عربيات  /دوليات 9
A L - B I N A A
يومية �سيا�سية قومية اجتماعية
Wednesday 16 March 2016 Issue No. 2031

األربعاء  16آذار  2016العدد 2031

واليتي ي�ؤكد �أن محور المقاومة واحد ...والجي�ش يتقدم قرب تدمر وي�سيطر على تلة الـ900

مو�سكو� :سحبنا فائ�ض القوات ...والعالقة مع �سورية ا�ستراتيجية ولي�ست عابرة
أكدت المستشارة السياسية واإلعالمية في رئاسة الجمهورية الدكتورة
بثينة شعبان أن القرار الروسي بخفض عديد القوات الروسية في سورية تطور
طبيعي التفاق وقف األعمال القتالية.
وقالت شعبان في حديث الى قناة «روسيا اليوم» نشره موقعها اإللكتروني:
«إن القوات الجوية الروسية حققت كامل األهداف المتفق عليها بين الجانبين
الروسي والسوري» ،مشيرة إلى أن القرار أتى بعد فهم مشترك روسي سوري
لطبيعة المرحلة المقبلة وضرورة دعم الحل السياسي لألزمة في سورية.
وفي السياق ذاته ،اعتبر وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف ،أنه
ينبغي النظر إلى خطوة روسيا ببدء االنسحاب من سورية ،كـ»إشارة إيجابية»
لوقف إطالق النار.
كالم ظريف جاء خالل زيارته العاصمة األسترالية كانبيرا ،بعد لقائه نظيرته
األسترالية جولي بيشوب ،الذي أكد فيه موقف إيران حول ضرورة وقف إطالق
النار والتوصل إلى حل سياسي في سورية.
وكان مصدر أمني سوري رفيع كشف لـ «الميادين» ،إن «التنسيق والتفاهم
على سحب جزء من القوات الروسية تم قبل أيام بين موسكو ودمشق» ،مؤكدا ً
أن توقيت اإلعالن «كان سياسيا ً والقيادة السورية كانت على علم بالموعد».
وأضاف المصدر ،أن قرار بوتين كان يهدف إلى تعزيز فرص الحل السياسي
ويعزز حجة أوباما لممارسة الضغط على األطراف المقابلة ،مضيفا ً أن إيران
«كانت على اط�لاع مسبق باألمر» ،في حين سيتواصل التنسيق السوري
الروسي اإليراني «بال تراجع».
وكان بوتين قد أبلغ الرئيس بشار األسد في اتصال هاتفي أن العالقة مع
سورية هي عالقة استراتيجية وليست عابرة» ،فيما أكدت موسكو للقيادة
السورية التزامها االستمرار في العمليات العسكرية في مواجهة اإلرهاب ،وفق
المصدر.
وال تزال األعمال القتالية مستمرة بالتنسيق المشترك ضمن غرفة العمليات
في المناطق التي ال تشملها الهدنة ،بحسب المصدر األمني الذي رأى أن سحب
جزء من القوات «سيعزز موضوع المصالحات والهدنة وحوار جنيف».
واعتبر الرئيس الروسي فالديمير بوتين أن «المهمات التي كلفت بها القوات
الروسية في سورية تم إنجازها» .وأكد أن «القاعدتين الروسيتين في حميميم
وطرطوس ستواصالن عملهما كما في السابق».
من جانبه ،قال رئيس ديوان الرئاسة الروسية بوريس ايفانوف» نحن ال

نغادر سورية بل نسحب فائض القوات والمعدات» ،وتابع« :أقمنا في سورية
واحدة من أحدث أنظمة الدفاع الجوي في العالم للدفاع عن قواعدنا».
وقال المتحدث باسم الكرملين إن موسكو «ال تحاول الضغط على الرئيس
األس��د عبر سحب قواتها الجوية من س��وري��ة ،وبالتالي من غير الممكن
اعتبار الخطوة الروسية إش��ارة لعدم رضا موسكو عن موقف دمشق في
المفاوضات».
بدوره صرح نائب وزير الدفاع الروسي نيكوالي بانكوف أن «القوات الجوية
 الفضائية الروسية ستواصل ضرب مواقع داعش في سورية» ،الفتا ً إلى أنالمشاركة الروسية الجوية في سورية «أفسدت خطط اإلرهابيين بالتوسع في
روسيا ودول العالم األخرى».
وكانت المجموعة األولى من المقاتالت الروسية عادت من سورية أمس والتي
شملت «توبوليف  »154و«سوخوي ،»34بحسب وزارة الدفاع الروسية.
وكانت روسيا قد قررت أول من أمس اإلثنين البدء بسحب جزء من قواتها
الرئيسية من سورية أمس.
إلى ذلك ،جددت موسكو والرباط حرصهما على وحدة أراض��ي سورية،
وتسوية أزمتها بالوسائل السياسية ،وذلك في أعقاب محادثات القمة بين
الرئيس الروسي فالديمير بوتين والعاهل المغربي محمد السادس.
وجاء ،في بيان مشترك حول تعميق الشراكة االستراتيجية ،صدر في أعقاب
المحادثات التي جرت في الكرملين ،أمس ،أن موسكو والرباط تدعوان إلى
تسوية سياسية  -دبلوماسية نهائية في سورية ،وإلى إطالق حوار مباشر
شامل مع االعتماد على قرارات مجموعة دعم سورية وق��رارات مجلس األمن
الدولي.
وفي السياق ،جدد رئيس البرلمان اإليراني علي الريجاني دعم بالده لسورية
وصمود شعبها في مواجهة اإلرهاب.
وأع��رب الريجاني ،خالل استقباله نائب وزير الخارجية السوري فيصل
المقداد في طهران ،عن ثقته ب��أن النصر سيكون حليف سورية وشعبها
وحلفائها.
من جهته ،قال المقداد إن خفض عدد القوات الروسية في سورية يأتي في
اطار التنسيق بين البلدين وبعد تحقيق انجازات ميدانية مهمة في الحرب
المشتركة على اإلرهاب.
(التتمة ص)14

رو�سيا تزود كرد�ستان العراق بال�سالح لمحاربة الإرهاب

بغداد :ال�سيطرة على  60في المئة
من «المحمدي» في الأنبار

في وقت أعلن عن ارتفاع حصيلة
المصابين بالهجوم الكيماوي الذي
نفذه تنظيم داعش على ناحية تازة
جنوب كركوك إلى أكثر من ثمانمئة
ش��خ��ص ،ك��ان��ت ال��ق��وات العراقية
استعادت السيطرة على أكثر من 60
في المئة من مناطق ناحية المحمدي
في محافظة األنبار غرب العراق في
اليوم الثالث النطالق عملية تحرير
مدينة هيت م��ن عصابات تنظيم
«داعش» اإلرهابي.
وق��ال الفريق الركن عبد الغني

األسدي قائد جهاز مكافحة اإلرهاب
ال��ع��راق��ي إن «ال���ق���وات العراقية
المشتركة اس��ت��ع��ادت السيطرة
ع��ل��ى أك��ث��ر م��ن  60ف��ي ال��م��ئ��ة من
مناطق ناحية المحمدي بعد أن
اقتحمتها أمس من ثالثة محاور»،
مشيرا ً إلى أن القوات دمرت تسعة
أوك��ار لعصابات «داع��ش» وقضت
على عشرات اإلرهابيين بينما فر
ال��ع��ش��رات منهم تاركين وراءه���م
معداتهم العسكرية وجثث قتالهم.
من جانبه أكد المقدم علي محمد

جاسم م��ن ق��ي��ادة الفرقة الثامنة
للجيش العراقي أن قوات المدفعية
دم���رت ع��ش��رة أوك����ار لعصابات
«داع������ش» اإلره���اب���ي���ة بمنطقة
ال��ف��ح��ي�لات ب��ال��ق��رب م��ن ع��ام��ري��ة
الفلوجة ف��ي األن��ب��ار وقضت على
جميع اإلرهابيين الموجودين فيها.
من جهتها أعلنت خلية اإلع�لام
الحربي التابعة لقيادة العمليات
المشتركة ال��ع��راق��ي��ة ع��ن إحباط
ه��ج��وم ان��ت��ح��اري الس��ت��ه��داف مقر
(التتمة ص)14

عريقات :ال توجد مبادرة فرن�سية
و�إنما مجرد �أفكار
صرح رئيس دائرة المفاوضات ،صائب عريقات ،أمس،
عقب اجتماعه مع المبعوث الفرنسي الخاص ،بيير فرمونت،
بأنه ال يوجد مبادرة فرنسية وإنما مجرد أفكار لعقد مؤتمر
دولي للسالم.
وأض���اف عريقات ،ف��ي كلمة للصحافيين ،أن��ه أبلغ
المبعوث الفرنسي بأن الشعب الفلسطيني هو المستفيد
األول من األفكار الفرنسية بعقد مؤتمر دولي للسالم ينهي
االحتالل ويعمل على إقامة دولتين متجاورتين ،على حدود
 ،1967ويوقف اإلعدامات الميدانية.
وأكد رئيس دائرة المفاوضات لدى السلطة الفلسطينية
أن الخاسر الوحيد من فشل األفكار الفرنسية وتوقف عملية
السالم هو الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن أبناء الشعب الفلسطيني يدفعون دماءهم
ثمنا ً للعنف الصهيوني ،مشيرا ً إلى سقوط  3فلسطينيين
يومياً ،مع استمرار تدمير خيار حل الدولتين عبر اإلعدامات
واإلع�لام وفرض الحقائق على األرض وفرض العقوبات
الجماعية ومصادرة األراضي.
وبين عريقات أن القيادة الفلسطينية أبدت استعدادها
التام للتعامل مع األفكار الفرنسية ،مؤكدا ً الحاجة إلى أن
يكون هناك شركاء إلنجاحها.
وأش��ار عريقات إل��ى أن الرئيس الفلسطيني ،محمود

عباس ،أجرى اتصاالت مع دول عربية عدة ومع االتحاد
األوروبي والصين وروسيا ،من أجل دعم األفكار الفرنسية
وتحويلها لمبادرة تفضي إلى إنهاء االحتالل.
وشدد رئيس دائرة المفاوضات على أن الفلسطينيين
يريدون عملية سالم ذات مرجعيات تنهي االحتالل ،ولها
جدول زمني محدد وآليات تطبيق واضحة.

قتلى لمرتزقة العدوان و�أ�سرى للقاعدة بقب�ضة القوات الم�شتركة

اليمن :م�سلحون يقتحمون م�صافي عدن
أك��دت مصادر يمنية أن عناصر
مسلحة مجهولة اقتحمت مصافي
ع��دن ف��ي م��دي��ري��ة البريقة جنوب
اليمن .وقال شهود عيان إن مسلحين
مجهولين اقتحموا البوابات الرئيسية
للمصافي ،ومنعوا الموظفين من
الدخول ومزاولة أعمالهم.
وت��ح��دث��ت م��ص��ادر إع�لام��ي��ة أن
المسلحين هم من عناصر الحراك
ال��ج��ن��وب��ي ح��ي��ث ق��ام��وا باقتحام
ال��م��ص��اف��ي «اح��ت��ج��اج��ا ً ع��ل��ى ع��دم
توظيفهم».
إلى ذلك قتل وجرح العشرات من
قوات الرئيس اليمني المستقيل عبد
رب��ه منصور ه���ادي ف��ي مواجهات
عنيفة اندلعت مع الجيش واللجان
الشعبية ش��م��ال غ��رب مدينة تعز
وسط اليمن.
المواجهات تؤكد خسائر جسيمة
لمرتزقة العدوان وجماعة القاعدة
خالل محاولتهم تنفيذ أكثر من زحف
م��واق��ع للجيش اليمني واللجان
الشعبية بمحافظة تعز .عشرات
المرتزقة سقطوا خ�لال محاولتهم
الزحف نحو عصيفرة وكالبة ووفقا ً
لمصادر عسكرية فإن قوات الجيش
واللجان أس��رت أع���دادا ً كبيرة من
المسلحين بينهم عنصران من تنظيم
القاعدة.
وخاطبت القوات اليمنية المرتزقة
ومسلحي القاعدة وإلع�لام العدوان
رسالة في مقطع فيديو مفادها «بئتم
وباء المرجفون بالفشل».
كما دارت مواجهات مماثلة في
مديرية نهم شمال صنعاء ،في الوقت

ال��ذي ش ّنت فيه ط��ائ��رات التحالف
السعودي غ��ارات شمال شرق تعز
وفي محافظة الجوف ونجد ومديرية
نعمان بمحافظة البيضاء وسط
اليمن.
وأفاد مصدر باستشهاد  60شخصا ً
وجرح العشرات في غارات للتحالف
السعودي على سوق خميس الشعبي
بمديرية مستبأ شمال محافظة حجة،
في حين استهدفت مقاتالت التحالف
السعودي جبل حدين بمديرية ع ْبس
بمحافظة حجة غرب اليمن.
وك��ان��ت وزارة ال��دف��اع اليمنية
أكدت مقتل وجرح العديد من قوات
هادي خالل إحباط الجيش واللجان
الشعبية لمحاولة تقدمهم باتجاه
جبل السفينة غ��رب مدينة الحزم

عاصمة محافظة الجوف الصحراوية،
الممتدة إلى السعودية بعد استهداف
الجيش واللجان بالصواريخ لتجمع
قوات التحالف شرق مديرية الغيل
شمال المحافظة نفسها شرقي البالد.
وف��ي تعز أعلن مصدر عسكري
يمني مقتل وجرح العديد من قوات
ه��ادي خ�لال عملية تأمين الجيش
واللجان لـ تبة الهان بمنطقة الضباب
عند المدخل الجنوبي لمدينة تعز .كما
قتل وجرح العديد من قواته بقصف
صاروخي من الجيش واللجان على
تجمعاتهم جنوب مدينة ذباب ،وفق
ما أفاد مصدر عسكري يمني.
ف���ي ال��م��ق��اب��ل ش��� ّن���ت ط���ائ���رات
التحالف السعودي سلسلة غارات
(التتمة ص)14

البرلمان الكويتي يرفع الح�صانة عن النائب د�شتي
قرر مجلس األمة (البرلمان) الكويتي ،رفع الحصانة عن
النائب عبد الحميد دشتي ،في قضية اإلساءة للمملكة العربية
السعودية ،وحظي القرار بموافقة  38نائبا ً ورفض  5نواب.
كما وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب دشتي
إلساءته لقضاة «خلية العبدلي» ،وذلك بموافقة  39عضواً.
ونقلت صحيفة «ال��ق��ب��س» أم���س ،أن «لجنة ال��ش��ؤون
التشريعية رفعت إلى المجلس تقريرين بشأن رفع الحصانة
عن النائب عبدالحميد دشتي في قضيتي اإلساءة إلى السعودية
والقضاء الكويتي».
وذك��رت الصحيفة أن السفارة السعودية سلمت الكويت
مذكرة تعتبر فيها تصريحات النائب عبد الحميد دشتي
«عمالً عدائيا ً وتدخالً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية
السعودية».وأشارت المذكرة بحسب الصحيفة إلى أن هذا
األم��ر «قد يؤثر سلبا ً في العالقة األخوية والتاريخية بين
البلدين ما قد يؤدي إلى قطع العالقات السياسية بينهما إذا لم
تتخذ إجراءات ضده».
وك���ان ال��ن��ائ��ب دش��ت��ي أدل���ى ب��ت��ص��ري��ح��ات ف��ي شباط
ال��م��اض��ي ل��ق��ن��اة س��وري��ة ط��ال��ب فيها «ب���ض���رب أس��اس
ال��ف��ك��ر ال��ت��ك��ف��ي��ري ال��وه��اب��ي ف��ي ع��ق��ر داره» ف��ي تلميح
واض���ح ع��ن ال��س��ع��ودي��ة م��ن دون أن ي��ذك��ره��ا ص��راح��ة.
ون��اق��ش ال��ب��رل��م��ان الكويتي خ�لال الشهر ال��ج��اري
تصريحات دشتي ،حيث عبر النواب «عن استنكارهم
الشديد ألي تصريحات تمس المملكة العربية السعودية،
مثمنين العالقات المتينة والقوية والروابط والمصير

المشترك بين الكويت والمملكة».
ونقلت صحف كويتية في حينها عن رئيس مجلس األمة
(البرلمان) الكويتي مرزوق الغانم قوله إن أمير الكويت أبلغه
أن أي إساءة أو جرح لدول الخليج هي إساءة وجرح لسموه.
وك��ان النائب عبد الحميد دشتي قد ق��ال في تصريحات
لصحيفة «الرأي» الكويتية يوم  11شباط إن الشعب الكويتي
«سيتصدى لها (لقوات درع الجزيرة التي تقودها السعودية)
بكل ما أوتي من قوة إن تعرضت بسوء إلخواننا في الحراك
الشعبي» البحريني.
يذكر أن دشتي كان قد نشر عبر حسابه على موقع «تويتر»
صورا ً مع قيادات سورية في مجلس الشعب والحكومة ،حيث
سبق أن زار دمشق العام الماضي ،وقدم تهانيه للرئيس بشار
األسد بفوزه في االنتخابات الرئاسية األخيرة.

قرار رو�سي بمفاعيل قنبلة نووية
سناء أسعد
كما لبدايات األحداث تشعُّ باتها ،للنهايات كذلك ...وإن كانت األمور
تختلف كثيرا ً في ك ّل مرحلة من حيث طرق دمج التوازنات والتفاعالت،
واأله��م من ذلك كله أنها دائما ً محطة مثيرة للجدل والنقاش على
األصعدة كافة ،وذلك يؤول إلى ارتباط ك ّل ما يجري بمفصل النزاع
األساسي والذي تعتبر األرض السورية عقدته ومحوره الذي تلتف
حوله تلك الصراعات الدائرة.
فهل سنكون أمام مرحلة جديدة تتماشى مع التطورات والمستجدات
المتتالية والمتزاحمة في هذا الفضاء المتقلب بمناخاته السياسية
والعسكرية؟ وهل نحن بصدد عميلة إنقاذ استنفدت سبلها ووسائلها
كافة ،فتم اللجوء إلى طرق أخرى مختلفة كليا ً عن سابقاتها من شأنها
إعادة إشعال الحرب من جديد أو إخمادها باعتبارها تنازالت أخرى
من التنازالت المطروحة إلمكانية إيجاد توافق متكامل للسير بخطوات
مدروسة في عميلة الحلول السياسية بالحوار والتفاوض الذين ت ّم
ربطهما منذ البداية من قبل مَن يسمون أنفسهم بالمعارضة بعدد من
الشروط التي ال تخرج عن كونها مجموعة من العراقيل ،وإثارة المزيد
من التعقيدات لمنع حصول أي توازن من شأنه وضع الحلول في
إطارها الجدي؟
في التطورات الميدانية ،ال تملك األطراف المعارضة أوراقا ً رابحة،
وبالتالي ليست هناك مؤهالت تمكنهم من وضع الشروط ،ال سيما في
ما يتعلق بموضوع الرئاسة ،كنظام قائم بمكوناته كافة من المفروض
عدم تجاوزه وتجاهله ،خصوصا ً بعد الصمود والبقاء ،بالرغم من تلك
الهجمات الشرسة التي ت ّم نسجها بخيوط حرب من شأنها إسقاط
أنظمة دول عديدة وليس نظاما ً واحدا ً بعينه ،مهما كانت تلك األنظمة
على قدر من الصالبة والمتانة ،لكنّ نظام سورية بقيادة الرئيس بشار
األسد ليس «نظام الطاغية االستبدادي» ،كما يدّعون ،وهو ال يستم ّد
صالبته ومتانته من قوة الظلم والعنف التي يفرضها على شعبه
يتبجح الخونة والعمالء ،وإال كان سقوطه أمرا ً محتوما ً منذ بداية
كما
ّ
افتعال األزمة السورية...
إنّ ال��ع��ودة إل��ى جنيف  3ال تعني البتة ال��وص��ول إل��ى تطورات
من شأنها وضع األم��ور الشائكة أمام جملة من الفرضيات تخلص
إل��ى اتفاقيات سلمية عديدة ،وم��ا علينا نحن س��وى االختيار بين
أفضلها وأكثرها مالءمة ،ال سيما أمام معمعة اإلفصاح اإلجرامي ممن
أسموه كبير المفاوضين خليفة زهران علوش في القتل وسفك دماء
األبرياء محمد علوش الذي هدّد مؤخرا ً بـ«رحيل األسد حيا ً أو ميتاً».
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اعتقال � 30إرهابي ًا
في منطقة زعفران جنوب تون�س
أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن الوحدات األمنية اعتقلت 30
إرهابيا ً بعد قيام مجموعة إرهابية تكفيرية بإنزال العلم الوطني من
فوق مقر إدارة الفالحة بمنطقة زعفران الجمعة الماضي ووضع راية
سوداء مكانها.
وأش��ارت ال��وزارة في بيان أمس إلى أن التحقيقات التي قامت بها
الوحدات األمنية أفضت إلى الكشف عن خلية إرهابية كانت تروج إلقامة
ما يسمونه «إمارة داعشية».
من جهة أخرى ،قال مصدر أمني تونسي مطلع لصحيفة «حقائق أون
الين» االلكترونية التونسية إنه «تم نهاية األسبوع الماضي الكشف
عن خلية إرهابية مكونة من  8أشخاص تنشط في الوسط الطالبي في
مدينة قفصة بالجنوب التونسي وتم إلقاء القبض عليهم».
وأشار المصدر ذاته إلى أن عناصر تلك الخلية اإلرهابية أعلنوا والءهم
لتنظيم «داعش» اإلرهابي وما زالت التحريات جارية بشأنهم.
وكانت مجموعات إرهابية من «داعش» هاجمت مدينة بن قردان على
الحدود الليبية التونسية قبل أيام لكن الجيش والقوى األمنية التونسية
تمكنا من إفشال الهجوم وقتل العشرات من اإلرهابيين فيها وما زالت
العمليات األمنية مستمرة في المدينة.
يذكر أن آالف التونسيين انضموا إلى التنظيمات اإلرهابية في سورية
وفق تقديرات المسؤولين التونسيين حيث اعتقل بعضهم لدى عودتهم
إلى بالدهم بينما تأكد مقتل العشرات منهم في سورية.

