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�أنقرة تطالب برفع الح�صار ودي مي�ستورا يطالب ب�إدخال تعديالت على العملية

همزة و�صل

كيري يهدِّد ب�إنهاء التن�سيق مع مو�سكو في حال كانت عملية حلب الإن�سانية «خدعة»

عيد «الجي�شين»..
والواو الكافرة

وافقت الحكومة الروسية ،على اتفاقية نشر مجموعة
جوية من القوات المسلحة الروسية في سورية ،وقدمتها
إل��ى الرئيس فالديمير بوتين ،ليحيلها إل��ى البرلمان
للمصادقة.
وق��ال��ت الحكومة ف��ي ب��ي��ان ،أم��س ،إنّ اتفاقية نشر
المجموعة الجوية في سورية ،وقعتها روسيا وسورية في
نصت على أنّ قاعدة
مدينة دمشق يوم  26آب  ،2015و ّ
«حميميم» وبناها التحتية واألراضي المخصصة باتفاق
الجانبين تقدم الستعمال الجانب الروسي دون أي مقابل.
وما يوافق الطرف السوري على تقديمه من قطع األرض.
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،أش���ارت بيانات برنامج مراقبة
الطائرات « »Flightradar24إلى أنّ طائرة استطالع
روسية من طراز «تو -214إر» تحمل حزمة من األجهزة
اإللكترونية المتقدمة ،وصلت إلى سورية ،أمس .سبق لها
أن زارت سورية في شباط عام .2016
وتحمل ك��ل ط��ائ��رة م��ن ه��ذا ال��ن��وع على متنها جهاز
استشعار إلكتروني يعمل على ت��رددات عديدة ويضم
رادارات ع��دة .باإلضافة إل��ى ه��ذا الجهاز ال��ذي يسمح
باعتراض المكالمات بواسطة مختلف أجهزة االتصال،
تزود الطائرة بمنظومة بصرية الكترونية عالية الدقة،
تسمح بالتقاط ص��ور رقمية لسطح األرض باألشعة
المرئية واألشعة تحت الحمراء.
جاء ذلك في وق��ت ،أنطلقت في جنيف ،أم��س ،جولة
م��ش��اورات جديدة بين خبراء روس وأميركيين حول
التنسيق في ضرب إرهابيي «داع��ش» و«النصرة» في
سورية.
وهذا اللقاء ،الذي كشفت موسكو عنه يأتي هذه المرة
تلبية لطلب شخصي من وزير الخارجية األميركي جون
كيري ،بعد يوم من إع�لان «النصرة» عن تغيير اسمها
إلى «جبهة فتح الشام» وفك ارتباطها بتنظيم «القاعدة».

وأ ّكدت واشنطن أنها ال تزال تنظر إلى «النصرة» على أنها
تنظيم إرهابي ،رغم تبنيها اسما ً جديداً.
وأوض���ح غينادي غاتيلوف نائب وزي��ر الخارجية
ال��روس��ي ،أنّ ال��خ��ب��راء سيواصلون مقارنة الخرائط
والتحقق من المعلومات حول إحداثيات مواقع اإلرهابيين،
حيث يكمن الهدف الرئيسي للمشاورات ترسيم حدود
المناطق الخاضعة لسيطرة «النصرة» ،وتلك الخاضعة
لـ«المعارضة المعتدلة».
إلى ذلك ،أعرب وزير الخارجية األميركي ،عن قلقه إزاء
العملية اإلنسانية التي اطلقتها روسيا في مدينة حلب،
مهددا ً بإنهاء التعاون الكامل معها بشأن سورية في حال
كانت العملية «خدعة».
كيري قال خالل لقاء أجراه في واشنطن ،أمس ،مع وزير
الخارجية اإلماراتي «في حال كانت العملية خدعة هناك
خطر انهيار التعاون نهائياً» ،مضيفا ً أنه «من ناحية أخرى،
إذا تمكنا اليوم من تحقيق األهداف المقررة والتوصل إلى
إدراك تام لما يحدث ومن ثم عقد االتفاق حول الخطوات
القادمة ،يمكن بعد ذلك فتح بعض الفرص فعالً».
بدوره ،أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية األميركية
جون كيربي ،أنّ «إعالن روسيا بشأن الممرات اإلنسانية
في«حلب» من دون مزيد من التوضيح ،يبدو هذا اإلعالن
أنه مطالبة بإستسالم فصائل المعارضة واإلجالء القسري
للمدنيين السوريين من حلب».
كيربي أش��ار إل��ى أنّ «أيّ عمليات هجومية ستكون
متعارضة مع روح ونص قرار مجلس األمن  2254ومع
تفاهماتنا مع ال��روس» ،و أضاف «إنّ موقفنا من إيصال
المساعدات االنسانية لم يتغير .إذ يجب على روسيا
والنظام االلتزام بالمبدأ األساسي المتفق عليه وهو أن
األمم المتحدة هي من تحدد ما هي المساعدة الالزمة
(التتمة ص)14

تقرير �إخباري
دور الغرب في العدوان
على اليمن
منذ تسعين عاماً ،قصفت الطائرات البريطانية قبائل في الجزيرة
العربية لترسيخ حكم عبد العزيز ب��ن س��ع��ود ،مؤسس الدولة
السعودية .وتغير الزمان إال قليالً .فبريطانيا اآلن ،إلى جانب الواليات
المتحدة وفرنسا ،تو ّفر وتسلّح مئات الطائرات السعودية المتورطة
في قصف اليمن ج ّوًا.
َ
تحظ بالكثير من االهتمام الشعبي أو الرقابة
وعلى الرغم من أنها لم
البرلمانية ،فإنّ تلك الحملة تتخطى الحملة الروسية في سورية،
بحسب محللين متابعين ل��ـ«ال��ص��راع» في المنطقتين .وبموافقة
حكومية ،تو ّفر شركات السالح الغربية المعلومات االستخبارية
والدعم اللوجستي ،وإعادة تعبئة الوقود في الجو لتحلق الطائرات
السعودية في طلعاتها أكثر من قدرة روسيا على ذلك.
في الواقع ،هناك أكثر من اختالف ،فالطيارون ال��روس يذهبون
أنفسهم في المهمات القتالية في سورية ،في حين أنّ طياري الغرب
ال يذهبون في مهمات قتالية ينوبون فيها عن التحالف الذي تقوده
السعودية في اليمن ،وليسوا ممثلين رسميين لحكوماتهم في التحالف
الموجه
المقاتل .فوجودهم ،حتى في غرفة عمليات الرياض ،وسالحهم
ّ
بدقة ،يجب أن يضمن أن قوانين الحرب التي تحمي المدنيين محميّة،
بحسب ما يؤكد مسؤولون غربيون .ولكن سلسلة من الدراسات
الميدانية المنشورة مؤخرا ً تشكك في ذلك.
فالغارات الجوية كانت مسؤولة عن أكثر من نصف آالف الوفيات
بين المدنيين على مدى  16شهرا ً من الحملة ،وفق تقرير صادر عن
منظمة العفو الدولية في أيار ،وقد ّ
دل التقرير على استخدام القنابل
العنقودية البريطانية .وإلى جانب غيرها من المنظمات الحقوقية،
بما في ذلك مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة ،ومنظمة «هيومن
رايتس ووت��ش» و«أوك��س��ف��ام» ،وثقت المنظمة استخدام األسلحة
الغربية لضرب ع��دد كبير من األس��واق اليمنية ،والمراكز الطبية
والمخازن والمصانع والمساجد .وفي هذا السياق يؤكد أحد المحللين
تورط الغرب بجرائم حرب.
(التتمة ص)14

�أرقام �أممية ر�سمية؛ العراق «يدخل غيني�س» بعدد �شهدائه!

العبيدي يبحث الخطط ال ُم ّ
عدة لتحرير المو�صل
بحث وزي��ر الدفاع خالد العبيدي واألمين العام لمنظمة
«بدر» القيادي في الحشد الشعبي هادي العامري ،الخطط
المعدة لتحرير مدينة الموصل.
وذكر بيان لوزارة الدفاع «أنّ العبيدي التقى القيادي في
«الحشد الشعبي» هادي العامري ،وجرى خالل اللقاء مناقشة
الوضع األمني والخطط العسكرية المعدة لتحرير الموصل،
واالستعدادات التي ت ّمت تهيئتها خصوصا ً للعوائل التي
ستخرج عند بدء عمليات تحرير الموصل».
ونقل البيان عن العبيدي «اشارته إلى تصاعد إمكانيات
الوزارة واستعداداتها من تسليح وتجهيز لتعزيز تقدم القوات
األمنية أثناء تحريرها لمحافظة نينوى» ،منوها ً بعزيمة
وشجاعة قواتنا المسلحة وأبطال الحشد الشعبي.
ووف��ق البيان ،توقع العامري «ن���زوح أع���داد كبيرة من
المدنيين» ،مشددا ً على «ضرورة سحق تنظيم «داعش» بعدما
انكسرت معنوياته» ،وأش��اد بانتصارات القوات المسلحة
وأبناء «الحشد الشعبي».
م��ي��دان��ي�اً ،ذك��رت تقارير إعالمية أنّ حصيلة الضحايا
العراقيين من المدنيين ومنذ بداية اإلحتالل األميركي عام
 ،2003وبحسب بعثة األم��م المتحدة لمساعدة العراق
«يونامي» ،تكفي ألن ُتدخل بغداد موسوعة «غينيس» لألرقام
القياسية.
هذا ،وبلغت حصيلة العام الجاري منذ كانون الثاني إلى
ح��زي��ران الماضي  7آالف و 954شخصاً ،لتبلغ الحصيلة
الجملية للقتلى منذ بداية اإلحتالل األميركي  359549قتيالً.
وتختتم «يونامي» إحصاءاتها فتقول إنّ «عدد العراقيين
الذين قتلوا أو أصيبوا خالل حزيران الماضي قد بلغ ،2119
وأنّ العاصمة بغداد كانت األكثر تضرراً».
وب��دأت عملية غزو العراق في  20م��ارس  2003من قبل
ائتالف بقياده الواليات المتحدة األميركية
وف��ي أوائ���ل شهر يوليو ال��ج��اري ،أع��رب رئيس ال���وزراء
البريطاني األسبق توني بلير عن حزنه العميق لما حدث في

العراق بعد التدخل العسكري إلسقاط صدام حسين ،مصرا ً
في الوقت نفسه على أنه اتخذ قراره في العام « 2003بحسن
نية».
وك��ان ج��ون شيلكوت رئيس لجنة التحقيق ح��ول ال��دور
البريطاني خالل غزو العراق عام  ،2003قد أكد أنّ التدخل
العسكري البريطاني كان خطأ أدى إلى عواقب خطيرة لم يتم
تجاوزها حتى اليوم.
وقال شيلكوت خالل تقديمه تقرير لجنة التحقيق« :كان
التدخل البريطاني في العراق خطأ ،ونحن مازلنا نواجه
عواقب هذا القرار للحكومة البريطانية حتى اليوم».

بلدات فرن�سية تمنح البرغوثي
رتبة «مواطن �شرف»

مو�سكو تنتقد
م�شاريع العدو
اال�ستيطانية
الجديدة

ق��رر ع��دد من البلدات الفرنسية
تكريم المناضل الفلسطيني مروان
ال��ب��رغ��وث��ي وم��ن��ح��ه رت��ب��ة م��واط��ن
شرف ،األمر الذي أثار غضبا ً واسعا
في الكيان الصهيوني.
وعبّرت سفيرة العدو في فرنسا
اليزا بن نون أول أمس ،عن شعورها
«ب��ص��دم��ة عميقة وب��ال��ق��ل��ق» إزاء
مبادرة عدد من البلديات الفرنسية،
العالن القيادي الفلسطيني مروان
البرغوثي المعتقل ل��دى اسرائيل
مدى الحياة «مواطن شرف».
وندّدت بن نون في رسالة مفتوحة
«بالحمالت الكثيرة ال��رام��ي��ة إلى
تمجيد اإلرهابي الفلسطيني مروان
البرغوثي» .وأض��اف��ت أن «م��روان
البرغوثي ،العقل المدبر العتداءات
االنتفاضة الثانية بصفته زعيم
التنظيم ،الجماعة المسلحة في فتح،
وكتائب شهداء األق��ص��ى ،مسؤول
بالتالي عن الموت المأساوي لمئات
المدنيين اإلسرائيليين واألجانب».
وت��اب��ع��ت ال��س��ف��ي��رة «ف���ي وق��ت
تخوض فرنسا و«إسرائيل» ودول
ق��ان��ون أخ����رى ص���راع���ا ً ض��د ه��ذا
اإلره����اب األع��م��ى نفسه وتكافح

أعربت وزارة الخارجية الروسية،
أم��س ،عن قلق موسكو إزاء خطط
«إسرائيل» لبناء  770وحدة سكنية
جديدة في مستوطنة غيلو بالضفة
الغربية ،و 323وح��دة في القدس
الشرقية.
وأكدت الوزارة في بيان أنّ موسكو
ال تزال تنطلق من « أنّ المستوطنات
اإلسرائيلية في الضفة الغربية ،بما
في ذلك القدس الشرقية ،غير شرعية
وفقا ً للقانون الدولي».
أنّ
ولفتت الوزارة إلى هذه الخطط
االستيطانية تتعارض م��ع تقرير
«رباعية» الوسطاء الدوليين (روسيا،
الواليات المتحدة ،االتحاد األوروبي،
األمم المتحدة) الصادر في  1تموز،
«وال���ذي يعتبر وق��ف أي نشاطات
استيطانية في األراضي الفلسطينية
المحتلة من أبرز توصياته».

الكراهية والهمجية ،يريد داعمو
ال��ب��رغ��وث��ي ال��ف��رن��س��ي��ون تبييض
صفحته وتبرئته ونزع مسؤوليته
عن أعماله» معتبرة أنّ هؤالء النواب
«أص��ب��ح��وا بذلك مذنبين بتمجيد
األرهاب».
وأص�����در ال��ق��ض��اء ال��ص��ه��ي��ون��ي
ع��دة أح��ك��ام بالسجن المؤبد على
البرغوثي المعتقل منذ  2002وهو

أح��د ق��ادة االنتفاضة الفلسطينية
ال��ث��ان��ي��ة ( )2005-2000ورم��ز
لمقاومة االحتالل.
وي��ح��ظ��ى م������روان ال��ب��رغ��وث��ي
بشعبية واسعة بين الفلسطينيين،
وكان أمين سر حركة فتح في الضفة
الغربية ولطالما اعتبر الخليفة
المحتمل للرئيس الفلسطيني الراحل
ياسر عرفات.

وخ ّتم البيان الروسي باإلشارة إلى
أنّ «تنفيذ الخطط «اإلسرائيلية»
المذكورة سيبعد أفق حل الدولتين
للقضية الفلسطينية ،ولن يسهم في
تهيئة الظروف المواتية الستئناف
مفاوضات السالم».

وأض��اف أنّ رئيس ال��وزراء توني بلير تلقى تحذيرات من
تنامي الخطر الذي يشكله تنظيم «القاعدة» ،على بريطانيا.
واستنتج المحققون البريطانيون ف��ي تقريرهم ال��ذي
استغرق إع��داده  7سنوات ،أنّ التدخل البريطاني جاء على
أساس «معلومات استخباراتية مغلوطة وتقييمات لم يتم
التدقيق فيها».
وفي السياق ،أعلن القيادي في الحشد الشعبي العراقي جبار
المعموري ،عن مقتل ما يسمى بمفتي «داعش» في والية صالح
الدين مع ثالثة من مرافقيه بقصف جوي في قضاء الشرقاط.
(التتمة ص)14

�أن�صاراهلل تنتقد ولد ال�شيخ ..ووفد الريا�ض ين�سحب من الكويت

الحوثي� :أميركا تدعم
انت�شار «القاعدة»في المنطقة

ح ّمل قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبدالملك
ب��درال��دي��ن ال��ح��وث��ي ،أمريكا المسؤولية الكاملة في
العدوان على اليمن ،واالستهداف الشامل لشعبه ..مؤكدا ً
أنّ الشعب اليمني لن يقف مكتوفي األي��دي واستسالم
مستحيل.
وقال السيد الحوثي خالل كلمة متلفزة له اليوم الجمعة:

«ليس ألميركا أو ألوليائها ذرة من الشرعية ،الشرعية
الحقيقية هي مع المظلومين والمستضعفين».
وأكد أن استسالم الشعب اليمني أمر مستحيل يأباه الله
عزل وجل ،قائالً« :وفدنا الوطني بالكويت قدم كل التنازالت
الممكنة وما يريدون منا هو االستسالم وهذا مستحيل».
(التتمة ص)14

نظام مارديني
يحتفل الجيشان ،السوري
وال��ل��ب��ن��ان��ي ف��ي األول م��ن آب
في كل ع��ام ،بعيد تأسيسهما،
فبعدما ك��ان��ا ي��ش��ك�لان ت��وأم �ا ً
منبثقا ً من «كتيبة الشرق» ،إبان
االنتداب الفرنسي المباشر في
أواس��ط القرن الماضي .انفصال
تبعا ً للتقسيم ال��ذي ج��زأ بالد
الشام الى كيانات عدة ُس ّميت
دوالً :سورية ،لبنان ،فلسطين
واالردن .وبما أنه كان من نصيب
االستعمار البريطاني الحكم
في معظم البلدان العربية ومن
ضمنها فلسطين واألردن ،فكان
من نصيب الفرنسيين الحكم في
سورية ولبنان.
وإذا ك��ان االن��ت��داب نجح في
وض���ع إس��ف��ي��ن م��ن��ع الجيش
ال��ل��ب��ن��ان��ي م��ن ام��ت�لاك ق���راره
وإرادت�������ه ب��س��ب��ب ال��ت��رك��ي��ب��ة
الطائفية والسياسية التي تمنع
تح ّركه إال بناء على إجماع كل
أعضاء التركيبة اللبنانية ،التي
ال تزال تسير وفق نظرية «قوة
لبنان بضعفه» ،وال��ت��ي تقوم
على اعتماد الحماية من خالل
الصداقة مع الغرب وما يس ّميه
المجتمع ال��دول��ي ..ولذلك فإن
تحرير الجيش اللبناني من
قيود الخضوع ألمزجة الطوائف
ه��و ال��ش��رط األس����اس ليمتلك
عناصر قوته ..ولعلنا هنا نتذ ّكر
كيف انتصر في المعركة على
إره��اب تنظيم «فتح اإلس�لام»
بزعامة شاكر العبسي ،وكيف
افتدى لبنان ومنع عنه سيناريو
خطيرا ً كان يُراد له أن يمتد إلى
المناطق اللبنانية كافة ..وها
هو اليوم يواجه االره��اب ذاته
ول��ك��ن ت��ح��ت م��س��م��ي��ات أخ��رى
جديدة« ،داعش» و«النصرة»..
تتغيّر األسماء وتتعدّد ،ولكن
يبقى اإلرهاب واحداً.
هل نعيد التذكير بالشروط
التي أملتها ال��والي��ات المتحدة
للموافقة على تسليح الجيش
اللبناني وه��ي ب��أن ي��ق��وم هذا
ال��ج��ي��ش ب�����أدوار تنسجم مع
متطلبات السياسة األميركية
والتي تجعل منه أداة تنفذ ما
تمليها التركيبة السياسية
الطائفية المرتبطة بمصالحها
وسياساتها مع الغرب عموما ً
وأميركا خصوصاً؟
الجيش اللبناني ال��ذي بدأ
ج��والت��ه منذ معركة المالكية
البطولية الشهيرة التي خاضها
بقيادة الشهيد النقيب محمد
زغيب ..هو الجيش ذاته ولكنه
يحتاج إل��ى ق��رار سياسي ،وال
تنقصه البطولة المؤمنة بهذه
األرض وب��ه��ذا ال��وط��ن ..وعلى
عكس توأمه الجيش السوري
ال��ذي ب��دأ أيضا ً بوقفة ع��زه في
معركة ميسلون ال��ذي خاضها
الشهيد يوسف العظمة ،رغم
علمه أ ّنه سيخسرها ،فإنه ردّد
أم��ام الملك عبد الله بيت شعر
المتنبي من قصيدته الشهيرة
«ل���ه���وى ال��ن��ف��وس س���ري���رة ال
الش َر ُ
ُتعلَم» ،ال يَسلَ ُم ّ
ف ال ّرفيعُ
م��ن األذى /حتى ُي���� َر َ
َ
اق عَ لى
جَ وَا ِن ِب ِه ال ّد ُم.
إذاً ،ع��ل��ى ع��ك��س ال��ج��ي��ش
اللبناني ال��ذي تم رهنه للقرار
ال���ط���وائ���ف���ي ،ف����إن ج��م��ل��ة من
ال��ع��وام��ل جعلت م��ن الجيش
السوري جيشا ً عقائدياً ،ولوال
ذل��ك لما كانت ه��ذه المواجهة
القاسية ال��ت��ي يخوضها ضد
اإلره��اب الذي جاء من اكثر من
ثمانين دولة ،واكثر من 1200
فصيل مسلح ،اكثر من  20دولة
ف��ي ال��م��ي��دان ،إن ب��ال��رج��ال أو
بالمال أو باألعتدة أو بالخدمات
اللوجيستية واإلع�لام��ي��ة ،أو
باإلعداد االيديولوجي ،أو حتى
بالصراخ على الشاشات (أو على
المقابر) ..أي من الميتولوجيات
القديمة أو الحديثة شهدت مثل
هذه الحرب على الهالل السوري
الخصيب؟
منذ ما بعد االنتداب الفرنسي
في أربعينيات القرن العشرين
بدت «الواو الكافرة» التي تتخذ
موقعا ً لها بين اسمي «سورية»
ـ «لبنان» ،وكأنها مستقرة ولم
تعُ د في الطريق إلى نهايتها..
خصوصا ً بعد م��ا ت��م استيالد
مصطلح «ال��ج��ي��ش» ال��س��وري
و«الجيش» اللبناني.
ش��اء األدي��ب القومي الكبير
سعيد تقي الدين اب��ن بعقلين
ـ ال��ش��وف ،م��ق��ارب��ة اإلشكالية
القائمة ف��ي العالقة السورية
اللبنانية ،فلم يجد تعبيرا ً أش ّد
عمقا ً واخ��ت��زاال ً من تسمية تلك
«الواو» بـ «الواو الكافرة».

