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دميرطا�ش يتهم �أردوغان بدماء ال�سوريين ..والجي�ش ال�سوري يق�صف مواقع الإرهابيين في ريف حلب

ت�شوركين :الغرب يعار�ض م�شاركة الأكراد في جنيف ..وتركيا تبيع الآثار ال�سورية التي نهبها «داع�ش»
ال تزال الدول الغربية األعضاء في مجلس
األمن تعارض مشروع البيان الروسي الذي
يدعو إلى ضمان أعلى درجات التمثيل في
الجولة المقبلة للمفاوضات السورية ــ
السورية.
وقال المندوب الروسي الدائم في األمم
المتحدة فيتالي تشوركين صباح أمس:
«أوكرانيا أيضا ساهمت بقسطها الهدام»،
وهي حاليا عضو غير دائم في مجلس األمن.
وحسب تشوركين ،ما يقلق موسكو أن
دعوة أكراد سورية إلى مفاوضات جنيف لم
تتم حتى اآلن ،وبرأيه «هذا الموقف يخالف
قرارات مجلس األمن التي تفترض شمولية
العملية السياسية في سورية».
وأك��د تشوركين أن العملية السياسية
يجب أن تشمل «ك��ل م��ك��ون��ات المجتمع
السوري» ،ولهذا أهمية خاصة في المرحلة
الراهنة «ألن جولة نيسان ،كما ينتظر،
ستناقش المسائل المتعلقة ببناء نظام
الدولة السياسي في سورية».
وشدد المندوب الروسي على أن مقولة
«ال��س��وري��ي��ن ه��م ال��ذي��ن ي��ح��ددون مصير
سورية» ليس مجرد شعار.
وك��ان تشوركين أك��د أن مدينة غ��ازي
عينتاب في تركيا تشكل أكبر مركز لبيع
اآلثار التي نهبها تنظيم «داعش» اإلرهابي
من سورية.
ونقلت وكالة تاس لألنباء عن تشوركين
قوله في رسالة بعثها إلى األم��م المتحدة
إن «أرباح التجارة غير المشروعة للتحف
األثرية التي يقوم بها إرهابيو «داعش» تقدر

بنحو  200مليون دوالر سنويا ،ويتم تصدير
وتهريب التحف والقطع األثرية المنهوبة من
سورية والعراق إلى الخارج بشكل رئيسي
عبر تركيا من مدينة غازي عينتاب جنوب
البالد حيث يتم بيع هذه القطع عبر مزادات
غير قانونية في مواقع على اإلنترنت ومن
خالل السوق المحلية».
وأشار تشوركين إلى أن «نحو  100من
المواقع األثرية العالمية تقع تحت قبضة
التنظيم اإلرهابي  9منها مدرجة ضمن الئحة
اليونيسكو للتراث العالمي».
وكان تشوركين بعث برسالة إلى األمم
المتحدة آواخ���ر آذار الماضي أش��ار فيها
إلى أن تركيا هي المورد الرئيسي لتنظيم
«داع��ش» وغيره من التنظيمات اإلرهابية
باألسلحة والمعدات العسكرية والمسلحين،
وتستخدم االستخبارات التركية لهذا األمر
ال��س��ي��ارات بما فيها تلك التابعة لقوافل
المساعدات اإلنسانية.
وف��ي س��ي��اق متصل ،أك��د رئ��ي��س حزب
الشعوب الديمقراطي التركي صالح الدين
دميرطاش أن الرئيس التركي رجب طيب
أردوغ���ان أق��دم على دع��م ك��ل التنظيمات
اإلرهابية بما فيها «داع��ش» و»النصرة»
و»أحرار الشام» لتحقيق أحالمه العثمانية
م��ش��ي��را إل���ى أن ي��دي��ه ملطختان ب��دم��اء
السوريين.
وبحسب وك��ال��ة «س��ان��ا» ل�لان��ب��اء قال
دميرطاش خالل اجتماع للكتلة البرلمانية
لحزبه أول أمس« :إن أردوغان لم يتردد في
إقامة كل أنواع العالقات السرية والعلنية

هل �أيقنت وا�شنطن وحلفا�ؤها
بعجز الخيار الع�سكري؟

ناديا شحادة
يبدو أن الملفات المشتعلة في المنطقة قد حسمت وباتت قريبة من
إيجاد الحلول السياسية لها ،بدءا ً من اليمن إلى سورية ،بفضل صمود
البلدين وذكاء وحنكة الدبلوماسية الروسية التي أثبتت جديتها في
التعاطي مع اإلرهاب وبات بوتين هو سيد الموقف في جبهة القتال
مع داعش ،وجعل من األميركي تكتيكيا ً يمتطي ظهر الديك الرومي
بدال ً من ظهر الحصان ،واستطاع فرض وجهة نظره على األميركيين
واألوروبيين معا ً ونجح في الوصول لتفاهمات مبدئية حول ملفات
المنطقة..
يؤكد الخبراء االستراتيجيون على أن التفاهم الروسي األميركي
ال��ذي استطاع منح قوة اإلق�لاع للحكومة الليبية الجديدة ،سجل
أيضا ً نجاحا ً في اليمن ،حيث استجابة السعودية للضغوط الدولية
والعالمية ورضخت للخيار التفاوضي مع جماعة أنصار الله بعد ما
يزيد عن العام من عاصفة الحزم التي انطلقت في  26آذار من العام
الماضي دون تحقيق أي نجاح ،ووقفت المملكة عاجزة على أبواب
صنعاء وحتى األماكن التي قالت إنها خضعت لسيطرتها أصبحت
تشكل مالذا ً آمنا ً لداعش والقاعدة ،ما دفع المجتمع الدولي للضغط
على الرياض لعقد حوار سياسي ومفاوضات مباشرة مع حركة أنصار
الله تهدف لوقف العدوان على اليمن ،وقامت الرياض باستقبال
وفد من جماعة أنصار الله من اجل إجراء محادثات قبل وقف إطالق
النار ومفاوضات السالم الجديدة بين الفرقاء اليمنيين التي ستعقد
في الكويت في النصف الثاني من هذا الشهر؛ وهذا ما أكد عليه وزير
الخارجية السعودي عادل الجبير في الرابع من الشهر الحالي ،مضيفا ً
اعتقد أننا حققنا تقدما ً جيداً.
(التتمة ص)14

فرن�سا تعيد فتح �سفارتها في ليبيا
أعلن وزير الخارجية الفرنسي ،جان مارك أير ،الثالثاء  5أبريل/نيسان،
أن بالده تعمل على إعادة فتح سفارتها في طرابلس في لفتة تأييد لحكومة
الوحدة.
وأضاف الوزير« :تونس أعادت فتح سفارتها ،ونحن نعمل على األمر في
حال كانت األوضاع األمنية تسمح بذلك ،وهذا االمر سيكون لفتة قوية إلظهار
أننا ال نرضخ أمام اإلرهابيين».
يأتي هذا القرار قبل أقل من أسبوع على انتقال المجلس الرئاسي لحكومة
الوفاق الوطني إلى طرابلس.
وأعلنت الخارجية التونسية ،االثنين الماضي ،عن إعادة بعثتها الدبلوماسية
والقنصلية إلى العاصمة الليبية طرابلس ،بعد أن أغلقتهما على التوالي في
 2014و ،2015جراء خطف عدد من موظفيهما.
وقالت وزارة الخارجية التونسية ،في بيان« :ستتم إعادة فتح البعثتين
الدبلوماسيتين في إطار الحرص على دعم العملية السياسية في ليبيا وتعزيز
نهج التوافق بين مختلف األشقاء الليبيين».
وأغلقت تونس عملياتها القنصلية في طرابلس بعد اقتحام مسلحين المبنى
الدبلوماسي أواخر حزيران وقيامهم بخطف عشرة موظفين أطلق سراحهم في
وقت الحق.
يذكر أن قادة حكومة الوفاق الوطني الليبية وصلوا طرابلس قادمين من
تونس األسبوع الماضي.

مع كل التنظيمات اإلرهابية في سورية
بهدف تدميرها وتهجير أهلها إل��ى تركيا
واألردن ولبنان» ،مضيفا« :إن أردوغ��ان
ورئيس وزرائه أحمد داود أوغلو هما عد َّوا
اإلسالم واإلنسانية فأياديهما ملطخة بدماء
السوريين».
وت���ط���رق دم���ي���رط���اش إل����ى م��وض��وع
الشاحنات التي كانت تنقل األسلحة إلى
التنظيمات اإلرهابية في سورية قائالً« :لقد
تم الكشف عن عدد قليل من هذه الشاحنات
علما أن عددها باآلالف ونقلت األسلحة وكل
ما يحتاجه اإلرهابيون في سورية منذ بداية
األزمة هناك» ،واصفا سياسات أردوغان في
سورية بأنها فاشلة وخطيرة.
وأوض��ح دميرطاش أن هذه السياسات
انعكست بكل سلبياتها الخطيرة على الداخل
التركي حيث يسعى أردوغان للتغطية على
ه��ذه السلبيات بالعمل على إقامة نظام
ديكتاتوري استبدادي لمنع المعارضة من
انتقاده في موضوع سورية والعالقة مع
التنظيمات اإلرهابية.
وأكد سياسيون ومثقفون أتراك مؤخرا ً أن
نظام أردوغ��ان يشكل الخطر األول على أمن
تركيا والمنطقة ،من خالل دعمه المتواصل
لإلرهاب في سورية والمنطقة منذ سنوات ،عبر
فتح الحدود لعشرات آالف التكفيريين المرتزقة
لدخول سورية مع شاحنات األسلحة ،إضافة
إلى استضافته معسكرات لتدريب اإلرهابيين،
مخالفا بذلك ق���رارات مجلس األم��ن الدولي
الخاصة بمكافحة اإلرهاب.
(التتمة ص)14

تلقى دعوة من نتنياهو للقائه في القد�س المحتلة

بدء العملية الع�سكرية العراقية �ضد «داع�ش» في الفلوجة

َ
«الدولتين» وم�ستعد للتفاو�ض �أوباما :تحرير المو�صل والرقة �أولوية �أميركية
عبا�س� :أقبل مبد�أ
أعلن رئيس السلطة الفلسطينية
م��ح��م��ود ع���ب���اس ،ع���ن اس��ت��ع��داده
ل��ل��م��ف��اوض��ات السلمية م��ع الكيان
ال��ص��ه��ي��ون��ي وف���ق م��ب��دأ «دول�� َت��ي��ن
لشعبَين».
أف��ادت بذلك صحيفة «جيروزاليم
بوست» ،وذك��رت أن عباس ق��ال ،في

حديث أدلى به لصحافيين من رومانيا
إنه يرغب في سماع تصريح واضح
ودقيق من الحكومة «اإلسرائيلية»
تؤكد فيه التزامها بمبدأ «دولتين
لشعبين».
وذك��رت الصحيفة أن عباس أعلن
أن العمل جار لتحقيق المبدأ المذكور

أعاله وذلك عن طريق تأسيس دولة
فلسطينية ف��ي ح��دود ال��ع��ام 1967
وعاصمتها القدس الشرقية ،لتعيش
بسالم واستقرار بجوار «إسرائيل»
بحسب تعبيره.
وش���دد ع��ل��ى أن م��واف��ق��ة الكيان
الصهيوني على مبدأ الدولتين سيعني
بدء التسوية وبدء المفاوضات حول
المسائل المتبقية.
ون��وه عباس باستعداده للعمل
مع هذا الكيان في مجال مراقبة ومنع
التحريض المتبادل بين الجانبين،
وذك��ر أن��ه دع��ا إلص�لاح عمل اللجنة
الفلسطينية – «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» –
األميركية.
وأكد على أن سياسة االستيطان تعد
العقبة الرئيسة على طريق السالم.
ول��م يصدر أي تعليق م��ن جانب
العدو على تصريح عباس.
وكان عباس تلقى دعوة من رئيس
وزراء العدو بنيامين نتنياهو للقائه
في القدس ،وذلك بعدما أعرب عباس
عن استعداده لعقد هذا اللقاء من أجل
إحياء عملية التسوية.

ّ
تتحكم به القاعدة
أهم الموانئ النفطية في ح�ضرموت
� ُّ

مو�سكو تعوِّل على نجاح مفاو�ضات اليمن في الكويت
ق��ال ميخائيل ب��وغ��دان��وف نائب وزي��ر الخارجية
الروسي ،إن موسكو تعول على نجاح المفاوضات بين
طرفي النزاع في اليمن المقرر إجراؤها في الكويت يوم
 18نيسان الجاري.
وتابع بوغدانوف للصحافيين في أعقاب مشاورات
أجراها في الكويت ،أول أمس ،مع ممثلين عن القيادة
الكويتية« :إننا نأمل في ذل��ك وهناك ف��رص واقعية
إلنجاح هذه المفاوضات».
واعتبر الدبلوماسي ال��روس��ي أن اختيار الكويت
الستضافة الجولة الجديدة من الحوار اليمني  -اليمني
يدل على الثقة التي يوليها الشعب اليمني للكويت.
ب��دوره ،قال خالد الجارالله نائب وزي��ر الخارجية
الكويتي ،إن الجانب الروسي أعرب خالل المشاورات عن
دعمه الكامل للّقاء المرتقب في الكويت.
وتابع الدبلوماسي الكويتي أن المشاورات التي جرت
الثالثاء لم تقتصر على بحث الوضع في اليمن ،إنما
شملت كل القضايا اإلقليمية والعالقات الثنائية.
كما أش��اد الجارالله بالدور ال��ذي تلعبه روسيا في
المنطقة ،معتبرا أن الخطوات التي تقدم عليها موسكو
ترمي إلى استعادة استقرار الوضع في الشرق األوسط.
وك��ان خالد بحاح نائب الرئيس اليمني المستقيل
ورئيس الحكومة المقال ،رأى أن القبول بقرارات إقالته
وتعيين خلف له يع ّد «تخلّيا صريحا ً عن كل المرجعيات
الحاكمة للفترة االنتقالية».
ولفت بحاح في بيان له إلى أن قبول القوى السياسية
بهذا التعيين «سيضعها في موقف متناقض» ،وفق
تعبيره.
كما أش��ار بحاح إل��ى أن��ه م��ن المفترض أن يكون
هناك توافق على رئيس الحكومة أو تجب العودة إلى
المبادرة الخليجية .وشدد على أن «قرار مجلس األمن
 2216يتحدث عن االلتزام بمرجعية المبادرة واآللية
والمخرجات وعن عودة الحكومة الشرعية».
وكان الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي أعفى

بحاح من منصبه ،وعيّن الفريق علي محسن األحمر نائبا ً
لرئيس الجمهورية ،وكلف أحمد عبيد بن دغر بتولي
رئاسة الوزراء.
ميدانياً ،أك��د مصدر عسكري ب��أن الجيش اليمني
واللجان الشعبية استعادوا السيطرة على موقع الشبكة
المطل على باب المندب ،هذا في وقت ثبتوا فيه مواقعهم
في ميدي الحدودية .يأتي ذلك فيما واصلت مقاتالت
السعوديّ شن غاراتها على المحافظات اليمنية
التحالف ّ
وال سيما تعز وحجة فيما تستمر المواجهات في محافظة
تعز.
من جهة أخ��رى ،قتل وج��رح اكثر من مئة وسبعين
ضابطا وجنديا للعدوان السعودي ومرتزقته بقصف
الجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعاتهم في مدينة
الحزم في الجوف بصاروخ بالستي من نوع توشكا.
واكدت مصادر عسكرية أن جثثا كثيرة ال تزال تحت
االنقاض وأن مبنى العمليات في الجوف انهار ،فيما
سيارات االسعاف هرعت بأعداد كبيرة الى المكان لنقل
الجثث والجرحى الى مستشفى الحزم في الجوف.
ويعد هذا الصاروخ البالستي الرابع في اقل من عشرة
ايام وقد استهدفت الصواريخ األربعة مواقع المرتزقة
وجيوش العدوان في مأرب والجوف وتعز.
ع��ل��ى صعيد آخ���ر ،ب��ت��واط�� ٍؤ م��ن دول ال��عُ ��ـ�� ْدوَان
السعودي ،تتحكم عناصر تنظيم القاعدة التي تسيطر
على مدينة المكال عاصمة محافظة حضرموت من ُذ عام
بإمدادات النفط التي تضخ من ُك ِّل الحقول النفطية في
حضرموت.
وكشفت نقابة عمال شركة «بترومسيلة» النفطية
الواقعة في حضرموت عن تحكم عناصر تنظيم القاعدة
ينتج وبشكل
في قطاع «بترومسيلة» النفطي ال��ذي
ُ
باإلض َ
َ
افة إ َلى
منتظم ما بين ( 80-60ألف برميل يومياً)،
سيطرة تلك العناصر اإلرهابية على ميناء الضبة النفطي
الواقع في ضواحي مدينة المكال.
(التتمة ص)14

أعلن الرئيس األميركي باراك أوباما أن على الواليات
المتحدة اتخاذ تدابير لتحرير الموصل والرقة من مسلحي
«داعش».
وقال الرئيس األميركي للصحافيين بعد لقائه وزير
الدفاع أشتون كارتر في البيت األبيض أنه ناقش مع الوزير
ما يجب أن يكون عليه رد البنتاغون على «التهديدات
العالمية ،بما فيها داعش».
وأعلن أوباما أن واشنطن «لن تصبر أكثر» على سيطرة
داع��ش على الموصل وال��رق��ة ،مشيرا إل��ى أن الواليات
المتحدة تعتبر تحرير هاتين المدينتين واالنتصار على

داعش «مهمة ذات أولوية».
وفي السياق ،حذرت حركة عصائب أهل الحق ،من أن
الوضع األمني في بغداد وصل إلى «مراحل خطرة» ،وفيما
اتهمت الواليات المتحدة بمحاولة توفير «محمية إلنعاش
داعش» ،جددت مطالبتها بشن عملية «مركزية» لتحرير
قضاءي الكرمة والفلوجة بمحافظة األنبار.
وبحسب «السومرية نيوز» ،أشار المتحدث العسكري
باسم الحركة ج��واد الطليباوي ،إل��ى وج��ود «خطوط
حمر على تحرير هاتين المنطقتين وضغوط تمارس
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م�صر 28 :منظومة �صواريخ رو�سية
لحماية الطائرات من ال�صواريخ
تنوي روسيا بحلول تموز المقبل اختتام تنفيذ صفقة تزويد
مصر بمنظومات «بريزيدنت – إس» الدفاعية المخصصة
لمكافحة صواريخ الدفاع الجوي المعادية وحماية الطائرات
والمروحيات منها .وقال نيقوالي كوليسوف رئيس شركة
«التكنولوجيات الالسلكية االلكترونية» الروسية« :سيتم
إنجاز صفقة توريد  28منظومة من هذا النوع في حزيران أو
تموز المقبلين ،وأضاف ان السلطات المصرية تريد أن توجه
إلى روسيا طلبا بتوريد  30منظومة إضافية.
هذا وكانت روسيا قد وقعت اتفاقيات توريد منظومات
«بريزيدنت – إس» مع كل من الجزائر والهند وبيالروسيا.
يذكر أن منظومة «بريزيدنت  -إس» مخصصة لحماية
الطائرات والمروحيات الحربية والمدنية من الصواريخ
البرية والبحرية المطلقة إليها ،كما انها تحمي الطائرات من
رادارات منظومات المدافع المضادة للجو.
وتبدأ المنظومة بإطالق ص��اروخ أوتوماتيكي ،ثم تقوم
بتشغيل التشويش السلبي واإليجابي عليها في مجاالت
الموجات تحت الحمراء والموجات الالسلكية ،األمر الذي
ي��ؤدي إل��ى تعطيل عمل منظومات التوجيه ال��ذات��ي في
الصاروخ وإعادة توجيهه إلى أهداف كاذبة.

في سياق آخ��ر ،ت��درس ال��والي��ات المتحدة إمكانية نقل
جنودها المنتشرين في شمال سيناء إلى مكان آخر أكثر
أمنا في الجنوب ،هربا من التهديدات الناجمة عن تنظيم
«داعش».
وحسب شبكة «سي إن إن» تبحث واشنطن هذا التغيير مع
مصر والكيان الصهيوني المو ِّقعَين على معاهدة كامب ديفيد
عام  ،1979المعاهدة التي تنص على نشر «قوة متعددة
الجنسيات» لمراقبة الوضع في شبه الجزيرة.
وتنشر الواليات المتحدة قرابة  700عنصر في إطار هذه
القوة التي يبلغ تعدادها  1700عسكري.
وتدرس واشنطن إمكانية نقل عدد غير محدد من جنودها
من القاعدة العسكرية في الشمال إل��ى قاعدة أخ��رى في
الجنوب.
ونقلت «سي إن إن» عن مسؤولين عسكريين أميركيين
أن التهديدات بشن اعتداءات في شمال شبه الجزيرة على
الحدود مع فلسطين المحتلة تتزايد.
وأصيب في أيلول الماضي ،عناصر من القوة المتعددة
الجنسيات بجروح لدى انفجار عبوة يدوية الصنع على
طريق مؤدية إلى قاعدتهم.

