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الوطن � /سيا�سة

وا�شنطن ت�ستكمل تجهيز قاعدتها ال�ساد�سة في ال�شمال ال�سوري وت�ستخدم «الوحدات الكرد ّية» في م�شاريع م�شبوهة

الفروف :نتائج لقاء �أ�ستانة �ش ّكلت نقلة نوع ّية لت�سوية ..وبحثنا محاربة «داع�ش» مع «الم�س ّلحين»

قال وزير الخارجية سيرغي الفروف أمام مجلس الدوما ،إنّ
نتائج اجتماع أستانة يرتقي بالتسوية السوريّة إلى مستوىً
جديد .وأشار إلى أنّ مس ّودة الدستور الجديد التي ُقدّمت للمسلحين
تأخذ باالعتبار موقف دمشق والمعارضة ودول المنطقة ،موضحا ً
أنّ مشروع الدستور السوريّ الذي ُو ّزع في أستانة يعتمد على
اقتراحات الحكومة والمعارضة معاً.
وأضاف الفروف« ،لقد بحثنا مع المعارضة السورية المسلّحة
في أستانة آفاق محاربة تنظيم «داعش» سوياً» ،مشيرا ً إلى أنّ
نتائج اللقاء تم ّثل نقلة نوعيّة في الجهود المشتركة لتسوية األزمة
السوريّة.
وزير الخارجية الروسي أ ّكد على تكثيف الجهود المشتركة مع
تركيا وإيران ودول أخرى لتسوية األزمة السورية.
السياق ،أ ّكدت وزارة الخارجية الروسية أمس ،أنّ الفروف
وفي ِّ
سيلتقي غدا ً الجمعة بمم ّثلي «المعارضة السورية» في العاصمة
موسكو.
وكان رئيس الوفد الروسي ألكسندر الفرينتييف إلى مفاوضات
أستانة قد قال إنّ وفد المعارضة السورية المسلّحة سيزور
موسكو الجمعة.
وأ ّك��د مسؤول في المعارضة ،أنّ االجتماع في موسكو مع
وزير الخارجية الروسي سيكون تشاور ّياً ،مشيرا ً إلى أنّ هدفه
السبيل األفضل إلنجاح جولة
عرض وجهة نظر المعارضة حول َّ
المفاوضات المقبلة في جنيف.
إلى ذلك ،أعلن حسين جابري أنصاري نائب وزير الخارجية
اإليراني ،أنّ بالده لن تنظر في مطالبة المعارضة السوريّة بسحب
وحدات القوات اإليرانية من سورية ،معتبرا ً ذلك «تصريحات
ضعيفة وخسيسة».
وقال أنصاري في حديث لوكالة «نوفوستي» الروسيّة« :لن
ننظر في هذه التصريحات ولن ن��ر ّد عليها ،أل ّنها تصريحات
ضعيفة وخسيسة ألط��راف و ّرط��ت نفسها والشعب السوري
ومنطقة الشرق األوسط بأكملها في المحنة» ،مشيرا ً إلى أنّ هذه
واقعي.
وتفسر حلول األزمة بشكل غير
القوى منحازة
ّ
ّ
وأضاف أنّ المشاكل في سورية نشأت بسبب تفكير الجماعات
المسلّحة التي سعت إلى تحقيق نتائج سريعة منذ بداية األزمة
بعد سقوط النظام الحاكم ،إلاّ أ ّنها وضعت نفسها في حالة
حرجة.
وأ ّكد الدبلوماسي اإليراني« :نسعى بالتعاون مع شركائنا من
روسيا وتركيا إلى وضع ح ّد لهذه المأساة وإطالق مرحلة جديدة
في حياة سورية ،التي ّ
يحق لشعبها أن يق ّرر مصيره ومصير بالده
بشكل مباشر».
من جه ٍة أخرى ،قال أنصاري إنّ أول لقاء روسي إيراني تركي
على مستوى الخبراء حول إنشاء آليّة للرقابة على الهدنة في
سورية قد جرى في أستانة ،مؤ ّكدا ً أنّ اللقاء الثاني سيُعقد بعد
الخاصة
أسبوع أو أسبوعين ،وسيتعيّن عليه إكمال اإلجراءات
ّ
بإطالق عمل اآلليّة.
وأ ّكد نائب وزير الخارجية اإليراني ،أنّ أهم نتائج مفاوضات
توصل الدول الضامنة الثالث إلى اتفاق على
أستانة يتم ّثل في
ّ
إنشاء لجنة تض ّم مم ّثلين عن الدول الثالث لمراقبة تنفيذ الهدنة
ووقف القتال في سورية.

هبوط ح ّوامات أميرك ّية

أ ّكدت مصادر أهلية بدء هبوط ح ّوامات تابعة للتحالف داخل
القاعدة في الشمال السوري ،والتي من المتو ّقع أن ُتستخدم
للتدريب قبل معركة ريف دير الزور من خالل تدريب ما يُس ّمى
بـ«مقاتلي «المجلس العسكري» لدير ال��زور ،ال��ذي ت ّم اإلعالن
ّ
مؤخرا ً بإشراف خبراء عسكريّين أميركيّين وبريطانيّين
عنه
وفرنسيّين.
ويسعى الكرد والتحالف الدولي الستقطاب أبناء قبيلة البكارة
لزجهم بعمليات عسكرية لصالح التحالف األميركي والوحدات
ّ
الكرديّة ،وذلك لقطع الطريق على شيخ القبيلة نواف البشير ،الذي
عائد إلى دمشق ّ
مؤخرا ً ويعتزم تشكيل جيش عشائري لتحرير
ديرالزور من «داعش» ،في حين التقت قيادات كرديّة بعض وجهاء
العشائر من قبيلة الب ّكارة لح ّثهم على دعم الوحدات الكرديّة وعدم
االنخراط في مشروع البشير في المنطقة ،واالنخراط في المشروع
األميركي المشبوه.
و ُتعتبر هذه القاعدة األميركية الثالثة في محافظة الحسكة بعد
مطار أبو حجر في ريف رميالن (القاعدة الرئيسية) وقاعدة الاليف
ستون بالقرب من س ّد الحسكة الغربي على الطريق بين الحسكة
وبلدة ت ّل تمر ،والتي أ ّك��دت مصادر ع�دّة أنّ األميركيّين ك ّثفوا
استخدامها ّ
مؤخرا ً لنقل معدّات وخبراء لدعم معركة ريف الرقة
الشمالي التي تخوصها وحدات حماية الشعب الكرديّة بغطاء
ج ّوي من التحالف الدولي.
كما أ ّنها ُتعتبر القاعدة األميركيّة السادسة في سورية،
فباإلضافة إلى قواعد الحسكة الثالث ،هناك قاعد َتين في تلّة مشته
نور وخراب عشك في ريف مدينة عين العرب بريف حلب الشمالي،
وقاعدة معمل الفارج لإلسمنت القريبة من الطريق الدولي حلب/
الرقة.
ميدان ّياً ،سيطر الجيش السوري على بعض مواقع تنظيم
«داعش» في ريف حمص ،فيما استم ّرت االشتباكات بين مسلّحي
جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً) وفصائل مسلّحة معارضة في
ريف حلب الغربي وبعض مناطق إدلب.
وكان مصدر عسكري سوري أعلن أنّ وحدات الجيش ح ّققت
تقدّما ً جديدا ً في منطقة التيفور بالريف الشرقي لحمص ،وذلك
باستعادة السيطرة الكاملة على منطقة بئر الفواعرة جنوب مطار
التيفور بنحو  15كم ،بعد عمليات مك ّثفة سقط خاللها العشرات
من إرهابيّي «داعش» بين قتيل وجريح ،وأوضح المصدر أنّ هجوم
الجيش أدّى أيضا ً إلى تدمير العديد من المواقع واآلليّات الثقيلة
والعتاد واألسلحة إلرهابيّي «داعش» ،مشيرا ً إلى أنّ التقدّم الجديد
للجيش وفرض السيطرة على منطقة بئر الفواعرة من شأنه تأمين
إرهابي محتمل عليه.
مطار التيفور بشكل كامل ،ومنع أيّ هجوم
ّ
وكانت وحدات من الجيش السوري قد استعادت مطلع األسبوع
الحالي السيطرة على مفرق القريتين االستراتيجي وبئر الم ّر وتلّة
التياس في منطقة التيفور.
كما قضت وحدات من الجيش السوري على  10إرهابيّين من
تنظيم «داعش» ،خالل قصف استهدف تج ّمعات ومحاور تح ّركهم
على طريق خان المنقورة  -مثلث تدمر في أقصى ريف دمشق
الشمالي الشرقي على أطراف البادية.
وفي حين واص��ل الطيران الحربي استهداف مواقع تنظيم

«داع��ش» في مدينة دير الزور ومناطق أخرى في محيطها وفي
ريفها وسط اشتباكات بين وحدات من الجيش وعناصر التنظيم
في محيط مطار دير ال��زور العسكري ،أعلن مصدر عسكري أنّ
وح��دات الجيش أحبطت بتغطية من الطيران الحربي هجوما ً
لتنظيم «داعش» على مطار دير الزور خالل الساعات الماضية،
بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر التنظيم الذين ش ّنوا هجوما ً على
محو َري الساتر الشرقي للمطار وقرية الجفرة  -بيت دغيم شمال
شرقي المطار.
كما أفاد المصدر أنّ سالح الجو ن ّفذ سلسلة غارات على مق ّرات
وتح ّركات ونقاط تحصين إلرهابيّي تنظيم «داعش» في شارع
ستة إلاّ ربع ومحيط دوار التموين وحي الكنامات ومنطقة المقابر
وجبل الثردة ،وفي قرى البغيلية ومراط وخشام بريف دير الزور.
وفي الريف الشرقي لحلب ،اندلعت اشتباكات عنيفة بين
وحدات من الجيش السوري وعناصر تنظيم «داعش» على اتجاه
المحور الجنوبي الغربي لمدينة الباب ،وذلك بعد سيطرة الجيش
السوري خالل األيام القليلة الماضية على عدد من القرى والمناطق
بالريف الشرقي لمدينة حلب.
السياق ،أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنّ ست قاذفات
وفي ِّ
روسيّة بعيدة المدى قصفت أمس مواقع لتنظيم «داعش» اإلرهابي
في محافظة دير الزور السورية ،وذلك لليوم الثالث على التوالي.
وج��اء في بيان ص��ادر عن الدفاع الروسية ،أم��س ،أنّ «ست
قاذفات بعيدة المدى من نوع «تو-22أم  »3أقلعت في  25كانون
ووجهت بعد عبورها أجواء
الثاني من مطار في أراضي روسياّ ،
إيران والعراق ضربة جويّة ،لمواقع تابعة إلرهابيّي «داعش» في
محافظة دير الزور».
وأوضح البيان ،أنّ الغارة الروسيّة الجديدة استهدفت مرك َزي
قيادة للمسلّحين ومستودعات لألسلحة والذخيرة واآلليّات
العسكرية ،مشيرا ً إلى أنّ وسائل الرقابة الموضوعيّة أثبتت إصابة
ك ّل األهداف المحدّدة.
في األث��ن��اء ،تواصل القتال العنيف في شمال سورية بين
الجماعات اإلرهابيّة التي تنضوي تحت لواء ما يُعرف بـ«الجيش
الحر» من جهة ،وجبهة «فتح الشام» (النصرة سابقاً) من جه ٍة
أخرى ،غرب حلب وفي بعض مناطق محافظة إدلب.
وأصدرت جبهة «فتح الشام» بياناً ،قالت فيه إ ّنها اضطرت
التخاذ ما وصفتها بالخطوة الوقائيّة إلفشال المؤامرات التي
ُتحاك ضدّها .وا ّتهمت الجبهة مقاتلي المعارضة الذين يشاركون
في محادثات كازاخستان بالتآمر ضدّها ،بينما قال مسؤولون
بـ«الجيش الحر» إنّ الهجوم استهدف إحدى الجماعات التابعة
لتحالف جماعات ما أسماها المعارضة المعتدلة في مناطق غرب
حلب ،ومحافظة إدلب المجاورة التي تسيطر عليها مجموعة من
فصائل المعارضة بينها جبهة «فتح الشام» ،في حين قال قائد
بـ«الجيش الح ّر» إ ّنه ر ّدا ً على ذلك تدور ما وصفها بحرب شاملة
اآلن ض ّد «فتح الشام».
وقد وصف قائد جيش المجاهدين ،وهو أحد فصائل «الجيش
الحر» ،في تصريح صحافي الهجوم ال��ذي تن ّفذه جبهة «فتح
الشام» بالشرس جداً ،مشيرا ً إلى سيطرة جبهة «فتح الشام» على
بعض المواقع .وكان فصيل جيش المجاهدين قد دعا في بيان
رسمي باقي الفصائل إلى ما أسماه الوحدة في مواجهة جبهة «فتح
ّ
الشام».

بوتين وعبداهلل الثاني ي� ّؤكدان على �أهميّة �أ�ستانة
في ت�سوية الأزمة ال�سورية ..ومكافحة الإرهاب
أ ّكد الرئيس الروسي فالديمير بوتين والملك
األردن��ي عبدالله الثاني ،على أهميّة مفاوضات
أستانة في تسوية األزمة السورية.
وقال الرئيس الروسي الذي التقى الملك األردني
في موسكو ،أمس ،إ ّنه من المهم جدا ً أنّ أطراف
توصلوا خالل مباحثات أستانة
النزاع في سورية
ّ
إلى أ ّنه ال ح ّل عسكريّ لألزمة في البالد .وأعرب
بوتين عن أمله بأن تكون مباحثات أستانة قاعدة
لمفاوضات جنيف.
يخص العالقات الثنائيّة بين روسيا
وفي ما
ّ
االتحادية واألردن ،أع��رب الرئيس الروسي عن
ارتياحه لمواصلة الحوار بشك ٍل ثابت على أعلى
المستويات بين البلدين« :نحن معكم على اتصال
دائ��م وخ�لال زيارتكم ال��ي��وم ،وبطبيعة الحال،
فإ ّننا سوف نتحدّث عن قضايا العالقات الثنائيّة
والوضع في المنطقة ،مع التركيز على النقاط
الحساسة ،بما في ذلك تسوية األزمة السورية..
ّ
أريد أن أشكركم على دعمكم لمحادثات العاصمة
الكازاخستانية .بفضل جهودنا المشتركة ،فإنّ
هذه العملية تتط ّور على أساس قرار مهم للغاية
ت ّم تحقيقه ،وهو وقف إطالق النار ووقف األعمال
القتاليّة بين ال��ق � ّوات الحكومية والمعارضة

م�سرور برزاني:
«ا�ستقالل كرد�ستان»
رغبة م�شتركة
للأطراف الكرد ّية!
اع��ت��ب��ر مستشار مجلس أم���ن منطقة
ك���ردس���ت���ان ال��ع��راق��ي��ة (ن��ج��ل م��س��ع��ود
برزاني) مسرور برزاني ،أمس ،أنّ مسألة
«استقالل كردستان» هي رغبة مشتركة
لجميع األطراف الكرديّة ،عا ّدا ً إيّاها عامالً
ل��وح��دة الصف بين األح���زاب السياسيّة
الكردستانية.
وج����اء ف��ي ب��ي��ان ُن��ش��ر ع��ل��ى ال��م��وق��ع
الرسمي للحزب الديمقراطي الكردستاني،
أنّ «مستشار مجلس أمن إقليم كردستان
مسرور ب��رزان��ي اجتمع مع األمين العام
لالتحاد اإلسالمي الكردستاني صالح الدين
بهاء ال��دي��ن» ،مبيّنا ً أنّ «الجانبين بحثا
األوض���اع على صعيد اإلقليم والمنطقة،
وم��رح��ل��ة م��ا بعد ال��ح��رب ض�� ّد إره��اب� ّي��ي
داعش».
ودع��ا الجانبان ،بحسب البيان ،إلى
«م��ش��ارك��ة األط����راف السياسيّة بموقف
موحد في المباحثات بين اإلقليم وبغداد،
ّ
لحسم مستقبل العالقات بين بغداد وإقليم
السبُل السلمية».
كردستان عبر ُّ
وأ ّك���د ب��رزان��ي ،أنّ «م��س��أل��ة استقالل
ك��ردس��ت��ان ه��ي رغ��ب��ة مشتركة لجميع
األطراف ،وعامل لوحدة الصف بين األحزاب
السياسيّة» ،مشدّدا ً على «أهميّة الموقف
الموحد والقوي لمواجهة أيّة تط ّورات معاً».
ّ
وك���ان م��س��ت��ش��ار مجلس أم���ن منقطة
ك��ردس��ت��ان م��س��رور ب��رزان��ي ش����دّد ،أول
أمس ،على ض��رورة تحقيق خارطة طريق
السبُل السلميّة
لـ«استقالل كردستان عبر ُّ
مع العراق».

المسلّحة».
من جانبه ،أشاد الملك األردني بالدور الروسي،
الذي وصفه بالمهم جدا ً في ح ّل النزاع السوري
ونزاعات دوليّة أخرى.
وتتناولت محادثات بوتين وعبدالله الثاني،

الداخلية ال�سورية 1500 :حالة �إتجار بالب�شر
بت�سهيل من حكو َمتي الأردن وتركيا
قدّرت وزارة الداخلية السورية أنّ عدد حاالت اإلتجار بالبشر المضبوطة في عام  ،2016بلغت نحو  1500حالة معظمها
لشبكات تعمل خارج سورية ،وتتواصل مع سوريّين في الداخل ،مشيرة إلى أنّ نسبة الضحايا من النساء بلغت  65في
المئة من إجمالي الحاالت التي ت ّم ضبطها.
وأشار معاون وزير الداخلية اللواء حسان معروف في حديث لوكالة «سبوتنيك» ،إلى «زيادة جرائم اإلتجار بالبشر
في سورية ،بعدما كانت من دول العبور» ،موضحا ً أ ّنه ت ّم توثيق الكثير من الحاالت لجرائم ت ّم ضبطها في األعوام الثالثة
األخيرة.
ولفتَ معروف إلى أهمية التع ّرف إلى ضحايا اإلتجار بشكل دقيق لضمان وصول الرعاية الالزمة لهم ،وال سيّما أ ّنهم
تع ّرضوا في كثير من الحاالت إلى انتهاكات جسيمة ،إضافة إلى كونهم ضحايا ال يعاقبهم القانون ،مؤ ّكدا ً ضرورة تعزيز
التعاون الدولي في مجال مكافحة هذه الجريمة ،أل ّنها ذات طابع دولي وعابر للحدود.
وكانت إدارة مكافحة اإلتجار بالبشر في وزارة الداخلية السورية ح ّملت ،في وقت سابق ،الحكومَتين التركيّة واألردنيّة
مسؤولية تسهيل الجرائم في هذا المجال ،وذلك عبر ّ
غض الطرف عنها وترك مرتكبيها من دون عقاب ،فضالً عن عدم
استجابة الدولتين لمحاوالت سورية التواصل معهما».
وأ ّكد المسؤولون السوريّون ،أنّ األزمة الراهنة تسبّبت بانتشار حاالت اإلتجار بالبشر عامة ،وبالنساء خاصة من
القاصرات في مخيمات النزوح واللجوء في لبنان وتركيا واألردن وحتى في مصر ،كما لفتَ المسؤولون إلى محاوالت إلقناع
الكثير من الالجئين ببيع أعضائهم».
بدوره ،قال نقيب المحامين السوريّين نزار السكيف ،إنّ المناطق الشمالية ،وال سيّما حلب ،هي مرتع لجرائم اإلتجار
باألعضاء بحكم قربها من الحدود التركية ،وذلك بوجود عصابات حقيقيّة تعمل هناك ،معلنا ً أنّ القضاء السوري و ّثق
إحدى جرائم بيع األعضاء المرتكبة في محافظة حلب منذ فترة.
وكشفت دراسة أعدّها «مركز مداد لألبحاث والدراسات» ّ
مؤخرا ً في دمشق ،أنّ اإلتجار بالبشر يدخل في سياق مصادر
تمويل تنظيم «داعش» في سورية والعراق.

هل من و�ساطة يقوم بها ال�صباح بين طهران والريا�ض؟

روحاني لوزير الخارجية الكويتي :الإرهاب خطر كبير على المنطقة

باإلضافة إلى تسوية األزم��ة السوريّة ،مكافحة
اإلره��اب وجملة من القضايا الدولية واإلقليمية
ذات االهتمام المشترك.
ومن المق ّرر أن يناقش الجانبان ،الشرق األوسط
ومساعي تنظيم مؤتمر دولي للسالم في المنطقة.

قال الرئيس اإليراني حسن روحاني ،إنّ بالده
يصب في تعزيز أمن واستقرار
تدعم أيّ تح ّرك
ّ
المنطقة.
روح��ان��ي ،وخ�لال استقباله وزي��ر الخارجية
الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ،أ ّكد
أنّ اإلره��اب خطر كبير على المنطقة ،والصمود
ف��ي وج��ه��ه ي��ك��ون ف��ي ظ�� ّل ال��وح��دة واالن��س��ج��ام
والتعاون.
تصريحات روحاني جاءت بعدما سلّمه الصباح
رس��ال��ة م��ن أمير الكويت صباح األح��م��د الجابر
الصباح ،تتعلّق بالحوار بين إيران ودول الخليج.
وقال الصباح لروحاني ،إنّ أمير الكويت حكومةً
وشعبا ً «يقدّرون الدور اإليراني المؤ ّثر في المنطقة»،
مضيفا ً أنّ «االرهاب التكفيري خطر على المنطقة،
ويجب بذل جهود مشتركة لمواجهته».
ووص��ل الصباح ،أم��س ،إلى طهران في زيارة
تستغرق يوما ً واحداً.
وتحدّثت أوس��اط إعالميّة إيرانيّة عن وساطة
كويتيّة يقوم بها الصباح بين طهران والرياض.
وكان وزير الخارجية الكويتي قد أبلغ نظيره
اإلي��ران��ي محمد ج��واد ظريف ،أنّ «هناك قواسم
مشتركة عديدة تاريخيّة وثقافية ودينية بين
إيران ودول المنطقة ،لذا علينا النظر إلى المستقبل

االحتالل يعتقل  17فل�سطين ّي ًا خالل مداهمات وا�سعة بال�ضفة والقد�س

تتح�سن
الزهار :العالقة مع م�صر ّ
أ ّكد عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»
تحسنا ً في العالقة بين
محمود الزهار ،أنّ هناك
ّ
الحركة ومصر.
وقال الزهار في تصريحاتُ ،نشرت على موقع
«الرأي» اإلخباري الفلسطيني ،إنّ هناك لقاءات
ُتجرى بين قيادات «حماس» المتواجدة حاليا ً في
مصر من جهة ،متم ّثلة بإسماعيل هنيّة وموسى
أبو مرزوق وروحي مشتهى ،واإلدارة المصرية
م��ن جه ٍة أخ���رى ،لبحث العديد م��ن الملفات
المتعلّقة بالقطاع والعالقة بين الطرفين.
التوصل إلى
وأشار القيادي الفلسطيني إلى
ّ
اتفاق لضبط الحدود ،مضيفا ً «أ ّنهم لم يوافقوا
على بعض البنود والشروط األخرى» ،من دون
مزيد من التوضيح.
ورأى الزهار« ،أنّ األزمة بخصوص معبر رفح
«مصطنعة بامتياز» ،مضيفا ً أنّ حماس قادرة
على أن تصل بعالقاتها مع مصر إلى نقطة تبادل
تجاري بقيمة  7مليارات دوالر في السنة.
على صعي ٍد آخر ،تو ّزعت االعتداءات الصهيونية
ض ّد الفلسطينيين ،ما بين اقتحامات ،واعتقاالت،
وتجريف ،حيث شملت مناطق مختلفة من الضفة
الغربية المحتلّة وقطاع غزة.
ففي مخيم «نور شمس» للاّ جئين شرق مدينة
طولكرم ،اعتقلت قوات االحتالل ستة شبان خالل
حملة دهم ش ّنتها ،ما تسبّب في اندالع مواجهات
عنيفة مع األهالي استم ّرت حتى ساعات الفجر.
وبحسب م��ص��ادر ،ف���إنّ أك��ث��ر م��ن  20آلية
صهيونية شاركت في اقتحام المخيم وسط
إط�لاق واب��ل من قنابل الصوت والغاز المسيل
للدموع .كما ن ّفذت قوات االحتالل مداهمات في
بلدة «بيت عنان» شمال غربي القدس المحتلة،
انتهت ِباعتقال ثالثة شبّان.

واضعين الحوار محورا ً في ذلك».
وأض���اف الصباح« :م��ن ال��ض��روري ح � ّل سوء
التفاهم واختالف وجهات النظر بين دول المنطقة
في جو هادئ من خالل الحوار الصريح».
ب��دوره ،قال ظريف لنظيره الكويتي ،إنّ دول
الجوار أولويّة في السياسة الخارجيّة اإليرانيّة،

مقدّرا ً دور أمير الكويت في «تقوية حسن الجوار
بين دول المنطقة».
وزير الخارجية اإليراني أ ّكد لنظيره الكويتي
أي��ض�اً ،أ ّن��ه «يجب النظر إل��ى المستقبل في ظ ّل
المشاكل الحالية في المنطقة ،واألعداء والمخاطر
المشتركة».

تقرير �إخباري

فل�سطين تدفع ثمن العدوان على �سورية
} سماهر الخطيب

وفي بلدة «دورا» جنوب مدينة الخليل ،اقتحمت
قوة صهيونية منزل عائلة األسير الصحافي محمد
القيق ،وسلّمت زوجته الصحافية أيضا ً فيحاء
شلش بالغا ً لمراجعة مخابرات العدو .وتخلّل
عملية االقتحام تنكيل بأفراد العائلة ،باإلضافة
إلى أعمال تخريب متع ّمدة بمحتويات المنزل،
قبل أن تت ّم مصادرة ثالثة حواسيب شخصيّة.
وف��ي بلدة «دي��ر غسانة» قضاء مدينة رام
الله ،ن ّفذت قوات االحتالل حملة مداهمات طالت
ع��ددا ً من المنازل ،وانتهت باعتقال مجموعة
شبان ،فيما تحدّثت وسائل اإلعالم الصهيونية
عن تض ّرر عدد من مركبات المستوطنين ،ج ّراء
رشقها بالحجارة ق��رب بلدة «سنجل» قضاء
المدينة.

من جهته ،أعلن جيش االحتالل «أ ّنه اعتقل 17
فلسطينيا ً من مناطق متف ّرقة من الضفة الليلة
الفائتة».
وف��ي قطاع غ��زةّ ،
توغلت صباح أم��س أربع
ج� ّراف��ات صهيونية ،انطالقا ً من ب ّوابة موقع
«ص��وف��ا» العسكري ش��رق مدينة رف��ح جنوب
قطاع غ��زة ،وشرعت بأعمال تجريف بمحاذاة
السياج األمني العازل تحت غطاء من الطيران
التجسسي.
الحربي
ّ
إلى ذلك ،الحقت زوارق االحتالل مراكب الصيد
الفلسطينيّة في بحر بلدة «بيت الهيا» شمال
القطاع ،كما الحقتها في عرض بحر مدينة خان
يونس ،وسط إطالق نار مك ّثف من دون اإلبالغ
عن إصابات.

منذ ست سنوات والدولة السورية تعاني من أهوال حرب شرسة على أراضيها ،تداخلت فيها القوى
الدولية لتحيك بذورالمؤامرة التي لم يسلم أحد منها .المؤامرة صهيونية بامتياز ،فاليهود وحدهم
المستفيدون من هذه الحرب وأهدافها التقسيمية وزعزعة األمن واالستقرار في سورية ،والمتض ّرر من هذه
الحرب الكونيّة ليست الدولة السورية فقط ،وألنّ اإلدارة السورية وحدها من حمل عبء القضية الفلسطينية
منذ إنشاء الكيان الغاصب ،كان ال ُب ّد من هذه الحرب الكونيّة عليها.
وفي فلسطين المحتلة ضرر مماثل ومعاناة لأللم عينه ،فمنذ العام  1948وفلسطين تتع ّرض ألبشع
الممارسات اإلرهابيّة وسط صمت رهيب وجمود دولي وعربي مهين ،وتغاضي عن الممارسات واالنتهاكات
لك ّل األعراف والقوانين الدولية ،من تهجير لشعبنا الفلسطيني ومجازر وهدم للبيوت وبناء للمستوطنات.
فلسطيني هجوما ً ض ّد عدو ،فإنّ بيته سيُهدم ،وإذا ما كان منزله يقع في القدس ،فإنّ احتمال هدمه
فإذا ما ن ّفذ
ّ
ّ
ّ
ّ
بحجة أنه «يهدّد حياة سكانها».
يصبح شبه مؤكد،
ّ
وهذا ما دفعت ثمنه سورية إلبعادها عن قضيّتها المركزية فلسطين ،وإشغالها بهذه الحرب للضغط على
سياستها واستراتيجيتها تحت شعارات ديمقراطيّة وحقوقيّة.
ويأتي قرار بناء  2500وحدة استيطانيّة جديدة في الضفة الغربية بعد يومين من منح تراخيص بناء
لـ 566وحدة إضافية في القدس الشرقية ،لينسف قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم ()2334
الصادر في  23كانون األول  ،2016الذي ندّد بأنشطة االستيطان غير القانونيّة التي يمارسها الكيان
ونص على أنّ هذه األنشطة تنسف أرضيّة الح ّل القائمة.
الصهيوني،
ّ
إنّ جريمة التخطيط والتطوير التي س ُتصادر في نهاية المطاف حوالى  5769دونماً ،منهم  2769دونما ً
أراض
صودرت عام  ،1975وحوالى  3000دونما ً سيت ّم مصادرتهم من جديد من ملك ّي ٍة فلسطينية ،ستلتهم
ٍ
خاصة وتصادرها ،وتريد إقامة  15000وحدة سكن ،أيْ مدينة لحوالى  70000نسمة في هذه المنطقة
ّ
الفقيرة اقتصادياً ،وإذا ما سقطت أم الحيران سيسقط معها  46بلدة فلسطينية في النقب ،والتي تض ّم حوالى
مليون دونماً ،أيْ ضعف ما يملكه الفلسطينيّون في الجليل.
أنّ
السياق ذاته ،ادّعى رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو« ،النشاط االستيطاني «اإلسرائيلي»
وفي ِّ
لب النزاع مع الفلسطينيّين» .واشترط اعتراف الفلسطينيّين بـ«إسرائيل» كدولة يهودية،
ليس هو ّ
وبالسيطرة الكاملة على كافة المناطق ما بين نهر األردن والبحر المتوسط .،وأنّ «هذين المبدأين ال يمكن
لـ«إسرائيل» التنازل عنهما» ،بحسب تعبيره.
جانب آخر ،كان الرئيس األميركي دونالد ترامب قد وعد خالل حملته االنتخابية بنقل السفارة
ومن
ٍ
األميركيّة لدى «إسرائيل» من «ت ّل أبيب» إلى القدس.
وتهدف تصريحات ترامب ،بشأن نقل السفارة األميركية من «تل أبيب» إلى القدس ،إلى «شرعنة االحتالل
لألراضي الفلسطينيّة».

