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الجي�ش ال�سوري ي�سيطر على قلعة تدمر وتلة ال�سيرياتل ...ورقعة الم�صالحات الوطنية َتتَّ�سع

الفروف وجنتيلوني :التركيز على حل الأزمة �سيا�سي ًا وتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف أمس إن
موسكو تتوقع إنجاز عملية تحرير مدينة تدمر السورية
من سيطرة تنظيم «داعش» اإلرهابي في أقرب وقت.
وقال الفروف في مؤتمر صحافي عقده في موسكو عقب
لقائه وزير الخارجية اإليطالي باولو جنتيلوني« :يتمثل
موقفنا المشترك بأن تحقيق اإلجراءات الخاصة بالتسوية
الشاملة لألزمة السورية والتي صدق عليها مجلس األمن
لألمم المتحدة ،من غير الممكن أن يعني انخفاض االهتمام
بمكافحة اإلرهاب».
وأكد وزير الخارجية الروسي في هذا السياق أن موسكو
تتوقع «أن عملية تحرير ت��دم��ر ،التي ينفذها الجيش
السوري مدعوما ً بالقوات الجوية الفضائية الروسية،
ستنتهي بنجاح في أقرب وقت».
وأش��ار الف��روف الى أن إيطاليا وروسيا متفقتان على
ضرورة وضع آلية لمنع انتهاكات الهدنة في سورية ،قائالً
في هذا الشأن إن «الجانبين اتفقا على ضرورة التركيز على
وضع آليات لمنع انتهاكات الهدنة التي ال تزال قائمة».
من جانبه ،قال باولو جنتيلوني إن استمرار الهدنة
في سورية على مدى حوالي شهر «يعد بمثابة معجزة»،
م��ش��ددا ً على ت��راج��ع مستوى العنف واس��ت��خ��دام القوة
العسكرية في البالد.
وقال وزير الخارجية اإليطالي إنه يجب االعتراف بأن
مجموعة دعم سورية حققت نتائج مهمة ،مشيرا إلى أن
الرئاسة المشتركة التي تولتها روسيا والواليات المتحدة
كانت فعالة جداً ،ال سيما في المرحلة األخيرة التي تخص
مراقبة تطبيق الهدنة ووقف األعمال القتالية.
لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أنه لم يتم بعد تحقيق
الوقف الكامل للعنف واألعمال القتالية في سورية ،مشددا ً
على «أن هناك عددا ً من المدن ،التي ال تزال محاصرة ،وهي
في حاجة ماسة إلى المساعدات اإلنسانية».
وفي سياق متصل ،أكدت رئيسة مجلس االتحاد الروسي

فالنتينا ماتفيينكو أن الشعب السوري وح��ده من يقرر
مستقبل بالده.
وشددت ماتفيينكو في مقابلة مع وكالة سبوتنيك نشرت
أمس على أن «الشعب السوري وحده القادر على تقرير
مستقبل ب�لاده ومن يقودها وليس نحن ..واالنتخابات
المقبلة ستشير إلى من سيؤيده الشعب».
وقالت ماتفيينكو« :إن المشاركة الروسية في ضرب
التنظيمات اإلرهابية في سورية أسهمت بشكل كبير في
خلق الظروف المالئمة للحفاظ على وحدتها» ،مضيفة:
«إن مهمة روسيا تم تنفيذها حيث يتم الحفاظ بشكل عام
على تطبيق وقف األعمال القتالية».
وأك��دت ماتفيينكو أن النظام التركي ي��ح��اول إعاقة
تطبيق اتفاق وقف األعمال القتالية في سورية وقالت« :إن
محاوالت تبذل إلعاقة تطبيق االتفاق وتصعيد الوضع في
سورية من قبل أطراف بينها تركيا التي تسعى إلى تحقيق
أهدافها الجيوسياسية الخاصة في سورية وتواصل
استهداف أراض سورية على الرغم من أن ذلك محظور
بموجب االتفاقيات ال��م��وج��ودة وق���رارات مجلس األم��ن
الدولي».
ميدانياً ،في خطوة جديدة تمهد الطريق للسيطرة على
قلعة تدمر األثرية وص��وال إل��ى إع��ادة األم��ن واالستقرار
للمدينة المدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي
أحكمت وحدات الجيش والقوات المسلحة السيطرة على
قلعة تدمر األثرية وتلة السيريتل المشرفتين على المدينة
بعد القضاء على آخر تجمعات تنظيم «داعش» اإلرهابي
فيهما.
وأفاد مصدر عسكري في تصريح بأن «وحدة من الجيش
والقوات المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية
فرضت ظهر اليوم سيطرتها الكاملة على قلعة تدمر األثرية
بعد القضاء على أعداد من إرهابيي تنظيم داعش».
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ا�سترداد النفط ال�سعودي بالدم البلجيكي
سعدالله الخليل
لم تكن تفجيرات بروكسل األولى ولن تكون األخيرة التي تضرب العمق
األوروبي في العهد الداعشي ،وكعادتها تركز دوائر القرار الغربي على ما هو
سطحي في التعاطي مع القضية تاركة جوهرها ،ليس من باب ضعف اإلدراك
أو قلة الحيلة إنما عن علم ودراية بأن ج ّل ما تستطيع فعله يتمثل بحشد الرأي
العام للتعاطف مع مصابهم عبر تكريس سلطة الميديا القوية بحمالت دعائية
وإعالمية تنتهي مع امتصاص موجات الغضب الشعبي التي عادة ما ترافق
األعمال اإلرهابية.
من جملة ما كشفته تفجيرات وبروكسل وقبلها تفجيرات باريس وحالة
التخبط التي تشهدها كبرى دول القارة العجوز ،هشاشة النظام األوروبي
بأشكاله السياسية واألمنية لعجزه عن حماية مواطنيه ومؤسساته من
االستهداف ،بالرغم من التقنية العالية واإلجراءات الدقيقة المتبعة في قطاعاته
العامة والخاصة والتي لطالما كانت مضرب المثل بالدقة عقب أحداث الحادي
عشر من أيلول.
الملك البلجيكي فيليب لم يجد في كلمة متلفزة إال أن يشارك وزوجته
األلم والحزن مع مَن فقد قريبًا أو ُجرح في الهجمات التي وصفها بالجبانة
والبغيضة داعيًا الشعب البلجيكي إلى اإلبقاء على ثقته في نفسه مصدر قوة
يفسر تهاوي
بلجيكا ،بحسب كالم الملك .لم يقدِّم الملك البلجيكي لشعبه ما ّ
المنظومة األمنية رغم التحذيرات المتعددة من وقوع هجمات إرهابية في
عاصمته بروكسل ،كما أنه لم يُجب عن التساؤالت التي طرحتها الصور الواردة
من اقتحام شقة المتهمين والتي يتصدرها علما تنظيم داعش اإلرهابي والمملكة
السعودية ،في صورة تكشف تغاضي الدول األوروبية عن الدور السعودي
الوهابي في ما يجري في قلب القارة العجوز.
على بعد أمتار من مكان التفجير وليس ببعيد عن مقر االتحاد األوروبي
يستحوذ الجامع الكبير على مساحة من حديقة  Cinquantenaireإحدى
كبريات الحدائق األثرية ،والتي افتتحت في الذكرى الخمسين الستقالل بلجيكا
عام  1880والذي ص ّمم كجناح شرقي في مجمع للمتاحف منحه عام ،1967
حيث قدمه الملك ب��ودوان هدية إلى الملك السعودي فيصل بن عبد العزيز
مقابل تدفق النفط بأسعار زهيدة لبلجيكا طيلة  99عاماً ،وح ّوله خليفته خالد
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توجت ب�سخرية بوتين
هزائم متتالية ّ
على حكمة كيري

ناديا شحادة
من خالل متابعة دقيقة لتسلسل األحداث التي تتعلق باألزمة السورية
والموقف الروسي منها ندرك تماما ً أن روسيا ال تزال مص ّرة على التمسك
بمواقفها الداعية إلى ضرورة إيجاد حل سياسي يقوم على اتفاق سوري -
سوري دون تدخل خارجي ،لمتانة العالقة الروسية السورية التي تعود
لجذور تاريخية تمتد من القرن الثامن عشر حين تم افتتاح أول بعثة قنصلية
روسية في الخارج في دمشق؛ وكانت مهمة هذه البعثة خدمة الحجاج الروس
الذين كانوا ي��زورون األماكن المقدسة في فلسطين عبر مرورهم بدمشق،
ولخوف القيادة الروسية من سقوط سورية ذات الموقع الجيواستراتيجي بيد
الجماعات اإلرهابية التي تقاتل الجيش السوري ،فإن المنطقة بأكملها ستدخل
في أتون الفوضى التي لن يستطيع أحد إيقافها ،لما لدى روسيا من معلومات
استخبارية تؤكد أن المقاتلين ضد النظام هم مَن ينتمون إلى مجموعات
إرهابية قاتلت االتحاد السوفياتي في أفغانستان والتي ال ترغب بقيام نظام
ديمقراطي في سورية بقدر ما تسعى إليه من دمار وخ��راب ،والقضاء على
النظام الحاكم تنفيذا ً ألجندة خارجية انتقاما ً من العالقات المتينة التي تربط
الحكومة السورية بحلف المقاومة..
بين تصريحات مهندس الدبلوماسية الروسية الخارجية سيرغي الفروف
الذي هندس عودة بالده كقوة عالمية عظمى ،يجتمع القرار الروسي المتعلق
بالحرب السورية ،حيث عبر منذ البداية عن تخوف روسيا من سياسة الغرب
المسهل لمجيء متطرفين إلى السلطة ،ألن من شأن ذلك أن يقضي على التعددية
في سورية ،باإلضافة إلى إعالنه أن مجلس األمن لن يكون بإمكانه التصديق
على تدخل خارجي أو فرض التغيير على السوريين من الخارج ،وكذلك اإلعالن
على أن السوريين وحدهم مَن يق ّررون مسألة رحيل الرئيس األسد واآللية التي
تبحث في رحيله غير قابلة للتطبيق ،وقد جادل الفروف واشنطن كثيرا ً في هذه
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تطهير خم�س قرى جنوب نينوى من المتفجرات بعد تحريرها

العبادي يت�سلم قائمة مر�شحي ال�صدر «التكنوقراط»
أعلن المكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء حيدر العبادي ،تسلم
قائمة تتضمن أسماء مرشحين «تكنوقراط» موقعة من مكتب
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ،مؤكدا ً عزم العبادي عرض
قائمة بالتعديالت الوزارية على مجلس النواب خالل األسبوع
المقبل.
وأف��اد موقع «السومرية نيوز» بأن المكتب قال في بيان:
«نؤكد بأنه تم تسلم قائمة المرشحين التكنوقراط من قبل النائب
ضياء األسدي رئيس كتلة األحرار موقعة من قبل مكتب السيد
مقتدى الصدر» ،مبينا ً أنه «سيتم التعامل إيجابيا ً معها ومع
الترشيحات األخرى».
وأع��رب عن أمله بأن «تقدم الكتل السياسية األخ��رى أيضا ً
مرشحيها من التكنوقراط التي تم المطالبة بها سابقا ً خالل
اليومين المقبلين».
وأضاف البيان« :أن رئيس مجلس ال��وزراء حيدر العبادي
سيقوم بتقديم قائمة بالتعديالت الوزارية إلى مجلس النواب
خالل األسبوع المقبل».
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري تسلم ،األربعاء
قائمة من الصدر تتضمن أسماء مرشحيه لحكومة التكنوقراط،
معتبرا ً أن القائمة ستكون «سنداً» للعبادي في اختيار كابينته
الحكومية.
يذكر أن الصدر أعلن الثالثاء االتفاق مع «اللجنة المشرفة على
اختيار الوزراء التكنوقراط» على تشكيلة وزارية جديدة ،مؤكدا ً
عرضها على العبادي «قريباً» ،فيما بين أن الوزراء ال ينتمون ألي
حزب سياسي ومن كل أطياف الشعب العراقي.
من جهته ،حذر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر
زعماء األحزاب السياسية من أنهم سيواجهون احتجاجات في
الشوارع إذا عرقلوا اإلصالحات الحكومية.
وفي خطبة الجمعة التي ألقاها ممثل له أمام عشرات اآلالف
خارج بوابات المنطقة الخضراء في بغداد ،دعا الصدر رئيس

الوزراء إلى إعالن تشكيلة حكومية جديدة بحلول اليوم السبت،
يحل فيها تكنوقراط ليست لهم انتماءات حزبية محل ال��وزراء
الحاليين.
ميدانياً ،بدأ الجيش العراقي عمليات في منطقة الجزيرة
على حزام حديثة كبيسة شمال غرب الرمادي .وأفاد مصدر بأن
الجيش العراقي استعاد معمل إسمنت كبيسة.
وتشهد مرتفعات مكحول تعزيزات باإلسناد الصاروخي
للشرطة االتحادية ،وال سيما بعد هجوم نفذه داعش على منطقة
المرتفعات بسيارتين مفخختين.
كشفت مصادر إعالمية ،أمس ،أن القوات المشتركة أنهت

مجازر ال�سعودية �أوقعت � 25ألف �شهيد وجريح في عام

الحوثي :وقوفنا �ضد العدوان
هو وقوف �ضد الظلم

أكد زعيم حركة «أنصارالله» اليمنية عبدالملك بدر
الدين الحوثي أن النظام السعودي لم يراع حق الجوار
فكان الجار المعتدي على جاره بغير حق ،متهما ً تحالف
العدوان على اليمن باللجوء إلى القتل الجماعي للمدنيين
وتدمير البنى التحتية وفرض حصار على البلد تحت
غطاء من مجلس األمن والمنظمات الدولية واإلقليمية
ودعم إعالمي واسع لتغطية جرائمه.
وفي كلمة له لمناسبة مرور عام على العدوان السعودي
على اليمن نقلتها قناة «المسيرة» الفضائية ،اتهم الحوثي

أكابر مجرمي العالم بهندسة العدوان على اليمن ليكون
بقيادة ومشاركة أميركية ،مشيرا ً إلى أن أميركا تقف على
رأس العدوان ويقف خلفه «إسرائيل» ويعتمد في تمويله
والحشد في المنطقة على النظام السعودي.
ولفت الحوثي إلى أن كل وسائل الدعم والتأييد للعدوان
استنفرت وهُ يأت له كل الظروف وأزيلت من أجله كل القيود
القانونية واألخالقية فأصبحت جرائم اإلبادة الجماعية
عمالً طبيعياً ،مبينا ً أن النظام السعودي أراد من خالله
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تطهير خمس ق��رى في نينوى ،تم تحريرها أول من أمس،
وتدمير رتل تابع للتنظيم بقصف من التحالف الدولي جنوبي
المحافظة.
وأعلنت خلية اإلعالم الحربي العراقي ،تحرير مدينة كبيسة
في محافظة األنبار بشكل كامل .وقالت الخلية في بيان أوردته
«السومرية نيوز» ،إن «مدينة كبيسة حررت بشكل كامل وتم
رفع العلم العراقي فوق مبانيها».
وأض��اف��ت :أن «أهلي المدينة استقبلوا القطعات األمنية
بالزغاريد والحلوى والورود».
(التتمة ص)14

م�صر :مقتل � 16إرهابي ًا
بغارات جوية في �سيناء

أعلن مصدر أمني مصري مقتل  16إرهابيا ً وإصابة أكثر من  30آخرين
في غارات جوية مكثفة شنتها الطائرات المصرية على مواقع المسلحين في
مدينتي رفح والشيخ زويد وجنوب وشرق مدينة العريش.
وأضاف المصدر األمني أن من المقرر أن يستمر القصف لعدة أيام أخرى.
واتفق وزراء وممثلو  27دولة من أعضاء تجمع الساحل والصحراء «سين
صاد» ،على تعزيز التعاون في مجال مكافحة اإلرهاب.
وجاء ذلك في ختام اجتماع في منتجع ش ْرم الشيخ المصري.
وبحسب البيان الختامي فإن المجتمعين اتفقوا على تنشيط اآلليات القائمة
لتعزيز عالقات التعاون العسكري واألمني وال سيما في مجال تبادل المعلومات
االستخباراتية ،وذلك بهدف مكافحة اإلرهاب.
كما قرر المجتمعون إنشاء مركز تجمع سين صاد لمكافحة االرهاب ومقره
القاهرة.
يذكر أنه االجتماع الخامس لوزراء دفاع هذا التجمع منذ تأسيسه في طرابلس
بليبيا عام  1998لدعم فكرة إنشاء منطقة تجارة حرة بين أعضائه.
وك��ان قد قتل  10من عناصر تنظيم «أن��ص��ار بيت المقدس» في عملية
مداهمة نفذها الجيش المصري شمال سيناء ،فيما أكدت وزارة الداخلية تعزيز
اإلجراءات األمنية عقب الهجوم الذي أودى بحياة  15رجل أمن.
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لم يكن إال طارئا ً عليها .
ليست سورية التي تستكين
لضعف ،وليس شعبها الحر
الكريم العزيز ال��ذي يرتضي
ال ��ذل وال �ع��ودة إل��ى العصور
السحيقة الموغلة في العتمة
والتيه والتخلف ،فال يستحق
هذا الشعب المميز بحبّه للحياة
سوى التقدم إلى ُش� ِّم الذرى
وم�ن��اب��ع ال�ض�ي��اء ال النكوص
إلى ما قبل قبل الجاهلية!
ففي كل ورق��ة من وريقات
ياسمينة نائمة على ضفاف
األل��م يوجد اس��م سوريانا..
اليوم قد يغفو االس��م برتابة
الكبرياءالواسعةوالفضفاضة
ع� �ل ��ى ن ��واع� �ي ��ر ح� �م ��اة ال �ت��ي
تدلق عطورها ب��رذاذ مياهها
المقدسة.
اليوم تتساقط أل��وان قوس
ق� ��زح ال �م��وش �ح��ة ب��ال��وج��وه
الغائبة ع��ن ال �ك�لام ،ف��إذا بها
تزهر كهوفا ًبال أبواب وحراس
متأهبين ل�ص� ّد «انعزاليات»
العناصر المنبثقة بجنوحها
على حديقة الياسمين.
«ان� �ع ��زال� �ي ��ات� �ن ��ا» ك��أل��وان �ن��ا
ستذهب م��ع ق�ط��رات الدموع
إل��ى غير رج�ع��ة حتى ل��و عاد
ال �م��ام��وث وال��دي �ن��اص��ور إلى
الحياة فال محيص من حروف
خ �ط��ت ح� ��دود وط �ن �ن��ا بحبر
الدم.
ووحدتنا الضائعة كدروب
ملتوية ال ت��زال مثقلة بدماء
أسالفنا العنصرية على أكتافنا
ك��األردي��ة السيئة الصيت...
هي أشبه بالغيوم التي تأكل
ق��ط��رات ال �غ �ي��ث ال �م��ائ��رة في
لجج الغياهب المتوثبة للموت
واالنفجار.
االن �ع��زال �ي��ة ال �ت��ي ترتادنا
ون ��رت ��اده ��ا ،ك �م��ا ن��ذه��ب إلى
المقاهي العامرة بالدخان لم
نسأمها نحن ب��ل ه��ي جاءت
بعدما ضجرت من تصرفاتنا،
ألننا بال وجوه ومن غير شفاه
وب ��دون هوية فكنّا ضائعين
تائهين خائفين جائعين إلى
النور بلهفة العيون المتس ّربة
كخيوط الفراشات من ثقوب
الزمن الحافي..
ال � �م� ��رم� ��ى خ � � ��اب سعيه
وذه� �ب ��ت ك� ��رة وط �ن �ن��ا نحو
شبابيك السالحف المنتَحِ بة
على حجم معاناتنا الصارخة
في الظلمة ،ففي هذه البالد ال
ي��وج��د ض��وء واح��د مستقيم
إال وانكسر ف��ي االنعزاليات
التي نبتت كالفطر السام على
جوانب األرصفة.
يقينا ً أن األشجار الساكتة
عن رعونة العصافير ستبقى
على رفضها للتحالف األغبى
ريثما تكون القيامة.
من هنا ،كما يقول بطريرك
انطاكيا وسائر المشرق للروم
األرث ��وذك ��س يوحنا العاشر
ي ��ازج ��ي« :م� ��ن دم� �ش ��ق ،من
ب��واب��ة الحاضر إل��ى التاريخ،
ونافذة األوابد إلى دنيا اليوم،
من جارة األبدية التي تستظ ّل
كنائسها بفيء األموي وتغفو
مساجدها على رائحة بخور
الكنائس» ،ستكون القيامة في
سبيل الوطن خير تعبير عن
ماهية الحياة الواحدة في ثرى
سورية وفي أديمها.
المسيح حقا ً قام ،وسورية
حقا ً تقوم ..حقا ً ستقوم.

