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يتقدم في حلب وي�ستعيد ال�سيطرة في الالذقية
«�سورية الجديد» يتراجع في البوكمال والجي�ش ال�سوري

الفروف :مو�سكو و�أنقرة �ست�ست�أنفان العمل ّ
لحل الأزمة ال�سورية
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف ،إن موسكو وأنقرة
ستستأنفان العمل لح ّل األزمة السورية ،وذلك بعد أن قدم الرئيس
التركي رجب طيب أردوغان االعتذار لنظيره الروسي فالديمير بوتين
على إسقاط طائرة حربية روسية في سماء سورية في تشرين الثاني
الماضي.
وأردف قائالً «كما تعرفون ،يتعلق العديد من األم��ور بالموقف
التركي ،وتتضمن ق��رارات األمم المتحدة دعوة موجهة إلى جميع
الدول إلى مساعدة الدول اإلقليمية وعدم السماح باستخدام أراضيها
من قبل اإلرهابيين أو أولئك الذين يقومون بـ «تغذية» اإلرهابيين في
سورية والعراق ودول أخرى».
واعتبر الفروف خالل اللقاء مع نظيره الفرنسي في باريس جان
م��اري اي��رول��ت ،إنّ القضاء على ب��ؤر اإلره��اب في سورية مهمتنا
المشتركة ،معتبرا ً أنّ الصعوبات في إيصال المساعدات في سورية
تعود إلى فشل القوى الغربية في إقناع الفصائل التي تدعمها بذلك.
الوزير الروسي أضاف ،إنّ بعض فصائل المعارضة المعتدلة في
سورية ترفض ترك المواقع التي تتشاركها مع «جبهة النصرة»،
قائالً أنه يجب أن يطبق وقف إطالق النار على كل األراضي السورية
باستثناء مناطق سيطرة «داعش».
الف��روف قال إن بالده تامل أالّ يصبح المبعوث األممي ستافان
دي ميستورا رهينة أله���واء أح��دى المجموعات المشاركة في
محادثات جنيف ،موضحا ً «آمل في أن شركاءنا األمريكيين يبعثون
بدورهم إش��ارات مماثلة إلى ستيفان دي ميستورا وفريقه ،لكي ال
يصبح المبعوث الدولي رهينة لمزاج فصيل معين من المعارضة
السورية».
وتابع أن دي ميستورا وأف��راد فريقه وج��دوا أنفسهم في وضع
صعب .واستطرد قائالً «لكننا ننصحهم بإلحاح بأنّ يستفيدوا من
الصالحيات التي منحها لهم مجلس األمن الدولي ،لدعوة جميع
األطراف السورية إلى جنيف بصورة منتظمة إلجراء المشاورات .وإذا
قال بعضهم إ ّنه ال يمكنهم المشاركة ألن لهم رؤية خاصة بهم مختلفة
عما سجل في قرارات مجلس األمن الدولي بهذا الشأن ،فدعوهم ال
يشاركون».

وإ ّذ اعتبر الفورف أنّ اللجنة العليا للمفاوضات السورية تتخذ
موقفا ً غير ب ّناء على اإلطالق في المفاوضات السورية ،وذكر بأنّ
فصائل المعارضة التي تعمل معها روسيا قد قدمت اقتراحاتها
بشأن اإلصالحات السياسية المستقبلية في سورية .لكن الهيئة
العليا للمفاوضات لم تقدم أيّ اقتراحات بل ترفض الجلوس إلى
طاولة التفاوض مع األط��راف السورية األخ��رى ،وتتحدث فقط
عن ضرورة رحيل الرئيس السوري بشار األسد ،على الرغم من
أنّ استقالة األسد غير مذكورة في أيّ من الوثائق الدولية حول
التسوية السورية.
الوزير الروسي استغرب من الحديث عن أنّ  1آب هو «موعد
مقدس» في إش��ارة إلى األطر الزمنية التي سبق لمجلس األمن أن
حددها للمرحلة األول��ى من العملية السياسية بسورية ،وموعد
انطالق مرحلة االنتقال السياسي .وذكر بأنّ مجلس األمن تحدث عن
ضرورة أن تستغرق المرحلة األولى من العملية والتي من شأنها أن
تؤدي إلى تشكيل هيئة إدارة مشتركة من قبل الحكومة والمعارضة،
نحو  6أشهر.
وفي رده على سؤال حول سبل إحالل نظام وقف إطالق النار في
سورية ووقف الخروقات للهدنة ،أ ّكد الفروف أنّ مفتاح فعالية نظام
الهدنة موجود في أيدي شركاء روسيا الذين يتمتعون بالنفوذ على
المعارضة المسلحة «الوطنية».
وأعاد إلى األذهان أنّ القرارات الدولية تنص على إحالل الهدنة في
كامل أراضي سورية باستثناء المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيمي
«داعش» و«جبهة النصرة» ،لكن بعد العمل المشترك على تطبيق
االتفاق الروسي  -األميركي الخاص بوقف األعمال القتالية في سورية
اتضح أنّ مواقع العديد من فصائل «المعارضة الوطنية» موجودة
في عمق المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيمين اإلرهابيين.
بدوره أ ّكد أيرولت أنّ على باريس وموسكو تنسيق جهودهما في
محاربة اإلرهاب .وشدد على عدم وجود أيّ بديل للحل السياسي في
سورية ،مضيفا ً أ ّنه أ ّكد ذلك خالل مشاوراته األخيرة مع اإليرانيين
والسعوديين.
(التتمة ص)14

خ�ضع �أردوغان والتنازالت �آتية...

ناديا شحادة
خ�ض��ع أخ �ي��را ً ال��رئ�ي��س ال�ت��رك��ي رج��ب ط�ي��ب اردوغ� ��ان في
نهاية األمر لمشيئة الرئيس الروسي فالديمير بوتين ،فألول
م��رة منذ ح��ادث إس�ق��اط ال�ط��ائ��رة ال��روس�ي��ة م��ن ج��ان��ب تركيا
العام الماضي وم��ا ت�لاه من توتر في العالقات بين البلدين،
بعث أردوغ��ان برسالة إلى القيصر هنأ فيها الشعب الروسي
بيوم روس�ي��ا ال��ذي أح�ي��اه ال��روس ف��ي  12ح��زي��ران الحالي،
وأعرب فيها عن أمله بأن تعود العالقات بين موسكو وأنقرة
إلى طبيعتها وترتقي إلى المستوى الالئق ،وأضاف« :سيادة
الرئيس الموقر! نيابة عن الشعب التركي ،أو ّد في شخصكم
تهنئة جميع الروس بحلول «يوم روسيا» ،كما أتمنى أن تنتقل
العالقات بين روسيا وتركيا في الفترة المقبلة ،إلى المستوى
الذي يليق بها».
كما بعث رئيس ال��وزراء التركي بن علي يلديريم برسالة
إلى نظيره الروسي دميتري مدفيديف أعرب فيها عن أمله في
أن يصل التعاون بين تركيا وروسيا في القريب العاجل إلى
المستويات الضرورية بما يلبي المصالح المشتركة للشعبين.
وقال :أتمنى للشعب الروسي دوام التقدم واالزدهار.
(التتمة ص)14

الجي�ش يقترب من قاعدة جنوب المو�صل

كيري :خطوات �إيران �ضد «داع�ش» في العراق مفيدة
أعلن وزي��ر الخارجية األميركي جون كيري «أنّ خطوات إي��ران ضد
تنظيم «داع��ش» اإلرهابي في العراق ،مفيدة ألنها تتطابق مع مصالح
الواليات المتحدة» حسب قوله.
وتابع كيري «معروف للجميع أننا نواجه تحديات من جانب إيران،
ونحن نعمل على هذه التحديات ...إال أنني أستطيع القول إن خطوات
إيران في العراق مفيدة إلى ح ٍّد ما ...إنهم يركزون جهودهم على مكافحة
«داع���ش» ...ولذلك لدينا في ال��واق��ع مصالح مشتركة معهم» حسب
تعبيره.
كالم كيري جاء أثناء مشاركته في مهرجان «أفكار» في والية كولورادو
األميركية ،وذلك تعليقا ً على سؤال حول ما إذا كانت خطوات إيران في
العراق «مفيدة أو مضرة».
ميدانياً ،أعلنت وزارة الدفاع العراقية استعادة مفرق قضاء الشرقاط
من قبضة تنظيم «داع��ش» ووص��ول قواتها إلى منطقة على مقربة من
قاعدة القيارة العسكرية جنوب مدينة الموصل.
وأشارت الوزارة في بيان أمس ،إلى تمكن جهاز مكافحة اإلرهاب بإسناد
من فرق مدرعة من تأمين الطريق الرابط بين قضائي بيجي والشرقاط في
محافظة صالح الدين ،موضحة أن تأمين هذا الطريق سيسهل عملية إمداد
القطعات العسكرية بمختلف صنوفها أثناء عملياتها في المنطقة.
وأك��دت أنّ القوات األمنية تمكنت من تحرير عدد من القرى التابعة
لقضاء الشرقاط ،فضالً عن قتل عدد كبير من مسلحي «داعش».
وكان محافظ صالح الدين أحمد الجبوري أكد ،أمس الثالثاء ،أنّ القوات
العراقية تتقدم بشكل مستمر لتحرير ما تبقى من مناطق قضاء الشرقاط،
مشيرا ً إلى أنّ الوصول لمدينة الموصل سيكون «عاجالً».
(التتمة ص)14

طيران التحالف ال�سعودي يرتكب مجزرة بتعز تح�صد � 40شهيداً

اليمن :ت�أجيل الم�شاورات �إلى منت�صف ال�شهر المقبل

أعلن المبعوث األممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ
أحمد أمس ،أنّ مشاورات السالم اليمنية المنعقدة حاليا ً
في الكويت ،ستدخل مرحلة جديدة خ�لال األسبوعين
القادمين .وق��ال «بعدما تباحثنا مطوال ً مع المشاركين
في وضع مبادىء المرحلة المقبلة بحسب أوراق العمل
المقدمة من قبلهم وتوصيات اللجان الخاصة ،سوف
تخصص المرحلة المقبلة لدعم استشارات األط��راف مع
قياداتها ،على أن تعود إلى الكويت منتصف تموز المقبل،
مع توصيات عملية لتطبيق اآلليات التنفيذية وتوقيع
اتفاق ينهي النزاع في اليمن».
وأضاف المبعوث األممي إ ّنه سوف يجري خالل هذه
الفترة سلسلة لقاءات مع قيادات سياسية يمنية وإقليمية
بهدف «تحفيز الجهود والعمل على حل شامل يبني على

اآلليات التي ت ّم التباحث بها ،ما يضمن األمن واالستقرار
في اليمن» ،وفق ما قال.
ميدانياً ،أ ّكد مصدر عن اشتداد المواجهات بين قوات
الرئيس المستقيل هادي المسنودة بالتحالف السعودي من
جهة وقوات الجيش واللجان الشعبية من جهة أخرى ،عند
السلسلة الجبلية المطلة على مناطق المجاوحة وبني فرج
ومرطة شمالي المديرية ،بالتوازي مع وصول تعزيزات
عسكرية لقوات هادي إلى منطقة اإللتماس شرقاً.
وفي الوقت ذاته ش ّنت طائرات التحالف السعودي غارة
مسورة رافقها قصف صاروخي ومدفعي
جويّة على منطقة ّ
على منطقتي بني بارق وملح في المديرية نفسها شمالي
شرق العاصمة اليمنية صنعاء.
(التتمة ص)14

الجزائر� :إحباط هجوم
�إرهابي �شرق البالد
ّ
كشفت صحيفة «المساء» الحكومية
أنّ
الجزائرية أمس ،أجهزة األمن أحبطت
محاولة اعتداء كانت ستقوم بها مجموعة
متشددة مسلحة على مركز تجاري في
سطيف شرق البالد.
وقالت وسائل اإلع�لام الجزائرية ،إنّ
«ب��ارك مول في سطيف التي تبعد 300
كلم جنوب ش��رق ال��ج��زائ��ر العاصمة،
يجتذب حوالى  40ألف زائر يومياً».
وقد أعدت الهجوم مجموعة قتل  8من
عناصرها في  31أيار الماضي ،في كمين
للجيش قرب «غلطة زرق��اء» ،التي تبعد
 40كلم شرق سطيف ،وذكرت صحيفة
«المساء» ،نقالً عن مصادر أمنية أ ّنهم
كانوا على صلة بتنظيم «داع���ش» في
ليبيا.
وكانت المجموعة تن ّوي شن هجمات
كبيرة خالل شهر رمضان الحالي.
وخالل الحرب األهلية في التسعينيات،
ك��ان��ت ال��م��ج��م��وع��ات المسلحة تكثف
هجماتها خالل شهر رمضان ،معتبرة إيّاه
فترة مالئمة «للجهاد».
وعلى الرغم من تبني ميثاق السالم
والمصالحة ف��ي  2005لطي صفحة
الحرب األهلية ،التي أسفرت عن 200
ألف قتيل خالل «العقد األسود» ،ما زالت
مجموعات متشددة وم���زودة بالسالح
تنشط في شرق البالد وجنوبها وتركز
هجماتها على القوات األمنية.
ومنذ بداية آذار قتل أكثر من  70مسلحا ً
ف��ي عمليات عسكرية ش��رق الجزائر
وجنوبها ،كما يفيد إحصاء باالستناد
إلى معلومات رسمية.

مركز البحرين الحقوقي طالب بتدخل دولي للإفراج عن رجب

�سفيرة وا�شنطن الأممية تدعو المنامة
وقف الحملة �ضد المعار�ضة
ح ّثت سفيرة الواليات المتحدة لدى األم��م المتحدة
سامنثا باور األط��راف في البحرين على ضبط النفس،
إثر قرار السلطات بإسقاط جنسية آيّة الله الشيخ عيسى
قاسم ،أبرز رجال الدين الشيعة في البالد.
وقالت باور في تعليق على حسابها بشبكة التواصل
االجتماعي «تويتر» بحسب موقع «م��رآة البحرين»:
«نحث على ضبط النفس من قبل الجميع بعد إلغاء
المواطنة عن الشيخ عيسى قاسم».
ودعّ ت باور السلطات إلى إنهاء حملتها على المعارضة
السلمية حيث قالت «يجب على الحكومة أن توقف حملتها
على المعارضة غير العنيفة».
إلى ذلك ،أعرب مركز البحرين لحقوق اإلنسان عن
قلقه الشديد من تدهور الحالة الصحية للحقوقي البارز
ورئيس المركز نبيل رجب.
وق��ال المركز إ ّن��ه ت ّم نقل رجب هذا اليوم إلى وحدة
العناية القلبية في مستشفى قوة دفاع البحرين ،بعد أن
عانى من عدم انتظام في دقات القلب ،وأشارت عائلته
إلى أنّ لديه ارتفاعً ا في ضغط الدم.
وأضاف المركز أنّ ظروف االحتجاز السيئة للغاية
سبّبت هذا التدهور في حالة رجب الصحية والعقلية،
حيث أ ّنه يقبع في زنزانة انفرادية منذ اعتقاله في 13
حزيران الحالي.
ويعاني رجب من ظروف سيئة في االحتجاز السابق
للمحاكمة حيث يحتجز في السجن االنفرادي وبال أيّ
تواصل مع الموقوفين اآلخ��ري��ن ،كما أنّ الظروف في
الزنزانة غير صحية .وأشار المركز إلى أن االختبارات
ً
وانخفاضا
أظهرت أ ّنه يعاني التهابًا في المسالك البولية
في عدد كريات الدم ويحتاج إلجراء عمليتين جراحيتين
لعالج حصى في المرارة.
ولفت المركز إلى أنّ المضايقات التي يتعرض لها

رجب ،تشكل انتها ًكا اللتزام البحرين بحماية المدافعين
عن حقوق اإلنسان وف ًقا إلعالن االمم المتحدة.
ودعّ ا مركز البحرين لحقوق اإلنسان السلطات لتنفيذ
التزاماتها باحترام وحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان،
واإلفراج الفوري وغير المشروط عن نبيل رجب.
وطالب المركز المجتمع الدولي وحلفاء المنامة باتخاذ
اجراءات عاجلة للوقوف على التزامها بحماية المدافعين
عن حقوق اإلنسان ،والدعوة لإلفراج الفوري عن نبيل
رجب ووضع حد النتقام حكومة البحرين من المدافعين
عن حقوق اإلنسان
من جهة أخرى ،اسقطت السلطات البحرينية الجنسية
عن  8مواطنين بحيث حكمت المؤبد بحق ستة منهم
والسجن  15عاما ً الثنين آخرين.
(التتمة ص)14

همزة و�صل
�أردوغان..
بين بوتين والأ�سد
نظام مارديني
يبدو أن التفجيرات اإلرهابية
عجلت
الدموية في مطار أتاتورك ّ
التواصل التركي السوري ،حيث
ُكشف عن اتصال للرئيس رجب
طيب أردوغ���ان بالرئيس بشار
األسد ،وهذا االتصال يأتي بعدما
كُشِ ف عن مباحثات بين خبراء
أمنيين سوريين وأت���راك كانت
قد أجريت برعاية مباشرة من
الرئيس الجزائري عبد العزيز
ص��ح هذا
بوتفليقة .ول��ك��ن إذا
ّ
االتصال والمباحثات تكون تركيا
ق��د ب���دأت بترميم عالقاتها مع
دم��ش��ق ،وذل��ك بعد س��ن��وات من
التآمر والمشاركة في العدوان
الكوني على ال��دول��ة السورية.
وي��ك��ون أردوغ���ان ق��د وص��ل إلى
نهاية الطريق!
تشير ت��ح � ّرك��ات أردوغ����ان،
إذاً ،إل��ى أن��ه يعيش في أضعف
حاالته ،وأن جدلية «االستيعاب/
االستبعاد» في توجيه مسارات
سياسته الخارجية ب��دأت تأخذ
مسارات أخرى بعدما أفلست مع
روسيا ،فكانت رسالة االعتذار
الشهيرة التي تلقاها الرئيس
فالديمير بوتين خارطة طريق
تركية لالنتقال من صفر أصدقاء
مع دول الجوار إلى صفر مشاكل
في المرحلة المقبلة.
كما أفلست سياسة أردوغ��ان
في موضوع سورية ،التي أثبتت
بالدعم اإلقليمي (إي��ران وحزب
الله) والدولي (روسيا والصين)،
أن��ه��ا أذك����ى ب��ك��ث��ي��ر م���ن غ��ب��اء
الحسابات التي وضعها البعض
م��ن أج���ل س��وري��ة واس��ت��ط��رادا ً
المنطقة بمجملها.
ولكن إذا كان اعتذار أردوغان
مبررا ً لبوتين ،فكيف سيستطيع
ال��م��ن��اورة إلق��ن��اع ال���رأي العام
ال��ت��رك��ي ب��أن��ه ك��ان مخطئا ً في
موضوع سورية واألسد؟
ف��ل��ن��ب��ح��ث ع���ن ال���ت���وت���ر في
العالقات التركية – االميركية
التي تمر بفتور سياسي بسبب
دع��م واشنطن لـ «ق��وات حماية
الشعب الكردي» و«قوات سوريا
الديمقراطية» وإحساس أنقرة
أن هذا الدعم سيهدف في النهاية
إل��ى تقسيم تركيا .وه��و ما دعا
أردوغان إلى خلط األوراق وقلب
الطاولة على األميركيين بالذهاب
الى التنسيق والتعاون مع بوتين
واألسد.
األت�����راك ال��ذي��ن س��ق��ط��وا في
اختبار النار السورية ،أدرك��وا
أن خرائط المنطقة ُي��راد لها أن
تتزعزع ..فاألميركيون يفكرون بـ
«كردستان الكبرى» مثلما فكروا
ذات يوم بـ «إسرائيل الكبرى»!
وف����ي رأي وزي�����ر ال��خ��ارج��ي��ة
األميركي السابق هنري كيسنجر
«إن أزم����ات ال��م��ن��ط��ق��ة وصلت
إل��ى «الحائط األخ��ي��ر» .ال مجال
للمعالجة إال بعمليات جراحية
مبرمجة بدقة ،وقابلة للحياة.
اس��ت��ط��راداً ،ح � ّل ال��دول القائمة،
وبلورة معايير محددة ،وكذلك
المفاهيم االيديولوجية ،للواليات
(أو الكانتونات) ،على أن تكون
القفزة التالية باتجاه الدولة
الكونفديرالية التي تمتد من شط
العرب إلى شاطئ المتوسط»..
أي الهالل السوري الخصيب.
ه��و ال��ب��ح��ث ع��ن أردوغ�����ان،
إذاً ،ب��ي��ن األن��ق��اض ال��س��وري��ة،
وال��ذي��ن يتابعون م��ا يُكتب في
الصحافة التركية أو ما تأتي به
الشبكة العنكبوتية ،يسألون
ه��ل يمكن ألن��ق��رة أن ت��ك��ون ،في
رؤيتها االستراتيجية ،غبية الى
هذا الحد؟ وهل يمكن ألردوغ��ان
أن ي��ك��ون ،بافتتانه بالمنحى
«الكيسنجري» ،ظالً لذلك الغباء،
وهو الذي اختلط عليه األمر بين
عمامة سليمان القانوني وقبعة
مكيافيلي ،بعدما ب��دأ يتصرف
ك��م��ا ل��و أن���ه حفيد رع���اة البقر
«الكاوبوي» في الغرب األميركي!
الحظ وزير الخارجية الروسي
السابق يفغيني بريماكوف الذي
كان على قيد الحياة لدى اندالع
األزم���ة ،أن سورية هي القاعدة
الجيولوجية للمنطقة العربية،
وهي القاعدة الجيوستراتيجية،
إن تصدَّعت أو انهارت تصدَّعت
وانهارت المنطقة بأسرها ...وقال
بريماكوف ألردوغ����ان «أس���وار
دمشق مثل أس��وار فيينا ،لماذا
ّ
تحطم رأسك مثلما
تص ّر على أن
ّ
حطم آباؤك رؤوسهم هناك؟».
ح��ائ��را ً وت��ائ��ه�ا ً وق��ان��ط�ا ً يبدو
أردوغ������ان ال����ذي ل��م ي��ف��ل��ح في
الوصول إلى أهدافه ،بأن يكون
السلطان انطالقا ً من سورية..
عمامته العثمانية ممكنة اآلن..
لكنها تاجٌ من الشوك!

