عربيات  /دوليات 9
A L - B I N A A
يومية �سيا�سية قومية اجتماعية
Monday 8 February 2016 Issue No. 2000

االثنني  8شباط  2016العدد 2000

ّ
التقدم اال�ستراتيجي للجي�ش في ريف حلب« ...الن�صرة» و«داع�ش» تلج�آن �إلى التحالف
على وقع

مو�سكو� :أن�شطة «الناتو» رعناء في �سورية...
كيري :المعار�ضة م�س�ؤولة عن ف�شل «جنيف»
اعتبر إيغور كوناشينكوف الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع
الروسية في حديث إلى الصحافيين أمس أن احتدام التوتر في سورية
جاء نتاجا ً لرعونة نشاط حلف الناتو.
وفي تعليق على ما صرح به ينس ستولتينبيرغ السكرتير العام
للناتو حول أن العملية الجوية الروسية تعيق السالم في سورية ،قال
كوناشينكوف« :بلدان الناتو دون سواها ،وقبل ظهور الطيران الروسي
في أجواء سورية ،تظاهرت طيلة ثالث سنوات بالقضاء على اإلرهاب
الدولي في هذا البلد .طوال هذه المدة لم يفكر أحد ،ال في الغرب ،وال
في بروكسيل حصرا ً بأي مفاوضات في سورية ،بل كان يتم استيضاح
الموعد النهائي النهيار سورية وفقا ً للسيناريو الليبي ،إذ بلدان الناتو،
هي التي أمعنت من دون عائق في إرساء «الديمقراطية» على الطراز
الغربي في ليبيا».
وج��دد الناطق الرسمي باسم وزارة ال��دف��اع الروسية تأكيد أن
«السوريين صدقوا وفي غضون بضعة أشهر على انطالق العملية
الجوية الروسية بحقيقة أنه من الممكن مكافحة اإلره��اب الدولي،
والقضاء عليه في بالدهم ،وصاروا يفكرون بمستقبل سورية بعد أن
ترسخت لديهم هذه الحقيقة».
وفي التعليق على تصريحات السكرتير العام للناتو الذي اعتبر
أن التوتر الحاصل في المنطقة إنما نجم عن الوجود الروسي في
سورية ،قال« :هذه التصريحات ال تنم إال عن الحماقة .ال يتضرر أحد
في سورية من العملية الجوية الروسية سوى اإلرهابيين .نحن نشير
إلى ذلك صراحة ،وهذا ما نظهره للعالم بأسره منذ البداية ،األمر الذي
يثير التساؤالت حول السبب الذي يجعل بعض بلدان الناتو تتذمر من

عمليتنا ،شأنها شأن اإلرهابيين ،والسؤال هنا موجه إلى السكرتير
العام للناتو شخصياً» حول سبب هذه التذمر.
واختتم بالقول« :نشاط بلدان الناتو األرعن ،الذي أغرق دول الشرق
األوسط في الفوضى ،كان مصدرا ً لألزمة في سورية ،ال العملية الجوية
الروسية».
من جهة أخرى ،كشف تقرير في موقع «ميدل إيست آي» البريطاني،
عن أن وزير الخارجية األميركية ،جون كيري ،حمل المعارضة السورية
مسؤولية فشل عملية السالم ،وحذر من أن فشل محادثات جنيف يعني
استمرار القصف لثالثة أشهر حتى «تفنى» المعارضة.
ويقول التقرير بحسب «عربي ،»21إنه بعد ساعات معدودة من
انهيار محادثات جنيف ،أخبر وزير الخارجية األميركي جون كيري
عاملين في مجال اإلغاثة والمساعدات اإلنسانية لهما عالقة بسورية
بأن على البلد أن تتوقع ثالثة أشهر أخرى من القصف الذي «سيُفني»
المعارضة المسلحة.
فخالل حوار دار على هامش مؤتمر المانحين في لندن هذا األسبوع،
وبحسب ما أوردته بعض المصادر ،وجه كيري اللوم إلى المعارضة
السورية وحملها المسؤولية النسحابها من المحادثات على تمهيد
الطريق أمام عملية عسكرية يشنها الجيش السوري وحلفاؤه على
ريف حلب.
وبحسب ما صرحت به لموقع «ميدل إيست آي» ناشطة في مجال
اإلغاثة ،طلبت عدم الكشف عن هويتها حماية للمنظمة التي تعمل فيها،
قال كيري بالحرف الواحد« :ال تلوموني – اذهبوا ولوموا المعارضة».
(التتمة ص)14

دم�شق تنعى المغفور لها �أني�سة مخلوف
�أرملة الرئي�س الراحل حافظ الأ�سد

نعت رئاسة الجمهورية العربية السورية المغفور لها أنيسة مخلوف أرملة
الرئيس الراحل حافظ األسد والتي انتقلت إلى رحمته تعالى في دمشق أمس
عن عمر يناهز الـ  86سنة.
والفقيدة الراحلة من مواليد الالذقية عام  1930تزوجت من الرئيس الراحل
حافظ األسد عام  1957حينما كان برتبة مالزم أول ورافقته متدرجا ً بالرتب
العسكرية حتى أصبح وزيرا ً للدفاع عام  1966وفي عام  1970قام القائد
المؤسس بتصحيح المسار في سورية عبر الحركة التصحيحية ليصبح
رئيسا ً للجمهورية العربية السورية عام  1971منذ ذلك العام حتى عام
.2000
وكانت الفقيدة الراحلة مالزمة له في كل ما شهدته البالد من أحداث
وتطورات عبر تلك السنوات ،مرافقة له في زيارات كثيرة للعمل خارج سورية،
مهتمة بقضايا المرأة وشؤون األسرة والشهداء وأبنائهم داخل سورية إضافة
إلى المسنين واأليتام .لتكمل مع الرئيس الراحل مسيرة تأسيس سورية
الحديثة عبر ثالثين سنة.

بين اال�ستعرا�ضية والحقيقة...
هل تغيب الو�ضعية؟

فاديا مطر
في ضوء ما يتم حشده من تحضيرات عسكرية تركية على الحدود
السورية ،والتي كشفتها صور األقمار الصناعية الروسية منذ أيام،
ّ
تتحضر سيناريوات عدة بعد إعالن السعودية عن خطط تدريبات
عسكرية كجزء من إعدادها للتدخل العسكري في سورية بحجة
«مكافحة داع��ش» ،مع إع�لان المغرب وتركيا والكويت والبحرين
واإلمارات وقطر عن تأييدها القرار السعودي ،في ما كشف موقع شبكة
 CNNفي  5شباط الجاري عن مصادر سعودية أن عدد المتدربين قد
يصل إلى  150ألف جندي ،وهو ما ردّت عليه الدبلوماسية السورية
بمؤتمر صحافي لوزير الخارجية «وليد المعلم» في  6شباط أن
دمشق طلبت من المبعوث الدولي «ستيفان ديمستورا» تحديد جدول
زمني لمحادثات «جنيف  ،»3واعتبار أن أي تدخل بريّ في األراضي
السورية دون موافقة الحكومة سيُعتبر عدونا ً يستوجب مقاومته ،وأن
السعودية تنفذ إرادة أميركية؛ فيما كان قد أعلن وزير الدفاع األميركي
«آشتون كارتر» في  4شباط الجاري أن الخطة السعودية ستناقش
هذا األسبوع في بروكسل.
فالجدل ال��دول��ي لم يُحسم حيال ه��ذا األم��ر حتى اآلن ،وحجم
الخسارة االستراتيجية التي لحقت بحلفاء واشنطن اإلقليميين باتت
واضحة بعد الحضور العسكري الروسي إلى األجواء السورية ،وهو
ما برهن عليه أداء وفد «معارضة الرياض» في «جنيف  ،»3والتعاظم
الدراماتيكي ل��دور الجيش السوري وحلفائه في وجه العصابات
التكفيرية في أري��اف حلب والالذقية ودرع��ا ،وتنامي دور األك��راد
(التتمة ص)14

تون�س تكمل ت�شييد
حواجز على طول
حدودها مع ليبيا
أك��د وزي���ر ال��دف��اع التونسي
فرحات الحرشاني أن عسكريين
من ألمانيا وال��والي��ات المتحدة
سيشرفون على تدريب الجيش
التونسي على إدارة منظومة
م��راق��ب��ة إلكترونية عند ح��دود
تونس مع ليبيا.
وقال الحرشاني للصحافيين
أول م����ن أم������س« :س��ي��ش��رف
عسكريون وتقنيون من ألمانيا
على تدريب الجيش التونسي
على المنظومة اإللكترونية التي
تتضمن كاميرات مراقبة وأجهزة
رادار متطورة».
وأعلن الجيش التونسي في
منطقة سبخة العين المحادة
لليبيا إكمال خندق وحاجز ترابي
يمتدان على ط��ول حوالى 200
كيلومتر مع الحدود الليبية.
وت��س��ت��ع��د ت���ون���س ل��وض��ع
منظومة مراقبة إلكترونية على
حدودها مع ليبيا بعد إكمال حفر
خندق.
(التتمة ص)14

الأ�سير القيق يرف�ض عر�ض ًا بالإفراج عنه في �أيار المقبل
واالحتالل يمنع وقفة ت�ضامنية معه في القد�س المحتلة
رف����ض األس���ي���ر ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي
الصحافي محمد القيق المضرب عن
الطعام منذ  77يوما ً عرضا ً تقدمت
به النيابة العسكرية «اإلسرائيلية»
يقضي باإلفراج عنه في األول من
أي��ار المقبل ،حيث طالب باإلفراج
عنه فوراً.
وتقدمت الجهات «اإلسرائيلية»
بهذا العرض إلى النائب في الكنيست
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» أس��ام��ة السعدي
وأش�����رف أب���و س��ن��ي��ن��ة (م��ح��ام��ي
األسير) ،تزامنا ً مع التدهور الخطير
الذي طرأ على وضعه في مستشفى
العفولة «اإلسرائيلي» والخشية من
تعرضه للموت في أي لحظة.
واج��ت��م��ع وف��د م��ن الصحافيين
مع مدير الصليب األحمر في غزة
«م��ام��ادو س��و» أم��س ،لبحث سبل
ت��ف��ع��ي��ل دور ال��ص��ل��ي��ب ف���ي دع��م
قضية األسير الصحافي المضرب
ع��ن الطعام ف��ي سجون االحتالل
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» منذ نحو شهرين
ونصف ،في مق ّر الصليب في غزة.
وأك��د رئيس منتدى اإلعالميين

الفلسطينيين عماد االفرنجي أن
الصحافي القيق «على شفا الموت
ويُصر على اإلفراج عنه ،وهذا يقابل
بتعنت إسرائيلي» .وشدّد على «أنّ
الصحافيين والشعب الفلسطيني
يتطلعون ل��دور أكبر من الصليب
األحمر بإرسال بعثة طبية دولية

لمتابعة وضعه الصحي والضغط
في الوقت ذاته على االحتالل إلطالق
سراحه .وأكد اإلفرنجي عدم الرضا
على دور المنظمات الدولية وخاصة
الصليب األحمر في ملف الصحفي
القيق ،مشيرا ً إلى أن كل الشرائع تقر
على دور الصحفي في أداء مهامه،

وح��ري��ة عمله دون أي معيقات.
وش��دد على ض��رورة ب��ذل الصليب
دور أك��ب��ر ألن ال��س��اع��ات المقبلة
مفصلية في حياة القيق ،والمطلوب
تحرك بأقصى سرعة إلنقاذه ،مشيرا ً
إلى أنه ال يعقل أن ال يصدر الصليب
(التتمة ص)14

القاعدة تحكم قب�ضتها على طريق �ساحلية تطل على خليج عدن

�إ�صابة  3جنود بريطانيين في عملية �سرية �شمال العراق

الجي�ش اليمني يك�سر زحف العدوان بميدي
ويقن�ص  12جندي ًا �سعودي ًا

العبادي يرف�ض بناء �سور �أمني حول بغداد

انكسر زحف عسكري كبير نفذه العدوان السعودي
ومرتزقته باتجاه منطقة ميدي الحدودية بمحافظة حجة،
فيما قنصت وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية 12
جنديا ً سعوديا ً في ساحل ميدي ومواقع عسكرية بجيزان.
وأوض��ح مصدر عسكري يمني لوكالة أنباء «سبأ»
أن العدو السعودي نفذوا زحفا ً كبيرا ً استمر من صباح
الجمعة حتى يوم أول من أمس ،مشيرا ً إلى أن الزحف كان

مسنودا ً بغطاء جوي مكثف من الطيران األباتشي والحربي
واالستطالع ،باإلضافة إلى القصف البري والبحري أيضاً.
ولفت المصدر إلى أن عشرات من الجنود السعوديين
قتلوا أثناء العملية فيما تم تكبيد العدو خسائر كبيرة
في عتاده وآلياته العسكرية وع��اد يجر أذي��ال الهزيمة
والخيبة.
(التتمة ص)14

عبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن رفضه مشروع إنشاء سور
اسمنتي حول بغداد لتعزيز اإلجراءات األمنية في العاصمة العراقية.
وقال العبادي في بيان أصدره مكتبه ،أول من أمس ،إن «بغداد عاصمة
جميع العراقيين وتبقى لهم جميعا ً وال يمكن لسور أو جدار أن يعزلها أو يمنع
باقي الموطنين من دخولها».
وأضاف أن «واجبنا حماية جميع المواطنين داخل العاصمة من األعمال
اإلجرامية للجماعات اإلرهابية وذلك بإعادة تنظيم السيطرات (الحواجز)
وغلق جميع الثغرات لتسهيل دخول وخروج المواطنين اآلمنين من وإلى
بغداد».
وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت أنها بدأت مطلع الشهر الحالي تنفيذ سور
أمني حول العاصمة لمنع تسلل المسلحين من خالل حفر خندق وإقامة سور
اسمنتي بجانبه.
وأثار المشروع الذي أطلق عليه «سور بغداد» مخاوف كتل سياسية عديدة،
حيث اعتبره تحالف القوى العراقية بداية لـ«مخطط خطير» يرمي القتطاع
أجزاء من األنبار وضمها لمحافظة بغداد أو بابل.
(التتمة ص)14

همزة و�صل
ال�صناديق
الخ�شبيةُ ..م َعدّ ة
نظام مارديني
تفاعل الحدث السوري يضيف
ي��وم �ا ً ب�ع��د ي ��وم ع�ن��اص��ر جديدة
للمشهد .ل�ك��ن ب�ع��ض العناصر
واالصطفافات أصبحت واضحة،
وال يؤثر فيها عدم الوضوح قدر
م��ا ي��ؤث��ر ف�ي�ه��ا اخ �ت �ي��ار اإلرادة.
تجربة صمود الجيش السوري
خالل األع��وام الخمسة الماضية
أف��رزت جبهات م�ح��ددة ،أو أكثر
تحديداً ،منها ما كشفه تقرير موقع
«ميدل إيست آي» البريطاني ،عن
أن وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة األميركية،
ج� ��ون ك� �ي ��ري ،ح�� ّم��ل معارضة
الرياض وحدها مسؤولية فشل
مفاوضات «جنيف» ،ما يؤكد ذلك
ليس ما يقوله الداعمون للدولة
السورية ،بل ألن االعتراف هذه
المرة يأتي من رأس الدبلوماسية
األميركية تحديداً.
صحيح أن الضغوط األميركية
ه��ي ال�ت��ي أج�ب��رت وف��د معارضة
الرياض في الخارج على إعالن
ال�م��واف�ق��ة  -ب�ع��د غ�ن��ج ودالل -
على المشاركة في مؤتمر جنيف
 ،3ف� ��إن األك� �ي ��د أن ال �ت �ط��ورات
الميدانية للجيش السوري التي
سبقت وواكبت انعقاد جنيف 3
كانت سبب الجنون الذي أصاب
ال �ع �ق��ل ال� �س� �ع ��ودي ك �م��ا أص ��اب
ال �ع �ق��ل ال �ت��رك��ي ،ودف �ع �ه �م��ا إلى
السيناريو األكثر غبا ًء وتوريطا ً
لهما م��ن اإلدارة األميركية ،من
خالل إطالق حديث عن استعداد
إلرس� ��ال ق� ��وات ب��ري��ة سعودية
(ب �ت��أي �ي��د ب �ع��ض ال� ��دول العربية
والخليجية) إل��ى س��وري��ة بحجة
محاربة «داعش» في اإلعالم ،غير
أنها في الحقيقة لدعم اإلرهابيين
الذين يواجهون هزيمة ساحقة،
وهم في أسوأ مراحلهم منذ بداية
العدوان على سورية قبل خمس
س �ن��وات ت�ق��ري�ب�اً ...والسيناريو
ال�س�ع��ودي يلتقي م��ع م��ا كشفته
وزارة ال� ��دف� ��اع ال ��روس� �ي ��ة عن
استعداد تركي الجتياح األراضي
ال �س��وري��ة ،وه ��و م��ا ي�ق�ت��رب من
العديد م��ن السيناريوهات التي
رسمت كمسلمات مطلقة ساهمت
ك ��ل م ��ن ال� ��ري� ��اض وأن � �ق� ��رة في
مقسمة
رسمها لمستقبل سورية َّ
على أسس طائفية وعرقية.
ال�ص�خ��ب اإلع�ل�ام��ي إلرس ��ال
ق � ��وات أج �ن �ب �ي��ة إل� ��ى األراض � ��ي
ال �س��وري��ة س��رع��ان م��ا ر ّد عليها
معلم الدبلوماسية السورية وليد
المعلم ف��ي م��ؤت�م��ره الصحافي
ب��ال�ق��ول« :إن أي تدخل ب��ري في
األراض��ي السورية دون موافقة
الحكومة هو ع��دوان ..والعدوان
يستوجب مقاومته التي تصبح
واج �ب �ا ً على ك��ل م��واط��ن سوري
ون ��ؤك ��د أن أي م �ع �ت � ٍد سيعود
بصناديق خشبية إلى بالده» .في
حين سخرت طهران من عرض
العضالت السعودي قائلة بلسان
ق��ائ��د ال �ح��رس ال �ث��وري اإليراني
ال� �ل ��واء م�ح�م��د ع �ل��ي ج �ع �ف��ري إن
«ال �س �ع��ودي��ة ال ت�م�ل��ك الشجاعة
إلرسال قوات برية إلى سورية».
وإن «ذلك سيكون انتحاراً».
إشاعة هذا الغبار ال��ذي يثيره
ال�ت�ع�ث��ر ال �س �ع��ودي ال �ت��رك��ي في
سورية كانت مثلى لإلمعان في
سياسات التخريب والتحريض
وان� �ت� �ه ��اك ح� �ق ��وق ال �س��وري �ي��ن
وحشد الكتابات المتطرفة التي
تحاول إحداث شروخ مؤثرة في
المجتمع السوري.
وإذا كانت أنقرة متح ّمسة لخيار
ال �ق��وات ال�ب��ري��ة م�ن��ذ ب��دأ ال��روس
ح�م�ل�ت�ه��م ال �ج��وي��ة ومحاولتهم
إخراج تركيا من المعادلة ،لكن في
ما يتعلق بالسعودية ،فقد أعربت
ال �ب��اح �ث��ة ف��ي «ت �ش��اث��ام ه ��اوس»
ف ��ي ل� �ن ��دن ج �ي��ن كينينمونت،
ع��ن اعتقادها أن «ال��ري��اض أكثر
اهتماما ً بحرب اليمن من مكافحة
تنظيم (داع��ش)» ،مضيفة أن «ما
قد ت��رو َن��ه هو أع��داد صغيرة من
ال�ق��وات البرية ،وربما أيضا ً من
قوات خاصة من شأنها أن تكون
هناك جزئيا ً كإشارة رمزية بأن
السعودية تدعم قتال داعش».
نحتاج خطوة جريئة وصدمة
م�ن�ع�ش��ة ت �ن �بّ��ه وت��ض��ع خطاطة
حلول واقعية وملزمة.

