تدشين
عمليات «دهم وتمشيط استخباري وتفتيش في
منطقة العملية ،بحثا ً عن المختطفين».
وبحسب مراقبين للشأن االمني ،فإن الجهات
التي تقف وراء تلك العمليات تريد ان توصل
رسالة الى الرأي اإلقليمي والدولي بأن الحكومة
ال تستطيع السيطرة على الملف األمني.
وفي هذا السياق ،كشف مصدر عراقي مطلع
أم��س ،عن مَوقعين في جنوب ووس��ط العراق،
يرجح وج��ود الصيادين القطريين المختطفين
فيهما.
وبحسب «رأي اليوم» ،أوضح المصدر ،الذي
رف��ض ذك��ر اس��م��ه ،ل��وك��ال��ة أن��ب��اء «سبوتنيك»
الروسية :أن «الصيادين القطريين ،وهم قرابة
 26شخصاً ،اختطفوا في بادية العراق ،في 16
كانون أول الماضي ،ويُعتقد وجودهم في مكانين
في العراق».
وقال« :إما في بادية السماوة ،التابعة لمحافظة
المثنى حيث تم اختطافهم ،أو في ناحية جرف
الصخر ،التابعة لبابل في وسط البالد» ،بحسب
«سبوتنيك».
وكانت وزارة الداخلية العراقية ،أكدت في وقت
سابق ،نبأ اختطاف مواطنين قطريين ،مشيرة
إلى أنهم كانوا في رحلة صيد على الحدود مع
السعودية.
وج��اء في بيان الداخلية «إن حادثة خطف
وقعت لعدد من الصيادين من حملة الجنسية

ش���ددت منظمة هيومن رايتس
ووت��ش ،على أن الشركات العاملة
في المستوطنات الصهيونية في
الضفة الغربية المحتلة يجب أن
توقف أنشطتها.
وأف��ادت المنظمة الحقوقية بأن
المستوطنات تساهم في واح��د أو
أكثر من االنتهاكات للقانون الدولي
اإلنساني واالنتهاكات الحقوقية
للفلسطينيين .
وي���وث���ق ال��ت��ق��ري��ر ال���ص���ادر في
 131صفحة تحت عنوان «تجارة
االح���ت�ل�ال :ك��ي��ف ت��س��ه��م األع��م��ال

«ي�ستعب ُد» � 3500شخ�ص من ال�شيوخ والن�ساء والأطفال
داع�ش
ِ

القطرية بمنطقة ليا ،التي تبعد نحو  30كم جنوب
شرق ناحية بصية في بادية محافظة المثنى،
المحاذية للمملكة السعودية ،إذ أقدمت عناصر
مجهولة تستقل عددا ً من المركبات باختطاف هذه
المجموعة ،وترك آخرين داخل المخيم ،ونقلتهم
إلى جهة غير معلومة».
وف��ي السياق ذات��ه ،ق��ال مسؤولون عراقيون
وأميركيون ،إن عمليات البحث جارية حاليا
في ضواحي العاصمة بغداد للعثور على ثالثة
أميركيين اختطفوا قبل أيام عدة.
وبحسب «سي إن إن» ،أفادت التحقيقات بأن
األميركيين الثالثة اختطفوا من شقة في بغداد
تعرف بأنها «بيت دع��ارة» ،ويحاول المحققون

معرفة ما إذا كان الثالثة قد استدرجوا إلى الشقة،
أو أن عملية االختطاف تمت صدفة.
وك��ان المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد
العميد سعد معن ،أعلن في بيان أمس الثنين،
أن األشخاص الثالثة الذين يحملون الجنسية
األميركية اختطفوا خالل تواجدهم داخل «شقة
مشبوهة» في منطقة ال��دورة جنوب العاصمة
بغداد.
يذكر أن المتحدث الرسمي باسم السفارة
األميركية في بغداد سكوت بولز ،أعلن يوم األحد
الماضي ،عن فقدان ثالثة اميركيين في العاصمة
بغداد.
(التتمة ص)14

يرحب
االتحاد الأوروبي
ِّ

ليبيا :ت�شكيل حكومة الوفاق الوطني
أعلن المجلس الرئاسي الليبي،
تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة
تهدف إلى توحيد الفصائل المتحاربة
في البالد بموجب خطة تدعمها األمم
المتحدة.
وك��ان المجلس ومقره تونس قد
أرج��أ إع�لان التشكيل الحكومي 48
س��اع��ة وس��ط ت��ق��اري��ر ع��ن خالفات
بشأن توزيع الحقائب الوزارية.
وج����اء ف��ي ب��ي��ان ع��ن المجلس
الرئاسي الليبي أن حكومة الوفاق
التي تضم  32وزارة ،والتي يترأسها
فائز مصطفى سراج ،ستبدأ مزاولة
عملها من تاريخ نيلها ثقة مجلس
النواب.
وق���د ع���ادت حقيبة الخارجية
لمروان أوسريويل ،وحقيبة التعاون
ال��دول��ي لمحمود ف��رج المحجوب،
بينما أنيطت حقيبة المالية للطاهر
محمد سركز.
وت���م تعيين ال��م��ه��دي إب��راه��ي��م
البرغثي وزي��را ً للدفاع وعبد السالم

الجنيدي وزي���را ً للعدل وال��ع��ارف
الخوجة وزيرا ً للداخلية.
وي��ت��ع��ي��ن ع��ل��ى مجلس ال��ن��واب
الليبي (البرلمان) المعترف به دوليا ً
االنعقاد خالل عشرة أيام للموافقة
على التشكيلة ومنح الثقة لحكومة
الوفاق الوطني كي تباشر أعمالها.
وفي كانون األول وقع أعضاء في
برلماني السلطتين اللتين تتنازعان

الحكم في ليبيا ،اتفاقا ً سياسيا ً في
مدينة الصخيرات المغربية ينص
على تشكيل حكومة وفاق وطني ،لكن
لم يقره المجلس المعترف به دوليا ً
في شرق البالد أو مجلس طرابلس.
ورحب رئيس بعثة األمم المتحدة
إل��ى ليبيا م��ارت��ن كوبلر بتشكيل
حكومة الوفاق.
(التتمة ص)14

م�صر :حظر
عمل المنقبات
في الجامعات
قضت محكمة القضاء اإلداري
المصرية بحظر عمل المنقبات
في الجامعات تأييدا ً لقرار رئيس
جامعة القاهرة.
وك��ان ع��دد من المحامين قد
أقاموا  4دعاوى قضائية نيابة
عن  80باحثة منقبة في جامعة
القاهرة إلل��غ��اء ق��رار الجامعة
 1448لسنة  2015القاضي
بحظر ال��ن��ق��اب ألع��ض��اء هيئة
التدريس والهيئة المعاونة من
ط�لاب ال��دراس��ات العليا داخل
المعامل البحثية ومراكز التدريب
العلمية لطلبة الدراسات العليا.
وشددت الدعاوى على أن قرار
رئيس جامعة القاهرة «باطل
بنص ال��دس��ت��ور» حيث تنص
المادة  53من الدستور على أن
المواطنين لدى القانون سواء،
وه���م م��ت��س��اوون ف��ي الحقوق
والحريات والواجبات العامة،
(التتمة ص)14

التجارية بالمستوطنات في انتهاك
«إسرائيل» لحقوق الفلسطينيين»،
ك��ي��ف تسهل ال��ش��رك��ات الناشطة
بالمستوطنات من تطويرها وتنمية
األع��م��ال فيها ،مشيرا ً إل��ى أن هذه
ال��ش��رك��ات ت��س��اه��م ف��ي م��ص��ادرة
ال��س��ل��ط��ات «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» غير
القانونية ل�لأراض��ي الفلسطينية
والموارد الفلسطينية األخرى.
وانتقدت المنظمة ف��ي تقريرها
السياسة الصهيونية ف��ي الضفة
الغربية التي تكمن في دعم الحكومة
ل�لاس��ت��ي��ط��ان وم���ص���ادرة ال��ك��ي��ان

الصهيوني غير المشروعة لألراضي
وغيرها من الموارد الفلسطينية.
ك��م��ا ان��ت��ق��د ال��ت��ق��ري��ر ال��ش��رك��ات
ب��م��ا ف��ي��ه��ا األج��ن��ب��ي��ة ال��م��رت��ب��ط��ة
بالمستوطنات خصوصا ً في قطاعات
اإلسمنت والعقارات ،لدعمها معاملة
«إسرائيل» التفضيلية للمستوطنين
في جميع جوانب الحياة في الضفة
الغربية تقريباً.
وأش���ار التقرير إل��ى أن الكيان
ال��ص��ه��ي��ون��ي ي��وف��ر للمستوطنين
ول��ش��رك��ات االستيطان ف��ي أحيان
(التتمة ص)14

الجي�ش ال�سوري يقترب
من عا�صمة «داع�ش» في حلب!
رضا زيدان
يتقدّم الجيش السوري في جبهات ريف حلب حيث
وصل إلى أعتاب مدينة الباب شمال المحافظة وذلك بعد
توغله في عمق الريف الشمالي والشرقي لحلب ،وسيطرته
على قرية «نجارة» ،أصبح على بعد أقل من  7كيلومتر من
«مدينة الباب» بشمال ريف حلب ،والتي يعتبرها عناصر
«داعش» عاصمتهم في العراق والشام.
يقول مصدر عسكري« :بعد السيطرة على الجبهة
الشمالية ل��ح��م��اة وال��ج��ن��وب��ي��ة لحلب وج��ب��ه��ة إدل��ب
وجسر الشغور ووص��ل الجيش إلى قرية خان طومان
االستراتيجية ،أصبحت الطريق مفتوحة للتوسع في
محور سهل الغاب وأرياف حلب».
وأفاد المصدر بأن الجيش توغل في ريف حلب كبلدات
مسكنة وحزازين وكفر حريمين حتى وقعت المفاجأة
بدخول مدينة «نجارة» على محور «الباب» ،والسيطرة
على عيشة وسريب وعين بيضا في المحور نفسه ،ليصبح
على أعتاب مدينة «الباب» االستراتيجية ،ذات األهمية
األكبر في التأثير على سير المعارك بريف حلب.
شرع مسلحو «داعش» في استخدام المدنيين دروعا ً
بشرية ،خوفا ً من عمليات مشاة الجيش السوري في
محور المدينة ،قبل اقتحامها ،وبعد تقدمه سابقا ً في

محورين هامين ،هما دير حافر والباب.
وذك��رت مواقع المعارضة أن «العديد من الدواعش
هربوا إلى مناطق الطبقة وغيرها من المناطق ،التي كانوا
يتحصنون فيها ،خوفا ً من استهداف الطيران الحربي
الروسي والسوري».

أهمية الباب

أوالً :للباب أهمية رمزية فالظلم الذي تعرضت له منذ
بداية األح��داث يتلخص بالهجوم على مبنى البريد في
القرية حيث قام «الجيش الحر» حينها بقتل موظفي مبنى
البريد ورمي جثثهم من أعلى المبنى.
ثانياً :تشكل إحدى البوابات الهامة على الحدود مع
تركيا ،وأن السيطرة على الريف الشمالي بشكل كامل،
يعني إغالق معبر إع��زاز ،والذي يمكن الجيش من إقامة
االرتباط مع وحداته في المنطقة الصناعية وحريتان
وحيان وحندرات ،أي التقاء القوات الحكومية السورية
بعشرات النقاط بشكل مباشر.
تحرير قريتي دير حافر و«الباب» ،أصبح مسألة وقت،
وبتحريرها يكون الجيش السوري قد وصل إلى المرحلة
النهائية ،حيث سيغلق الحدود نهائيا ً مع تركيا من جهة
ربيعة باتجاه الالذقية ،وعبر حلب ،من جهة عفرين
وإعزاز وباب الهوى.

نظام مارديني
دب��ل��وم��اس��ي��ة ال��خ��ط��وة
خطوة التي يتبعها االتحاد
األوروب�������ي ،وإن بطيئة،
ل��ت��وج��ي��ه رس���ائ���ل عاجلة
للكيان الصهيوني ،بأن ما
ك��ان سابقا ً لم يعُ د يصلح
راهناً .هذه قد تشكل لحظ ًة
للتوازن العقلي الدولي الذي
تأخر كثيرا ً تجاه فلسطين،
أرض����ا ً وش��ع��ب �اً .ول��ك��ن هل
يشكل هذا التحول األوروبي
إح���راج���ا ً ل��ح��ل��ي��ف ال��ك��ي��ان
الصهيوني األكبر ،الواليات
المتحدة األميركية؟
ج�����اء ق������رار االت���ح���اد
األوروب���ي لوضع ملصقات
لتمييز المنتجات اآلتية من
المستعمرات الصهيونية في
فلسطين المحتلة ،تعزيزا ً
لقرار سابق يتعلق بوسم
م��ن��ت��ج��ات ال��م��س��ت��ع��م��رات
لمقاطعتها ،وق��د أث��ار ذلك
القرار قبل أشهر غضبا ً داخل
كيان ال��ع��دو ول��م يتجرأ إال
ق��ل��ة م��ن األوروب��ي��ي��ن على
مهاجمته ،ألنه لم يتعارض
مع مبادئ أوروب��ا األصيلة
ال��م��ك��ف��ول��ة ف��ي دس��ات��ي��ره��ا
المختلفة.
وف��ي س��ي��اق ه��ذا ال��واق��ع
ال��م��س��ت��ج � ّد ب��ي��ن ال��ك��ي��ان
الصهيوني ودول أوروبية
وأميركية التينية ،يخوض
العدو حروبا ً دبلوماسية،
وقد خسر بعض المعارك وال
يتوقع أن ينجح في الباقية.
فبين أزمته السياسية مع
البرازيل التي رفضت اعتماد
سفير للكيان الصهيوني،
وت��ل��ك م���ع ال��س��وي��د ال��ت��ي
ط���ال���ب���ت ب��ف��ت��ح ت��ح��ق��ي��ق
دول��ي ف��ي عمليات اإلع��دام
الميدانية التي ينفذها قوات
ه���ذا ال��ك��ي��ان االغ��ت��ص��اب��ي
بحق الفلسطينيين ،وتلك
التي يخوضها مع االتحاد
األوروب���ي ،يعيش االحتالل
أزم���ة وج��ودي��ة ألول م��رة،
س��ي��م��ا ع��ل��ى وق���ع ض��رب��ات
متنقلة ألب��ط��ال االنتفاضة
الثالثة.
ال شك في أن تطور وسائل
اإلع��ل�ام «السمعبصرية»
ج��ع��ل م��ن ن��ق��ل المعلومة
المص ّورة الركن االساسي لما
يعيشه شعبنا الفلسطيني
ف��ي ظ��ل االح��ت�لال ،وه��ذا ما
م��ن��ع ال��ت�لاع��ب بالحقيقة
بصورة كبيرة وأدى بدوره
الى تحوالت أكبر في المواقف
الدولية عبر إيجاد مقاربة
جديدة هي أفضل الى الواقع
من سابقاتها ،الشيء الذي لم
يكن ممكنا ً من قبل .ويالحظ
ه��ن��ا ف���ي ص��ح��وة اإلع��ل�ام
األوروبي إفالته من الدعاية
ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة ال��ت��ي دأب���ت
على قلب الحقائق بتصوير
الفلسطيني ال��م��داف��ع عن
أرض��ه وعرضه «إرهابياً»،
وتقديم الصهيوني الغاصب
في حلة «الضحية».
إن ح��ال��ة ال��ج��ن��ون التي
يعيشها المحتل و«بنيامينه
ال��ن��ت��ن��ي��اه��و» ت��ؤك��د ح��ال��ة
التغيير في المزاج الدولي
ول����م ت��ف��ل��ح دب��ل��وم��اس��ي��ة
االح��ت�لال ،التي تعمل على
ط��ري��ق��ة ال��م��اف��ي��ا ،ف��ي لجم
األوروب���ي���ي���ن ع���ن ات��خ��اذ
م���وق���ف ي��ن��س��ج��م م���ع قيم
حقوق الشعوب التي تحتل
أراضيها.
رغم الشكوك ،التي تستبد
في وطننا السوري وعالمنا
ال��ع��رب��ي ،م��ن ه��ذا التحول
الدولي ،خصوصا ً األوروبي
تجاه المسألة الفلسطينية،
نرصد تطورا ً آخر بين الكيان
االغتصابي لفلسطين ودول
خليجية ،وقد جاءت زيارة
وزي���ر ال��ط��اق��ة الصهيوني
«ي��وف��ال شتاينتس» ألب��و
ظبي ،مؤخراً ،لتشير إلى هذا
السقوط األخالقي والوطني
ل��ت��ل��ك ال��م��ش��ي��خ��ات بحق
فلسطين وأهل فلسطين.
ال ش����ك ف����ي أن ح��س��ن
ال���ت���ع���ري���ف ب��ق��ض��ي��ت��ن��ا
الفلسطينية ومواجهة حالة
التطبيع م��ن ه��ن��ا وه��ن��اك
ل��ن يتما إال ع��ب��ر اإلص���رار
ب��ق��وة وع���ن���اد ودق����ة على
فضح االحتالل الصهيوني
وجرائمه بحق شعبنا ،ما
سيغير ت��دري��ج��ي �ا ً ق��واع��د
الصراع ويمهّد لثورة شعبية
ضد االح��ت�لال في فلسطين
ومحيطها القومي.

