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الجي�ش ي�ستعيد «ربيعة» في ريف الالذقية ال�شمالي ...والإرهابيون يفرون باتجاه الحدود التركية

الفروف وكيري يبحثان ت�أليف وفد وا�سع التمثيل للمعار�ضة ال�سورية
بحث وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي سيرغي
الفروف مع نظيره األميركي جون كيري تأليف
وف��د واس��ع التمثيل للمعارضة السورية إلى
مفاوضات جنيف.
ولفت البيان الصادر عن وزارة الخارجية
الروسية إل��ى أن الف���روف وك��ي��ري أك��دا خالل
مكالمة هاتفية ضرورة توظيف مجموعة دعم
سورية برئاسة روسيا وال��والي��ات المتحدة
واألمم المتحدة في العملية السياسية بسورية.
أك��د وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال��دول��ي
اإليطالي ،باولو جينتيلوني« ،أهمية الحفاظ
على تماسك الدولة السورية ،ورف��ض وجود
دويالت في سورية».
وبحسب وكالة األناضول قال جينتيلوني،
في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي ،أمس،
«ال ريب هناك مخاطر من وجود قوى انفصالية
في سورية ،لكن يجب علينا أال نستسلم ،وال أن
نشجع مثل هذه التوجهات».
وأض��اف« :بعد شهر من اآلن ،ستمر ذكرى
 100عام على ما يسمى اتفاقيات سايكس بيكو
(تقسيم الشرق األوسط بين لندن وباريس)،
والتي انطوت على أخطاء استعمارية ضخمة،
ولكن تصور العودة إلى رسم خرائط المنطقة
ستكون له نتائج معاكسة ،فنحن لسنا بحاجة
لدويالت كردية ،أو شيعية ،أو سنية».
واتهم الزعيم الكردي السوري صالح مسلم
قائمة المعارضة ال��س��وري��ة التي أع��دت في
الرياض لمفاوضات التسوية في جنيف بأنها
تمثل تنظيم «القاعدة».

وبحسب «روسيا اليوم» ،قال صالح مسلم
الرئيس المشترك لحزب االتحاد الديمقراطي
في لقاء مع قناة « »BBCالبريطانية السبت
 23كانون الثاني« :إن القائمة التي طرحها
المجتمعون في الرياض هي قائمة تمثل تنظيم
ال��ق��اع��دة وت��ري��د إق��ام��ة «دول���ة إس�لام��ي��ة» في
سورية».
وأش����ار م��س��ل��م إل���ى أن «م��ج��ل��س س��وري��ة
الديمقراطية» يحتضن بداخله المكونات كافة
الموجودة في «روج آفا وسورية» ،ومشروعه
لبناء مجتمع حر ال لبناء إمارة إسالمية ،و»روج
آفا» بالمناسبة تعني غرب كردستان.
إلى ذلك نفى مسلم ما ادعته سابقا ًَ وكاالت
ومواقع إعالمية بدعوة صالح مسلم من قبل دي
ميستورا لحضور مؤتمر جنيف ،وقال إنه «لم
تجر حتى اآلن دعوة أي طرف من المعارضة
للمشاركة في محادثات جنيف .»3 -
ميدانياً ،سيطر الجيش السوري على قرية
قطر في مدينة الباب بريف حلب الشرقي بعد
معارك عنيفة مع مقاتلي داعش .وبذلك يكون
الجيش ال��س��وري ق��د اق��ت��رب م��ن أكبر معاقل
داعش في سورية.
كما استعاد الجيش السوري وحلفاؤه أمس
السيطرة على بلدة ربيعة في ريف الالذقية
الشمالي ،التي تعد المعقل الرئيسي األخير
للمجموعات المسلحة في تلك المنطقة ،وثبّت
مواقعه في البلدة.
وقالت مصادر ،إن المسلحين يفرون باتجاه
األراض���ي التركية ،لكن الجيش التركي قام

بإقفال الحدود بمحاذاة ري��ف الالذقية لمنع
دخول المسلحين.
وسبق ذلك استعادة الجيش في الساعات
ال��م��اض��ي��ة ع����ددا ً م��ن ال��ق��رى المحيطة وه��ي
الشاكرية وبيت عيوش وكركير وبيت عوان
وال��ري��ان ،وق��ري��ة اب��ل��ق القريبة م��ن ربيعة،
باستثناء بلدة طوروس التي ال يزال المسلحون
فيها .كما أفادت بتسجيل حاالت فرار واسعة
في صفوف المسلحين.
وف���ي ري���ف درع���ا ال��ش��م��ال��ي ح���رر الجيش
السوري وحلفاؤه شوارع ومؤسسات وأبنية
شمال وشرق جنوب مدينة الشيخ مسكين .وفي
ريف العاصمة دمشق حقق الجيش السوري
وحلفاؤه تقدما ً في منطقة الفصول األربعة
بمدينة داريا في الغوطة الغربية ،كما حرروا
 10كتل سكنية م��ن جهة المعضمية وسط
اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة.
ف��ي م���وازاة ذل��ك ،تقدّمت وح���دات الجيش
ال��س��وري ف��ي ال��م��زارع ال��واق��ع��ة ش��م��ال شرق
«الكازية» على جبهة مرج السلطان باتجاه
تلة فرزات في الغوطة الشرقية لمدينة دمشق،
وسيطرت على مساحة عرضها  420مترا ً بعمق
 140م��ت��راً ،إث��ر اشتباكات مع المجموعات
المسلحة ،موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم.
وفي الريف الحلبي ،بسط الجيش السوري
سيطرته على قريتي «قطر» و»ت��ل حطابات»
شمال مطار كويرس العسكري ،بعد اشتباكات
مع مسلحي «داع��ش» أسفرت عن وقوع قتلى
وجرحى في صفوفهم.

انتهاكات الـ «بي بي �سي» لتغطية الإرهاب ...خ�صو�ص ًا في �سورية

دعوات لطرد ال�سفير ال�سعودي بعد ت�صريحاته عن الح�شد ال�شعبي

�سل�سلة دورية ي�شارك ب�إعدادها �شبيبة الئحة القومي العربي العبادي :الكلمة «الباطلة» �أ�شد فتك ًا من ال�سالح
سجلت الـ «بي بي سي» هذا األسبوع أكثر من /
 /78انتهاكا ً إعالمياً ،منها ما يتعلق بمصادر األخبار،
ومنها ما يتعلق بالمصطلحات المستخدمة ،وأخرى
تتعلق بدقة المعلومات ،توزعت على الشكل اآلتي:
 من حيث مصادر األخبار :بلغت  /15/انتهاكاً،حيث أورد الموقع  /12/خبرا ً اعتمادا ً على مصادر
غير موثوقة أو غير دقيقة ،و /3/أخبار تفتقد إلى
مصدر ،أي يمكن تسميتها مزاعم.
 من حيث دقة المعلومات :بلغ عدد المعلوماتالمغلوطة وغير الدقيقة  /18/معلومة.
 من حيث المصطلحات المستخدمة :فاق عددهافي هذا الصدد  /45/انتهاكاً ،تركزت كالعادة على
إط�لاق تسميات غير دقيقة على مؤسسة رسمية
وشرعية سورية (الجيش العربي السوري) مثل
(ق��وات النظام ،ق��وات الحكومة…) ،وازدواج��ي��ة
المعايير بالنسبة الستخدام مصطلح (اإلره��اب)
حيث يجرى استخدامه فقط في األخبار المتعلقة

بالغرب أو الواليات المتحدة األميركية ،عدا عن ذلك
فهو (تشدد أو تطرف إسالمي) في البلدان العربية،
و(احتجاجات أو معارضة معتدلة أو مقاومة) في
سورية ،في حين يتم التجاهل التام لكون ما يحدث
في فلسطين المحتلة مقاوم ًة مشروع ًة للشعب
العربي الفلسطيني ضد االحتالل الصهيوني ،فيسمى
(أعمال عنف أو اضطرابات…) وفي ذلك ما فيه من
انتهاكات.
باإلضافة الستخدام مصطلح (الحرب األهلية)
في سورية بدال ً من الحرب المدعومة غربيا ً وأميركيا ً
عليها ،و(الحرب األهلية في اليمن) بدال ً من العدوان
السعودي عليه.
الجدير بالذكر أن الموقع تجاهل متعمدا ً المجزرة
اإلرهابية في قرية البغيلية في دير الزور السورية،
مكتفيا ً بأخبار عن (أنباء عن اختطاف مدنيين)،
ومقلالً في الوقت ذاته من شأن عدد الضحايا الذي
ف��اق ال  ،400فاكتفى الموقع ب��اإلش��ارة إل��ى 135

منهم ،وهنا نسأل عن دواف��ع هذا الصمت المريب،
وال��ت��ن��اول السطحي ل��ح��ادث إره��اب��ي بحجم هذه
المجزرة الفظيعة؟
 أما أهم ما تم التركيز عليه هذا األسبوع:1ـ التشكيك بالحملة الجوية الروسية الشرعية
في سورية بزعم أنها تقتل مدنيين ،من دون االستناد
لمصادر موثوقة ،وتلميع صورة التحالف الدولي
بقيادة الواليات المتحدة األميركية المرفوض من
الحكومة السورية كونه غير شرعي واعتدا ًء سافرا ً
على دولة عضو في األمم المتحدة.
2ـ اإلص���رار على شخصنة الحرب في سورية
واالدع���اء أنها تتعلق بشخص الرئيس األس��د ،ما
ينطوي على مغالطات عدة.
3ـ تبرير العدوان السعودي على اليمن واإليحاء
ب��أن��ه ت��دخ � ُل الس��ت��ع��ادة الشرعية ،أو أن��ه تدخ ٌل
«عربي» ،علما ً أنه عدوان يستهدف اليمن وكل شعبه
من دون تمييز.

ال�سي�سي ع�شية ذكرى «الثورة» :م�صر �إلى وطن للجميع
القاهرة ـ فارس رياض الجيرودي
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسال ًة للشعب المصري عشية
ذكرى ثورة  25كانون الثاني حيا خاللها أرواح شهداء الثورة الذين ضحوا
بحياتهم من أجل مصر جديدة يعيش فيها المصريون متمتعين بالكرامة
اإلنسانية في ظل عدالة اجتماعية على حد تعبيره ،واعتبر السيسي أن أي عمل
إنساني يجب أن يخضع للتقييم ،وأن االنحراف الذي اعترى مسار الثورة لم
يكن من فعل أبنائها بل المتسلقين عليها في إشارة لجماعة اإلخوان المسلمين،
وق��ال السيسي إن ث��ورة  30حزيران ج��اءت لتستعيد إرادة الشعب الحرة
وتواصل تحقيق آماله المشروعة وطموحاته المستحقة.
ورأى السيسي أن تقييما ً منصفا ً وموضوعيا ً لما حققته مصر خالل أقل
من عامين من تخلصها من حكم اإلخوان المسلمين وعلى األصعدة الداخلية
والخارجية كافة .يوضح أن مصر تحولت من «وط��ن لجماعة» إلى «وطن
للجميع» ..ومن حكم يعادى الشعب و قطاعات الدولةكافة .إلى حكم يحترم
(التتمة ص)14

انتقادات لو�صف المرزوقي للإمارات بـ«عدوة الثورات»
هاجم الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي ،الجمعة الماضي ،دولة
اإلمارات مؤكدا ً أنها «عدوة الثورات وتمول االنقالبات» فيما مدح قطر «لوقوفها
إلى جانب الثورة التونسية».
وتأتي تصريحات المرزوقي خالل حوار مع قناة «فرنس  »24حين تطرق
بالحديث عن التدخل األجنبي في تونس ،حيث أوضح أن قطر وقفت إلى جانب
الثورة التونسية و»كل األموال التي دفعتها قطر ذهبت إلى الدولة التونسية
وليس إلى جيوب التونسيين ،بينما اإلمارات العربية كل أموالها تذهب إلى
جيوب هذا وذاك» بحسب تعبيره.
إلى ذلك ،استنكر أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية اإلماراتي
الهجوم على بالده مؤكدا ً أن أداء المرزوقي السياسي غير متزن ،ويحاول تغطية
فشله.
وق��ال قرقاش فى سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمى على تويتر:
«المرزوقي في هجومه على اإلمارات ال يخرج عن سياق أدائه السياسي بكل
خفته وعدم اتزانه ،صوت من الماضي يب ِّرر إخفاقه ،نبرة عالية تحاول أن
تغطى الفشل ،موقف اإلمارات كان ،ويبقى ،لصالح استقرار المنطقة وتماسكها،
ولعل المرزوقي يكون منصفا ً في تقييمه للتفتت والتط ّرف واإلره��اب الذي
يجتاح المنطقة.
من جهتها ،دانت وزارة الشؤون الخارجية التونسية تصريحات المرزوقي،
التي قالت إنه «عمد فيها إلى إقحام دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة في
ما يحدث من أوضاع في المنطقة العربية».

حذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من أن الكلمة «الباطلة» أشد من
السالح الفتاك ،وأن «الكالم السام» يثير الطائفية ويسبب القتل ،وأن السالح
االثني بات يستخدم في الصراع بين الدول.
وقال العبادي في كلمة في مؤتمر اتحاد البرلمانات اإلسالمية المنعقد في
بغداد إن «الكلمة الباطلة في حاالت تكون أشد من السالح الفتاك» ،الفتا ً إلى أن
هناك من الكالم السام الذي يبث هنا إلثارة النعرات الطائفية والقومية بين أبناء
األمة ويسبب القتل على األرض».
وأضاف العبادي أن «هذه التحديات الخطيرة علينا التغلب عليها ،إذ عانينا
في العراق من إرهاب «داعش» وتغذيته في سورية الجارة للعراق» ،مشيرا ً إلى
أن «هذا السياق اإلرهابي المتخلف مكن من عبور الحدود ،وهو تنظيم يدعي
ظلما ً وبهتانا ً أنه يدافع عن أهل السنة ،بينما يقتل أبناء السنة ويخرجهم من
مدنهم».
وتابع العبادي أنه «في العراق ال نميز بين مواطنينا على أساس الدين وال
على أساس المذهب وال على األساس االثني وال على أساس القومية» ،مؤكدا ً
أن «أبناء أهل السنة في األنبار انخرطوا في الحشد الشعبي وقاتلو مع القوات
األمنية ليطهروا المدينة من دنس الدواعش».
وأوض��ح أن «الخالفات بين ال��دول تستخدم بها كل األسلحة المحرمة،
والسالح الطائفي واالثني يستخدم في الصراع بين الدول».
ويتزامن تحذير العبادي مع استدعاء الخارجية العراقية للسفير السعودي
في بغداد وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية تصريحات قال فيها إن «قوات
الحشد الشعبي يجب أن تترك قتال المتشددين للجيش العراقي وقوات األمن
الرسمية لتجنب تصعيد التوترات الطائفية».
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية أحمد جمال في بيان صحافي ،إن
«وزارة الخارجية العراقية استدعت السفير السعودي لدى بغداد إلبالغه

الجزائر� :أنباء
عن ّ
حل جهاز
المخابرات
أف�����ادت وس���ائ���ل إع�لام��ي��ة
ج��زائ��ري��ة ب���أن ال��رئ��ي��س عبد
العزيز بوتفليقة و َّقع مرسوما
ل���ح���ل ج���ه���از ال���م���خ���اب���رات
وت��ع��وي��ض��ه ب��م��دي��ري��ة تابعة
لرئاسة الجمهورية
وق��ال��ت صحيفة «ال��ح��وار»
ال��ج��زائ��ري��ة إن ال��رئ��ي��س عبد
العزيز بوتفليقة و ّقع مرسوما ً
ل���ح���ل ج���ه���از ال���م���خ���اب���رات
وت��ع��وي��ض��ه ب��م��دي��ري��ة تابعة
لرئاسة الجمهورية .وأوضحت
الصحيفة في عددها الصادر
أمس أن بوتفليقة  -الذي يشغل
أيضا ً منصب وزير الدفاع  -و ّقع
المرسوم الجديد ضمن مساعي
إعادة هيكلة جهاز االستخبارات
والتي ب��دأت منذ نحو عامين
وتوجت يوم  13أيلول الماضي
بإقالة ال��ج��ن��رال محمد مدين
(المعروف بالجنرال توفيق)
م��ن رئ��اس��ة ال��ج��ه��از وتعيين
اللواء بشير طرطاق خلفا ً له.
وق��ال��ت إن بوتفليقة ق��رر
ت��ع��وي��ض ال��ج��ه��از ال��ق��دي��م بـ
«م��دي��ري��ة المصالح األمنية»
وكلف طرطاق بقيادتها ،على
أن تضم مديريات فرعية هي:
مديرية األمن الداخلي ،ومديرية
األم���ن ال��خ��ارج��ي ،والمديرية
التقنية .وأش���ارت «ال��ح��وار»
(التتمة ص)14

احتجاجها الرسمي بخصوص تصريحاته التي مثلت تدخالً في الشأن الداخلي
العراقي ،وخروجا ً عن لباقات التمثيل الدبلوماسي ،والحديث بمعلومات غير
صحيحة».
(التتمة ص)14

اتفاق تركي �أميركي على مع�سكر بع�شيقة العراقي
اتفقت تركيا والواليات المتحدة على تنسيق العمل
وإط�لاق م��ب��ادرات جديدة بشأن معسكر بعشيقة قرب
مدينة الموصل العراقية الذي ترابط فيه قوات تركية.
ونقلت وكالة «األناضول» التركية لألنباء عن مصادر
في رئاسة ال��وزراء التركية أن الجانبين اتفقا ،بعد لقاء
رئيس ال��وزراء التركي أحمد داود أوغلو ونائب الرئيس
األميركي جو بايدن ،على تعزيز التعاون في معسكر
بعشيقة لمحاربة تنظيم «داعش» اإلرهابي.

وتسبب نشر قوات عسكرية تركية في هذا المعسكر
ال��واق��ع ق��رب الموصل في مطلع كانون األول الماضي
بخالف دبلوماسي بين بغداد وأنقرة ،حيث ادعت األخيرة
أن مهام قواتها هناك تدريبية وليست قتالية.
وتقدم العراق بشكوى الى مجلس األم��ن طالب فيها
بسحب فوري وغير مشروط للقوات التركية من أراضيه،
واصفا ً التدخل العسكري التركي «باالنتهاك الفاضح
للقانون الدولي».

نتنياهو يعلن ا�ستمراره
في دعم اال�ستيطان بال�ضفة الغربية
أعلن رئيس وزراء العدو بنيامين
ن��ت��ن��ي��اه��و ،أم����س ،أن حكومته
ستستمر في دعم االستيطان ،في
الضفة الغربية .وق��ال نتنياهو
ف���ي م��س��ت��ه��ل ج��ل��س��ة ال��ح��ك��وم��ة
ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة ،ب��ح��س��ب اإلذاع����ة
العامة (الرسمية) ،إن الحكومة
«تدعم األعمال االستيطانية في كل
وقت وال سيما في هذه األيام التي
يتعرض فيها االستيطان لحملة
إرهابية» .وأض��اف نتنياهو :إن
ك��ي��ان��ه يحكمه ال��ق��ان��ون ويجب
احترامه.
وتطرق نتنياهو في حديثه ،إلى
أزمة سيطرة مستوطنين يهود على
مبني ْين في مدينة الخليل ،جنوب
الضفة الغربية .وق��ال« :بعد أن

تتم المصادقة على إجراءات شراء
المبني ْين المتنازع عليهما في
الخليل ،سيكون باإلمكان إسكانهما
بمواطنين يهود ،على غرار ما حدث
فيما مضى في قضايا مماثلة».
وك��ان ع��ش��رات المستوطنين،
ق��د سيطروا الخميس الماضي،
على عمارتين ،بالقرب من الحرم
اإلب��راه��ي��م��ي ت��ع��ود ملكيتهما
لفلسطينيين ،قبل أن تقدم الشرطة
الصهيونية ،على إخالئهم .وقد
ان��ت��ق��د م��س��ت��وط��ن��ون ،ب��م��ن فيهم
وزراء وأع��ض��اء كنيست ،إخ�لاء
المستوطنين من المنزلين.
من جانبه ،ق��ال مسؤول كبير
في األجهزة األمنية الصهيونية
ل�ل�إذاع���ة« :ل���ن ي��س��م��ح ب��دخ��ول

مستوطنين ال��ى المبنيين قرب
ال��ح��رم اإلب��راه��ي��م��ي ال��ش��ري��ف».
وأض��اف المسؤول« :ليس هناك
أي ح��ل وس��ط ف��ي ه��ذه القضية
في هذه المرحلة ،وسيتم النظر
ف��ي ش��رع��ي��ة اب��ت��ي��اع المبنيين،
ب��اإلض��اف��ة ال��ى األب��ع��اد األمنية
والسياسية للقضية قبل البت
في مسألة السماح للمستوطنين
بدخولهما».
وك���ان م��س��ت��وط��ن��ون ق��د ق��ال��وا
لإلذاعة الصهيونية ،إنهم توصلوا
إلى حل وسط ،مع وزارة الدفاع،
سيتم بموجبها السماح بدخولهم
ألح��د المبنيين على األق��ل قريبا،
بعد التأكد من أنه قد تم ابتياعه
بشكل قانوني» بحسب تعبيرهم.

