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سوريا
تقرير

تقرير

«يني شفق»:
ح ـ ـلـ ــب" ،م ـن ــوه ــا إل ـ ــى أن ـ ــه فـ ــي شـهــر
آب املــاضــي كــانــت قــافـلــة املـســاعــدات
جـ ــاهـ ــزة ل ـل ـع ـب ــور ب ــاتـ ـج ــاه األحـ ـي ــاء
ال ـ ـشـ ــرق ـ ـيـ ــة ل ـ ـح ـ ـلـ ــب ،ل ـ ـكـ ــن "فـ ـص ــائ ــل
معارضة قالت بأن أي قافلة انسانية
سـ ـتـ ـم ــر عـ ـب ــر طـ ــريـ ــق ال ـك ــاس ـت ـي ـل ــو،
سنقصفها".
ّ
وخـتــم الف ــروف مداخلته بــالـقــول إن
مــا جــرى التوصل إليه "ليس نهاية
الـطــريــق ،بــل بــدايــة عــاقــات جــديــدة،
ّ
ونأمل أن كل من يرغب بالحفاظ على
ســوريــا املـتـعــددة يستطيع التعويل
ع ـل ــى ال ـع ـم ــل م ـع ـن ــا" .وكـ ـ ــان ال ــوزي ــر
ال ــروس ــي ق ــد بـ ــدأ حــدي ـثــه بــالـتــأكـيــد
ّ
على أن االتفاق يأتي "كثمرة لتوافق
رئيسي البلدين على العمل املستمر
للوصول إلى اتفاق من شأنه إيقاف
األعـمــال القتالية" ،مـشــددًا فــي نقطة
ّ
مهمة على أن "مــا أعاقنا ،هو غياب
الـثـقــة بـيـنـنــا وبـيـنـهــم (األم ـيــرك ـيــن)
في املسألة السورية ،وفي غيرها من
املـســائــل" .وق ــال "اآلن هـنــاك عــدم ثقة
مــن جــانــب بـعــض األطـ ـ ــراف ،وامل ـثــال
األخـ ـي ــر ع ـل ــى ذل ـ ــك ه ــو اإلع ـ ـ ــان عــن
مواصلة العقوبات علينا قبل زيارة
(الــرئ ـيــس فــاديـمـيــر بــوتــن والــوفــد
املــرافــق إل ــى) الـصــن (للمشاركة في
قمة العشرين) ...لكن نحن لن نتأثر
ونعمل لحل األزمة السورية ،وعلينا
نحن وواشنطن فعل كل شيء لتوفير
الظروف املؤاتية ملعالجة األزمة".
وفي لفتة تحمل الكثير من الدالالت،
وق ــد تـلـفــت إل ــى تـمـلـمــل الـ ــروس إزاء
التأخير الذي تسبب به األميركيون
بـسـبــب م ـشــاورات ـهــم م ــع اإلدارة في
واش ـن ـط ــن ،أح ـض ــر الفـ ـ ــروف بنفسه
ال ـع ـش ــاء امل ـ ـكـ ـ ّـون م ــن "الـ ـبـ ـيـ ـت ــزا" إل ــى
ً
الصحافيني ،قائال" :هذه البيتزا من
الوفد األميركي ،أما نحن فأحضرنا
لكم الفودكا".
وفــي السياق ،كــان مصدر فــي الوفد
ال ــروس ــي ،ق ــد ق ــال أع ـل ــن ،ف ــي حــديــث
إلى وكالة "انترفاكس" ،أن واشنطن
مسؤولة عــن إطــالــة مــدة املـحــادثــات،
مشيرًا الــى أن "الـتــوافــق بــن موقفي
الـجــانـبــن املـتـفــاوضــن ت ــاه ،عـلــى ما
يبدو ،في دهاليز السلطة التنفيذية
في واشنطن".

واصلت وحدات الجيش
تأمين طريق الراموسة
لفتحه أمام المدنيين
(األخبار)

الرياض والدوحة تنضمان
إلى «األطلسي» للسيطرة
على الرقة والموصل
قـ ـ ـب ـ ــل نـ ـ ـح ـ ــو عـ ـ ـ ـ ـ ــام ،أع ـ ـ ـلـ ـ ــن وزيـ ـ ـ ــر
الخارجية األميركي ،جــون كيري،
ّ
ً
عن «قناعته» بــأن دوال في الشرق
األوسـ ـ ـ ـ ــط سـ ـت ــرس ــل «ف ـ ـ ــي ال ــوق ــت
املـنــاســب» ق ــوات بــريــة إلــى سوريا
لقتال تنظيم «داعش» .اليوم ،يبدو
الوقت مناسبًا للدفع بقوات برية
يــدع ـم ـهــا ح ـلــف ش ـم ــال األط ـل ـســي،
مل ــوازن ــة ال ــوج ــود الـ ـق ــوي ل ـل ـقــوات
الــروس ـيــة ف ــي املـنـطـقــة ،وملــواجـهــة
ف ـع ــال ـي ــة ع ـم ــل الـ ــدولـ ــة الـ ـس ــوري ــة،
بمؤازرة إيران ،في امليدان.
وب ـ ـعـ ــد ي ـ ـ ــوم واحـ ـ ـ ــد عـ ـل ــى ح ــدي ــث
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـتــركــي مــولــود
ج ـ ــاوي ـ ــش أوغـ ـ ـل ـ ــو ،ع ـ ــن ض ـ ـ ــرورة
إش ــراك عــدد مــن ال ــدول إلــى جانب
تركيا في معركة «تحرير» مدينة
الــرقــة مــن قبضة تنظيم «داع ــش»،
وزيـ ـ ــارة رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـق ـطــري،
ع ـب ــدال ـل ــه بـ ــن ن ــاص ــر بـ ــن خ ـل ـي ـفــة،
ووزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـسـ ـع ــودي،
عادل الجبير،أنقرة ،كشفت ،أمس،
صحيفة «يـنــي شـفــق» املـقــربــة من
الرئاسة التركية ،عن خطة لعملية
م ـش ـتــركــة ،ب ــن تــرك ـيــا وال ــوالي ــات
املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة والـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة وق ـ ـطـ ــر،
لـ«تحرير» مدينتي املوصل والرقة
(املـ ـعـ ـقـ ـل ــن األسـ ــاس ـ ـيـ ــن لـتـنـظـيــم
داع ــش فــي الـعــراق وســوريــا) ،بعد
عيد األضحى.
ووفـ ـ ـ ــق ال ـص ـح ـي ـف ــة ،فـ ـ ــإن ال ـخ ـطــة
الـ ـت ــي ت ـس ـع ــى إل ـ ــى إن ـ ـهـ ــاء وجـ ــود
الـتـنـظـيــم عـلــى ال ـح ــدود الشمالية
ل ـس ــوري ــا وال ـ ـعـ ــراق ،جـ ــرى بحثها
ف ــي ق ـمــة م ـج ـمــوعــة ال ـع ـشــريــن في
مدينة هانغتشو الصينية ،على
أن تقر تفاصيلها النهائية ضمن
اج ـت ـم ــاع ــات األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة ال ـتــي
ستعقد في نيويورك بني  13و20
من الشهر الـجــاري .وفــي تفاصيل
ال ـع ـم ـل ـيــة ،س ـت ـتــولــى قـ ـ ــوات حـلــف
شـ ـم ــال األطـ ـلـ ـس ــي امل ـم ـث ـل ــة ضـمــن
«الـ ـتـ ـح ــال ــف ال ـ ــدول ـ ــي» ب ــال ـت ـع ــاون
مـ ــع ال ـ ـقـ ــوات ال ـت ــرك ـي ــة اس ـت ـه ــداف
مـ ــواقـ ــع ال ـت ـن ـظ ـيــم فـ ــي امل ــدي ـن ـت ــن،
بينما ستتكفل الرياض والدوحة
بتقديم السالح واملعدات للعملية
واملقاتلني املشاركني في العملية.
ومـ ــن امل ـت ــوق ــع أن ت ـتــولــى فـصــائــل
«الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـحـ ــر» واملـ ـجـ ـم ــوع ــات
املتحالفة مـعــه ،الـتــي تعمل تحت
قـيــادة الجيش الـتــركــي ،العمليات
ال ـب ــري ــة ع ـلــى األرض ف ــي س ــوري ــا،
بينما سيتولى «الحشد الوطني»
إلى جانب قوات «البيشمركة» هذا
الدور في العراق.
وفــي سياق متصل ،رأى املتحدث
بــاســم ق ــوات «الـتـحــالــف ال ــدول ــي»،
جون دوريان ،أن «املنطقة العازلة»
الـتــي أنـشــأتـهــا تــركـيــا عـلــى حــدود
س ــوري ــا «م ـف ـيــدة ل ـل ـغــايــة» ،مشيرًا
إل ـ ـ ــى أن ع ـم ـل ـي ــة «درع الـ ـ ـف ـ ــرات»
الـ ـت ــي يـ ـق ــوده ــا ال ـج ـي ــش ال ـت ــرك ــي
وغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات «ال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــالـ ـ ــف» ،هـ ـي ــأت
الـ ـظ ــروف «لـتـطـهـيــر مــدي ـنــة الــرقــة
م ــن داعـ ـ ــش» .ول ـفــت إل ــى أن «ه ــذه
املـنـطـقــة (ال ـح ــدودي ــة) مهمة ألنها
طــريــق الـتـسـلــل لـعـنــاصــر داع ــش»،
التركي
معتبرًا أن «تحرك الجيش
ّ
ه ـنــاك وب ـنــاء منطقة ع ــازل ــة ،مثال
انتكاسة حقيقية لــداعــش» .وأتــت
هذه التصريحات في وقت أعلنت
فيه رئــاســة األرك ــان التركية مقتل
ثالثة جنود وإصــابــة راب ــع ،أمــس،

ستتكفل الرياض والدوحة بتقديم السالح والمعدات (األناضول)

طالب قائد
«الحشد الوطني»
بدور تركي في
معركة الموصل

إثــر اسـتـهــداف عناصر مــن تنظيم
«داع ــش» إحــدى الدبابات التركية
الـ ـت ــي ت ـ ـشـ ــارك فـ ــي ع ـم ـل ـي ــة «درع
الـ ـف ــرات» ،خ ــال اش ـت ـبــاكــات شــرق
قرية الراعي بريف حلب الشمالي.
م ــن جـهـتــه ،لـفــت وزي ــر الـخــارجـيــة
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،خ ـ ــال ن ـ ــدوة خــاصــة
عقدها مركز الدراسات السياسية
واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
(سـيـتــا) فــي الـعــاصـمــة أن ـقــرة ،إلــى
َّ
أن «امل ـقــاتــات الـسـعــوديــة ستزيد
طـ ـلـ ـع ــاتـ ـه ــا ال ـ ـجـ ــويـ ــة مـ ـ ــن ق ــاع ــدة
إنـجــرلـيــك الـجــويــة مــن أج ــل ضــرب
مواقع داعش» ،مشددًا على أهمية
«إقــامــة منطقة آمـنــة فــي ســوريــا».
واعتبر الجبير أن «حــزب االتحاد
الديموقراطي» وجناحه العسكري
«مـنـظـمــة إرهــاب ـيــة» ،مــؤك ـدًا رفــض
بـ ــاده إش ـ ــراك ال ـح ــزب ك ـط ــرف في
«التحالف الدولي».
وبـخـصــوص املــوصــل فــي ال ـعــراق،
دعا قائد قــوات «الحشد الوطني»
وم ـح ــاف ــظ ن ـي ـنــوى ال ـس ــاب ــق ،أثـيــل
النجيفي ،أنـقــرة إلــى اداء دور في
مـعــركــة املــدي ـنــة ،مـضـيـفــا أن «أه ــل
امل ــوص ــل ي ــرغـ ـب ــون ف ــي أن تـشـهــد
مدينتهم مــا حــدث فــي جرابلس»،
فـ ـ ــي إشـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ــى عـ ـمـ ـلـ ـي ــة «درع
ال ـ ـ ـفـ ـ ــرات» .وأوضـ ـ ـ ــح أن «ال ـج ـيــش
الـ ـت ــرك ــي م ـس ـت ـمــر ف ــي دع ـ ــم ق ــوات
الـحـشــد الــوط ـنــي» ،مـشـيـرًا ال ــى أن
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ع ـل ــى «ت ــرك ـي ــا اداء دور أك ـب ــر فــي
امل ـن ـط ـق ــة ،ل ـت ـع ــوي ــض تـ ـط ــور دور
إيران ونشاطاتها» .وأشار إلى أن
«امل ـعــركــة (ف ــي امل ــوص ــل) سـتـجــري
م ــن دون ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي» ،بعد
«اع ـت ــراض واشـنـطــن عـلــى دخــولــه
الى املوصل» ،إضافة إلى اعتراض
أهالي املدينة ،وفقًا له.
وأوضح النجيفي أن االستعدادات
ل ـخ ــوض م ـعــركــة امل ــوص ــل جــاهــزة
م ـ ــن الـ ـن ــاحـ ـي ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة «ل ـك ــن
امل ـف ـق ــود ه ــو االت ـ ـفـ ــاق ب ــن ب ـغ ــداد
وأرب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــل ،والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاف هـ ـ ــو حـ ــول
الــوضــع الـسـيــاســي للموصل بعد
التحرير وكيفية إدارة هذه املنطقة
ومستقبلها» .ونـفــى مــا ت ــردد عن
احتمال انسحاب الـقــوات التركية
من معسكر زليكان ،مشيرًا إلى أنه
«جــرت بعض الـلـقــاءات مــؤخـرًا ما
بني الحكومتني التركية والعراقية
في بغداد ،وأبــدى الجانب التركي
رغبته في تحويل هذا املعسكر الى
مـعـسـكــر لـلـتـحــالــف ال ــدول ــي ولـكــن
تبقى اإلدارة فيه بيد تركيا».
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أع ـ ـ ـلـ ـ ــن رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس إقـ ـلـ ـي ــم
ك ــردسـ ـت ــان ف ــي الـ ـ ـع ـ ــراق ،مـسـعــود
ال ـب ــرزان ــي ،ف ــي حـ ــوار أج ــرت ــه معه
صـحـيـفــة «ل ــوم ــون ــد» ف ــي بــاريــس،
أن ل ـب ـغ ــداد وال ـس ـل ـط ــات ال ـك ــردي ــة
خطة عسكرية الستعادة املوصل،
لكن يجب التوصل اوال الى اتفاق
حـ ــول ال ـش ــق ال ـس ـي ــاس ــي واالدارة
املقبلة لـثــانــي مــدن ال ـع ــراق .وق ــال:
«ج ــرى الـتــوصــل ال ــى ات ـفــاق بشأن
الـشــق العسكري ،لكن لــم يتم بعد
التوصل الى اتفاق سياسي .وفي
ظــل عــدم وج ــود اتـفــاق سياسي ال
معركة الستعادة املوصل» ،مشيرًا
ال ــى أن مـثــل ه ــذا االت ـفــاق يـجــب أن
ي ـت ـن ــاول االدارة امل ـق ـب ـلــة لـلـمــديـنــة
«وت ـم ـث ـي ــل كـ ــل االقـ ـلـ ـي ــات االت ـن ـي ــة
والــدي ـن ـيــة وام ـكــان ـيــة حـمــايــة هــذه
االقليات ملناطقها».
(األخبار)

الكونغرس األميركي
يسمح بمقاضاة
السعودية في
اعتداءات « 11أيلول»
ّ
أقر مجلس النواب األميركي ،أمس ،قانونًا
يسمح لضحايا اعتداءات  11ايلول 2001
وأق ــارب ـه ــم بـمـقــاضــاة ح ـ ًكــومــات أجنبية
يشتبه فــي دعمها أع ـمــاال إرهــابـيــة ضد
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة .وت ـع ــارض الـسـعــوديــة
بشدة مـشــروع القانون الــذي وافــق عليه
امل ـج ـلــس ب ـعــد أرب ـع ــة اش ـهــر م ــن مــوافـقــة
م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ ع ـل ـي ــه .وك ـ ــان  15مــن
 19شخصا قــد خـطـفــوا ال ـطــائــرات التي
استخدمت في االعتداءات من السعوديني.
ُ
وسيرفع القانون اآلن إلى البيت األبيض
ملوافقة الرئيس ،بــاراك اوبــامــا ،عليه قبل
ايام من الذكرى الـ 15لالعتداءات ،في وقت
مــن املحتمل أن يـعــارض البيت االبيض
ال ـقــانــون ألن ــه ي ـخــالــف ،كـمــا ي ـق ــول ،مـبــدأ
الـحـصــانــة الـسـيــاديــة ال ـتــي تـحـمــي ال ــدول
مــن القضايا املدنية او الجنائية .وكــان
امل ـت ـحــدث بــاســم ال ـب ـيــت االبـ ـي ــض ،جــوش
اي ــرن ـس ــت ،ق ــد ص ـ ـ ّـرح ف ــي أي ـ ــار املــاضــي
بـــ ّ
ـأن "ه ـ ـ ــذا الـ ـق ــان ــون س ـي ـغ ـ ّـي ــر ال ـق ــان ــون
الــدولــي املعتمد منذ فترة طويلة املتعلق
بالحصانة .ورئيس الواليات املتحدة لديه
م ـخــاوف جــديــة ب ــأن يجعل ه ــذا الـقــانــون
الواليات املتحدة عرضة ألنظمة قضائية
اخرى حول العالم".
ويـ ـسـ ـم ــح ال ـ ـقـ ــانـ ــون لـ ـع ــائ ــات ض ـحــايــا
اع ـ ـتـ ــداءات  11اي ـل ــول ب ــرف ــع ق ـضــايــا في
املحكمة الفدرالية ضد حكومات أجنبية
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،واملـ ـط ــالـ ـب ــة
بالتعويض اذا ثبتت مسؤولية هذه الدول
عن الهجمات .وبموجب القانون الحالي ال
يمكن لضحايا االرهــاب ســوى مقاضاة
الـ ــدول ال ـتــي تصنفها وزارة الـخــارجـيــة
االميركية رسميا دول راعية لإلرهاب.
على صعيد متصل بذكرى االعـتــداءات،
هـ ـ ــدد زعـ ـي ــم ت ـن ـظ ـيــم "الـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة" ،أي ـمــن
الـ ـظ ــواه ــري ،ف ــي ش ــري ــط ف ـيــديــو نـشــرتــه
ح ـس ــاب ــات تــاب ـعــة لـلـتـنـظـيــم ع ـلــى مــواقــع
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي أم ـ ــس ،ال ــوالي ــات
املـتـحــدة بـتـكــرار اح ــداث  11ايـلــول "آالف
املــرات" ،متوجهًا إلى املسلمني بالقول ّإن
"طريق الخالص هو الدعوة والجهاد".
وقال الظواهري ،في شريط فيديو استمر
حوالى عشرين دقيقة ونشر "بمناسبة
م ــرور خـمــس ع ـشــرة سـنــة عـلــى غ ــزوات
الحادي عشر من سبتمبر"ّ ،إن "رسالتنا
إلى األميركان واضحة كالشمس ،قاطعة
كحد الـسـيــف" ،مضيفًا "طــاملــا استمرت
جــرائ ـم ـكــم ،فـسـتـتـكــرر اح ـ ــداث ال ـح ــادي
عشر من سبتمبر االف املرات".
وقال ان اعتداءات  11ايلول  2001جاءت
نتيجة لـ"جرائم" االميركيني ضد املسلمني
فـ ــي ف ـل ـس ـطــن وافـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان وال ـ ـعـ ــراق
والشام ومالي والصومال واليمن واملغرب
ومـصــر .كما تـطـ ّـرق الــى الـصــدامــات بني
ال ـس ــود وال ـب ـيــض ف ــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة
خالل االشهر املاضية ،متحدثا عن "ذل
االفــارقــة" فــي الــواليــات املتحدة ،ومشيرًا
إلى أن السود لن يتمكنوا من نيل حقوقهم
و"االصــاح عبر الدستور والقانون" ،ألن
"القانون في يد اغلبية البيض" .وقال "لن
ينقذهم إال اإلسالم".
(األخبار ،أ ف ب)

