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سوريا

الحدث بينما يتابع الجيش السوري وحلفاؤه جهودهم الميدانية للسيطرة على كامل أحياء حلب الشرقية ،ويخوض الروس
واألميركيون جولة جديدة من المفاوضات لتقرير مصير الفصائل المسلحة في تلك األحياء ،جاء «الفيتو» المشترك من روسيا
والصين في مجلس األمن ،ليؤكد أن خيارات المسلحين تقتصر على الهزيمة أو االنسحاب ،دون أي أمل بـ«هدنة» على مقاس
مشروع القرار الفاشل

عودة «الفيتو» الروسي ـ الصيني :لتعزيز استعادة كامل حلب
شهدت جلسة مجلس األم ّــن الطارئة
أمـ ـ ــس ،تـ ـ ـط ـ ـ ّـورًا الفـ ـت ــا تـ ـم ــث ــل بـ ـع ــودة
«الفيتو» الثنائي الــروســي ـ الصيني
على مشاريع القرارات املتعلقة بامللف
ال ـس ــوري ،بـعــد تــوقــف يـعــود إل ــى أيــار
ّ
 ،2014تـخــلـلــه «ف ـي ـتــو» روسـ ــي واح ــد
الشهر املاضي ،ضد مشروع فرنسي ـ
إسباني مشترك.
«ال ـف ـي ـتــو» امل ـش ـتــرك األخ ـي ــر ج ــاء ضد
مشروع قــرار صاغته كل من إسبانيا
ونـيــوزيـلـنــدا وم ـصــر ،ويـطــالــب بوقف
العمليات العسكرية فــي حلب ملــدة 7
أي ــام .وك ــان واضـحــا مــن التصريحات
ال ــروس ـي ــة ال ـتــي سـبـقــت االج ـت ـم ــاع أن
م ــوس ـك ــو ل ــن ت ـس ـمــح بـ ــإمـ ــرار الـ ـق ــرار،
خاصة فــي ضــوء التقدم الــذي تحققه
عمليات الجيش السوري وحلفائه في
أحياء حلب الشرقية.
وال ي ـم ـكــن قـ ـ ــراءة اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـصــن
لحق النقض كإجراء ملنع إمرار القرار
فقط ،خاصة أن البعثة الــروسـيــة إلى
األم ــم املـتـحــدة كــانــت قــد أبلغت الــدول
األعضاء خالل املشاورات التي سبقت
ال ـج ـل ـس ــة ب ــأنـ ـه ــا لـ ــن ت ـس ـم ــح ب ــإم ــرار
ه ـ ــذا املـ ـ ـش ـ ــروع .وق ـ ــد تـ ـك ــون ال ــرس ــال ــة
الـصـيـنـيــة م ــن ال ـت ـصــويــت ق ــد وصـلــت
مسبقًا ،على لسان املبعوث الصيني
الـخــاص إلــى ســوريــا شيه شياو يــان،
صباح أمــس ،إذ أوضــح خــال مؤتمر

«داعش» :السفارات
التركية أهدافنا
اعـتـبــر امل ـت ـحـ ّـدث الـجــديــد بــاســم تنظيم
«داعش» ،أبو حسن املهاجر ،السفارات
الـتــركـيــة املـنـتـشــرة ح ــول الـعــالــم أهــدافــا
م ـشــروعــة لـتـنـظـيـمــه ،داعـ ـي ــا ،ف ــي كلمة
ّ
بــث ـت ـهــا «م ــؤس ـس ــة ال ـ ـفـ ــرقـ ــان» ،إح ــدى
أذرع التنظيم اإلعــام ـيــة ،أن ـصــاره إلــى
«اسـتـهــداف مفاصل الحكومة التركية
العلمانية املرتدة في كل مكان».
وشـ ـ ـ ـ ّـدد املـ ـه ــاج ــر ف ــي ك ـل ـمــة ع ـنــوان ـهــا
««فستذكرون ما أقول لكم» ( 25دقيقة)
على استهداف املرافق التركية «األمنية،
والعسكرية ،واالقتصادية ،واإلعالمية،
بــل كــل س ـفــارة وقـنـصـلـيــة تمثلها في
بلدان العالم أجمع».
ُ
للمتحدث السابق
خلفًا
وعـ ّـن املهاجر
ُ
أبو محمد العدناني ،الــذي قتل بضربة
جوية أميركية في محيط مدينة الباب
فـ ــي ري ـ ــف ح ـل ــب الـ ـشـ ـم ــال ــي ،فـ ــي ّأي ـ ــار
امل ــاض ــي .وج ـ ــاءت دعـ ــوة امل ـه ــاج ــر إلــى
استهداف األراضي التركية «بعد إذالل
امل ــوح ــدي ــن ف ــي مــدي ـن ــة الـ ـب ــاب وري ـف ـهــا
ملــرتــدي األت ـ ــراك وال ـص ـحــوات واألكـ ــراد
ّ
وق ـط ـعــان ال ـن ـص ـيــريــة» ،مـ ـح ــذرًا أهــالــي
الرقة من ّ
التمدد الكردي في محيطها،
ّ
ومشددًا على «وجوب جهادهم».
ّ
ّ
وعلق املتحدث الرسمي لـ«داعش» على
عـمـلـيــات «ق ــادم ــون ي ــا ن ـي ـن ــوى» ،بـحـ ّـث
أنصار التنظيم على املقاومة في مدينة
تلعفر العراقية ،غربي مدينة املوصل،
داعيًا إلى «تدمير آليات الحشد الشعبي،
واقتحام نقاطهم.»...
(األخبار)

الفروف :المسلحون الذين
سيرفضون مغادرة المدينة
سيعاملون كإرهابيين
صـحــافــي فــي ب ـيــروت أن ب ــاده تــدعــم
«محاربة اإلرهــاب في سوريا وضرب
كــافــة الـتـنـظـيـمــات اإلرهــاب ـيــة بـيــد من
حديد» ،وهو ما يتقاطع مع التقارير
التي أشــارت مــرارًا إلــى نية بكني دعم
الجيش السوري على عدة مستويات،
أهمها القطاع اللوجستي والطبي.
موقف موسكو من املشروع أتى مبكرًا
على لـســان وزي ــر خارجيتها سيرغي
الف ــروف ،ال ــذي رأى أن مـشــروع الـقــرار
ال ـ ـ ــذي ق ــدم ـت ــه نـ ـي ــوزلـ ـن ــدا وإس ـب ــان ـي ــا
ومصر ـ قبل أن تنسحب األخيرة ـ إلى
مجلس األمن ،هو «خطوة استفزازية»
من شأنها «تقويض الجهود الروسية
ْ
األم ـي ــرك ـي ــة» ،مــوض ـحــا أن «ل ـي ــس من
املـ ـ ـج ـ ــدي» الـ ـتـ ـص ــوي ــت عـ ـل ــى مـ ـش ــروع
القرار.
وفـ ـيـ ـم ــا ي ـن ـت ـظ ــر الـ ـ ـي ـ ــوم ،اس ـت ـئ ـن ــاف
امل ـشــاورات األميركية ـ ـ الروسية حول
مـشــروع إلخ ــراج املجموعات املسلحة
مـ ــن أح ـ ـيـ ــاء م ــديـ ـن ــة حـ ـل ــب ال ـش ــرق ـي ــة،
ن ـق ـلــت وكـ ــالـ ــة «تـ ـ ـ ــاس» ال ــروسـ ـي ــة عــن
الفـ ـ ـ ـ ـ ــروف ،قـ ــولـ ــه إن االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح ال ـ ــذي
عــرضــه نـظـيــره األم ـيــركــي ج ــون كيري
ف ــي روم ـ ـ ــا ،ي ـت ـم ـحــور حـ ــول «تـنـسـيــق
امل ـم ــرات وامل ــواع ـي ــد الن ـس ـحــاب جميع
الـ ـجـ ـم ــاع ــات امل ـس ـل ـح ــة ب ــالـ ـك ــام ــل مــن
أحياء حلب الشرقية» ،مشددًا على أن
«املـجـمــوعــات الـتــي سترفض الـخــروج
سي َ
من األحياء الشرقيةُ ،
عامل أفرادها
على أنهم إرهابيون ...وسنتابع دعمنا
للجيش السوري في عملياته ضد هذه
العصابات».
وأشار إلى أن خبراء روس وأميركيني
سيناقشون ممرات الخروج والجدول
الــزم ـنــي الن ـس ـحــاب جـمـيــع املـسـلـحــن،
لتدخل بعدها «الهدنة» حيز التنفيذ،
الفتًا إلى أن الجانب األميركي هو من
طلب تأجيل امل ـشــاورات ليومني ،ومن
ّ
املرجح أن تبدأ مساء اليوم أو صباح
غد.
وش ـ ـهـ ــدت م ــديـ ـن ــة حـ ـل ــب ،ق ـب ـي ــل عـقــد
اجـ ـتـ ـم ــاع م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــن اسـ ـتـ ـم ــرارًا

ّ
حملت موسكو الدول الغربية مسؤولية مقتل طبيبتين روسيتين في قصف للجماعات المسلحة (أ ف ب)

لعمليات الجيش وحلفائه ،أدت إلى
السيطرة على أجــزاء من حي الشعار،
إلى جانب صد هجوم معاكس حاولت
خ ــال ــه ال ـج ـم ــاع ــات امل ـس ـل ـحــة ال ـت ـقــدم
عـلــى م ـحــاور مشفى الـعـيــون فــي حي
ق ــاض ــي ع ـس ـكــر وح ـي ــي كـ ــرم ال ـط ـحــان
والقاطرجي.
وفـ ـ ــي ت ـ ـطـ ـ ّـور الفـ ـ ـ ــت ،هـ ــاجـ ــم ال ـن ــاط ــق

بــاســم وزارة الــدفــاع الــروس ـيــة إيـغــور
ً
ك ــون ــاش ـن ـي ـك ــوف ،ك ـ ــا مـ ــن الـ ــواليـ ــات
ً
املتحدة وبريطانيا وفــرنـســا ،محمال
إي ـ ــاه ـ ــا مـ ـس ــؤولـ ـي ــة م ـق ـت ــل طـب ـيـب ـتــن
عـ ـسـ ـك ــريـ ـت ــن روس ـ ـي ـ ـتـ ــن ف ـ ــي ق ـصــف
ل ـ ـل ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــات امل ـ ـس ـ ـل ـ ـحـ ــة اس ـ ـت ـ ـهـ ــدف
مـسـتـشـفــى مـيــدانـيــا روس ـي ــا ،ف ــي حي
الفرقان في مدينة حلب.

ـوزارة ال ــدف ــاع
وأوض ـ ـ ـ ــح فـ ــي بـ ـي ــان لـ ـ ـ ـ ـ ّ
الروسية أن املستشفى املتنقل تعرض
لقصف شــديــد خ ــال استقباله لعدد
مــن سـكــان املــديـنــة ،مــا أدى إل ــى مقتل
طبيبتني وإصــابــة عــدد من املمرضني
وامل ــدن ـي ــن ال ـق ــادم ــن لـتـلـقــي املـعــايـنــة
الطبية.
ّ
ولـفــت إل ــى أن «املـسـلـحــن كــانــوا على

كيلو مهاجمًا الرياض «المجرمة»:
الثورة لن تعود موجودة بعد أشهر
انتقد عضو «الهيئة السياسية» لــ«االئـتــاف الـســوري»
املعارض ميشيل كيلو ،املجموعات املسلحة العاملة في
ً
سوريا ،قائال« :لقد أسمعت لو ناديت حيًا» ،مشيرًا إلى أن
«الشباب ال يفكرون بما يجري اآلن» .واتهم ،في تسجيل
صوتي تداوله نشطاء على مواقع التواصل االجتماعي،
جــزءًا «ال بــأس به من املـعــارضــة» ،ممن وصفهم بـ«غير
الديموقراطيني» ،بـ«االنشغال بالتجارة من األمــوال التي
حصلوا عليها من قطر ومن غير قطر».
ّ
وأع ـ ـ ــرب ع ــن ت ـخ ـ ّـوف ــه ع ـل ــى «ال ـ ـث ـ ــورة» ،ألن ـ ــه م ـب ـن ـ ّـي عـلــى
«احـتـمــاالت» ،الفـتــا إلــى أن «هـنــاك وقــائــع على األرض قد

ّ
تحول هذه املخاوف إلى واقع» .وأضاف أن «روسيا تتحرك
في سياسة من شعبتني :األولى هي االحتواء ،والثانية هي
التدمير والسحق»ّ ،
منوهًا بأن «الروس قالوا بصراحة إنهم
متواصلون مع  842موقعًا في سوريا ،ما يعني أنهم إذا
استمروا بالوتيرة نفسها ،فإن الثورة لن تعود موجودة
بـعــد أرب ـع ــة أو خـمـســة أش ـه ــر» ،م ــا يـعـنــي «اسـتـسـســام
معظم املناطق الثائرة ،باستثناء القليل من الـثــوار الذين
سيسحقونهم في إدلب وغيرها» ،وفق التسجيل.
وهاجم كيلو الحكومة السعودية «املجرمة» ،متهمًا إياها
بـ«عدم امتالكها ّ
حسًا إسالميًا وال قوميًا ،وال عروبيًا».
ّ
ورأى أن «السعوديني تحت مستوى السياسة» ،مؤكدًا
أنه «طالب السعودية بأن تعتبر كل األمــوال التي أنفقتها
على السوريني خالل الفترة املاضية ،دينًا على الحكومة
السورية التي ستأتي بعد إسقاط األسد».
وس ــاوى كيلو بــن إســرائـيــل والـسـعــوديــة ودول الخليج
ً
فــي موقفها تجاه ســوريــا ،قــائــا إنهم «مــن أول يــوم في
الـثــورة ،كــان واضحًا أنهم يريدون الفوضى في سوريا،
وال يــريــدون نظامًا ديـمــوقــراطـيــا ...ألن الديموقراطية ال
تناسبهم ،وال الحكم اإلسالمي يناسبهم».
(األخبار)

ع ـل ــم ب ــامل ــوق ــع ال ــدقـ ـي ــق لـلـمـسـتـشـفــى
ونـ ـ ـح ـ ــن نـ ـ ـع ـ ــرف مـ ـ ــن أيـ ـ ـ ــن يـ ـمـ ـك ــن أن
يحصلوا على اإلحداثيات الدقيقة له،
لحظة بــدئــه ال ـع ـمــل» ،م ـشــددًا عـلــى أن
من يتحمل مسؤولية الهجوم «ليس
امل ـت ـشــدديــن وح ــده ــم ،ب ــل امل ـحـ ّـرضــون
ال ــذي ــن خ ـل ـقــوا هـ ــؤالء ال ــوح ــوش على
ّ
وسموهم معارضة ...كذلك
هيئة بشر،
رعاة اإلرهابيني في الواليات املتحدة
وبــري ـطــان ـيــا وف ــرن ـس ــا ،وال ـ ـ ــدول الـتــي
تتعاطف معهم».
وعـلــى صعيد متصل ،اعتبرت وزارة
ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ـي ــة ،أن دع ـ ــوات كل
من لندن وباريس التي تطالب بوقف
الـعـمـلـيــة الـعـسـكــريــة ف ــي أح ـي ــاء حلب
ال ـش ــرق ـي ــة ،تـ ـب ــدو وك ــأن ـه ــا «م ـح ــاول ــة
ل ـح ـمــايــة اإلره ــاب ـي ــن ال ــذي ــن يـعــانــون
الـهــزيـمــة ه ـن ــاك» .وق ــال ــت الـ ـ ــوزارة في
ب ـ ـيـ ــان أمـ ـ ـ ــس ،إن روس ـ ـيـ ــا لـ ــم تـسـمــع
مــن الـ ــدول الـغــربـيــة أي بـيــانــات تدين
اسـ ـتـ ـه ــداف امل ـس ـت ـش ـفــى الـ ــروسـ ــي فــي
ح ـلــب ،م ـشــددة عـلــى أن ــه ينبغي لتلك
ّ
املسيس.
الدول التخلي عن هذا النهج
إلى ذلك ،أعلنت وزارة الدفاع الروسية
تحطم مقاتلة مــن طــراز «ســو  »33إثر
محاولة هبوط فاشلة على منت حاملة
الـ ـط ــائ ــرات «أمـ ـ ـي ـ ــرال ك ــوزن ـي ـت ـس ــوف»
قبالة الـســواحــل الـســوريــة .وأوضـحــت
الوزارة في بيان أن املقاتلة سقطت في
البحر أثناء هبوطها على منت حاملة
ال ـط ــائ ــرات ،بـعــد تـنـفـيــذ مـهـمــة قتالية
«بـسـبــب انـقـطــاع كــابــل تــابــع ملنظومة
ّ
امل ـك ــاب ــح» ،مـضـيـفــة أن «ق ــائ ــد املـقــاتـلــة
لــم يصب ب ــأذى ،إذ استطاع القفز من
الطائرة».
(األخبار)

