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الجي�ش ال�سوري ي�ستعيد دير الع�صافير في الغوطة ال�شرقية ..وا�ست�شهاد مدنيين بق�صف �إرهابي لحلب

همزة و�صل

الأ�سد :دول بريك�س خلقت ً
ِّ
والحد من الهيمنة الغربية
نوعا من التوازن في العالقات الدولية

النازح ال�سوري بين
«الإرهاب» و«التجارة»

أكد الرئيس السوري بشار األسد ،أن لدول بريكس دور في خلق
نوع من التوازن في العالقات الدولية والحد من الهيمنة الغربية.
جاء هذا التصريح خالل استقبال األسد أمس نومانديا مفيكيتو
نائب وزيرة العالقات والتعاون الدولي في جمهورية جنوب أفريقيا
والوفد المرافق لها ،حيث أعربت مفيكيتو عن دعم بالدها لحل األزمة
في سورية دون أي تدخل خارجي وأهمية وقف الدعم الذي تقدمه
بعض الدول للمجموعات اإلرهابية مؤكدة وقوف جمهورية جنوب
أفريقيا إلى جانب الشعب السوري في وجه ما يتعرض له على يد
هذه المجموعات.
وجرى الحديث حول أهمية االستفادة المتبادلة من التجارب التي
مر بها البلدان حيث اعتبر الرئيس األسد أن االستفادة من تجربة
جنوب أفريقيا مهمة جدا ً على مختلف المستويات ألنّ ما حدث هناك
منذ سنوات يحدث اآلن في سورية ولو بطريقة مختلفة مشيرا ً إلى أنّ
الغرب ال يريد شركاء وإنما دول تابعة له وال تملك استقاللية قرارها.
وأك ّد األسد أهمية الدور الذي تلعبه الدول األعضاء في مجموعة
بريكس ،ومن ضمنها جنوب أفريقيا في خلق نوع من التوازن في
العالقات الدولية ،وفي الحد من الهيمنة الغربية ومحاوالت التدخل
في الشؤون الداخلية للدول.
وتناول اللقاء عالقات الصداقة التي تربط بين سورية وجنوب
أفريقيا ،وجرى التأكيد خصوصا ً على أهمية التعاون في المجال
الثقافي والعلمي وتبادل البعثات الطالبية الجامعية ،بما يسهم في
مساعدة الجيل الشاب في كال البلدين على تكوين رؤية واضحة ،عما
يجري في العالم وفي الوقت ذاته تمكنه من أداء دور فاعل في بناء
مستقبل متميز لشعبي البلدين.
حضر اللقاء الدكتورة بثينة شعبان المستشارة السياسية
واإلعالمية في رئاسة الجمهورية ،والدكتور فيصل المقداد نائب وزير
الخارجية والمغتربين ،والدكتور محمد خفيف مدير إدارة أفريقيا في
وزارة الخارجية والمغتربين ،والسفير السوري في جنوب أفريقيا.
إلى ذلك ،دعت وزارة الخارجية الروسية إلى استئناف محادثات
جنيف حول سورية في أقرب وقت ممكن ،وحذرت من أن استمرار توقف
المحادثات يهدد بإخراج العملية السياسية عن اإلطار الزمني المحدد.

وق��ال ميخائيل ب��وغ��دان��وف ،نائب وزي��ر الخارجية الروسي،
للصحفيين ،أمس ،إن هناك دعوات إلى تأجيل الجولة المقبلة من
محادثات جنيف بين وفد الحكومة السورية وممثلي المعارضة ،إلى
ما بعد شهر رمضان المبارك.
وشدّد قائال« :لكن نحن نرى أ ّنه ال يجوز التوقف عن الحوار ،إنما
على العكس ،يجب إعطاء دفعة جديدة لهذه المحادثات لتكتسب
صفة مستقرة ودينامية أكبر».
وذكر بأن هناك جدوال ً زمنيا ً محددا ً لهذه المحادثات وللخطوات
الالحقة في إطار العملية السياسية .وأردف قائال« :ال يجوز أن نضيع
الوقت ،ألن هناك خطرا ً بخروجنا عن الجدول الزمني».
وشدد الدبلوماسي الروسي على أهمية االلتزام باإلطار الزمني
المتفق عليه من أجل إيقاف الحرب في أقرب وقت ممكن ،والشروع في
إعادة إعمار البالد والعمل سويا ً لمحاربة اإلرهابيين.
وتابع بوغدانوف أنّ موسكو ستواصل إصرارها على ضمان تمثيل
الئق ألكراد سورية في محادثات جنيف .وأك ّد أنّ الجانب الروسي
على اتصال دائم باألكراد.
بدوره ،أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
أنّ الوضع في سورية ال يزال متوتراً ،مشيرة في الوقت ذاته إلى أنّ
نظام وقف إطالق النار في البالد ساري المفعول بشكل عام.
وقالت زاخاروفا ،في مؤتمر صحفي أمس ،إنّ التنظيمات اإلرهابية
الناشطة في سورية تسعى إلى تعطيل الهدنة ،عن طريق القيام
بمختلف االستفزازات بما في ذلك تنفيذ أعمال عنف دموية بحق
المدنيين األبرياء.
ولفتت المسؤولة الروسية إلى أنّ تنظيم «جبهة النصرة» يواصل
جر المجموعات ،التي أعلنت سابقا مشاركتها في نظام وقف األعمال
القتالية ،إلى نشاطه.
أعرب المبعوث األممي الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا
عن تفاؤله بإمكانية استئناف الحوار السوري السوري في جنيف في
أقرب وقت.
وأكد دي ميستورا في تصريح للصحافيين في فيينا ضرورة إعادة
إطالق المحادثات ،مشيرا ً إلى أنه من الواضح أنه ليس هناك حل

عسكري لألزمة.
وكان دي ميستورا أشار إلى أن إيصال المساعدات اإلنسانية جوا ً
إلى المناطق المحاصرة بسورية سيبدأ في  1حزيران في حال عدم
إنجاز تقدم ملموس في الجهود لنقلها براً.
وكشف المبعوث األممي ،بعد اجتماع عقده فريق العمل المعني
بالوضع اإلنساني في سورية والتابع لمجموعة دعم سورية في
جنيف ،أمس ،أنّ األمم المتحدة طلبت من برنامج الغذاء العالمي
القيام باستعدادات معينة لعمليات إيصال المساعدات جواص ،عبّر

مو�سكو ترى �أن الكارثة على الأغلب �سببها عمل �إرهابي

ال�سي�سي تر�أ�س اجتماع ًا �أمني ًا لبحث تداعيات الطائرة

«جسور جوية» ،إلى المناطق التي توجد فيها مطارات ،وإلسقاط
المساعدات من الجو.
وشدّد دي ميستورا على أنّ كافة الدول المشاركة في مجموعة دعم
سورية ملزمة بدعم تنفيذ هذه الخطط ،والسيما روسيا والواليات
المتحدة .واعتبر أ ّنه في حال واجه برنامج الغذاء العالمي صعوبات
ل��دى تنفيذ برنامج إسقاط المساعدات ،سيتعين على روسيا
والواليات المتحدة التدخل من أجل تطبيق الخطط بالكامل.
(التتمة ص)14

القوات العراقية تعلن تحرير الرطبة ب�شكل كامل

العبيدي :م�ساحة نفوذ داع�ش تتقل�ص

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح
السيسي ،صباح أم��س ،اجتماعً ا
طارئا ً لمجلس األمن القومي؛ لبحث
تداعيات اختفاء طائرة رك��اب فوق
البحر المتوسط وعلى متنها 56
راكبا ً وطاقم الطائرة المكون من 10
أشخاص ،في وقت أعلن رئيس جهاز
األم��ن الفدرالي ال��روس��ي أنّ كارثة
طائرة «مصر للطيران» على األغلب
سببها عمل إرهابي .وقال إنّ روسيا
دع��ت الشركاء إل��ى اتخاذ اج��راءات
مشتركة للعثور على المتورطين
بحادثة الطائرة.
وأعلنت السلطات اليونانية العثور
على قطعتين طافيتين فوق سطح
مياه البحر المتوسط على بعد 50
ميالً من المكان المفترض لـ«سقوط
الطائرة المصرية».
(التتمة ص)14

عدوان التحالف ال�سعودي يوا�صل غاراته على المحافظات

مفاو�ضات الكويت حول اليمن تقف على حافة الهاوية
شدّد اسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث األممي إلى اليمن ،على أن التقدم
في مسار مشاورات الكويت يعتمد على جدية الوفود ،مؤكدا ً أنّ القرار النهائي
سيكون يمنيا ً يمنياً.
وقال ولد الشيخ أحمد إن المجتمع الدولي مستعد لدعم اليمن ،والمطلوب من
المشاركين هو التفاعل البناء خالل االجتماعات واللجان الخاصة .كما أشار إلى
أنه يجري اعتماد المرونة مع األطراف للتوصل إلى حل سياسي ،إال أن على هذه
األطراف مسؤوليات يجب أن تلتزم بها.
في غضون ذلك جدد عضو وفد صنعاء إلى مشاورات السالم اليمنية اليمنية
في الكويت حمزة الحوثي مطالب ًة الوفد بتأليف سلطة انتقالية ال تقصي أحداً.
وقال الحوثي في مؤتمر صحافي إنّ المبعوث األممي ،قدم عددا ً من المقترحات
بينها الضمانات العسكرية واألمنية.
في المقابل رفض رئيس حكومة هادي أحمد عبيد بن دغر ،مقترح تأليف
حكومة وحدة وطنية قبل تطبيق قرار مجلس األمن .2216
ودعا بن دغر من الرياض إلى احترام مرجعيات الحوار اليمني اليمني ،وهي
قرار مجلس األمن والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.
كما ح ّمل حركة أنصار الله وحلفاءها المسؤولية عما سماه «تهديد وحدة
اليمن وعن تدهور اقتصاده» ،على ح ّد تعبيره.
(التتمة ص)14

الجي�ش الليبي يتكبد خ�سائر في معاركه �ضد داع�ش
ُقتل أكثر من  32عنصرا ً من قوات حكومة الوفاق الليبية،
وأصيب العشرات في هجمات شنها تنظيم «داعش» بين
مصراته وسرت خالل اليومين الماضيين.
وص ّرح المكتب اإلعالمي لعملية «البنيان المرصوص»،
التي تشنها قوات شكلّها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق
الوطني ،أنّ حصيلة الهجمات االنتحارية التي نفذها الفرع
الليبي لتنظيم داع��ش بسيارات مفخخة بين مصراتة
وسرت ،ارتفعت إلى  32قتيالً و 50جريحاً.
ولم يذكر البيان تفاصيل أكثر عن المواقع التي جدت بها

«مجتهد» :ال�سعودية تتنازل لـ �أن�صاراهلل
وت�أمر وفد الريا�ض بااللتزام
كتب المغرد السعودي الشهير
«مجتهد» أنّ ولي العهد السعودي
ووزي��ر ال��دف��اع «محمد بن سلمان»
كلف السفير السعودي بالتفاوض
مع أنصار الله بعد تعثر المباحثات
في الكويت ،وتأمر من وصفه بـ «وفد
الشرعية» اإللتزام بما سيتم اإلتفاق
عليه.
وب��ح��س��ب «م��ج��ت��ه��د» ف��ق��د أبلغ

السفير السعودي أنصارالله بعرض
بن سلمان ،وال��ذي يقضي بالتنازل
عما ورد في ال��ق��رار ال��دول��ي إضافة
لتنازالت أخرى مقابل «وقف نشاط»
أنصارالله على الحدود السعودية،
ويوضح أن «أه��م ما يعني التنازل
عن القرار الدولي التنازل عن مطالبة
الحوثيين بالخروج من المناطق التي
استولوا عليها والتنازل عن مطالبتهم

أك ّد وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي أنّ مساحة نفوذ
داعش أصبحت تتقلص في العراق ،معلنا ً عن قرب انطالق
معركة تحرير الفلوجة.
جاء هذا عشية تحرير القوات العراقية لمدينة الرطبة
غرب األنبار ،الواقعة غربي محافظة األنبار على الطريق
الرئيسي إلى األردن وسورية بشكل كامل ،بعد أن أحكمت
السيطرة عليها واستعادت منطقة الخارة من تنظيم داعش.
وأف��اد مصدر أن القوات العراقية سيطرت على مفرق
عكاشات الواقع على الطريق السريع باتجاه الرطبة
ومعبر طريبيل على الحدود مع األردن بعد أن قطعت
طريق إم���داد عناصر داع��ش باتجاه القائم ،وح��ر ّرت
القوات المذكورة جسر الكرابلة في الرطبة غرب األنبار.

كما استعادت القوات العراقية أيضا ً الخارة بعد إحكام
السيطرة على الرطبة.
وفي السياق ،أف��اد مصدر في قيادة عمليات بغداد،
أمس ،بأن عمليات بغداد بصدد تنفيذ خطة أمنية جديدة
لحماية العاصمة من السيارات المفخخة واإلنتحاريين،
مشيرا ً إلى أنها تتوقع ازدياد تلك الهجمات قبيل الهجوم
على الفلوجة.
وقال المصدر ،في حديث لـ السومرية نيوز :إنّ «قيادة
عمليات بغداد تنفذ خطة أمنية جديدة لحماية العاصمة من
السيارات المفخخة األحزمة الناسفة» ،مبينا ً أن «عمليات
بغداد تتوقع أن تزداد قبيل الهجوم على الفلوجة».
(التتمة ص)14

بتسليم السالح».
وك��ت��ب مجتهد «أم���ا ال��ت��ن��ازالت
اإلضافية فهي التعهد ببقاء هادي
رئيسا ً صوريا ً إلى أن تتشكل حكومة
وحدة وطنية بنسبة تمثيل للحوثيين
تساوي نسبة ما يسيطرون عليه».
وأض���اف���ت ال��ت��غ��ري��دات« :ل��ك��ن
الحوثيين ال يزالون يطالبون بأكثر
من ذل��ك وه��و تعويض م��ادي كبير

(عشرات المليارات) عما يصفونه
ب��ال��دم��ار ال���ذي ح��ل باليمن بسبب
القصف الجوي السعودي» ،و«ابن
سلمان م��واف��ق مبدئيا ً لكنه طلب
أن ال يكون التعويض صريحاً ،بل
يغلف بغالف مؤتمر وطني إلعمار
اليمن حتى ال يوصف بأنه استجاب
لالبتزاز الحوثي» ،وفق تصريحات
المغرد السعودي.

الهجمات الدامية ،غير أنّ مصادر خاصة أفادت أنّ  22من
بين القتلى سقطوا في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة،
استهدف حاجزا ً لقوات «البنيان المرصوص» في بلدة
بويرات الحسون .كما أكد المكتب اإلعالمي لعملية «البنيان
المرصوص» أنّ قواته التحمت بالقوة الثالثة القادمة من
الجفرة ،وبدأت تتقدم باتجاه وادي بي جنوب مصراته،
مضيفا ً أنّ الكتيبة  166أحكمت سيطرتها على بلدة بويرات
الحسون وقتلت وأسرت العديد من أفراد داعش.
(التتمة ص)14

نظام مارديني
نكبتنا الكبرى أننا ال نشعر
بالنكبات إال بعد فوات األوان..
فهل تم ّر دع��وة أمين ع��ام األمم
المتحدة بان كي مون ،في تقريره
ال��رس��م��ي ،ال����دول المستقبلة
ل��ل��ن��ازح��ي��ن ال��س��وري��ي��ن إل��ى
إت��اح��ة الفرصة لهم ليصبحوا
مواطنين بالتج ّنس ،ه��ل تمر
ب�لا ردود م��ن ق��ب��ل ال��دول��ت��ي��ن
السورية واللبنانية ،كما من
قبل النازحين أنفسهم على هذه
الدعوة الخطيرة؟ وكيف لهما أن
تواجها هذه الزلزال الديموغرافي
الذي سيعني ،عملياً ،نهاية كيان
لبنان ،بالحروب الطائفية؟
هذه الدعوة المشبوهة تذكرنا
بمصطلح أو ع��ب��ارة «ال��ع��ودة
الطوعية» للنازحين السوريين
ال���واردة في ق��رار مجلس األمن
الدولي الرقم  ،2254وق��د جاء
اإلص��رار على توصيف العودة
ب��أن��ه��ا «ط��وع��ي��ة» ،ح��ت��ى بعد
انتهاء الصراع ،تأكيدا ً لتوطين
ودم��ج النازحين السوريين في
لبنان ،وقد عبر وزير الخارجية
األلماني فرانك والتر شتاينماير
عن ذلك في العام  2015خالل
م��ؤت��م��ر م��س��اع��دة ال��ن��ازح��ي��ن
السوريين ،عندما أكد أمام رئيس
الحكومة اللبنانية تمام سالم،
ووزير الخارجية جبران باسيل
أنه «يجب أن يعتاد السوريون
عليكم وي���ع���ودوا إل���ى ب�لاده��م
ساعة يرغبون»! غير أن باسيل
اع��ت��ب��ر وق��ت��ه��ا أن م��ا م��ن مبرر
يس ّوغ ،ألي سبب من األسباب
اإلنسانية ،بقاء النازحين في
لبنان بعد انتهاء األزمة السورية
على اعتبار أن أسباب نزوحهم
تكون قد انتفت.
ال شك في أن الحال المأساوية
التي يعيشها النازح السوري
المهجر من منزله وقريته ومدينته
ّ
وكيانه ،بفعل الحرب واإلرهاب،
زادت من حجم الكوارث اليومية
والدموية التي يم ّر بها في الدول
التي نزح إليها بفعل المساومة
والتجارة التي لجأ إليها سياسيو
تلك ال��دول ،ولعل أول األخطار
التي واجهها ال��ن��ازح السوري
هو ما ج��رى معه في تركيا من
خالل التجارة بأعضائه أو من
خالل «تجارة الموت» التي ت ّمت
عبر البحار بهدف الضغط على
أوروب���ا وم��ن ثم قطف ثمار هذا
الضغط سياسيا ً ومالياً.
وف��ي ه��ذه ال��ق��راءة نشير إلى
تحقيق استقصائي كان قد نشره
موقع «نيوز ديبلي» بالتعاون
مع جمعية «إنترناشونال ميديا
س��ب��ورت» ،إل��ى أن «حوالي 18
ألف سوري باعوا أعضاءهم في
السنوات األربع األخيرة ليتم ّكنوا
م���ن ت��أم��ي��ن أب��س��ط م��ق � ّوم��ات
العيش في مخيمات اللجوء في
تركيا ولبنان وغيرها من الدول
المجاورة لسورية».
أما الخطر اآلخر ،فقد جاء من
لبنان الذي يسعى بعض ساسته
إل��ى توطين النازحين لغايات
مذهبية قميئة وحقيرة ،وه��ذا
الخطر م��دع��وم ،دول��ي�ا ً وأممياً،
وقد ج��اءت زي��ارات المسؤولين
الدوليين إل��ى لبنان ،من أمين
عام األمم المتحدة بان كي مون،
وال��رئ��ي��س الفرنسي فرانسوا
هوالند ،وآخرين ..في هذا اإلطار
الجهنمي الذي تعاني منه سورية
منذ خمس سنوات ونيّف ،ولذلك
كان من الطبيعي أن تكون زيارة
مخيمات النازحين العتبارات
«إنسانية» أول اهتمامات هؤالء
الزوار.
إن المعاناة التي يعيشها
النازحون من النواحي الصحية
وال��خ��دم��ي��ة والمعيشية .وم��ا
يتع ّرضون له من عنف ،معنوي
وج��ن��س��ي ،وك��راه��ي��ة سياسية
اس��ت��ب��دادي��ة م��ح��ل��ي��ة طائشة
ُفرضت عليهم بالقوة واإلرهاب،
تستدعي التوقف عنده رغم هذا
الصمت المريب من المسؤولين
ع��ن م��خ��ي��م��ات ال��ن��ازح��ي��ن لما
يهيّأ لهم خصوصا ً لبنانيا ً لكي
يكونوا وق��ودا ً لمعارك مذهبية
قذرة مقبلة ضد المقاومة ،وهي
لعبة سياسية جديدة نسجت
في غرف مظلمة ومطابخ عفنة
ومراكز بحوث استعمارية .فهل
نستيقظ على فرقعة الحرائق؟
ال���خ���وف أن ب��ع��ض ه���ؤالء
الساسة في لبنان الذين طالما
ت � ّم وصفهم بأصحاب العيون
ال��ع��رج��اء ق��د ال ي���رون ال��وج��ه
اآلخر للزلزال الديموغرافي الذي
يزعزع المنطقة.

