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«الزنكي وال�شام» تن�سحبان من جبهات المالح والبريج ..وبوتين يلتقي كيري اليوم

المو�صل ـ حلب..
مَ�شيَمة �أمة بمدينتين!

دم�شق تر ّد على غزل �أنقرة :الت�صريحات ال تكفي
لفت رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم ،إلى أنّ بالده واثقة من
استعادة عالقتها الطبيعية مع سورية والعراق ،معتبرا ً أنّ البلدين
بحاجة إلى االستقرار حتى تنجح جهود مكافحة اإلرهاب فيهما.
يلدريم قال في كلمة ألقاها ،خالل االجتماع الموسع لرؤساء فروع
حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا ،أمس« ،نعتزم توسيع
صداقاتنا في الداخل والخارج ،ولقد بدأنا في فعل ذلك خارجياً،
حيث أعدنا عالقاتنا مع إسرائيل وروسيا إلى طبيعتها ،ومتأكد من
عودتها مع سورية أيضاً».
وتابع يلدريم «البد من إرساء االستقرار في سورية والعراق ،وأن
تكون فيهما إدارة سياسية قويّة ،يمثل فيها جميع أخوتنا هناك،
وهذا ال مفر منه ،حتى يتسنى لنا النجاح في مكافحة اإلرهاب».
ولفت رئيس الوزراء التركي بحسب ما نقلت عنه وكالة األناضول
الرسمية التركية ،إلى أنّ «الشعب التركي واإلنسانية جمعاء تنتظر
من ال��دول الفاعلة في المنطقة ،وق��وات التحالف ،وشركاء تركيا
االستراتيجيين ،إعادة تقييم الوضع في سورية ،وتنحية التنافس
على المنطقة جانبا ً في أقرب فرصة ،وعدم غض الطرف ،عن إبادة
اإلنسانية فيها».
وأضاف مخاطبا ً الجهات المذكورة «إذا كنتم تشكون اليوم من
اإلره��اب ال��ذي أصبح كابوسا ً للجميع ،ف��إنّ وراء ذلك حالة عدم
االستقرار في هذه البلدان».
بدوره ،قال ياسين أكتاي نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية»
والناطق باسمه ،إ ّنه ال توجد مشكلة بين الشعبين التركي والسوري،
وربط تطبيع العالقات بين أنقرة ودمشق بإقامة نظام ديمقراطي في
سورية ،بحسب تعبيره.
واعتبر أكتاي ،أنّ بقاء الرئيس بشار األسد في الحكم «يشكل عائقا ً
أمام تطبيع العالقات بين تركيا وسورية» .واستطرد قائالً «رئيس
الوزراء بن علي يلدريم صحح أقواله التي أدلى بها خالل اجتماع
رؤس��اء فروع حزب العدالة والتنمية ،بالتأكيد على أ ّنه ال يقصد
تطبيع العالقات مع سورية بوجود الرئيس األسد».

ومن الالفت أنّ يلدريم لم يذكر في تصريحاته األخيرة بصورة
مباشرة «جرائم النظام السوري» ،ولم يجدد إصراره السابق على
ضرورة رحيل الرئيس بشار األسد قبل استعادة العالقات الطبيعية
بين أنقرة ودمشق.
وفي تصريح سابق له أول من أم��س ،قال يلدريم أنه «ليست
هناك أسباب كثيرة لننازع العراق وسورية ومصر أو أيّ دول في
أيّ منطقة .لكن هناك أسباب كثيرة لدفع العالقات قدما ً إلى األمام».
وشدد على أنّ تركيا تعتبر كافة الدول «أصدقاء لها».
ووعد بأنّ الحكومة ستعمل على تعزيز عالقات الصداقة وتتجاوز
العداوة .وأردف قائالً «من اآلن وصاعدا ً سنعمل على تعزيز الصداقة
مع كافة ال��دول في محيط البحر األوس��ط والمتوسط .وسنحاول
تقليل الخالفات».
وفي أول رد سوري على التصريحات التركية ،أكد مصدر في
الخارجية السورية أنّ التصريحات التركية ال تكفي وعلى أنقرة أن
تغيّر من سياستها اتجاه سورية ،و تعمل على إغالق حدودها أمام
التنظيمات المسلحة التي تعبر إلى الداخل السوري.
إل��ى ذل��ك ،أك��د الكرملين أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين
سيستقبل وزير الخارجية األميركي جون كيري بعد ظهر اليوم ،إذ
ستركز المحادثات على أزمتي سورية وأوكرانيا.
وق��ال المتحدث الصحفي باسم الرئيس ال��روس��ي ديميتري
بيسكوف ،أنّ «المواضيع التي ستطرح خالل اللقاء المرتقب قابلة
للتوقع ،ومنها سورية وأوكرانيا مسائل العالقات الثنائية» ،موضحا ً
أنّ الوزير سيرغي الفروف سيحضر اللقاء أيضاً ،إذ سيطلع الوزيران
الرئيس الروسي على نتائج محادثاتهما الثنائية التي ستجري قبل
ذلك.
وفي شأنٍ متصل ،قال بيسكوف ،ردا ً على سؤال عما إذا كانت
الغارات التي ش ّنتها قاذفات استراتيجية روسية من طراز «تو-
 22إم »3أول من أمس ،على قواعد تابعة لـ»داعش» في محيط
تدمر ،عبارة عن انتقام لمقتل طياري المروحية الروسية المنكوبة،

قال« ،يجري كل ذلك في إطار العملية المستمرة للقوات الجو ّية
والفضائية الروسية في سورية».
ميدانياً ،وفي ما يبدو أولى نتائج التفاهم الروسي – التركي ،سحب
تنظيما ً «نور الدين الزنكي» و «فيلق الشام» اإلرهابيان المدعومان
تركياً ،قواتهما من جبهة البريج و المالح وأعادا تموضعهما غربا ً في
تلة شويحنة وحرش الليرمون إمتدادا ً إلى خان العسل .و السبب
بحسب المعلن ،ح��دوث خالفات داخلية بين الفصائل و خاصة

نظام مارديني

«جبهة النصرة» بعيد فشل الهجوم ،خاصة بعد إستقدام المسلحين
تعزيزاتهم وسحب بعض القوات من ريف حلب الجنوبي والغربي
ومن ريف إدلب للمعركة.
إضافة إلستنزاف مسلحي «الشام و الزنكي» ألكثر من شهر
وإستهداف خطوط إمدادهم وتمويلهمّ ،ما أرغم «جبهة النصرة» على
اإلستعانة بتعزيزات من «الحزب اإلسالمي التركستاني» لتعويض
نقص الق ّوات.

اتفاق ع�سكري بين وا�شنطن و�أربيل بعيد ًا عن بغداد!؟

غزة :العدو يفتح معبر «كرم �أبو �سالم»

وق��ع «إقليم كردستان» العراق
والواليات المتحدة األميركية وألول
مرة ،بروتوكوال ً للتعاون العسكري
بين الجانبين في عاصمة اإلقليم
أربيل.
وذك��ر تلفزيون «كردستان »24
الرسمي أنّ البروتكول وقعه كل من
وزير داخلية اإلقليم بالوكالة كريم
سنجاري وم��س��اع��دة وزي��ر الدفاع
األميركي اليسا سلوتكين ،بحضور
رئيس اإلقليم مسعود البرزاني.
وي��ن��ص االت��ف��اق ع��ل��ى أن تقدم
واش��ن��ط��ن م���س���اع���دات س��ي��اس��ي��ة
وعسكرية ومالية تقدر بـ 450مليون
دوالر ل��ق��وات البيشمركة ،لحين
انتهاء الحرب ضد تنظيم «داعش»
اإلرهابي.
(التتمة ص)14

أعلنت اإلدارة المدنية الصهيونية
أم��س ،أنها ستعيد فتح معبر «كرم
أب��و س��ال��م» ال��ح��دودي بين قطاع
غزة وأراضي الـ  48المحتلة ،اليوم
الخميس ،والمغلق منذ تسع سنوات
أمام نقل البضائع.
وقال متحدث باسم اإلدارة المدنية
التابعة ل��وزارة الدفاع الصهيونية
وال��م��س��ؤول��ة ع��ن تنسيق أنشطة
الجيش في األراض��ي الفلسطينية،
لوكالة «فرانس برس» «سيفتح معبر
إيريز مرة أخرى أمام حركة البضائع
التي تدخل إل��ى قطاع غ��زة ،والتي
تجري منذ تسع سنوات عبّر معبر
(كرم أبو سالم)» .وأضاف المتحدث:
«ات��خ��ذ ه��ذا اإلج���راء لتسهيل عمل
المستوردين الفلسطينيين وبالتالي
مساعدة االقتصاد في قطاع غزة».
وكانت الحركة في معبر «إيريز»
تقتصر حتى اآلن على األشخاص،
ويقع المعبر في شمال قطاع غزة،
ويعد أق��رب بكثير لمدينة غ��زة من
معبر «كرم أبو سالم» في الجنوب ،ما
يزيد المسافة التي تقطعها الشاحنات

الجي�ش اليمني يطلق �صاروخ ًا بال�ستي ًا على مع�سكر في م�أرب

�صنعاء :ف�شل اجتماع لجنة التهدئة
في المناطق الحدودية مع ال�سعودية
فشل اجتماع لجنة التهدئة اليمنية
ف��ي ال��م��ن��اط��ق ال��ح��دودي��ة ،ح��رض
وميدي مع الجانب السعودي أول
أم��س الثالثاء ف��ي ظ��ه��ران الجنوب
السعودية.
وكانت اللجنة اليمنية قدمت من
صعدة وت ّم االجتماع في المبنى الذي
حدد أن يكون مقرا ً لعمل اللجنة في
ظهران الجنوب.
وبحسب المعلومات فقد فشل
االج���ت���م���اع ب��ع��د ط����رح ال��ج��ان��ب
ال��س��ع��ودي بعض النقاط م��ن أجل
ايقاف التداعيات األخيرة على الحدود
اليمنية ،وخصوصا ً في حرض ،وهذه
ال��ن��ق��اط ل��م ي��واف��ق عليها الجانب
اليمني.
م��ي��دان��ي��اً ،اس��ت��ش��ه��د ص��ي��ادي��ن
إثنين إثر غارة للتحالف السعودي
اس��ت��ه��دف��ت ق��ارب��ه��م��ا ف��ي الخوخة
بالحديدة غرب اليمن .وقالت وزارة
الدفاع اليمنية ،إن الجيش اليمني
أطلق صاروخا ً بالستيا ً من نوع زلزال
 3على معسكر تداوين في مأرب.
وتحدث مصدر عسكري يمني عن
مقتل ضابط و 16عنصراً ،من قوات
ه���ادي بقصف ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان،
لتجمعاتهم في مديرية َكرش شمالي
محافظة لحج جنوب اليمن .يأتي ذلك
بعدما أعلنت وزارة الدفاع اليمنية
تدمير الجيش وال��ل��ج��ان الشعبية
آلية عسكرية لقوات هادي عن طريق
قصف تجمعاتهم في المديرية ذاتها
ف��ي ت��ج��دد للمواجهات بين ق��وات
الجيش واللجان الشعبية من جهة
وقوات الرئيس هادي من جهة أخرى.
وإل���ى جبهة ِن��ه��م ش��م��ال ش��رق
العاصمة صنعاء ،فقد ش ّنت مقاتالت

التحالف السعودي سلسلة غارات
جويّة على منطقتي َب ّران وبني َف َرج
والسلطا في المديرية،
وجبلي َي��ام
ّ
في إسناد ج��وي لدعم ق��وات هادي
على األرض .يأتي ذل��ك بعد إعالن
وزارة الدفاع اليمنية مقتل وأسر عدد
من قوات هادي خالل تصدي الجيش
واللجان الشعبية ،محاول ًة التسلل
باتجاه مناطق ح ْيد ال َذهب وبَاد ْين
في مديرية نِهم شمال شرق العاصمة
ص��ن��ع��اء ،وذل���ك بعد ص�� ّد الجيش
واللجان الشعبية م��ح��اوالت تقدم
لقوات الرئيس هادي باتجاه جبل يَام
الواقع أسفل فرضة نِهم.
وشهدت المواجهات أسفل فرضة
نهم إس��ن��ادا ً جويا ً من قبل طائرات

التحالف ال��س��ع��ودي ،حيث ش ّنت
غارتين جويتين على منطقة ح ْيد
الذهب ،على وقع المعارك في محاولة
ل��دع��م ق���وات ال��رئ��ي��س ه���ادي على
األرض .كما ش ّنت طائرات التحالف
ال��س��ع��ودي غ��ارت��ي��ن جويتين على
منطقة ُ
الخور وجبل ع ْيدة في عزلة
المَجاوحة بالمديرية ذاتها.
أما في محافظة الجوف شمال شرق
اليمن فقد تحدث مصدر عسكري يمني
للميادين عن معارك متقطعة تشهدها
َصلوب بين
مديريتي ال ُم ُتون والم ْ
قوات الرئيس هادي من جهة وقوات
الجيش واللجان الشعبية من جهة
أخرى ،تزامن مع المواجهات إسناد
ج��وي للتحالف ال��س��ع��ودي ،حيث

المحملة بالبضائع القادمة من ميناء
أسدود الصهيوني.
وي��ف��رض ال��ع��دو ح��ص��ارا ً خانقا ً
على شعبنا في قطاع غزة منذ العام
 ،2006بعد أسر جندي له ،وشدد
الحصار في  2007عندما سيطرت
حركة «حماس» على القطاع.

وتقول حكومة نتنياهو إنّ الحصار
ضروري لمنع دخول مواد قد تستخدم
ألهداف عسكرية في القطاع.
وي��ق��ول ال��ب��ن��ك ال���دول���ي واألم���م
المتحدة إنّ :الحصار قضى تقريبا ً
على عملية التصدير من غزة ودفع
اقتصاد القطاع إلى االنهيار».

معاريف�« :إ�سرائيل» ت�سعى لل�سيطرة على نيل م�صر
ش ّنت الطائرات سلسلة غارات جويّة
متفرقة على مناطق حَ ���ام ووادي
مزوية بمديرية ال ُم ُتون ومنطقة ال َو ْقز
َصلوب بالمحافظة ذاتها.
بمديرية الم ْ
وإلى الحدود اليمنية السعودية
بجبهتي حرض وميدي الحدوديتين
بمحافظة حجة غ��رب اليمن ،فقد
ت��ح��دث م��ص��در ع��ن قصف مدفعي
وصاروخي للقوات السعودية على
مناطق متفرقة بمديرية حَ ��رض
الحدودية .كما تجددت المواجهات
ب��ي��ن ال��ق��وات ال��س��ع��ودي��ة وق���وات
ال��رئ��ي��س ه���ادي م��ن ج��ه��ة ،وق��وات
الجيش واللجان الشعبية من جهة
أخ��رى ،في جبهة حرض الحدودية
بالمحافظة ذاتها.

قالت صحيفة «معاريف» الصهيونية إنّ انخفاض
منسوب مياه النيل يزيد من أزمة المياه في مصر ،مؤكد ًة
أنّ المصريين يرون أنّ الكيان الصهيوني يسعى إلى سرقة
مياه نهر النيل.
وذكرت الصحيفة أن الدول العربية على قناعة بأنّ هدف
زيارة رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو للدول
األفريقية ،هو تعميق التحالف األمني واالستخباري مع
مصر وحل مشكلة الجفاف الذي ينتابها جراء شح المياه.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ موضوع المياه يعتبر في مصر
قضية أمنية نظرا ً لحاجة  90مليون مصري لها .وذكرت أنّ
تكلفة مشروع سد النهضة اإلثيوبي تصل إلى  7مليار دوالر،
ويفترض أن يوفر  6آالف ميغاوات من الكهرباء إلثيوبيا،

ولكن في موازاة ذلك ،حسب الحجة المصرية ،فإ ّنه يساعد
على جفاف النيل.
ولفتت إل��ى أراء الخبراء المصريين ح��ول بناء السد
وقولهم إ ّنه ليس هناك شك في أنّ شعار «إسرائيل» من
النيل إلى الفرات» أصبح أقرب إلى الواقع بطريقة مبتكرة.
وكان البرلمان اإلثيوبي قد اتخذ قرارا ً عام  2013ينص
على تغيير اتفاقية تقسيم مياه النيل والتي وقعت في
الثالثينات من القرن الماضي.
وط ّرح البرلمان اإلثيوبي مخططا ً لبناء سد على مصادر
النيل األزرق وقد أدى بناء السد إلى تباطؤ تدفق المياه
لمصر ،وتضرر قطاع المياه الذي يعتمد بصورة أساسية
على النيل.

الأمن يعتقل «خلية» في �ضواحي العا�صمة

تون�س :ال�صيد يرف�ض اال�ستقالة
رفض رئيس الوزراء التونسي الحبيب
الصيد أمس ،االستقالة من منصبه لتمهيد
الطريق أم��ام حكومة وح��دة وطنية ،دعّ ا
إليها رئيس الجمهورية واختار أن يحسم
البرلمان مصيره.
وتأتي الخطوة بعد أسابيع من دعوة
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي
لحكومة وح��دة وطنية أكثر ج��رأة تضم
اتحاد الشغل وعددا ً أكبر من األحزاب.
ورفض الصيد االستقالة هو أول مواجهة
مباشرة بين الرئيس ورئيس الوزراء ،وقد
يؤدي إلى أزمة سياسية أخرى في البالد
التي تتطلع لالستقرار السياسي لمعالجة
االقتصاد العليل ،والتصدي لتفاقم بطالة
الشبان وإجراء إصالحات اقتصادية ،لدفع
النمو االقتصادي وجذب االستثمارات.
(التتمة ص)14

همزة و�صل

م��ن نقطة م��ا ف��ي ه��ذا القاع،
في هذا «الجحيم» الذي يضرب
سورية والعراق (سوراقيا) ،قد
تكون هناك فرصة ما لخالص
ما!
نعم هناك نقطة ض��وء وإن
بدت بعيدة وهي تقترب روي��دا ً
روي�����داً ..ففي ال��ع��راق تصميم
على استعادة نينوى ومدينتها
الموصل ،وآخر سوري في دفع
اإلره��اب عن حلب ووضعها في
دائ��رة األم��ان ..ولن نتساءل مع
االنكليزي ديزموند ستيوارت ما
إذا كان «السوراقيون» يك ّنون
كل ذل��ك العشق للدم ليغسلوا
به خطيئتهم األصلية أي الرغبة
ف��ي ال��خ��ل��ود ،مثلما س���اورت
جلجامش.
ال����ت����اري����خ س���ج���ل ح��ي��اة
المجتمعات واألم��م ،وقد ذكرنا
ه���ذا ال��ت��اري��خ ب���أن ن��ي��ن��وى أو
الموصل (تعود جذورها إلى عام
 1080قبل الميالد) كانت صلة
وصل بين مدن «سوراقيا» ..أي
بين العراق وسورية عبر حلب
(ي��ع��ود تأسيسها إل���ى عشرة
آالف سنة ق.م) وصوال ً إلى لواء
االسكندرون السوري الذي يُط ُل
على البحر المتوسط.
تتشابه مشاعر الجزع والحزن
العميق الذي صنعه اإلرهاب في
كل من الموصل وحلب ،ففاجعة
كل من المدينتين ،أشبه ما تكون
بالمرآة العاكسة لسكان بغداد
ودمشق بل وعموم «سوراقيا».
ل��م ي��ف�� ّرق ال��ع��ق��ل الجهنمي
ل��ل�إره����اب ب���ي���ن ال��م��دن��ي��ي��ن
والعسكريين ـ إنما بين كفرة
ومؤمنين .اإليمان األعمى يتطلب
أع�����داء م��خ��ي��ف��ي��ن ي��ل��ص��ق بهم
التكفيري كل الشرور الكامنة فيه
حتى يتماهى مع الخير ويصبح
القتل ديناً .الصفات العقائدية
تلغي إنسانية اآلخ���ر ،ومعها
تلغي إنسانية المن ّفذ حين يتلبس
الفكرة ..يخدر بالوعود واألوهام
وي��ل� ّ
بالمتفجرات ث��م يرسل
�ف
ّ
للموت أعمى الضمير والبصيرة
واإلنسانية والعاطفة .ال يرى
أمامه غير الدم والموت .ال تهمه
هوية الضحايا وال مذاهبهم ..هو
يقتل عددا ً ال كائنات.
لطالما تسابقت مراكز األبحاث
ووس���ائ���ل اإلع���ل��ام وم���ص���ادر
سياسية وج��ه��ات رسمية في
الكالم عن سيناريوهات إسقاط
العاصمتين االقتصاديتين ،حلب
والموصل ،لكن الوقائع الميدانية
المتبدّلة أع��ادت رسم الخرائط
وم��ن��اط��ق ال��ن��ف��وذ وال���ح���دود
الحمراء.
ش���اء «ال���م���دب���رون» لنكسة
ال��م��وص��ل ال��ت��ي ت��� ّم تنفيذها
صيف العام الحالي ()2014
م��ح��اول��ة ت��ن��ف��ي��ذه��ا أي��ض��ا ً في
حلب ف��ي ت��وق��ي��ت ،ي��ه��دف إلى
تغيير المعادالت اإلقليمية في
س��وري��ة وال��ع��راق وص���وال ً إلى
عزل الدولتين عن روسيا وإيران
وحركات المقاومة.
إن فشل «غ���زوة حلب» بعد
فشل «غزوة دمشق» ،رغم مرارة
اإلج��رام اإلرهابي الوهابي ضد
المدنيين ،س ّرع القرار لدى الدوائر
األمنية الغربية الى فتح قنوات
ات��ص��ال م��ع ال��ق��ي��ادة السورية،
وهو ما حصل من خالل زيارات
الوفود األوروبية ،استعدادا ً إلى
فتح السفارات ،وق��د استكملها
رئيس الحكومة التركية من خالل
دعوته إلى عالقات طبيعية مع
س��وري��ة وال��ع��راق ،معتبرا ً أن
البلدين بحاجة إل��ى االستقرار
ح��ت��ى ت��ن��ج��ح ج��ه��ود مكافحة
اإلرهاب فيهما!
قبل ذل��ك ك��ان ال��ط��ري��ق إلى
التقسيم يُ���راد ل��ه أن ي��م � ّر من
الموصل وح��ل��ب ،ولكن ه��ا هي
األول��ى تستع ّد لطرد دواعشها
مع عناصر «ب�لاك ووت��ر» (ماذا
تفعل بالك ووتر في الموصل؟).
والثانية تتهيّأ لتنظيف ريفها
نهائيا ً من «نصرة القاعدة».
الجيشان السوري والعراقي
انتزعا الموصل وحلب من أسنان
السلطان العثماني أردوغان ،وهو
سيصبح قريبا ً من دون أسنان،
نترجل عن
ومن دون أوراق ،فهل
ّ
أحصنة النار لتبقى لدينا البقية
الباقية من الزمن «السوراقي»
ح��ت��ى ال ن���رى ذل���ك القطيع من
الذئاب من واديه الجحيمي يطرق
أبوابنا من جديد!
أردوغ���ان ي��درك جيدا ً ما هي
استراتيجية سورية والعراق،
وما هي قدراتهما اآلن ..ال نظنّ
أنه سيلعب أكثر إذا ما أراد أن
يبقى رأسه بين كتفيه!؟

