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يدمر ع�شرات العربات لـ«داع�ش» في ريفي حم�ص ودير الزور ويقتل من فيها
الجي�ش ال�سوري ّ

غطاء للإرهابيين ..وواليتي يعتبر تحرير حلب �أولو ّية
الأ�سد :بع�ض الدول ما زال يوفر ً
أكد الرئيس السوري بشار األسد أنّ عددا ً من الدول
الغربية واإلقليمية التي أججت اإلره��اب في سورية
يواصل دعم اإلرهابيين ،سرا ً وعالنية ،ويوفر الغطاء
لهم.
ك�لام األس��د ج��اء خ�لال استقباله المستشار األعلى
للمرشد اإليراني علي أكبر واليتي .وقد جدّد واليتي موقف
بالده لجهة استمرار دعم سورية وتعزيز صمودها ألنّ ما
تتعرض له يستهدف شعوب المنطقة برمتها.
وكان واليتي تحدث في مقابلة مع «الميادين» حول
التطورات الميدانية في حلب رأى فيها أنّ «أكثر من خمس
سنوات والشعب السوري والحكومة السوريّة يتع ّرضان
للتهديد ولالغتياالت ولألعمال اإلرهابيّة غير القانونيّة من
قبل مجموعة من السياسيّين الذين هربوا من سورية».
وأضاف« :ال ّ
شك أنّ في سورية هناك أمرين يجب أن
يت ّمان مع بعضهما ،األ ّول في مجال العمليّات ،يجب أن
تستطيع الحكومة السوريّة والجيش السوري والق ّوات
الشعبيّة أن يح ّرروا هذا البلد من ش ّر اإلرهابيين والذين
يقتلون الشعب السوري ،عليهم تخليص سورية من
ه��ؤالء .نحن نعتقد أنّ حلب هي ثاني مدينة مه ّمة في
سورية ،وتحريرها وإع��ادة بناءها من أهم الواجبات
واألولو ّيات ،لذلك يجب أن تكون هناك حالة دفاع ّية في
مواجهة اإلرهاب ّيين .ومن الناحية الثانية يجب أن تكون
هناك جهوز ّية للمفاوضات كما حصل في مفاوضات
جنيف ،حيث شاركت الحكومة السور ّية واألستاذ ّ
بشار
الجعفري شارك عن الحكومة السوريّة ،والمعارضين
الذين تؤيّدهم السعوديّة تركوا المفاوضات دون أي سبب
موجه .لذلك الحكومة السوريّة رأيها هو أن تستعمل ق ّوة
ّ
من ناحية لتثبيت الحكومة الشرعيّة والسعي إلى إيجاد
ح ّل نهائي من خالل الحوار السياسي».
وكان واليتي التقى نائب وزير الخارجية السورية
فيصل المقداد ،وأك��د دع��م ب�لاده لسورية في مواجهة

العدوان الذي تتعرض له ،وفق ما قال.
وقال المقداد ،من جهته ،إنّ سورية تحترم التزاماتها
الدولية وستحترم التهدئة في حلب وفي أي مكان آخر.
ميدانياً ،أدى سقوط قذائف على ضاحية األسد في حلب
إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين .أما في ريف حلب
ٌ
اشتباكات بين الجيش السوري من جهة
الجنوبي نشبت
و«جيش الفتح» والمجموعات المسلحة من جهة أخرى
في محيط خان طومان.
الجيش ال��س��وري استهدف بالمدفعية الجماعات
المسلحة ،ما أدى إلى تدمير آليات ودبابات للجماعات
المسلحة وقتل وجرح من فيها.
وف��ي ريفي حمص ودي��ر ال��زور دم��ر س�لاح الجو في
الجيش ال��س��وري ع��ش��رات العربات التابعة لتنظيم
«داعش».
وقال مصد ٌر عسكري في تصريح لوكالة «سانا» إن
الطائرات السورية «دم��رت عشرات العربات لداعش
ش��رق حقل ج��زل وش��م��ال وغ��رب حقل المهر ف��ي ريف
حمص الشرقي» .وأضاف المصدر «إنّ الطائرات الحربية
السورية دم��رت عربات م��زودة برشاشات لداعش في
الكسارات والمريعية بدير الزور أيضاً».
وكانت الجماعات اإلرهابية أعلنت أول من أمس السبت
سيطرتها على بلدة خان طومان في الريف الجنوبي لحلب
بعد اشتباكات عنيفة مع الجيش السوري وحلفائه.
وكان الجيش السوري ص ّد هجوما ً لمسلحي تنظيم
حي الصناعة في
«داع��ش» باتجاه نقاط انتشاره في ّ
مدينة دير ال��زور واشتبك مع المهاجمين ُموقعا ً قتلى
وجرحى في صفوفهم.
بالتزامن ،قصف الجيش السوري بالمدفعية وراجمات
الصواريخ تحركات وتجمعات مسلحي التنظيم في
المدينة وحقق إصابات مؤكدة في صفوفهم.
(التتمة ص)14

برقية �إلى الرئي�س ب�شار الأ�سد :الجرائم الإرهابية ُترتكب بتحري�ض �أميركي

في حلب ...للدماء الباردة
رائحة �أقوى من الدم الملتهب
سناء أسعد
ال أحد يُنكر أنّ العالم يشهد اليوم طورا ً من التكوين والتجديد بطرق
وأساليب واجتهادات مختلفة ،لكنّ المشهد كله عبارة عن ساحة صراع
كبيرة وسباق عنيف بين األطراف ال ُمتنازعة للفوز ونيل كأس النصر.
في النهاية ،ال فرق عند العدو شرعية النصر أو استحقاقه بجدارة،
ّ
بغض النظر عن كيفية
المهم واألهم الوصول إلى ُمبتغاهم وأهدافهم،
الوصول...
في هذه الحرب بالذات ،كان ك ّل شيء حاضراً ،منذ اللحظات األولى
لبدايتها إال الشرعية غابت عنها بكافة الجوانب واألبعاد والمقاييس
والحجج
فقد ص��ارت الشرعية عبارة عن مجموعة من التبريرات
ُ
الواهية.
يقف الزمن خمالً يتر ّقب راكنا ً في الزوايا الميتة التي تتكوم فيها
الجثث وتسيل منها الدماء .فال أحد يحاول أن يُضفي عليه لمسة الحياة
ويبعث فيه الحيوية والنشاط لينهض من بين الحطام ويطلق محركه
للخروج من حالة الجمود والوهن التي أصابت الجميع أمام ما يحدث
مآس يندى لها الجبين في سورية عموما ً وحلب خصوصاً ،فك ّل
من
ٍ
يريد لقافلة مصالحه أن تسير أوال ً وتسبق األخرى ،وك ّل يريد لحمولته
أن تضاهي في وزنها وقيمتها حمولة البقية .أما ع ّمن يدفع الثمن،
فال أحد مكترث لذلك ،وال فرق إن كان من يضع الحمولة على ظهره
ام��رأة ضعيفة ،أو شيخ عجوز أو حتى طفل رضيع .فال ُمصطلحات
هي وحدها التي ُتندِّد وتبكي على مأساة حلب .هي وحدها التي تندب
وتنوح وتشتكي .صارت الدموع مجرد حبر وتصريحات ،ال أحد يحاول
ترجمتها إلى أفعال .فالجميع أُصيب بشلل فكري وجسدي معاً،
(التتمة ص)14

القوى الوطنية التون�سية حول �سورية� :صمود حلب �أ�سطوري
أكد بيان صادر عن القوى الوطنية التونسية «أنّ سورية
مثلت هدفا ً للعدوان ال��دول��ي حيث استهدفت بمئات آالف
اإلرهابيين الذين جيء بهم من أكثر من  100دولة ت ّم إعدادهم
وأمن لهم نظام العثماني الجديد أردوغ��ان التسلل إلى شمال
سورية ،في حين أمنت لهم حكومة آل سعود دخول األراضي
السورية من جهة الموصل بعد إقامة اإلمارة الوهابية هناك،
وكذا األمر بالنسبة ل�لأردن الذي فتح هو اآلخر المجال أمام
اإلرهابيين للتوغل في درعا والسويداء ومرت خمس سنوات
دموية من اإلرهاب التكفيري حيث تعرض السوريون جيشا ً
وشعبا ً إلى جرائم التصفية ود ّم��رت المدن والمصانع (12
مصنعا ً لألدوية كانت تأمن الدواء للسوريين ُد ّمرت بالكامل)
أما حلب فقد تكفلت حكومة أردوغان بتدمير بنيتها األساسية
وسرقة كنوزها األثرية وتفكيك مصانعها التي أصبحت أثرا بعد
عين وذلك على أمل إلحاقها بإمبراطورية السلطان العثماني
الجديد ،وت ّم هذا بموازاة قرار الجامعة العربية بضرب الحصار
االقتصادي على سورية لتجويع الشعب ودفعه للتمرد على

نظامه الوطني وظهرت بسرعة البرق خالل السنوات الدموية
الخمس مئات عصابات اإلرهاب التكفيرية التي كانت تتلقى
المال وكميات كبيرة من األسلحة المتطورة التي تهرب من الدول
المجاورة لسورية بما فيها الكيان الصهيوني هذه العصابات
التي صنعها الرباعي اإلخواني الوهابي :تركية ،السعودية،
قطر والكيان الصهيوني برعاية أميركية تتقدمها جبهة النصرة
وداعش التي قامت بذبح مئات آالف السوريين ونشر الرعب
في صفوفهم إلجبارهم على هجرة بيوتهم ومدنهم وبلدهم في
إطار خطة دولية تحدث عنها «كاميرون» رئيس وزراء بريطانيا
بالقول «حول األزمة السورية ال فرصة أمام المدنيين السوريين
سوى الهرب من بلدهم ( ،»)2016/02/03هذا إضافة الى
تعرض آالف الفلسطينيين لعمليات تهجير قصرية عبر األراضي
التركية نحو أوروبا ودول أخرى على إثر استهداف المخيمات
الفلسطينية كمخيم اليرموك بجرائم «داع��ش» و«النصرة»
وباقي العصابات اإلرهابية».
وأضاف البيان« :لم يستسغ المعتدون االنتصار السوري

تحرير مناطق في الأنبار و�إحباط هجوم بـ« »7مفخخات

الجعفري يطالب بتفعيل الإطار اال�ستراتيجي مع �أميركا

�أن�صار اهلل :ليخرج االحتالل
من بلدنا غزاة وعتاد ًا
أكد الناطق الرسمي ألنصار الله محمد عبد السالم ،أنّ رفض انتهاك السيادة
اليمنية ودخول قوات أجنبية واحتالل الموانئ والمطارات هو المعنى الحقيقي
للدولة والهوية الوطنية الجامعة.
واعتبرت حركة أنصار الله إرسال عدد من القوات األميركية إلى اليمن تحت
مزاعم دعم قوات التحالف العربي استخباراتيا ً ض ّد تنظيم القاعدة« ،عدوانا ً
وسيواجه بالمقاومة بكل الوسائل».
وبحسب «سبأ نت» قال الناطق الرسمي ألنصار الله في حسابه على تويتر»:
ليخرج االحتالل من بلدنا غزاة وعتاداً ،ومن يدعي الشرعية ويتحدث عن سالح
الجيش عليه أن يخبرنا أوال ً عن معنى السيادة واالستقالل والحريّة».
وأض��اف« :ي��وم ك ّنا نقول القاعدة و«داع��ش» تتواجد في بعض مناطق
الجنوب ويجب على الجيش أن يتولى مهمة مواجهتهم استنكروا ذلك واليوم
نسألهم أميركا لماذا جاءت؟».
وقد وصل عدد من جنود المارينز بأسلحتهم النوعية المتطورة عبر طائرتي
شحن إلى قاعدة العند ،أكبر قاعدة جوية عسكرية في اليمن ،ما اعتبره مراقبون
خطوة متقدمة ،فهل يعني دخول المارينز على الخط فشالً للتحالف العربي في
تحقيق األمن المفقود لصالح ما تسمى الشرعية في الجنوب؟
هذا التواجد األميركي في اليمن اعتبرته حركة أنصار الله احتالال ً جديدا ً
يضاف إلى ما سبق ،وخطوة خطيرة ستواجه بك ّل الوسائل.
وزعم المتحدث باسم البنتاغون الجمعة الماضية ،أنّ الجيش األميركي قدم
حتى اآلن مساعدات تمثلت بالدعم االستخباراتي والتخطيط للعمليات ،رافضا ً
الكشف عن عدد أفراد القوات األميركية الموجودين هناك.

شدّد وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري أمس
على ض��رورة تفعيل اتفاقية اإلط��ار االستراتيجي بين
العراق والواليات المتحدة األميركية ،فيما أكد نائب وزير
الخارجية األميركي توماس شينون حرص بالده على
استمرار دعم العراق في الحرب ض ّد تنظيم «داعش».
وق��ال مكتب الجعفري ،في بيان بحسب «السومرية
نيوز» ،إنّ «وزير الخارجية ابراهيم الجعفري استقبل نائب
وزير الخارجيّة األميركي توماس شينون والوفد المرافق
له ،وجرى خالل اللقاء استعراض سير العالقات الثنائية
بين بغداد وواشنطن ،وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح
الشعبين ،والتطرق إلى تطورات العملية السياسية في
العراق والجهود المبذولة في الحرب ض ّد عصابات داعش
اإلرهابية».
ولفت الجعفري ،بحسب البيان ،إلى أنّ «العراق ال
يزال يواجه تحديات كثيرة ومنها التحدي األمني المتمثل
بالحرب ض � ّد إره��اب��ي��ي داع��ش وال��ت��ح��دي االقتصادي
وانخفاض أسعار النفط وتكلفة ال��ح��رب» ،مشيرا ً إلى
«أهمية وق��وف دول العالم كافة إل��ى جانب ال��ع��راق،
خصوصا ً أنّ العراق يدافع عن نفسه ونيابة عن العالم
أجمع ويواجه إرهابيين جاءوا من أكثر من  100دولة».
وأضاف الجعفري إنّ «القوات المسلحة وأبناء الحشد
الشعبي والعشائر والبيشمركة بدعم من التحالف الدولي
يحققون انتصارات كبيرة في الحرب ض ّد عصابات داعش
اإلرهابية» ،مشدّدا ً على «ضرورة توفير المزيد من الدعم

والمساعدات للعراق ،وتفعيل اتفاقية اإلطار االستراتيجي
بين البلدين».
وأكد شينون ،من جانبه« ،حرص بالده على استمرار
دعم العراق في الحرب ض ّد عصابات داعش اإلرهابية»،
مشيرا ً إلى أنّ «الشعب العراقي والحكومة العراقية حققوا
إنجازات مهمة في حربهم ض ّد إرهابيي داع��ش ،وعودة
النازحين إلى مناطق سكنهم».
وتثير محاوالت «داعش» فرض سيطرته على سورية
والعراق قلق المجتمع الدولي ،إذ أعربت دول عدة من بينها
عربية وأجنبية عن قلقها حيال محاوالت التنظيم هذه ،كما
ينفذ التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضربات جوية ض ّد
مواقع التنظيم بمناطق متفرقة من البلدين.
في سياق آخر ،أعلن مندوب روسيا الدائم لدى األمم
المتحدة ،فيتالي تشوركين ،أنّ تحليل عناصر المتفجرات
التي ُ
ضبطت لدى المسلحين اإلرهابيين في محيط مدينة
تكريت العراقيةّ ،
يدل على أنها مصنوعة في تركيا.
وقال تشوركين ،في كلمة ألقاها خالل جلسة مجلس
األمن الدولي ،الجمعة الماضي ،إنّ األنباء عن استخدام
المسلحين الذخائر العسكرية الكيماوية تثير قلقا ً كبيرا ً
لدى روسيا ،مشيرا ً في الوقت ذاته ،إلى أنّ األمين العام
لألمم المتحدة ،بان كي مون ،لم يتحدث في تقريره األخير
حول األوض��اع في العراق عما إذا كانت المنظمة ُتجري
تحقيقا ً في هذا الشأن.
(التتمة ص)14

الذي جرى على غير مشروعهم الطائفي وهالتهم فرحة النصر
بتحرير تدمر وتنظيف ري��ف دمشق وتحرير أج��زاء كبيرة
من درع��ا وريفها والالذقية ومحيطها وإع�لان أهل السويداء
االعتصام بالوحدة الوطنية ومحاربة اإلرهاب والعدوان بعد
ذلك ح ّل ال��دور على حلب الشهباء لتحرير شرقها وتخليص
زه��اء النصف مليون س��وري الواقعين تحت أسر «النصرة»
و«الدواعش» ومن لف لفهم وظلوا يتعرضون للقتل واإلبادة
الجماعية طيلة الخمس سنوات من العدوان ولم يسلم ماليين
الحلبيين الذين احتموا غرب حلب بجيشهم ونظامهم الوطني
من االستهداف الذي لحق بأطفالهم ونسائهم بواسطة األسلحة
الفتاكة التي سلمها األم��ي��رك��ان وحلفائهم حكام الرياض
واسطنبول لإلرهابيين».
وتابع« :خالل األيام الماضية تعرضت حلب طيلة ثالثة
عشر يوما ً ( )13متواصلة لمحرقة وقصف وحشي نفذته
عصابات داع��ش والنصرة وأخواتها ممن تسميهم أميركا
(التتمة ص)14

ولد ال�شيخ :م�شاورات ال�سالم
في الكويت م�ستمرة
نفى المبعوث الدولي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد ما تناقلته بعض
وسائل اإلعالم حول تعليق المفاوضات الجارية في الكويت.
وأكد أعضاء في الوفد الوطني اليمني ،أنّ ولد الشيخ وخالل اتصال هاتفي
معهم نفى أي تعليق للمفاوضات مجددا ً تأكيد أنها مستمرة ولم يجر تعليقها،
وأنه سيجري مشاورات ثنائية ،كما هو متفق عليه.
وكان عقد صباح أمس لقاء بين رئيسي الوفد الوطني محمد عبد السالم
وعارف الزوكا مع مبعوث األمين العام لألمم المتحدة ولد الشيخ أحمد ،جرى
فيه مناقشة استمرار الخروقات والغارات الجوية لطيران العدوان السعودي
األميركي التي أوقعت صباح اليوم  7شهداء يمنيين ،وعددًا من الجرحى في
الغارات التي استهدفت منطقة نهم في محافظة مأرب.
واتهمت م��ص��ادر ف��ي ال��وف��د ال��وط��ن��ي ،وف��د ال��ري��اض بالتمهيد إلفشال
المفاوضات من خالل إطالق تسريبات عن تعليق الجلسات عبر الفضائيات
التابعة للعدوان.
واعتبر عبد اإلله حيدر عضو الوفد الوطني اليمني في تصريح أنّ «ك ّل ما
يضخ إعالميا ً يأتي في إطار محاوالت يائسة إلفشال المشاورات ،وأعتقد أنها
طرف معروف عندما تتحدث قناة «العربية» أنّ الوفد الوطني علق حضوره
في الجلسات ،وهذا كان غير صحيح وكاذب».
ولفت إلى أنّ هذا «الطرف» كذب أيضا ً على المبعوث األممي الخاص بأنه
علّق المفاوضات ،واتضح أنّ هذا غير صحيح.
يُشار إلى أنّ التحالف العربي الذي تقوده السعودية باشر منذ  26آذار
 2015عملية عسكرية ض ّد الحوثيين في اليمن ،علما ً بأنّ سريانا ً بوقف
إط�لاق النار بدأ في  10نيسان  ،2016لكن شابته انتهاكات متك ّررة من
األطراف كافة.

همزة و�صل
�أردوغان..
وغربان ال�ش�ؤم
نظام مارديني
أثارتاستقالة«البروفيسور»
أحمد داود أوغلو ،رئيس حزب
ال��ع��دال��ة وال��ت��ن��م��ي��ة السابق
ال��ح��اك��م ف��ي تركيا ومهندس
السياسة الخارجية التركية
والعقل المدبر لها أيضاً ،ضجة
كبيرة ف��ي أوس���اط السياسة
المحلية في تركيا ،وفي محافل
السياسة العالمية ،ما يشير
إل��ى أنّ الرئيس التركي رجب
طيب أردوغ��ان يُمسك بخيوط
ال��ح��زب ب��ي��ده ب��ال��رغ��م م��ن أنّ
ال��دس��ت��ور ي��ف��رض عليه قطع
الصلة بحزبه بعد أن أصبح
رئيسا ً للجمهورية ،وهو ما لم
يتحقق.
ث��م��ة ت���ج���اذب���ات س��اخ��ن��ة
داخ��ل حزب العدالة والتنمية
كانت تتفاعل منذ فترة ليست
بالقصيرة وك��ان من الطبيعي
أن تنعكس ه��ذه التجاذبات
على قيادات الصف األول كما
على قواعد الحزب ،وجاء تقديم
أوغ��ل��و استقالته م��ن رئاسة
«العدالة والتنمية» ليدفع بالد
األن��اض��ول إل��ى أزم��ة سياسية
ستسقط تركيا عاجالً أم آجالً
بالضربة القاضية ،وهي التي
تعيش خسارات بالنقاط أمام
روسيا منذ أشهر ،وهو ما أشار
إليه المحلل السياسي بركات
قار بالقول ،إنّ هذه االستقالة
جاءت بسبب ممارسة أردوغان
ل��س��ي��اس��ة ال��ش��خ��ص ال��واح��د
كرئيس لحزب العدالة والتنمية
ورئ���ي���س ال��ح��ك��وم��ة وي��ري��د
السيطرة على كل شيء ،خاصة
أنّ حزب العدالة والتنمية أصبح
ال يض ّم سوى  5أعضاء فقط من
مؤسسيه من أصل  50عضوا ً
ّ
مؤسسا ً وهو ما يشير إلى وجود
خالفات كبيرة داخ��ل الحزب،
وق��د ل� ّ
�خ��ص رئ��ي��س البرلمان
ال��ت��رك��ي إس��م��اع��ي��ل ك��ه��رم��ان،
ال ُمق ّرب من أردوغ��ان ،الموقف
ب��ال��ق��ول إنّ «س��ي��ارة يقودها
سائقان ال يمكن أن تتحرك إلى
األمام من دون اصطدام .سيقع
الحادث حتمًا» ،في إشارة إلى
الخالف بين أردوغان وأوغلو.
تطور الوضع بين أردوغ��ان
وأغ��ل��و ب��ص��ورة أك��ب��ر وأع��م��ق،
بعد أن ق��ام أردوغ���ان بسحب
صالحية تعيين رؤس��اء فروع
ال��ح��زب ف��ي ال��م��ح��اف��ظ��ات من
ي��د رئ��ي��س ال��ح��زب ،م��ن خالل
التعديل ال��ذي أق � ّرت��ه الهيئة
المركزية لقيادة الحزب ،األمر
الذي اعتبره أوغلو انقالبا ً ضده
وكانت القشة التي قصمت ظهر
البعير.
«ك���ن أو ال ت��ك��ون» مقولة
لشكسبير منذ أكثر من  400عام،
كلمتان متناقضتان تعبران عن
ال��ق��وة وال��ض��ع��ف ،ال��وج��ود أو
العدم .هذه هي رواية الرئيس
التركي رجب طيب أردوغان مع
رموز حزبه «العدالة والتنمية»،
فهو تخلص من الرئيس التركي
السابق عبد الله ُغ��ل ،شريكه
ف��ي تأسيس ال��ح��زب ،وه��ا هو
يتخلص من مستشاره السابق
ومهندس السياسة الخارجية
التركية والعقل المدبر لها أيضا ً
رئيس الحكومة ،أحمد داود
أوغلو ،ليبقى الميدان له وحده
ويبقى ف��ي السلطة إل��ى م��ا ال
نهاية عبر النظام الرئاسي الذي
يسعى إليه والتلويح بأسلمة
الدستور واالنقالب على هوية
تركيا العلمانية.
س��ي��ك��ون أردوغ�����ان شبيها ً
بالكاتب الفرنسي يانيك هاينيل
الذي انشغل في روايته الحافلة
بالكثير من المقوالت السياسية،
«الثعالب الشاحبة» ،انشغل
بتقديم التاريخ من وجهة نظر
ضحاياه ،حتى باتت الرواية
ه��ي نفسها م��ق��ول��ة سياسية
خ��ط��ي��رة ،تسعى إل���ى تدمير
فكرة االنتماء و ُتنبئ بانهيارات
وجودية ونفسية كبيرة ،وهو
ما يقوم به أردوغان.
غربان الشؤم بدأت بالتحليق
في سماء تركيا ،والع ّد العكسي
يبدأ بخطوة ،في ظ ّل استبداد
أردوغان المتواصل.

