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الجي�ش ال�سوري ا�ستعاد قرى جديدة بريف حلب ...ووحدات الحماية ال�شعبية ت�ستعيد مدينة تل رفعت

مو�سكو :ق�صف تركيا ل�سورية دعم للإرهاب ...و�سنوا�صل الحرب �ضد الإرهابيين
أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن قلق موسكو الجدي
من التصرفات العدوانية للسلطات التركية إزاء سورية.
وقالت الخارجية في بيان أمس بحسب «روسيا اليوم»:
«ن��رى في ذل��ك دعما ً سافرا ً لإلرهاب الدولي وانتهاكا ً
لقرارات مجلس األمن الدولي ،وااللتزامات التي أخذتها
تركيا على عاتقها كدولة مشاركة في المجموعة الدولية
لدعم سورية».
وأضافت أنها تدعم بحث هذه المسألة في مجلس األمن
الدولي إلعطاء «تقييم دقيق لالستفزازات التركية التي
تشكل تهديدا ً للسلم واألم��ن في منطقة الشرق األوسط
وخارجها».
كما لفتت ال��وزارة إلى وجود معلومات تؤكد استمرار
تركيا بالسماح لمرور عصابات مسلحة متطرفة جديدة
ال��ى سورية لدعم فصائل «جبهة النصرة» و«داع��ش»
وغيرهما من المنظمات اإلرهابية التي لحقت بها أضرار
جسيمة خالل المعارك.
وذكرت أن المسلحين المصابين ينقلون إلى تركيا فضالً
عن تحرك مجموعات مشتتة من العصابات لالستراحة في
تركيا وإعادة تنظيم صفوفها.
وف��ي السياق ،ق��ال نائب وزي��ر الخارجية الروسي
غينادي غاتيلوف ،في حديث إلى صحيفة «شبيغل»،
أمس« :إن سورية ستتفكك بالكامل لو ترك بشار األسد
السلطة اآلن» ،مشيرا ً إلى أن الواليات المتحدة أيضا ً باتت
تدرك هذا األمر.
وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي ،أن األسد هو
اآلن الرئيس الشرعي لسورية ،مضيفاً« :األميركيون
طلبوا منا أكثر من مرة :دعنا نقرر مع بعضنا من سيحكم
سورية ،ونحن مثل هذه األشياء لم نقم بها أبداً ،هذا يقرره
السوريون وحدهم».
وأك���د غاتيلوف أن روس��ي��ا س��ت��واص��ل حربها ضد
اإلرهابيين حتى لو تم تنفيذ اتفاق وقف إط�لاق النار.

وقال« :نحن نحارب المجموعات اإلرهابية ،داعش وجبهة
النصرة والمجموعات األخرى المرتبطة بالقاعدة» ،مضيفا ً
أن «الغارات على المجموعات اإلرهابية ستستمر في كل
الحاالت ووقف إطالق النار يجب أن يشمل فقط المهتمين
ببدء المفاوضات ،وليس اإلرهابيين».
على صعيد آخ��ر ،حمل السفير السوري في موسكو
رياض حداد طيران التحالف الدولي الذي تقودها الواليات
المتحدة ،مسؤولية قصف مستشفى لـ»أطباء بال حدود»
في مدينة إدلب السورية.
وفي مقابلة مع قناة «روسيا  ،»24 -أمس قال حداد إن
هناك معلومات استخباراتية تثبت أن الطيران الحربي
التابع لـ»التحالف األميركي» هو الذي نفذ عملية القصف
وأن هذا الحادث ال يمت إلى سالح الجو الروسي بصلة.
وفي وقت سابق من االثنين أعلنت منظمة «أطباء بال
ح��دود» عن استهداف مستشفى تدعمه في ري��ف إدلب
شمال سورية بغارة جوية ،مؤكدة مقتل  7أشخاص على
األقل جراء الهجوم.
ونقلت «رويترز» عن مسؤول بالمنظمة أن  8من طاقم
المستشفى مازالوا في أع��داد المفقودين بعد الضربات
الجوية التي استهدفت المشفى الواقع في مدينة معرة
النعمان ،مضيفا أن حصيلة القتلى تشمل أطباء ومرضى،
على حد سواء.
ميدانياً ،استعاد مقاتلو وحدات حماية الشعب ،مساء
أمس ،مدينة تل رفعت شمال حلب ،على بعد  20كلم عن
الحدود التركية ،بعد تحريرها من اإلرهابيين ،وذلك بعد
هجوم واسع شنه المقاتلون.
وقال مصدر في الوحدات الكردية ،لوكالة «نوفوستي»،
إن الهجوم بدأ من الجهة الشمالية للمدينة «حيث أحد أكبر
معاقل إرهابيي جبهة النصرة» ،مضيفا أن «المدينة تملك
أهمية استراتيجية لوقوعها على طريق يصلها من تركيا».
(التتمة ص)14

هل تجر�ؤ ال�سعودية «العظمى»
على غزو �سورية؟
فايز رشيد
فجأة تنطلق جوقة من العواصم التي تعمل من أجل تفتيت وحدة
سورية :الرياض تعلن أنها سترسل قوات برية لمحاربة داعش،
وتنقل األنباء خبرا ً عن تدريب  150ألف جندي سعودي للقيام
بالمهمة! الناطق باسم الجيش المصري يعلن عن إرس��ال خبراء
عسكريين مصريين لتدريب الجيش السعودي .تركيا العثمانية
صاحبة األح�لام التوسعية في الشمال السوري ،والتي سبق أن
احتلت لواء اإلسكندرون ،تعلن اعتزامها التدخل البري في سورية،
وتقصف مدنا ً يحتلها األك��راد .الواليات المتحدة تبارك الخطوة
السعودية ،كما بعض الدول العربية األخ��رى .تل أبيب تعلن عن
اعتقال خلية لحزب الله في طولكرم (وك��أنّ الحزب أصبح بديالً
للمقاومة الفلسطينية!) الناتو سيجتمع في بروكسل لبحث الخطوة
السعودية الخ.
جنون العظمة ـــ وأقولها كطبيب ـــ هو حالة مرضية ذهانية ،حيث
يصاب اإلنسان بحالة من الهذيان الدائم ،كما تسيطر على المصاب
به ،معتقدات نابعة من الشعور بقدراته الخارقة (بارانويا) .بالتالي
فهو حالة نفسية مرضية يُصاب المريض بها باألوهام ،نتيجة
شعوره بعقدة االضطهاد من قبل اآلخرين ،الذين يحرصون على
ذلك ،لكونه شخصا ً عظيما ً ومهما ً للغاية .نتنياهو أحد المصابين بهذا
المرض ،لكن دولته تمتلك القرار وترسانة األسلحة القادرة في بعض
األحيان (وليس بشكل استراتيجي) على تغيير معادالت الواقع .أما
هؤالء ،فقراراتهم تنبع من اآلخرين وليس من ذواتهم ،وحتى كل ما
حصلوا عليه من طائرات وأسلحة حديثة ،فإنّ استعماله مرهون
بقيادة األميركيين لها! بالتالي نتساءل :أية قرارات مستقلة يمكن
لهؤالء اتخاذها بمعزل عن السادة؟ هؤالء ليسوا أكثر من حجارة
شطرنج وألعوبة بأيدي اآلخرين.
(التتمة ص)14

المجل�س الأردني لل�ش�ؤون الخارجية:
ت�أمين الحدود الدولية بالقوة حق �سيادي ل�سورية
حيّت اللجنة التنفيذية للمجلس األردن��ي للشؤون
الخارجية ،اإلنجازات المتوالية للجيش العربي السوري
في ضرب الجماعات اإلرهابية في سورية ،واعتبر أنّ
المساعدة العسكرية ،الشجاعة والنزيهة ،التي يقدّمها
الحليف الروسي للحكومة السورية الشرعية ،لعبت
وتلعب دورا ً فعّ اال ً في تطوير فعالية الجيش العربي
السوري وتحويله إلى قوة إقليمية ستكون قادرة ،ليس
فقط على تطهير سورية من اإلرهاب ،وإنما أيضا ً ص ّد أيّ
عدوان «إسرائيلي» أو تركي أو سعودي.
وفي بيان أصدرته اللجنة بعد اجتماع عقدته السبت
الفائت الحظت بإعجاب ،تطور القدرات العسكرية الفنية
والتقنية والقتالية للجيش العربي السوري الذي عززه
األصدقاء الروس ،بال مقابل ،بأحدث األسلحة النوعية،
باإلضافة إلى المجهود الحربي الروسي غير المسبوق
ّ
المشغل الدولي لإلرهاب ،الواليات
ميدانياً .وهو ما اضطر
المتحدة ،إلى طلب وقف إطالق النار.
وأكد المجلس أنّ العمليات العسكرية للتحالف السوري
الروسي ،تهدف إلى إغالق خطوط إم��داد اإلرهابيين عبر
السيطرة على الحدود السورية التركية والسورية األردنية،
بعدما ت ّمت السيطرة فعالً على الحدود السورية اللبنانية.
ّ
الحق
وي��رى المجلس أنّ هذه العمليات تأتي في سياق
السيادي للجمهورية العربية السورية في تأمين حدودها،
ومنع تهريب اإلرهابيين والسالح إلى أراضي الجمهورية.
ورف��ض المجلس ،التخ ّرصات التي دأب��ت واشنطن
وحلفاؤها على نشرها من أنّ الحملة السورية ـ الروسية
تستهدف «المعارضة المعتدلة» والمدنيين؛ ولفت إلى ما
يلي:

أوال ،أنه ال يوجد ،من حيث المبدأ ،أيّ جماعة معارضة
مسلحة يمكن وصفها باالعتدال.
ثانياً ،أنه ال يمكن ،في الميدان السوري ،الفصل بين
المجموعات المسلحة ـ الموصوفة بالمعتدلة بينما
تنتمي كلها إلى مرجعيات دينية وجهادية ـ وبين تنظيمي
«داع��ش و«القاعدة» في بالد الشام بفرعيه« :النصرة»
و«أحرار الشام» باإلضافة إلى «جيش اإلسالم» الوهابي
المدعوم من السعودية ،والمسؤول عن قصف األحياء
المدنية والجامعات والمدارس في دمشق وحرق الكادحين
السوريين ،أحياء ،في أفران «عدرا العمالية» ،وتشكل هذه
التنظيمات اإلجرامية 80 ،في المئة من القوى المسلحة
غير الشرعية في سورية.
إلى ذلك ،فإنه من المعروف أنّ حوالى سبعة ماليين
سوري ف� ّروا من مناطق سيطرة اإلرهابيين إلى مناطق
الدولة ،بينما يستخدم اإلرهابيون مَن بقي منهم كدروع
بشرية.
وأعلن المجلس أنّ ك ّل مَن يعترض على عمليات الجيش
العربي السوري وحلفائه المدع ّوين من الحكومة السورية
الشرعية ،إنما يقف ،مهما كان ادّعاؤه ،في خندق العداء
للقانون الدولي واالصطفاف مع اإلرهابيين.
وندّد المجلس ،من جديد ،باألطماع التركية العثمانية
في سورية ،وتعاونها الحثيث مع التنظيمات اإلرهابية بما
فيها «داعش» ،وعدوانها المستم ّر على األراضي السورية
من خ�لال دع��م اإلرهابيين وتقديم المالذ والتسهيالت
لهؤالء المجرمين واإلتجار معهم بالنفط واإلنتاج الزراعي
المسروقين من الشعب السوري.
(التتمة ص)14

دبلوما�سي ي� ّؤكد ا�ستخدام «داع�ش» لغاز الخردل في العراق

برلماني تركي :طائرة كويتية تفرغ
حمولة �أ�سلحة في مطار لواء ا�سكندرون
أكد النائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري التركي محمد أديب أوغلو
أن إيصال األسلحة والمعدات العسكرية للتنظيمات اإلرهابية في سورية عبر
األراضي التركية بات اليوم يمر عبر طريق وحيد هو معبر جيلفا كوزو الحدودي
بمدينة الريحانية كاشفا ً عن هبوط طائرة نقل عسكرية كويتية السبت الماضي
في مطار لواء إسكندرون تحمل على متنها أسلحة ومعدات عسكرية تمهيدا ً
لنقلها إلى اإلرهابيين داخل سورية.
وقال أديب أغلو الذي نشر صورا ً للطائرة الكويتية في تصريح لصحيفة
«جمهورييت» التركية أمس «إن طريق اإلمداد بين مدينة اعزاز وريف حلب
انقطع عقب العمليات العسكرية التي شنها الجيش العربي السوري في
المنطقة وإن الطريق الوحيد الواصل إلى المنطقة يمر من قرية أطمة عبر معبر
جيلفا كوزو الحدودي» مبينا ً أن «حكومة أردوغان تسعى إلى إيصال السالح
والمعدات العسكرية إلى التنظيمات اإلرهابية في سورية عبر هذا الطريق».
وأشار أديب أوغلو إلى أن سلطات نظام أردوغان لم تعد ترسل الشاحنات
التركية المحملة بالسالح والمعدات العسكرية إلى مدينة اعزاز بل إلى مدينة
إدلب عبر بلدة يايالداغي والريحانية الحدوديتين وذلك منذ أسبوعين في
محاولة للحفاظ على التنظيمات اإلرهابية المسلحة هناك.
وكانت صحيفة «جمهورييت» نشرت في أيار الماضي شريط فيديو يظهر
قيام النظام التركي إرسال شاحنات محملة باألسلحة تابعة لجهاز المخابرات
التركي إلى التنظيمات اإلرهابية في سورية مطلع عام  2014كما تواصل
سلطات أنقرة تسهيل دخول آالف اإلرهابيين إلى األراضي السورية وتقدم لهم
الدعم المادي واللوجستي وأماكن اإليواء على الحدود السورية.
ورأى أديب أوغلو« :أن بعض الدول ومن بينها تركيا والسعودية والكويت
دخلت في مأزق عقب محادثات جنيف بشأن حل األزمة في سورية وخرجت
نهائيا ً من المعادلة السورية» ،موضحا ً أن هذه الدول ترغب في لعب دور في
تأجيج األزم��ة في سورية .وتحاول تركيا ونظام بني سعود منذ إفشالهما
محادثات جنيف عبر تمسك وفد «معارضة الرياض» بالشروط المسبقة
وإص��رار نظام أردوغ��ان على اسبتعاد شريحة من الشعب السوري تصعيد
األوضاع عسكريا ً من خالل إطالق تهديدات ضد السوريين وإرسال المزيد من
األسلحة النوعية للتنظيمات اإلرهابية في سورية.

بعد ق�صف المياه ...ال�سعودية تحرق معمل خياطة بعماله

الجعفري لتركيا :يجب �إنهاء �صفحة االنتهاك ل�سيادتنا

لماذا جنود الإمارات ُي َ
قتلون وحدهم في اليمن؟

أك���د وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��ع��راق��ي
اب��راه��ي��م ال��ج��ع��ف��ري ،أم���س ،أن أي
مبادرة بين العراق وتركيا يجب أن
تسبق بخطوات إيجابية ومواقف
تصب بمصلحة البلدين ،فيما شدد
على ض��رورة إنهاء صفحة االنتهاك
للسيادة العراقية من سجل العالقات
بين البلدين.
وق��ال موقع وزي��ر الخارجية في
بيان نقله موقع «السومرية نيوز» إن
«الجعفري استقبل ،سفير تركيا لدى
العراق فاروق قايمقجي» ،مبينا ً أنه
«جرى خالل اللقاء بحث التطورات
ال��ج��اري��ة ،وتأثيرها ف��ي العالقات
الثنائية بين العراق وتركيا».
ونقل المكتب عن الجعفري قوله إن
«أي مبادرة بين العراق وتركيا يجب
أن تسبق بخطوات إيجابية ،ومواقف
تصب بمصلحة البلدين ،واحترام
ال��س��ي��ادة» ،م��ش��ددا ً على «ض��رورة
اإلع�ل�ان ع��ن ق��رار انسحاب القوات
التركية من األراضي العراقية ،وإنهاء
صفحة االنتهاك للسيادة العراقية من
سجل العالقات العراقية  -التركية».
وأشار الجعفري إلى أنه «ال يمكن
الحصول على أي مكسب من العراق
إال من خالل احترام سيادة ،ووحدة
العراق ،وتبادل المصالح المشتركة»،
موضحا ً أن «العراق يصر على بناء

في ذروة انشغال القوى اإلقليمية والعالمية بالملف
السوري بشقيه السياسي والعسكري ،يمكن القول إن
هناك حربا ً منسية في اليمن توشك أن تدخل عامها الثاني،
وتحظى بالقليل من االهتمام أيضا رغم أحداثها وتطوراتها
المتسارعة.
وبحسب موقع «رأي اليوم»« :هناك ثالث محطات ،أو
تطورات رئيسة ال بد من التوقف عندها في هذا الملف،
فرضت نفسها في اليومين الماضيين:
المحطة األولى :إعالن بيان صادر عن القيادة العامة

عالقاته مع دول الجوار على أساس
الثقة ،وتبادل المصالح ،ومواجهة
المخاطر المشتركة ،وقاعدة حسن
الجوار التي ال تقبل بوجود أي قوات
تحمل السالح ،وترتكب عمليات في
دول ال��ج��وار انطالقا ً م��ن األراض��ي
العراقية».
يذكر أن المجلس ال���وزاري لألمن
الوطني العراقي أعلن ،في  7كانون

االول  ،2015أن م��ن ح��ق ال��ع��راق
استخدام كل الخيارات المتاحة بسبب
دخ���ول ق���وات تركية ال��ى األراض���ي
العراقية ،فيما بين أن��ه سيلجأ الى
مجلس األم��ن ال��دول��ي ف��ي ح��ال عدم
انسحاب هذه القوات خالل  48ساعة.
وف��ي السياق ،دع��ت النائبة عن
ائ��ت�لاف دول����ة ال��ق��ان��ون ف���ردوس
ال��ع��وادي ،الحكومة العراقية الى

اس��ت��دع��اء السفير ال��س��ع��ودي في
بغداد وتسليمه رسالة احتجاج،
عازية السبب الى تدخل السعودية
«ال��س��اف��ر» ف��ي ال��ش��ؤون الداخلية
ل��ل��ع��راق ،فيما اع��ت��ب��رت أن ظهور
ال��س��ع��ودي��ة بمظهر ال��وص��ي على
العراق في مؤتمر ميونيخ «إهانة»
كبيرة لحجم العراق.
(التتمة ص)14

للقوات المسلحة اإلماراتية عن مقتل جندي وإصابة آخر
أثناء مشاركتهما في العمليات العسكرية في اليمن ،ما
يرفع أعداد القتلى اإلماراتيين الى أكثر من سبعين جنديا ً
وضابطا ً على األقل.
المحطة الثانية :قصف طائرات التحالف السعودي
لمعمل خياطة في صنعاء ،ما أدى ال��ى مقتل عاملين
أحدهما صبي عمره  14سنة ،وإصابة  15عامالً آخرين،
وحرق المعمل بالكامل.
(التتمة ص)14

همزة و�صل
�أردوغان
والفو�ضى الدموية
نظام مارديني
تسير حكومة أوغلو نحو
م��زي��د م��ن ان�ك�ش��اف خداعها
ل� �ل� �ش� �ع ��ب ال� � �ت � ��رك � ��ي ،رغ���م
محاوالتها اإلعالمية الحثيثة
ب ��اإلع�ل�ان ع ��ن ح��رب �ه��ا على
«اإلرهاب» ،في محاولة كسب
م��زي��د م��ن ال �ت��أي �ي��د الشعبي
ي� �س� �م ��ح ب���دي� �م���وم���ة ح ��زب
«العدالة والتنمية» في الفترة
ال�م�ق�ب�ل��ة وه ��و ال� ��ذي يمشي
ع�ل��ى ع �ك��ازي��ن م��ن ال��زج��اج،
ب�ع��د ت�ع�ث��ره ال�س�ي��اس��ي ،وما
يمكن تفسيره بالدخول في
حلقة جديدة من اإلجرام ضد
األك��راد بحجة دعمهم حزب
العمال الكردستاني.
يبدو أن أردوغان وحكومته
اختارا «استراتيجية الفوضى
ال ��دم ��وي ��ة» ب �ع��د خسارتهما
في الميدان السوري وعودة
اإلرهابيين إل��ى تركيا م��ع ما
تشكله هذه العودة من إرباك
أمني لحكومة أوغلو سيؤدي
ف��ي النهاية إل��ى انفجار كبير
في الداخل التركي ،بل وسيتم
استخدامهم ضد المناطق ذات
األغلبية الكردية ،وما التمرين
ال �ع �س �ك��ري ال � ��ذي ي� �ق ��وم به
الجيش التركي ضد المدنيين
األك� ��راد إال خ �ط��وة أول ��ى في
هذا االتجاه .وقد حذر السفير
التركي السابق ل��دى العراق
وبريطانيا أون��ال تشيفيكوز،
أن �ق��رة م��ن أن س�ي��اس��ة أنقرة
أوصلت بالده لـ«مأزق مميت»،
م �ب �ي �ن �ا ً أن «ال �س �ي��اس��ة التي
انتهجتها بالدنا تجاه سورية
أوص� �ل ��ت ال� �ب�ل�اد إل� ��ى وضع
صعب» ،ومؤكدا ً أن «واشنطن
أو األطلسي ال تعتزم الدخول
في نزاع مع روسيا دفاعا ً عن
تركيا».
ت � � ��درك أن � �ق� ��رة أن حلب
ب ��ات ��ت خ � ��ارج ح��س��اب��ات ما
ُيس ّمى بـ«التحالف الدولي»
ال� ��ذي ت��ق��وده واش �ن �ط��ن في
معركة تحرير الموصل من
ال ��دواع ��ش ،وألن ح�ل��ب غير
الموصل ج��اءت ق��وة خاصة
م� ��ن ال� �ج� �ي ��ش ال� �ت ��رك ��ي إل ��ى
معسكر النجيفي واإلنزاالت
األم�ي��رك�ي��ة المتعاقبة تشير
إل � ��ى أن ق� � ��وات «ت ��رك� �ي ��ة -
أم �ي��رك �ي��ة» س�ت�ق�ت�ح��م مدينة
ال�م��وص��ل بترحيب «أط ��راف
داخ�ل�ي��ة» طالما أي��دت تدخالً
كهذا إلنشاء كيان سني يقطع
خطوط التواصل البري بين
دمشق وطهران.
ال بد أن يستعيد أردوغان
ج� � �ي � ��داً ،م� ��ا ق� ��ال� ��ه ال ��زع� �ي ��م
السوفياتي بريجينيف ذات
م��رة لرئيس ال��وزراء التركي
سليمان دم �ي��رال« ،إذا كنتم
تعتقدون أن القواعد األميركية
في تركيا تشكل خطرا ً علينا،
فهي أقل من ذلك بكثير ،ولكن
إذا ك��ان��ت ه��ذه ال �ق��واع��د ض ّد
س��وري��ة وال� �ش ��رق األوس ��ط
ف�ه��ي أك�ث��ر م��ن ذل��ك بكثير».
ويبدو أن التاريخ يكرر نفسه
بعد  60ع��ام �ا ً م��ن سياسات
رئيس الوزراء األسبق عدنان
م� �ن ��دري ��س ،ال �ح �ل �ي��ف األول
ألميركا في تركيا ،وهو األب
ال ��روح ��ي س �ي��اس �ي �ا ً لجميع
الحكام اليمينيين ف��ي تركيا
من اإلسالميين والليبراليين،
ال�ح�ل�ف��اء ال��دائ�م�ي��ن للواليات
المتحدة.
ولكن ماذا لو كان أردوغان
ي �ل �ع��ب ف ��ي ال ��وق ��ت الضائع
ب��أف��ك��ار ال� �س ��ذج فيحولهم
مفخخات بشرية مؤقتة تش ّوه
اإلسالم المحمدي وتل ّوثه من
جهة ،وتربك «الجسد الكردي»
من جهة ثانية؟
ال شك في أن الفكر الوهابي
الذي أسس قاموس التطرف
المذهبي ،هو نفسه الذي أنتج
هذا الكم الهائل من اإلجرام!

