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ً
نقاطا في محيط تدمر وحماه ...و«الن�صرة» ت�ستولي على موقع حلفائها
الجي�ش ي�ستيعد

الفروف :نرف�ض الخطوات التركية على الأرا�ضي ال�سورية ...والمفاو�ضات يجب �أن ت�شمل الأكراد
كشف وزي���ر الخارجية ال��روس��ي
سيرغي الفروف في حديث لقناة «رين
ت��ي ف��ي» ال��روس��ي��ة أم��س ،ع��ن تأييد
دمشق أي تنسيق يتم بمشاركة روسيا
لمكافحة اإلره��اب في سورية لثقتها
بأنه لن ينتهك السيادة السورية.
وفي معرض التعليق عن الخطوات
التركية وخطط أنقرة لتشييد «مدينة»
كاملة لالجئين السوريين على الجانب
ال��س��وري م��ن ال���ح���دود ،ج���دد تأكيد
رفض موسكو التام ألي خطوات على
األراض��ي السورية بمعزل عن موافقة
الحكومة في دمشق ،كما قال.
وأعاد إلى األذهان في هذه المناسبة
أن روسيا االتحادية ،هي البلد الوحيد

الذي تعمل قواته الجوية الفضائية في
السماء السورية بموجب دعوة رسمية
من السلطات الشرعية في دمشق ،فيما
جميع الدول األخرى بما فيها األعضاء
في تحالف واشنطن تنشط هناك بال أي
أساس شرعي وبمعزل عن أي قرار عن
مجلس األمن الدولي ،أو دعوة مباشرة
من الحكومة الشرعية في سورية.
وأضاف« :بعد أن رتبنا االتصاالت
عبر واشنطن مع دول التحالف الذي
تقوده بما يستثني الحوادث العرضية
والمتعمدة ف��ي األج����واء ال��س��وري��ة،
وبعد أن اتفقنا مؤخرا ً على تنسيق
المسائل المتعلقة بترسيخ الهدنة في
سورية وإرسال المساعدات اإلنسانية

الإبراهيمي :لو �أ�صغى الغرب لرو�سيا
لكانت الأزمة ال�سورية في عداد الما�ضي
قال المبعوث األممي السابق إلى سورية األخضر اإلبراهيمي إنه كان من
الممكن إنهاء األزمة السورية قبل  4سنوات لو أصغى الغرب لروسيا.
وقال اإلبراهيمي في حديث لوسائل إعالم عربية« :المقاربة الروسية
للوضع (في سورية) كانت واقعية أكثر من المقاربات األخرى كلها تقريباً.
وأعتقد أنه كان يتعين على الجميع االستماع إلى رأي الروس .هم كانوا
يعرفون كيف كانت األوضاع في حقيقة األمر».
وأكد اإلبراهيمي أنه «لو كان لدى كل واحد تصور دقيق حول ما يجري في
سورية» ،ألمكن فعالً حل الصراع عام .2012

من دم�شق �إلى �صنعاء �أوباما �أ�سقط الحلفاء

لمحتاجيها هناك ،أعربت الحكومة
السورية عن تبنيها هذه الصيغة من
التعاون وأكدت أنه ما دام التنسيق يتم
بمشاركة روسيا ،فإن ذلك ال ينتقص
من السيادة السورية».
وفي صدد الدور التركي ،وما يشاع
ع��ن ن��ش��اط��ات أن��ق��رة ع��ل��ى ال��ح��دود
الشمالية ل��س��وري��ة ،اعتبر ال��وزي��ر
الروسي أن الخطوات التركية تشبه
«الهجمة الزاحفة» على سورية ،حيث
كان األت��راك قد صرحوا عالنية بأنهم
لن يسمحوا باستقرار األك��راد الذين
يقاتلون «داعش» شمال سورية ،حتى
ولو كان الثمن النصر على «داعش»،
فاألمر األهم بالنسبة إليهم منع اتحاد
الديمقراطي على األراض��ي السورية،
ف��ي وق��ت ق��د تبدو فيه ه��ذه القضية
سورية ال تركية.
وتابع يقول« :اس��ت��ن��ادا ً إل��ى ذلك
ح���ص���راً ،ن���رى ض����رورة أن تشمل
مفاوضات جنيف األك���راد ،وذل��ك إذا
ما كنا صادقين في تأكيداتنا على
تمسكنا ب��س��ي��ادة س��وري��ة ووح���دة
أراضيها .كيف يمكن التعويل على
بقاء األكراد في قوام الدولة السورية
إذا م���ا ت���م «رم���ي���ه���م» إل����ى خ���ارج
المفاوضات؟ وعليه ،وانطالقا ً من
تمسكنا بهذا الموقف إلى جانب باقي
الدول باستثناء تركيا ،سوف نطالب
ب��ح��زم ب��أال تنحني األم���م المتحدة
أم��ام التحذيرات ،وأن تدعو األك��راد

إل��ى ال��ح��ض��ور منذ ال��ب��داي��ة األول��ى
للمفاوضات».
واس��ت��ط��رد ق��ائ�لاً« :تركيا ص��ارت
تطالب بحق «سيادي» لها باستحداث
مناطق عازلة في األراض��ي السورية،
وتشير المعلومات المتوفرة لدينا
إلى أن األتراك صاروا يتخندقون على
مئات األمتار في العمق السوري من
الحدود.
من جانبه ،أعلن وزي��ر الخارجية
األميركي جون كيري أن تنظيم داعش
اإلرهابي خسر خالل األسابيع الثالثة
األخيرة فقط ثالثة آالف كيلومتر مربع
من أراضيه في سورية وفقد  600من
مقاتليه.
وفي مؤتمر صحافي عقد في باريس،
أمس ،في ختام مشاورات أجراها مع
عدد من نظرائه األوروبيين ،قال كيري
إن على األج��ه��زة اإلع�لام��ي��ة مراقبة
وقف إطالق النار في سورية وتعميم
التقارير عن الجهة المسؤولة.
وأض��اف الوزير األميركي أن على
السلطات ال��س��وري��ة تنفيذ ش��روط
الهدنة على قدم المساواة مع األطراف
األخ��رى واحترام نظام وقف األعمال
القتالية ،محذرا ً دمشق والقوى الداعمة
لها من «اختبار مدى متانة الهدنة»،
بحسب تعبيره.
واعتبر كيري أن تصريحات وزير
الخارجية ال��س��وري ،وليد المعلم،
األخيرة «تعرقل» العملية السياسية

المزمع انطالقها ف��ي جنيف ،واتهم
دمشق بإعاقة وص��ول المساعدات
اإلنسانية إل��ى المناطق المحاصرة
بحسب تعبيره.
وفي السياق ،ذكر وزير الخارجية
الفرنسي جان مارك إيرولت أن نجاح
المفاوضات السورية  -السورية في
جنيف مرهون ،قبل كل شيء ،بحسن

القوات العراقية تحبط محاولة �إدخال �شاحنة متفجرات �إلى كربالء

ان�سحاب م�سلحي «داع�ش» من مدينة الرطبة

ناديا شحادة
مَن يتابع التطورات التي تشهدها الحرب اليمنية والحرب السورية
والتحركات الدولية األخيرة تجاه الملفين يدرك أن هناك تطورات كبيرة
على الساحتين تجاه الحلول السياسية ،فبعد عرقلة المسار السياسي
في كل من البلدين من قبل الدول الداعمة والمسبب الرئيسي في إشعالها،
باتت اآلن تلك الدول تبحث عن حلول تحفظ ماء وجهها بعد فشلها عسكريا ً
في تحقيق األهداف التي شنت من أجلها الحروب ،فالرياض التي أعلنت
حربها المباشرة على اليمن لمحاربة جماعة أنصار الله وتحجيمها ،وبعد
مرور ما يقارب عاما ً على عاصفة الحزم من دون تحقيق أي من النتائج التي
انطلقت من أجلها ،وبات قصف طيرانها أهدافا ً مدنية يعطي نتائج عكسية
محليا ً ودولياً ،بدأت تتخلى عن عنادها وعن الكثير من شروطها السابقة،
وقدّمت تنازال ً وسعت إلى التفاوض وجها ً لوجه مع جماعة أنصار الله،
التي كانت ترفض االعتراف بهم كقوة سياسية يمنية وتعارض التفاوض
معهم مباشرة ،وتصر على أن يكون أي تفاوض مع عبد ربه منصور هادي،
ولكن األمور تغيرت بعد أن صدمت المملكة بصمود الشعب اليمني وقدرة
الجيش واللجان الشعبية على إلحاق الخسائر بالتحالف العربي الذي
تقوده السعودية.
السعودية بقبولها التفاوض مع وفد حوثي للوصول إلى التهدئة
يعني اعترافها بالحوثيين كقوة رئيسية في الساحة اليمنية واقتناعها
بأن الحل العسكري في اليمن غير ممكن إن لم يكن مستحيالً ،وأنها
وصلت إلى طريق مسدود بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء
وم��دن كبرى وسط اليمن ،فسعت إلى التفاوض معهم وتبادل أسرى
مع الحوثيين ،حيث ورد في بيان سعودي أن الهدوء يسود المنطقة
الحدودية في مؤشر إلمكانية إحراز تقدم في المساعي إلنهاء القتال ،كما
جاء في البيان أن وسطاء عشائريين قاموا بتسهيل صفقة تبادل األسرى
(التتمة ص)14

رعد ال�شمال في مملكة الرمال
بح�ضور قادة ال�ضالل
حسين الديراني
انتهت مناورات رعد الشمال باستعراض عسكري كبير حضره
ملوك وأمراء ورؤساء دول عربية وإسالمية؛ وكان الغائب الحاضر
الوحيد رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو الذي كان
ّ
يتلطى تحت غترة وعقال كل ملك ،ويتخ ّفى داخل عباءة كل أمير،
ويختبئ داخ��ل سترة كل رئيس .استعراض يتزعمه ملك يسكن
في داخله شيطان دموي ،وخلفه صبي معتوه يتلوى بوجهه كأنه
في حالة سكر من نشوة ما يراه أمام عينيه الغارقتين ،تحت تأثير
حبة كبتاغون ال تفارقه .يرى أمام عينيه ملوكا ً وأمراء يقبلون يديه،
ورؤس��اء دول عربية وإسالمية يمسحون ح��ذاءه ألنهم يترأسون
ويحكمون بلدانا ً فقيرة مسلوبة اإلرادة تتس ّكع وتعيش على فضالت
مملكة الشر السعودية .رؤساء سلبت منهم الكرامة والغيرة وعزة
النفس وأصبحوا أشبه بالمواطنين األميركيين العاطلين عن العمل
والفقراء المدمنين على المخدرات الذين يفترشون الشوارع في
واشنطن ونيويورك ويعتاشون على الفضالت المرمية في القمامة،
بل هؤالء المتس ّكعين في شوارع أميركا أكثر نبالً وشرفا ً وحيا ًء من
حكام ورؤس��اء تلك الدول التي باعت كرامتها في سوق النخاسة
السعودية.
مناورات جرت في حفر الباطن على حدود األراض��ي الحجازية
المحتلة من قبل الكيان السعودي واألراضي العراقية شارك فيها 300
ألف ضابط وجندي ومئات الطائرات الحربية والمروحيات ومختلف
أنواع األسلحة والمعدات العسكرية من دبابات وعربات مسلحة
وصواريخ متطورة مستوردة من الدول الغربية .عشرون دولة عربية
وإسالمية شاركت في هذه المناورات التي أطلق عليها مناورات «رعد
الشمال»!!! والهدف محاربة «اإلره����اب»!!! وأسطول من اإلع�لام
العالمي الغربي والعربي والعبري الذي يعمل تحت عباءة التضليل
(التتمة ص)14

أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري ،أن
جميع مناطق األنبار ستتحرر خالل األيام القليلة المقبلة.
وق��ال الجبوري في مؤتمر صحافي عقده في مدينة
الرمادي إن الصفحة األولى المتمثلة بعملية تحرير مدينة
الرمادي انطوت ،مبينا ً أن األيام القليلة المقبلة ستشهد
تحرير جميع أراضي محافظة األنبار بجهود القوات األمنية

نية األطراف في التزامها بشروط نظام
وقف القتال ،وكذلك بضمان وصول
المساعدات اإلنسانية إلى محتاجيها
بصورة حرة ومن دون عراقيل.
إل��ى ذل��ك ،فقد اعتبر إي��رول��ت بأن
المناقشات في جنيف ستكون صعبة،
مشيرا ً إل��ى أن وظيفتها ه��ي إط�لاق
«عملية انتقالية سياسية حقيقية».

وانتقد الوزير الفرنسي رفض دمشق
مناقشة مصير الرئيس السوري بشار
األسد ضمن مفاوضات جنيف ،واصفا ً
تصريحات نظيره السوري وليد المعلم
بهذا الشأن بـ»االستفزازية» ،وقال إنها
تمثل «إشارة سيئة ال تتفق وروح وقف
األعمال القتالية» بحسب تعبيره.
(التتمة ص)14

الكيان ال�صهيوني يمنع مار�سودي
من زيارة ال�ضفة الغربية
منعت حكومة العدو وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي من
القيام بزيارة رسمية لرام الله ،حيث كان من المقرر لقاؤها رئيس السلطة
الفلسطينية محمود عباس ووزير الخارجية رياض المالكي.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أم��س ،إن��ه «تقديرا ً
للعالقات التاريخية والمميزة التي تربط دول��ة فلسطين وجمهورية
إندونيسيا والمواقف المشرفة والثابتة إلندونيسيا في مساندة القضية
والشعب الفلسطيني ودعم مؤسسات الدولة ،وأيضا ً دعم حقوق الشعب
الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس في
المحافل اإلقليمية والدولية ،توجه الوزير المالكي إلى العاصمة األردنية
ع ّمان للقاء نظيرته اإلندونيسية ولبحث العديد من القضايا ذات االهتمام
المشترك ،وسبل تعزيز وتطوير العالقات الثنائية بين البلدين».
وكان من المقرر ،خالل زيارة الوزيرة ،افتتاح قنصلية فخرية لجمهورية
إندونيسيا في فلسطين.
وأكدت الوزارة الفلسطينية إلغاء التحضيرات اإلعالمية كافة والبرنامج
المعد لهذه الزيارة.
ويبدو أن ق��رار المنع اإلسرائيلي ه��ذا ج��اء ردا ً على دع��وة الرئيس
اإلندونيسي جوكو ويدودو الكيان الصهيوني إلى إنهاء احتالل األراضي
الفلسطينية.
إذ أعلن ويدودو خالل كلمة ألقاها في القمة االستثنائية لمنظمة التعاون
اإلسالمي في جاكرتا االثنين الماضي أن «على «إسرائيل» ،كجزء من
المجتمع الدولي ،إيقاف أنشطتها وسياساتها غير القانونية في األراضي
المحتلة فورا ً ( )...وإنهاء إجراءاتها التعسفية في القدس الشريف».

والعسكرية والتحالف الدولي وأبناء العشائر.
ميدانياً ،أعلنت مصادر عراقية أمس انسحاب تنظيم
«داعش» من مدينة الرطبة غرب العراق بشكل كامل ،فيما
طالب قائممقام الرطبة القوات األمنية باستغالل الفرصة
واستعادة كامل القضاء.
(التتمة ص)14

«قاهر  »1ي�ستهدف قاعدة العند ال�سعودية ويق�ضي على الع�شرات

وا�شنطن ت�سعى الى تطبيق ال�سيناريو ال�سوري في اليمن

قالت وزارة الخارجية األميركية إن الوزير جون كيري
أثار إمكانية التوصل إلى وقف إلطالق النار في اليمن على
غرار الترتيبات التي طبقت في سورية.
وق��ال كيري في مدينة حفر الباطن السعودية خالل
اجتماع مع نظيره السعودي عادل الجبير ،إن الجانبين
اتفقا على العمل سويا ً في األيام المقبلة «لتقريب سبل
التوصل إلى ح ٍّل سياسي».

وأضاف كيري« :اتفقنا على أنه سيكون من المحبّذ أن
نرى إن كان بوسعنا إيجاد نهج مشابه مثلما فعلنا في
سورية بهدف التوصل إلى وقف إلط�لاق ال��ن��ار»« ...لذا
فسوف نواصل العمل في هذا الشأن بهدوء ولدينا فريق
من األشخاص الذين سيواصلون العمل سويا ً من أجل هذا
الغرض».
(التتمة ص)14

العثور على كمية من الأ�سلحة في بن قردان
ال�صيد :ال مكان للدواع�ش في تون�س
زار رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد مدينة بن ق��ردان جنوب البالد
وخالل تف ّقده روضة الشهداء وثكنتي الحرس والجيش ومنطقة الشرطة.
وأشاد الصيد بدور قوى األمن والجيش في مواجهة اإلرهابيين ،مشددا ً على أنه
ستعجل في استكمال
ال مكان للدواعش في تونس ،إلى ذلك قال الصيد إن الحكومة
ّ
المشاريع اإلنمائية بالمنطقة ،منها مشروع المنطقة الحرة ومشروع الطريق السريع.
الصيد دعا ،أول من أمس ،أعضاء الحكومة وأطر الدولة إلى التبرع بيوم
وكان ّ
عمل لفائدة صندوق مكافحة اإلرهاب.
ّ
وحث الصيد موظفي الدولة وسائر المواطنين على االنخراط في هذه المبادرة،
دعما ً للمجهود الوطني في مقاومة اإلرهاب.
وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد تبرع صباح السبت براتب شهر
إلى صندوق مكافحة اإلرهاب ،وقال إن ما قدمه مشاركة رمزية لدعم المؤسستين
األمنية والعسكرية ،بحسب ما جاء في بيان للرئاسة.
إلى ذلك ،يجري وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي اليوم االثنين
محادثات في موسكو بدعوة من نظيره الروسي سيرغي الفروف.
وذ ّكر بيان الخارجية التونسية أن الزيارة تندرج في إطار تعزيز عالقات التعاون
بين البلدين ،كما أنّ الزيارة ستم ّكن الطرفين من التشاور والتنسيق حول القضايا
اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.
أمنياً ،أفكدت مصادر ،بأن الوحدات األمنية والعسكرية عثرت خالل عملية
تمشيط داخل منطقة العويجاء في بنقردان على كمية من األسلحة مدفونة.
وأشارت المصادر إلى أن الوحدات األمنية والعسكرية عثرت على كمية من
األسلحة مدفونة تحت التراب داخل منطقة بئر السلوقية في أحواز بنقردان
خالل حمالت التمشيط المتواصلة في المنطقة السبت.
وأك��دت المصادر أنه من بين األسلحة التي عثر عليها رشاشات مضادة
للطائرات.

همزة و�صل
الجامعة العبرية
والإرهاب!
نظام مارديني
ل �ي��س م �س �ت �غ��رب �ا ً أن تطلق
الجامعة العبرية بالونات اختبار
للعدو الصهيوني ،وتفتح الباب
واس� �ع� �ا ً أم��ام ��ه ل �ل �ع��دوان على
لبنان المقاوم ،فقد ذكرتنا هذه
الجامعة ف��ي عهد أمينها العام
األس �ب��ق ال �س �ي��ئ ال��ذك��ر عمرو
م��وس��ى ع�ن��دم��ا أع �ط��ى الضوء
األخ� �ض ��ر ل �ل �ت �ح��ال��ف الغربي
للعدوان على ليبيا ،وحاولت في
عهد سلفه نبيل العربي مباركة
أي عدوان على سورية ،وقبلها
على العراق.
هيجامعةالعدوانعلىالعالم
العربي منذ دف��ع البريطانيون
إل��ى تأسيسها ف��ي أربعينيات
القرن العشرين .وه��ي شبيه ُة
بصوت المريض ،التي ال يكا ُد
ُيسمع ،من فرط خفوته ...إ ّنها
أخفض األصوات التي تدافع عن
ح ّقها في الوجود ،وهي ال ترفع
الصوت إال على الحق المقاوم
وتسجيل ه��دف في مرماه في
مباراته ض ّد الكيان الصهيوني
الذي طالما سعى ،إلى التسجيل
دون جدوى.
وبعيدا ً عن اإليحاءات ،نقول
�وب م�ب��اش��ر ،إ ّن� � ُه ل��م يت ّم
ب��أس �ل� ٍ
إدراج ح ��زب ال �ل��ه ع �ل��ى قائمة
ال��والي��ات ال�م�ت�ح��دة للمنظمات
اإلره��اب �ي��ة ،إال بعد أش�ه��ر عدّة
من هجمات  11أيلول ،2001
وت��ح��ت ال �ض �غ��وط المتكررة
لحكومة رئيس العدو المقبور
شارون ،وبعد تردّد طويل ،فيما
لم تنجح حتّى اآلن ،ك ّل الضغوط
األميركيةوالصهيونيةالمتكررة
على االتحاد األوروب��ي ،إلدراج
حزب الله على قائمة المنظمات
اإلرهابية التي تطالها «التدابير
التضييقية ف��ي إط ��ار مكافحة
اإلره� ��اب» ..على ال��رغ��م م��ن أن
ال �ب��رل �م��ان األوروب� � ��ي ك ��ان قد
أعلن موافقته ،من ُذ آذار ،2005
لمصلحة تدابير لوقف األنشطة
اإلره��اب�ي��ة «ال�م��زع��وم��ة» لحزب
ال �ل��ه ،رغ��م أنّ األم ��م المتحدة،
أق� � � ّرت ف��ي إح� ��دى االتفاقيات
م��ع ل�ب�ن��ان ،بعد إح ��دى حروبه
الميدانية مع الكيان الصهيوني،
«االعتراف بح ّق حزب الله في
محاربة االحتالل اإلسرائيلي»،
وه��و ما «منحه» شرعية دولية
لممارسة المقاومة المسلّحة.
منذ إط�لاق الحزب السوري
ال�ق��وم��ي االج�ت�م��اع��ي المقاومة
ف� ��ي ف �ل �س �ط �ي��ن ال �م �ح �ت �ل��ة في
ال�ع��ام  ،1936وتقديمه قوافل
م ��ن ال �ش �ه��داء ق��راب �ي��ن لعيون
ف �ل �س �ط �ي��ن ،وم� ��ن ب �ي��ن ه ��ؤالء
الشهيدان الرفيقان حسن البنا
وسعيد العاص (تباهى المنتدَب
البريطاني والعصابات اليهودية
وه��م يل ّوحون بشارة الزوبعة
ال�ت��ي ك��ان��ت على ص��دره بأنهم
قتلوا القومي سعيد العاص).
م �ن��ذ ذل� ��ك ال��ت��اري��خ وح��رك��ات
ال �م �ق��اوم��ة ت �ت �ع��رض للطعنات
م��ن ع��ال��م ال�ع��روب��ة وم��ن أنظمة
سايكس بيكو ،وال ي��زال شعار
�اح ل �ل �ق��وم �ي �ي��ن» ال ��ذي
«ال س �ل� َ
رفعه كل المشتغلين بالمسألة
الفلسطينية ف��ي األربعينيات
�وج��ه إلى
لمنع ال �ح��زب م��ن ال �ت� ّ
فلسطين ،يرنّ في ذاكرة َم ْن له
ذاكرة حرة.
ال ،ل �ي �س��ت م��ق��اوم��ة ح��زب
ال �ل��ه ب�غ��ري�ب��ة ع��ن ه ��ذه الهجمة
العدوانية من الجامعة العبرية
التي ُتمثل اليوم بترويجها للفكر
الوهابي القاصر عن فهم العصر
وال�خ��ارج من مجاهل الجاهلية
بعكس حركة ال�ت��اري��خ ،شوكة
ف��ي ظ�ه��ر ال�م�ق��اوم��ة ووجهها،
م��ا ي�ك�ش��ف االن� �خ ��داع الواسع
بالعروبة التي ر ّوجتها األنظمة.
أص �ب��ح راه� �ن� �ا ً أن ال سالح
وال إع�ل�ام ل�ل�م�ق��اوم�ي��ن ،بينما
فلسطين تنتظر إلى حين قريب..
والمقاومة قادمة!

