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مو�سكو ت�ؤكد �أن قاعدتها الجو َّية تتيح محاربة الإرهاب على التخوم البعيدة

هير�ش :الإرهابيون يدخلون �سورية من جميع �أنحاء العالم عبر تركيا
أ َّك��د الكاتب الصحافي األميركي سيمور هيرش ،أنَّ ما
يسميها الغرب «معارضة معتدلة» في سورية غير موجودة،
مشيرا ً إلى أنَّ اإلرهابيين من مختلف دول العالم يدخلون إلى
سورية عبر الحدود المفتوحة أمامهم في تركيا.
وقال هيرش في حديث للتلفزيون التشيكي :تركيا تلعب
لعب ًة مزدوج ًة فيما يتعلق بالقتال ضد تنظيم «داعش»
اإلرهابي ،الفتا ً إلى وجو ِد أدلة ٍحول العالقات التجارية
القائمة بين تركيا والتنظيم اإلرهابي ،وأنَّ اإلدارة األميركية
لديها أيضا ً أدلة بهذا الشأن.
وأ َّكد هيرش ،أنَّ الهزيمة هي المصير الذي ينتظر تنظيم
«داعش» اإلرهابي في النهاية ،مشيرا ً إلى أن فقدانه المتزايد
لألراضي يجعله يغيّر تكتيكاته ويركز على ما يسمى
األهداف الغضة أو السهلة أي المدنيين.
وحذر هيرش من حدوث أمور فظيعة في العالم ،والسيما
في أوروب��ا الغربية ألن إرهابيي «داع��ش» المجانين لن
يتورعوا عن قتل األطفال وبالتالي يجب القتال ضدهم
بشكل قوي.
ونقالً عن موقع «وطني برس» وتأكيدا ً لما ذكره هيرش،
فإنَّ النظام التركي وعلى مدى السنوات الماضية ح ّول
أراضي تركيا إلى مق ٍر ومم ٍر لإلرهابيين من مختلف أصقاع
العالم إلى سورية ودع��م التنظيمات اإلرهابية بما فيها
تنظيما «داعش» و«جبهة النصرة» اإلرهابيان المدرجان
على الئحة اإلرهاب الدولية بالمال والسالح ،إضاف ًة إلى
شرائه النفط السوري المسروق من تنظيم «داعش» بينما
دع َّمت الواليات المتحدة التنظيمات اإلرهابية على مختلف
مسمياتها تحت ستار «معارضة معتدلة» مع يقينها بأنَّ ال
شيء يميزها عن تنظيمات «القاعدة» و«داعش» و«جبهة
النصرة» اإلرهابية.
من جهتهِ ،أ َّكد وزير الدفاع الروسي ،سيرغي شويغو،

أهمية وجود قاعدة جويَّة لروسيا في سورية ،مشيرا ً إلى
أنها س ُتتيح إمكاني َة محارب ِة اإلره��اب بعيدا ً عن الحدود
الروسية.
وفي مقابل ٍة تلفزيونية ،قال شويغو «إنَّ قاعدتنا هناك ال
بد منها كي نحارب هؤالء المجرمين على التخو ِم البعيدة،
ألنَّ سورية كالمغناطيس تجذب توريدات لألسلحة من كل
األراضي بال استثناء .وأقول بال استثناء عن وعي تام ألنني
أعرف ما أقول».
وأش��ار شويغو إل��ى أنَّ تصريحات الرئيس الروسي
فالديمير بوتين عن تواجد ع��دد كبير من أبناء الوطن
الروسي وبلدان رابطة الدول المستقلة في سورية ،تتخذ
حاليا ً أهمية خاصة.
هذا وذكر وزير الدفاع الروسي أنَّ موسكو لم تتمكن بعد
من إيجاد أرضية مشتركة مع واشنطن ،في عملي ِة تباد ِل
المعلومات حول المعارضة المعتدلة في سورية.
وتابع شويغو «نقول لزمالئنا ..قولوا لنا أين المعارضة
المعتدلة؟ كان هذا أول ما سألناهم عنه .واقتراحنا األول،
ك��ان تحديد أماكن تواجد المعارضة المعتدلة ،كي ال
يستهدفها طيراننا .لم نفلح في ذلك ..حسنا ..إذن قولوا
لنا إلى أين نوجه ضرباتنا ،وأين مواقع إرهابيي «داعش»
و«جبهة النصرة» ومن انضم إليهما؟ لكن النتيجة نفسها..
هناك مسائل كثيرة يجب علينا أن نحلها م��ع زمالئنا
األميركيين».
وأضاف أنَّ هناك من يذهب إلى أنَّ يقترح اعتبار إرهابيين
انتحاريين يفجرون أنفسهم داخل آليات مصفحة مشحونة
بالمتفجرات «معتدلين» يحاربون من أج��ل «مستقبل
وضاء» .وص َّرح شويغو ،بهذا الصدد ،بأنه ال يفهم نضاال ً
تستخدم فيه مثل هذه األساليب.
(التتمة ص)14

البرزاني ي� ِّؤكد التن�سيق مع بغداد و«التحالف الدولي» ال�ستعادة المدينة

البالي�ستي «قاهر» يُ�صيب قاعدة خمي�س الجو َّية ال�سعود َّية

العراق :خطوات لتحرير المو�صل ..و«البي�شمركة» بد�أت هجومها البرلمان اليمني يُقر اتفاق
«المجل�س ال�سيا�سي الأعلى» ..وهادي يعتر�ض
ِ
تتواصل االستعدادات العسكرية
العراقية لتحرير مدينة الموصل،
فيما تحاول القوات المشتركة تأمين
الخطوط الخلفية تمهيدا ً للمعركة
الحاسمة ضد «داعش».
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ع���د ِم وج���و ِد
موع ٍد ُمحدد لتحرير الموصل ،فإنَّ

المؤشرات تتحدث عن عد ِة أشهر.
وفي السياق ،قال رئيس كردستان
العراق ،مسعود برزاني ،أول أمس،
بتنسيق
أنَّ منطقة كردستان تقوم
ٍ
«دق��ي��ق» م��ع ب��غ��داد و«ال��ت��ح��ال��ف
ال��دول��ي» م��ن أج��� ِل عملية تحرير
الموصل (المرتقبة) ،مركز محافظة

المالكي :لو�ضع ال�سعودية
و�صاية دولية
تحت
ٍ

قال رئيس ال��وزراء االعراقي السابق نوري المالكي أنَّ السعودية منبع
اإلرهاب ويجب وضعها تحت وصاي ٍة دولية.
تصريح لوكال ِة األنباء اإليرانية (ارنا) أنَّ السعودیة هي
وقال المالكي في
ٍ
منبع اإلرهاب في المنطقة والعالم ،الفتا ً إلى أنَّ الحل الوحید للسیطرة علی
السعودیة ،هو وضعها تحت الوصای ِة الدولیة للحد من نشاطاتها اإلرهابیة.
وأضاف أن األميركان كانت قراءتهم خاطئة حول تطورات المنطقة ،بحيث
كانوا یعتقدون أن سوریة ستسقط خالل شهر أو شهرین من بدای ِة الحركة،
وحينما كنت رئيسا ً للوزراء حذرتهم وقلت لهم لن تستطیعوا ،أميركا كانت
واقعة تحت الضغط السعودي وستجابت لهذا الضغط ،واستقبلت الطلب
السعودي الیجاد قرار من مجلس األمن لضرب سوریة ،ولوال الفیتو الروسی
والصیني ،لحدث هذا االمر.
(التتمة ص)14

نينوى ،شمالي ال��ب�لاد ،من قبضة
التنظيم ،مشيرا ً لوجود «توافق على
مرحلة ما بعد هزيمة التنظيم».
وحسب «االن��اض��ول» ج��اء ذلك
خالل استقبال برزاني ،في منتجع
ص�ل�اح ال��دي��ن ب��م��ح��اف��ظ��ة أرب��ي��ل
(ش��م��ال) ،مستشار األم��ن الوطني

ال��ع��راق��ي ،فالح الفياض ،والوفد
بحسب بيانٍ صادر عن
المرافق له،
ِ
رئاسة منطقة كردستان العراق.
وأوض����ح ال��ب��ي��ان أنَّ «ب��رزان��ي
وال��ف��ي��اض أك��دا التنسيق الدقيق
بين اإلقليم وال��ع��راق والتحالف
ال���دول���ي ،خ�ل�ال ع��م��ل��ي � َة تحرير
الموصل ،والتوافق على مرحلة ما
بعد «داع��ش» وبحثا المستجدات
ال��س��ي��اس��ي��ة األخ���ي���رة ب��ال��ع��راق،
واألوض����اع األم��ن��ي��ة على جبهاتِ
م���واج���ه���ة إره���اب���ي���ي ال��ت��ن��ظ��ي��م
بالمحافظات العراقية».
ب��دوره أطلع الفياض ،برزاني،
ع��ل��ى االن���ت���ص���ارات وال��م��ك��اس��ب
العسكرية ال��ت��ي حققتها ال��ق��وات
العراقية في الفلوجة ومحافظتي
األنبار (غ��رب) ونينوى والمناطق
األخرى ،وفق البيان ذاته.
وبدأت الحكومة العراقية في أيار
بالدفع بحشوداتٍ عسكري ٍة
الماضي،
ِ
قرب الموصل (أكبر مدينة عراقية
يسيطر عليها التنظيم اإلره��اب��ي،
ٍ
خطط
منذ حزيران  ،)2014ضمن
الس��ت��ع��ادة ال��س��ي��ط��رة عليها من
«داعش» ،كما تقول إنها (الحكومة)
ستستعيد المدينة من التنظيم قبل
حلول نهاية العام الحالي.
(التتمة ص)14

الأردن يطلب من م�صر اعتماد طابا
ً
ً
حدوديا بين البلدين
معبرا
طلب األردن من مصر اعتماد طابا المصرية،
القريبة من العقبة ،معبرا ً ومنفذا ً حدوديا ً
رسميا ً بين البلدين.
وخ�لال مباحثات أج��راه��ا رئيس ال��وزراء
األردني هاني الملقي مع وزير النقل المصري
جالل سعيد ،في ع ّمان ،أول أمس ،أ ّكد األردن
أنَّ من شأن اعتماد طابا معبرا ً ومنفذا ً حدوديا ً
رسميا ً بين البلدين اإلسهام في زياد ِة التواصل
وال��ت��ق��ارب بين ال��ب��ل��دي��ن ،وخ��دم��ة الحركة
السياحية والبرامج السياحية المشتركة
بينهما ،بما يسمح للحركة السياحية االنتقال
من طابا إلى بقية األراضي المصرية.
وبحث الجانبان ُسبل تعزيز التعاون
الثنائي في مجاالت تسهيل عمليات انتقال
الركاب والبضائع ،وتعزيزعمليات التجارة
والنقل بين البلدين الشقيقين.
وأ َّك��د الملقي أهمية العمل إليجاد حلول
للقضايا العالقة بين البلدين خالل األيام القليلة
المقبلة ،حتى تتفرغ اللجنة العليا األردنية
المصرية المشتركة ،التي ُتعقد اجتماعاتها في
القاهرة نهاية الشهر الحالي برئاسة رئيسي
ال���وزراء في البلدين ،لبحث ومناقشة أمور
وآفاق جديدة للتعاون بين البلدين ،وإحداث
نقل ٍة نوعيَّة في عالقاتهما المشتركة ،تجسيدا ً
ل��رؤى وتطلعات العاهل األردن��ي الملك عبد
الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح
السيسي.
ول َّفت الملقي إلى إيجاد حلول فوريَّة للقضايا
العالقة بين البلدين في مجاالت النقل.

تلقى «التحالف ال��ع��رب��ي» ال���ذي تتزعمه المملكة
السعودية ،ويدعم ع��ودة الرئيس المستقيل عبد ربه
منصور ه��ادي وحكومت ِه إلى اليمن بالح ِل السلمي ،أو
العسكري ضربتين قويتين في األيام القليل ِة الماضية،
األولى عندما انهارت مفاوضات الكويت ،التي يُشرف عليها
مبعوث األمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ بعد  99يوماً،
والثانية أول أمس السبت عندما بدأ مجلس النواب اليمني

(البرلمان) جلساته رسميا ً للمر ِة األولى من ُذ تشرين الثاني
(نوفمبر) عام .2014
التحالف ك��ان يريد اتفاقا ً سياسيا ً يُعيد ه��ادي إلى
السلطة ،يُجري توقيعه في الرياض أو مكة ،ولكنه لم يخطر
على بال قيادته السعودية أنَّ الوفد «الحوثي الصالحي»
(ال��وف��د ال��وط��ن��ي) ك��ان م��ن ال��ده��اء ل��درج��ة االس��ت��م��رار
(التتمة ص)14

م�صر تقابل �إ�شارات «�إيجابية» من تركيا بـ«اال�ستغراب»

ال�سي�سي َّ
يتحدث عن �إجراءات قا�سية لإ�صالح االقت�صاد
أ َّك����د ال��رئ��ي��س ال��م��ص��ري ،ع��ب��د ال��ف��ت��اح
السيسي ،أنه لن يتوانى عن اتخاذ إجراءات
إصالح اقتصادية صعبة لتحسين الوضع
االقتصادي في البالد.
وجاءت تصريحات السيسي بعد أيام من
صندوق النقد الدولي ومصر
اتفاق أولي بين
ٍ
ِ
برنامج تمويلي بقيم ِة  12مليار دوالر
على
ٍ
على م��دى  3س��ن��وات ،يهدف إل��ى تحسين
أس���واق العملة وتقليص ع��ج� ِز ال��م��وازن� ِة
وخفض الدين الحكومي المصري.
افتتاح مجمع
وفي كلم ٍة ألقاها بمناسبة
ِ
ال��ش��رك��ة ال��م��ص��ري��ة إلن��ت��اج اإليثيلين في
اإلسكندرية ،التي ُتعد العاصمة الثانية بعد
القاهرة ،قال الرئيس المصري« :إنَّ الوضع
االقتصادي الحالي في مصر كان له أسباب
كثيرة ،لكن أول محاول ٍة حقيقية لإلصالح كانت
 1977وعندما حصل ردة فعل الناس بعدم
القبول تراجعت الدولة عن اإلصالح  ،وتأجل
األمر حتى اآلن ،ألنهم تراجعوا وتحسبوا من
اإلصالح خوفا ً من ر ِد فع ِل الناس».
وأ َّك���د السيسي أ َّن���ه ل��ن ي��ت��ردد باتخاذ
إج��راءات لوقف َتدهور االقتصاد في البالد،
وق���ال« :ك��ل ال��ق��رارات الصعبة التي ت��ردد
كثيرون على مدى سنوات طويلة في اتخاذها
لن أتردد ثانية في اتخاذها».
ول � َّف��ت السيسي إل���ى ض����رورة تقليص
حجم العمال ِة الزائدة في اإلدارات الحكومية
وشركات القطاع العام ،لتخفيف الضغط عن

الميزانية الحكومية.
على صعي ٍد آخ��ر ،ق��ال وزي��ر الخارجية
ال��م��ص��ري ،س��ام��ح ش��ك��ري ،أول أم���س ،إنَّ
تصريحات وزي��ر الخارجية التركي مولود
جاويش أوغلو ،بشأنِ األوض��اع في مصر،
ت��دع��و إل���ى االس���ت���غ���راب ل��م��ا ت��ح��م��ل��ه من
تناقضات.
وعلَّق شكري على التصريحات األخيرة
الصادرة عن وزير الخارجية التركي مولود
جاويش أوغلو ،بشأن األوض��اع في مصر،
قائالً« :على الرغم مما تتضمنه تصريحات
الوزير التركي من مواضع إيجابية تشير إلى
وجود رغبه لدى الحكومة التركية لتحسين
العالقات مع مصر ،فإنَّ حديث الوزير التركي

في مجمله يدعو إلى االستغراب لما ينطوي
من تناقض».
وأشار وزير الخارجية المصري ،في بيان
السبت ،إل��ى أ َّن��ه أ َّك��د في مناسبات عديدة
على اعتزاز مصر بتاريخ العالقات المصرية
التركية والعالقات القائمة بين الشعبين ،إال
أنه ليس من المقبول أن يُرهن وزير خارجية
تركيا تحسين العالقات بشرط احتضان
مصر للرؤية التركية إزاء التطورات السياسية
بها ،أو قبول إسهاب الوزير التركي في تقييم
األوض���اع االقتصادية واالجتماعية بمصر
باإلضافة إل��ى تط ُرقِه للحديث عن النظام
القضائي المصري.
(التتمة ص)14

همزة و�صل
بوتين..
و�شطرنج دولي
نظام مارديني
م���ن���ذ وص����ول����ه إل�����ى ق��ص��ر
الكرملين ،أطلق فالديمير بوتين
العنان لدور روسيا المستقبلي:
أ ّي��ه��ا األم��ي��رك��ي��ون لقد تغيّرت
قواعد اللعبة!...
ح��ت��ى ه���ذه اللحظة ال ت��زال
المنطقة تدار بالخيوط األميركية.
ف���إن ال����روس ك��س��روا اإلي��ق��اع
القديم ...معلّقون في واشنطن،
يق ّرون بأن أميركا لم تعُ د تنتج
«النجوم» ..حسناً ،كيف تصنع
النجوم مَن تلعب بالعالم بمنطق
طاولة النرد؟
في كتابه «السياسة الخارجية
ت��ن��ط��ل��ق م���ن ال����داخ����ل» ،ي��ق��ول
الدبلوماسي والباحث االميركي
البارز ريتشارد هاس إن مشكلة
العالم اآلن أن��ه من دون رأس،
فالحساسية االقتصادية داخل
الواليات المتحدة والناجمة عن
ظهور خارطة جديدة لألسواق،
أحدثت نوعا ً من ال��ص��راع بين
أميركا و ..أميركا.
وفي مقاربة للمسائل األساسية
التي أثارها في كتابه ،يشير إلى
أن حقبة االستقطاب الثنائي
بين واشنطن وموسكو ك ّرست
نوعا ً من المرجعية الدولية تمكن
ال��ع��ودة اليها لمعالجة أزم��ات
العالم ،وسواء أكانت هذه طارئة
أم ب��ع��ي��دة ال��م��دى .والمشكلة
أن���ه إث���ر زوال االم��ب��راط��وري��ة
السوفياتية اعتبرت واشنطن
أن ال��ك��رة األرض��ي��ة س��ت��دور من
اآلن وص���اع���دا ً ح���ول المكتب
«البيضاوي» في البيت األبيض،
قبل أن يقول روبرت كاغان كلمته
الشهيرة «لقد ظننا أن الشيطان
مات ،ولكن يبدو أن آثار قدميه
في كل مكان».
لم تعد أميركا هي التي تصنع
ال��ح��ل��ول أو ه��ي ال��ت��ي تطوي
األزم��ات بطريقة أو بأخرى ،مع
ان الكثيرين في الشرق االوسط
ي��ع��ت��ق��دون ان المخططين في
واشنطن ،وسواء أكانوا في البيت
االبيض ،أم في البنتاغون أم في
وزارة الخارجية ،يُمسكون ،على
األق���ل ،بالقضاء وال��ق��در ،وه��ذا
ليس دقيقا ً وال واقعياً ،ليس فقط
إذا ما اخذنا باالعتبار طبيعة
ال��ت��ض��اري��س االي��دي��ول��وج��ي��ة،
ب��ت��ف��اع�لات��ه��ا ال��ص��اخ��ب��ة ،في
المنطقة ،وانما ايضا ً اذا ما اخذنا
باالعتبار المنحى ال��ذي تأخذه
التح ّوالت الدولية...
ال وجود للخيال الهوليوودي
ف���ي ع��ق��ل ب��وت��ي��ن ،ح��ت��ى على
ال��ش��اش��ة ي��ب��دو ال��خ��ي��ال وكأنه
يمشي ،أفقياً ،على قدميه ،أو
يغوص في العمق الجيولوجي
للكائن البشري ،نالحظ هذا في
«المدمرة بوتمكين» لسيرغي
ايزنشتاين ،وفي «الحصان الذي
يبكي» لمارك رونسكوب.
ف��ي األدب أي���ض���اً ،ال��خ��ي��ال
األفقي ،ومن «آنا كارنينا» لليون
تولستوي الى «أرخبيل الغوالغ»
اللكسندر سولجنتسين..
لطالما احترف سلفادور دالي،
بأصابعه الفذة ،تسييل األزمنة،
في لوحاته ،إال ان الدول الكبرى
احترفت ،بأصابعها الغليظة،
تسييل األزمات ..تصنيع األزمات
بمعايير محددة ،وبمواصفات
محددة ،وألغراض محددة...
كانت الواليات المتحدة تعيش
واهمة بقدرتها على اغتيال حتى
الزمن فينا ،وباستطاعتها وقف
اإليقاع التاريخي فينا عند الف
ليلة وليلة أو عند داحس والغبراء
قبل أن تدفعنا الى ذلك المستنقع
االيديولوجي (ع��ودوا الى خطة
ج����ون ف��وس��ت��ر داالس ح��ول
التفخيخ العقائدي لإلسالم)؛ اما
عندما يظهر الروس على المسرح
الدولي ،من الشواطئ السورية
وح���ت���ى ج���زي���رة ال���ق���رم على
حدود أوكرانيا ،وهم بالمالبس
المرقطة ،على أميركا وحلفائها
ال��ص��راخ :ي��ا للطامة الكبرى..
ولكن كل هذا الصراخ لن يكون
مجدياً ..على األرض ،وفي الجو،
قواعد جديدة للعبة جديدة ..إما
المضي في ثقافة الصحارى أو
التفاعل مع لغة القرن.
منذ قرنين تماماً ،وفي مؤتمر
فيينا ( )1815ق���ال كلمنت
ميترنيخ «ال تسويات مقدّسة،
ول��ك��ن م���ن ق����ال إن ال��ح��روب
م��ق��دّس��ة؟» ...الدببة القطبية
تجوب خارطة العالم ..لم يعد
ه��ن��اك الع��ب واح���د على رقعة
الشطرنج ..فمن فضلكم حاولوا
أن تفقهوا أن ثمة قواعد جديدة
للعبة!!

