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الواليات المتحدة تنكر بعد ق�صفها �أهداف ًا مدنية في حلب ...وال�سعودية توا�صل ح�شد الت�أييد لتدخل بري!

الفروف بعد لقائه كيري :ننتظر رد ًا من مجموعة دعم �سورية ب�ش�أن وقف �إطالق النار
ق��ال وزي��ر الخارجية الروسي سيرغي الف��روف في
مسته ّل لقاء جمعه بنظيره األميركي ج��ون كيري،
إن روسيا تنتظر من مجموعة دع��م سورية ردا ً على
مقترحاتها حول وقف إطالق النار في هذه البالد.
ويأتي اللقاء بين الفروف وكيري قبيل انعقاد اجتماع
جديد لمجموعة دعم سورية أمس في ميونيخ األلمانية.
وأعاد الفروف إلى األذه��ان أن الجانب الروسي قدم
قبل أيام مقترحات حول سبل التوصل إلى وقف إطالق
النار في هذه البالد التي تمزقها الحرب منذ  5سنوات.
ب��دوره ،قال كيري إن إح��راز تقدم على الطريق إلى
إع�لان الهدنة في سورية وضمان الوصول اإلنساني
إلى المناطق المحاصرة يعد شرطا ً للشروع في بحث
الجوانب األخرى لألزمة السورية.
وفي مساء أول من أمس أجرى الف��روف ،على هامش
اجتماع ميونيخ ،محادثات مع نظيره اإليراني محمد جواد
ظريف .كما أجرى وزير الخارجية الروسي ،على هامش
اجتماع ميونيج ،لقاء مع رئيسة الدبلوماسية األوروبية
فيديريكا موغيريني .وأف��ادت الخارجية الروسية بأن
الطرفين بحثا خالله العالقات بين روسيا واالتحاد
األوروبي ،إلى جانب بنود أخرى من األجندة الدولية ،من
بينها التسوية في سورية والوضع في أوكرانيا.
وق��ال مصدر دبلوماسي أميركي إن مجموعة دعم
سورية قد تبحث في جلساتها مساء الخميس مسألة
وق��ف إط�لاق النار في سورية اعتبارا ً من  15من هذا
الشهر.
وأوضح المصدر في حديث لوكالة «تاس» الروسية
أن الحديث يدور عن إعالن هدنة عامة لجميع أطراف
النزاع المسلح في البالد.
وفي السياق ،أعلن مستشار وزير الدفاع السعودي
العميد أحمد عسيري أن قرار الرياض بشأن بدء عملية
في سورية ال رجعة عنه مشيرا ً إل��ى استعداد بالده

إلرس��ال قواتها بمجرد اتخاذ التحالف اإلسالمي قرارا ً
بذلك بحسب تعبيره.
وبحسب «روس��ي��ا ال��ي��وم» ق��ال العسيري ف��ي لقاء
صحافي في مدينة بروكسيل إن التدخل البري في
سورية تحيطه المخاطر كأي عمل عسكري آخر مشيرا ً
الى «جاهزية إرس��ال قوات إلى سورية بمجرد اتخاذ
التحالف قرارا ً بذلك».
كما أشار المسؤول العسكري السعودي الى االنتهاء
من الجهود الدبلوماسية لتشكيل ما أسماه «التحالف
اإلس�لام��ي ضد اإلره���اب» ودخ��ول��ه حيز التنفيذ خالل
شهرين على حد تعبيره.
وك��ان النظام السعودي تحدث في وقت سابق عن
نيته إرس��ال ق��وات سعودية برية ال��ى سورية بهدف
محاربة «داع���ش» وتعزيز م��ا وصفتها بالمعارضة
السورية المعتدلة.
بالتزامن ،نفذ صير الرئيس التركي رج��ب طيب
أردوغ���ان ،ال��ذي ق��ال في كلمة أم��ام منتدى اقتصادي
أمس ،إن تركيا ستتحلى بالصبر إزاء األزمة في سورية
حتى مرحلة ما ،ثم ستضطر للتحرك ،كما هدد بارسال
الالجئين السوريين الى بلدان أخرى.
وبحسب موقع «عربي  »21تحدث أردوغ���ان ع ّما
أسماه «مذابح شرسة» في سورية ،وإنه يتعين على
األمم المتحدة أن تبذل مزيدا ً من الجهد لمنع «التطهير
العرقي» في البالد على حد قوله.
ميدانياً ،أنكرت ال��والي��ات المتحدة قيام طائراتها
الحربية بقصف أه��داف في مدينة حلب شمال غرب
سورية ،بحسب ما أعلن مسؤولون أميركيون أمس.
تصريحات المسؤولين األميركيين جاءت ردا ً على
إعالن وزارة الدفاع الروسية بأن قاذفات أميركية قصفت
األربعاء الماضي  9مواقع في مدنية حلب.
(التتمة ص)14

البرلمان الأردني يقرر بحث
اتفاقية الغاز مع الكيان ال�صهيوني
عمان  -محمد شريف الجيوسي
قرر مجلس النواب األردني ،مناقشة اتفاقية استيراد الغاز من الكيان
الصهيوني ،التي جرى التوقيع عليها باألحرف األولى في موعد سابق
من سنة  ،2014في جلسة عامة.
وجاء قرار المجلس بناء لطلب قدمه  35نائبا ً لعقد جلسة عامة
لمناقشة االتفاقية المنوي عقدها مع شركة نوبال إنيرجي العاملة في
األراضي الفلسطينية المحتلة.
يذكر أن الحملة الوطنية األردنية إلسقاط االتفاقية نظمت العديد من
األنشطة والوقفات والفعاليات المناهضة لتنفيذ االتفاقية واستكمال
إجراءات التوقيع عليها.
وتقول الحملة إنه فضالً عن وجود العديد من البدائل ،فإنها تشكل
في حال تنفيذها خطرا ً استراتيجياً ،حيث ستمنح الكيان الصهيوني
مزية التحكم بعصب الكهرباء األردنية بمنع تزويد األردن بالغاز في
حال حدث اختالف مع األردن أو أراد الكيان الصهيوني فرض توجه
ما.
كما أن اتفاقية الغاز تقسر كل مواطن على التطبيع مع الكيان
الصهيوني ،وبذلك تتعدى اتفاقية وادي عربة التطبيع الرسمي إلى
التطبيع الشعبي ،وتسويغه واالنتقال به عبر األردن إلى بلدان عربية
أخرى.
وقالت الحملة في بياناتها إن قيمة الصفقة البالغة  15مليار دوالر،
المدفوعة من جيب دافع الضرائب األردن��ي ،تعني تمويل استخراج
ونقل الغاز ،واستخدام هذا المال ،من قبل الكيان الصهيوني أفي
تمويل مشاريعة االستيطانية والمزيد من القهر على الشعب العربي
الفلسطيني تحت االحتالل وإطالة أمده.
يذكر أن الحملة نظمت محاكمة شعبية لالتفاقية ،وتعمل على رفع
دعوى قضائية ضد الجهات المعنية باالتفاقية وهي وزارة الطاقة
وشركتا الكهرباء والبوتاس.
وتشارك في الحملة المناهضة التفاقية الغاز أح��زاب سياسية
ونقابات مهنية وعاملية ومؤسسات مجتمع مدني ومتقاعدين
عسكريين وشخصيات وطنية أردنية.

مقتل � 3ضباط �سعوديين في الربوعة ...والعدوان يوا�صل غاراته

«قاهر  »1يجبر بن �سلمان على زيارة
قواته في جيزان

أكدت مصادر يمنية وقوع خسائر
فادحة في صفوف الجيش السعودي
بعد استهداف الجيش اليمني واللجان
الشعبية م��ط��ار ج��ي��زان اإلقليمي
بصاروخ باليستي من نوع «قاهر »1
المطور محلياً.
ون��ق��ل م��وق��ع «ن��ب��أ» ع��ن م��ص��ادر
محلية ،أن ول��ي ول��ي العهد وزي��ر

الدفاع السعودي محمد بن سلمان،
زار ع��ل��ى وج���ه ال��س��رع��ة وف���ي ظل
اج����راءات أمنية م��ش��ددة مستشفى
جيزان العام لمعاينة قتلى ومصابي
الجيش السعودي ممن سقطوا بعد
قصف المطار ،كما قصد مستشفى
ميدانيا ً أقيم في المنطقة بعد العدوان
على اليمن بعدما عجز مستشفى

ج��ي��زان ال��ع��ام ع��ن استقبال العدد
الكبير م��ن القتلى والمصابين من
القوات السعودية.
وزار محمد بن سلمان المصابين من
الجنود السعوديين في المستشفى
الميداني المتقدم للقوات المسلحة في
قطاع جيزان.
(التتمة ص)14

تقرير �إخباري
«داع�ش ليبيا»...
قنبلة على �ضفة �أوروبا
يبدو أن خشية األوروبيين من تهديد «داعش ليبيا» بات ملفا ً
ملحا ً ينتظر حسما ً سريعاً ،في ظل بدء التنظيم بتوسيع شبكة
مقاتليه وجذب العديد من المتطرفين األجانب إلى معقله شمال
أفريقيا.
هذه المخاوف المتجددة بدأت مع سعي التنظيم إلى إنشاء مركز
جديد له في مدينة سرت الليبية خصوصا ً بعد الضربات المتتالية
التي تشنها دول التحالف بقيادة الواليات ضد التنظيم في سورية
والعراق.
وهذا الفرع الناشئ في ليبيا يبدو أنه يجهد لضم مقاتلين أجانب
إلى صفوفه ،حيث ذكرت مجلة «كناك» البلجيكية أول من أمس أن
الشرطة البلجيكية اعتقلت الثالثاء رجالً بلجيكيا ً من أصول مغربية
كان في طريقه إلى ليبيا ،وهو ما أكده الحقا ً مدعي النيابة العام
البلجيكي لوسائل اإلعالم المحلية.
وقال مدير وحدة األمن القومي البلجيكية باول فان تيخيلت
للمجلة« :حتى اللحظة ليست لدينا معلومات كافية عن مواطنين
بلجيكيين آخرين غ��ادروا مؤخرا ً متجهين إلى ليبيا ،لكننا ندرك
إمكانية مغادرتهم إلى السودان ومن هناك يستطيعون الدخول إلى
ليبيا بسهولة».
ونقلت الصحيفة عن إح��دى أهم المؤسسات االستشارية في
مجال اإلره��اب «غلوبال» ،تحذيراتها من التهديد المتصاعد في
ليبيا من قبل داعش ،والذي بدأ بحسب قولها يؤسس لدولة قوية،
مشيرة إلى أن هناك ما يتراوح بين  3إلى  5آالف مقاتل من داعش
يتمركزون اآلن في سرت الليبية.
(التتمة ص)14

خبراء :النظرتان الم�صرية وال�سعودية للو�ضع مختلفتان

مقتل و�إ�صابة الع�شرات من «داع�ش» بعمليات للجي�ش العراقي

�إ�سماعيل :ال م�شاركة ع�سكرية في �سورية

كارتر� :سندعم القوات العراقية ال�ستعادة المو�صل

القاهرة ـ فارس رياض الجيرودي
أك��د المهندس ش��ري��ف إسماعيل ،رئيس ال����وزراء،
أن مصر ال تدرس إرسال قوات برية لمشاركة واشنطن في
محاربة تنظيم «داعش» اإلرهابي بسورية والعراق.
وأوضح إسماعيل في حديثه للصحافيين على هامش
مشاركته بالدورة الرابعة للقمة العالمية للحكومات
المنعقدة في دبي ،أن الحكومة لم تتخذ قرارا ً حتى اآلن في
هذا األمر ،وليس هناك موعد محدد أيضا ً لمناقشته األمر.
وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت استعدادها
إلرسال قوات برية لمشاركة الواليات المتحدة ،في حربها
ضد «داعش»بسورية والعراق ،حال قررت األخيرة تنفيذ
هجوما ً بريا ً هناك ،ولحقته اإلمارات بتصريح مشابه.
وتزامن ذلك مع ذه��اب عناصر من القوات المسلحة
المصرية ،تضم وح���دات مقاتلة م��ن ال��ق��وات البرية،
والجوية ،والدفاع الجوي ،والقوات الخاصة ،إلى المملكة
العربية السعودية في نهاية شهر كانون ثاني الماضي؛
للمشاركة في التدريب المشترك الذي يضم عددا ً من الدول
العربية ،واإلسالمية ،والمسمى بـ«درع الشمال» ،ما فسره
البعض على أنه مقدمة لمشاركة القوات المصرية في
الحرب البرية في سورية بقيادة سعودية.
ودعم هذا االستنتاج ما كشفته بعض وسائل اإلعالم
العالمية وعلى رأسها شبكة « ،»CNNوالتي تحدثت
عن أن ه��ذه التدريبات ج��زء من استعدادات المملكة؛
للتدخل البري في سورية لمحاربة تنظيم «داع��ش»،
وأن عدد المتدربين يصل إلى  150ألف جندي ،أغلبهم
من السعودية ،باإلضافة إلى قوات من مصر والسودان
واألردن.

وأضافت الشبكة التلفلزيونية األميركية أن المغرب
التزمت ب��إرس��ال ق��وات إل��ى جانب تركيا ،والكويت،
والبحرين ،واإلمارات العربية المتحدة ،وقطر ،كما كشفت
عن إنشاء السعوديين واألتراك قيادة للقوات المشتركة
التي ستدخل سورية من الشمال عبر تركيا ،وأوضحت أن
قائمة الدول اآلسيوية المشاركة تشمل ماليزيا وإندونيسيا
وبروناي.
في هذا السياق استبعد الباحث المصري في مركز
األه��رام للدراسات السياسية واالستراتيجية بشير عبد
الفتاح أي احتمال لمشاركة برية مصرية في أي عمل
عسكري ضد داع��ش في سورية أوال��ع��راق ،وأورد عبد
الفتاح جملة أسباب لذلك ،منها معاناة مصر من نشاط
ارهابي داخل حدودها في سيناء والدلتا والوادي جزء منه
تعلن داعش سيناء المسؤولية عنه ،ما يجعل األولوية
المصرية لمواجهة االره��اب الداخلي ،والسبب الثاني
بحسب عبد الفتاح هو أن الدستور الجديد في البالد يضع
شرطا ً ألي مشاركة للقوات المصرية خارج حدود مصر،
يتعلق بموافقة مجلس الدفاع الوطني وثلثي أغضاء
البرلمان ،ما يقلص فرص حدوث تلك المشاركة وبشكل
كبير ،أما السبب الثالث فيعود للرؤية المصرية لحل
األزمة السورية والتي تستعصي على الحل الدبلوماسي
عبر الحوار والمفاوضات ،ونتيجة لذلك رأى عبد الفتاح
أن المساهمة المصرية في الحرب على داعش في سورية
والعراق ستقتصر على جوانب التنسيق االستخباري
واألمني وعلى الدور الثقافي ،الذي يقوم به األزهر من خالل
تفنيد الحجج الفقهية التي يستند إليها تنظيم داعش في
ممارسة إرهابه.
(التتمة ص)14

قال وزير الدفاع األميركي آشتون
ك��ارت��ر ،إن الحملة ضد داع��ش لن
تكون عبر العمليات العسكرية فقط
بل بقطع م��وارده التنظيم المالية
وإيقاف دعايته.
وأض��اف ك��ارت��ر أم��س ف��ي ختام
اج��ت��م��اع��ه م��ع ن��ظ��رائ��ه ف��ي دول
التحالف ض��د تنظيم داع���ش في
بروكسيل ،أن واشنطن ستواصل
دع��م القوات العراقية لتتمكن من
ت��ح��ري��ر ال��م��وص��ل مثلما ح��ررت
الرمادي.
وفي الشأن السوري ،أكد كارتر
ضرورة أن تنهي األزمة بحل يرضي
طيفا ً واسعا ً من السوريين ،بحسب
تعبيره.
وك��ان رئيس ال���وزراء العراقي
حيدر ال��ع��ب��ادي أع��رب ع��ن شكره
إليطاليا ،أول م��ن أم��س ،لدعمها
حكومة بغداد ،إثر اجتماعه برئيس
مجلس ال���وزراء ماتيو رينزي في
مقر الحكومة اإليطالية.
وأعرب العبادي في تصريحاته
للصحافيين عن امتنانه لنظيره
اإلي��ط��ال��ي ري��ن��زي م��ن أج��ل الدعم
الذي تقدمه إيطاليا للعراق في هذه
األوقات الصعبة.
ك��م��ا ش��ك��ر ال���ع���ب���ادي ال��ق��وات

اإليطالية (كارابنييري) التي تقوم
بتدريب عناصر الشرطة العراقية
حيث سيتم نشرهم في المناطق
ال��م��ح��ررة م��ن س��ي��ط��رة مسلحي
«داعش» ،لتأمين هذه المناطق.
وأشار العبادي إلى الدور المهم
ال��ذي تقوم ب��ه إيطاليا ف��ي مجال

تدريب القوات العراقية ،معربا ً عن
أمله بتعزيز التعاون مع إيطاليا في
هذا المجال.
ميدانياً ،قتل  28مسلحا ً من تنظيم
داع��ش بعمليات متفرقة نفذتها
ق��وات الجيش العراقي ،وبقصف
جوي من التحالف الدولي.

ونفذ طيران التحالف غارة جوية
أس��ف��رت ع��ن تدمير  3آالت تابعة
لتنظيم داع��ش وقتل من فيها في
وادي الحجية جنوب مدينة كبيسة
غربي العراق.
كما استهدف التحالف تجمعا ً
(التتمة ص)14

همزة و�صل
�أردوغان..
ومجزرة «جزرة»
نظام مارديني
تشي تصريحات الرئيس
رجب طيب أردوغ��ان إلى أي
درجة وصلها مجنون تركيا،
بسبب قرب انتهاء مشروعه
في سورية وق��د نفد صبره،
وهو لذلك يهرب في اتجاهين
متعاكسين :األول داخلي
حيث أف���رغ ح��ق��ده بمجزرة
شنيعة ضد الكرد في مدينة
ج��زرة (ج��ن��وب ش��رق) أدّت
إل��ى استشهاد  60شخصا ً
بعدما ك��ان ق��د ه��دّد وتوعّ د
ب��ـ»ه��دم الدنيا ف��وق رؤوس
ال���ك���رد» .وال��ث��ان��ي خ��ارج��ي
حيث ب��دأ يطلق البالونات
باتجاه س��وري��ة وك��أن��ه في
كرنفال «ري��و دي جانيرو»،
وهو مدرك أن دول النفوذ في
العالم ب��دأت تلعب بالورقة
التركية كغيرها م��ن أوراق
توازنات القوى في المنطقة
لصياغة مشهد إقليمي جديد
يكون إسقاطه ما سيؤول إليه
الوضع في النهاية.
ذ ّك����رت م��ج��زرة «ج���زرة»
ب��ال��وج��ه الحقيقي إلره��اب
ال���دول���ة ال��ت��رك��ي��ة .فنزعت
«الماسك» عن نفاق أردوغان
ال��ذي تلطخت دم��اء نظامه
بالدماء الكردية من جديد.
كما سلّطت ه��ذه المذبحة
الضوء على نفاق «المجتمع
الدولي» الذي يساعد بصمته
على ذبح الكرد .وقد صدقت
ص��ح��ي��ف��ة «ج��م��ه��وري��ي��ت»
ال��ت��رك��ي��ة ال��م��ع��ارض��ة التي
ن��ش��رت ال��ث�لاث��اء ال��م��اض��ي،
كاريكاتيرا ً تصور فيه الرئيس
التركي ،بقائد السفينة التي
تسبح ف��ي بحر م��ن ال��دم��اء
لتحقيق مصالح شخصية.
إذ إن إخفاق أردوغ��ان في
تحقيق أحالمه ب��أن يصبح
رئيسا ً بصالحيات خاصة،
وخ��س��ارة ال��ص��وت ال��ك��ردي
ف��ي االن��ت��خ��اب��ات ،وخ��س��ارة
إرهابييه ف��ي س��وري��ة ،أدّى
به إلى سلسلة من التصرفات
التي تعيد إلى األذهان سلوك
هتلر ف��ي ال��ح��رب العالمية
الثانية ،وه��ي تصرفات مَن
ال يبالي ب��إراق��ة ال��دم��اء أو
إغراق تركيا في دوامة جديدة
م��ن ع��دم االس��ت��ق��رار إلرض��اء
نرجسيته الفائقة وجنون
العظمة اللذين يص ّوران له
أنه خليفة المسلمين وخاقان
(ملك) البر والبحر ..وكأن
ه��ذا الجنون ت � ّم اإلع���داد له
منذ سنوات ،من بناء قصره
األب��ي��ض واق��ت��ن��اء الطائرات
الرئاسية ،فدفع بالسياسة
التركية إل��ى ص��دام��ات دون
كيشوتية أظ��ه��رت حقيقة
ه��ذا البهلوان ال��ذي انهارت
أكاذيبه ومحاوالت خداعه...
وإخفاء الحقائق.
إذاً ،بسقوط غصن الزيتون
المترهّ ل ،دخلت تركيا حربا ً
عشوائيّة ض ّد الكرد إلضعاف
«حزب العمال الكردستاني»،
بقصد كسر شوكته في شمال
س���وري���ة ض��� ّد التنظيمات
ال��ت��ك��ف��ي��ري��ة ب���وج���ه ع���ام،
مستفيدة من عالقتها الجيدة
مع مسعود ب��رزان��ي ،بهدف
إبقاء «كردستان العراق» في
حالتها الهجينة وفي «منزلة
بين المنزلتين» الموجودة
فيها حالياً.
أردوغ������ان ل��ي��س ه��ت��ل��ر؟
ه���ذا أك���ي���د ،ك��م��ا أنّ تركيا
األردوغانية لن تكون ألمانيا
ال��ن��ازي��ة ،ول��ك��نّ تقاطعات
عديدة وارتسامات مشتركة
ب��ي��ن التجربتين ت��ص��ل حد
المحايثة التاريخية.
على هدي ما تقدّم من تقاطع
بين الهتلرية واألردوغانية
ت��ت��ب� ّي��ن ارت��س��ام��ات أخ��رى
بين الطرفين ،لعل من بينها
التقوقع على الذات دوغمائ ّياً،
ورف��ض اآلخ��ر إلغاء للتن ّوع
الثقافي واألن��ث��روب��ول��وج��ي
الموجود.
ال��م��ح��اي��ث��ة األردوغ��ان��ي��ة
تجسمت م��ؤخ��را ً
للهتلريّة
ّ
في تصريح وزير الخارجية
ال��ت��رك��ي م���ول���ود ج��اوي��ش
أوغلو بقدرة أنقرة بمعاضدة
مجموعة من قوى التحالف
على احتالل روسيا وإسقاط
م��وس��ك��و خ�ل�ال أي����ام! وه��و
«الحلم الوهم» نفسه الذي
ر ّوج��ه هتلر لجيشه وشعبه
وال��م��ت��ح��ال��ف��ي��ن م��ع��ه إب���ان
ال��ح��رب العالمية الثانية.
فانقلب السحر على الساحر.

