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عربيات
دوليات
اليمن :مساعدات إضافية
بـ  1.5مليار دوالر
م��ا ع �ن��دي م��ن امل ��ال ف ��إن ذل ��ك ال ي�س��اوي
غرامًا واح�دًا من الدم الذي فقده الشعب
ال� � �س � ��وري» ،ع �ل��ى ح� � ّ�د ت �ع �ب �ي��ره .وأش� ��ار
ط�ل�اس إل��ى أن��ه ي�خ�ط��ط الن �ش��اء منظمة
غ�ي��ر ح�ك��وم�ي��ة ت�ت��ول��ى امل�ل�ك�ي��ة الرسمية
إلمبراطوريته املسماة «من أجل سوريا»،
التي تنشط في مجاالت تجارية مختلفة
من تحميص القهوة إل��ى البناء ،وتبلغ
ق �ي �م �ت �ه��ا م� �ل� �ي ��ارات ال� �ل� �ي ��رات ال �س ��وري ��ة.
وق � ��ال إن� ��ه «ي �ع �م��ل ع �ل��ى اع� � ��داد األوراق
القانونية لتحويل ملكية امبراطوريته
ّ
تضم  7شخصيات
التجارية إل��ى هيئة
من ق��ادة املعارضة السورية ،وسيجعل
حساباتها علنية وش�ف��اف��ة ،واس�ت�خ��دام
ارباحها إلعداد الشعب السوري لطريقة
جديدة من التفكير ،بغية تحقيق حلمه
ف ��ي ج �ع��ل س ��وري ��ا دول � ��ة دي �م��وق��راط �ي��ة
حقيقية» .وأضاف إن كراهيته للحكومة
ال� �س ��وري ��ة «ت� �ع ��ود إل � ��ى ق ��راب ��ة ع �ق��د م��ن
الزمن ،ألن عائلة األسد تعتقد أنها تملك
البلد ،وحتى نحن ،املقربني من النظام،
ت�ع�ت�ب��رن��ا ح��راس��ًا ل �ه��ا ف �ق��ط ،وه� ��ذه هي
ُ
الطريقة التي تدير بها سوريا».
وق ��ال إن ��ه «ك� � ّ�ون ص ��داق ��ات م��ع ج ��زء من
املعارضة السورية ،ووضعا معًا دراسة
ع��ن اإلص �ل��اح ال �س �ي��اس��ي واالق �ت �ص��ادي
واالج� � �ت� � �م � ��اع � ��ي ج� � � ��رى ارس � ��ال� � �ه � ��ا إل� ��ى
(ال��رئ �ي��س) ب �ش��ار ،وت�ل�ق��ى ب�ع��د شهرين
ردًا ب� ��اردًا س��أل��ه ع��ن أس �ب��اب ت��دخ�ل��ه في
السياسة وه��و رج��ل أع�م��ال» ،كما انتقد
جماعات املعارضة السورية في املنفى،
بما ف��ي ذل��ك املجلس الوطني ال�س��وري،
ال��ذي وص�ف��ه ب��أن��ه «يفتقر إل��ى ال��رؤي��ة»،
مضيفًا إن الرئيس األس��د «سيبقى في
السلطة  50عامًا أخ��رى إذا ق��اد املجلس
ال � �ث ��ورة ال� �س ��وري ��ة» .وق � ��ال إن� ��ه س�ي�ق��وم
ب�ت�م��وي��ل ق �ي��ادة ج��دي��دة ل�ل�م�ع��ارض��ة من
ً
داخ��ل سوريا ،ب��دال من املجلس الوطني
ال� � � �س � � ��وري ،ل� �ك� �ن ��ه رف � � ��ض ال � �ك � �ش ��ف ع��ن
أسمائها ،مشيرًا إلى أنها «ستضم عددًا
م��ن ق��ادة املجتمع م��ن امل��دن ف��ي مختلف
أن�ح��اء س��وري��ا ،وه��ي ج��زء م��ن مجموعة
ت �ج��ري االس� �ت� �ع ��دادات ل�ت��أل�ي��ف ح�ك��وم��ة
انتقالية».
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

م � ��ن ن ��اح� �ي ��ة أخ� � � � ��رى ،رف � �ض� ��ت ال �ص�ي�ن
ت �ح �م �ي �ل �ه��ا م �س��ؤول �ي��ة ت ��ده ��ور ال� �ن ��زاع
ف��ي س��وري��ا ،م �ج� ّ�ددة ال�ت��أك�ي��د ل�ض��رورة
ّ
ال�ح��ل السياسي ل�ل�ن��زاع .ونقلت وكالة
أن � �ب� ��اء ال� �ص�ي�ن ال� �ج ��دي ��دة «ش �ي �ن �خ��وا»
ع��ن امل �ت �ح��دث ب��اس��م وزارة ال�خ��ارج�ي��ة
الصينية هونغ لي ،قوله إنه «ال يمكننا
ال�ق�ب��ول ب ��آراء ب�ع��ض ال ��دول املستهدفة
للصني» ،ردًا على سؤال بشأن تعليقات
للقادة البريطانيني واألتراك ّ
تلمح إلى
ّأن على الصني ّ
تحمل بعض املسؤولية
بشأن تدهور النزاع في سوريا .وأشار
إل��ى أن ب�ك�ين تشعر ب �ـ «ال �ح��زن العميق
على سقوط خسائر بشرية خالل النزاع
ال� � �س � ��وري» .وق� � ��ال ه ��ون ��غ إن «ال �ص�ي�ن
ّ
ّ
كانت وال تزال تحث على حل سياسي
ل� �ل� �ن ��زاع ال� � �س � ��وري ،ي� �ه ��دف إل � ��ى إن �ه��اء
ّ
العنف في وقت مبكر وتفادي الخسائر
البشرية» .ورأى أن تسهيل قيام حوار
سياسي بني األط��راف املعنية ،وعملية
انتقالية يقودها الشعب السوري ،هي
ّ
ال �ح��ل امل�ث��ال��ي ل�ل�ن��زاع ومل�ع��ان��اة الشعب
السوري.
ّ
وقال املتحدث الصيني إن «على املجتمع
ال��دول��ي ب ��ذل ج �ه��ود م�ش�ت��رك��ة لتحقيق
ه��ذا ال�ه��دف ،آخ �ذًا في االعتبار الصورة
األوس��ع للسالم واالس�ت�ق��رار في سوريا
وال � �ش ��رق األوس� � � ��ط» .وأض� � ��اف أن ع�ل��ى
بعض ال��دول «استخالص ال��دروس من
أخ �ط��اء اآلخ��ري��ن وم��راج�ع��ة سياساتها
املتعلقة بالنزاع» املذكور.
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

هل خسرت تركيا كل شيء في سوريا؟
إسطنبول ــ حسني محلي
ع �ن��دم��ا ق� ��ال رئ� �ي ��س ال � ّ� � ��وزراء ال �ت��رك��ي،
رجب طيب أردوغان ،إنه لن يسافر إلى
نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية
ال�ع��ام��ة ل�لأم��م امل�ت�ح��دة بحجة انشغاله
باملؤتمر العام لحزب العدالة والتنمية،
ّ
رأى ال�ع��دي��د م��ن اإلع�لام�ي�ين األت ��راك أن
ذل� ��ك إش� � ��ارة م �ه �م��ة إلف �ل��اس ال�س�ي��اس��ة
ال�ت��رك�ي��ة ف��ي س��وري��ا .وج ��اءت امل�ف��اج��أة
األه � ��م ع �ن��دم��ا ط �ل��ب وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
أحمد داوود أوغ�ل��و ،أول م��ن أم��س ،في
نيويورك من الرئيس اإليراني محمود
أحمدي نجاد التدخل في سوريا لوقف
االقتتال فيها .علمًا ب��أن داوود أوغلو
وامل� �س ��ؤول�ي�ن األت � � ��راك ك ��ان ��وا ي�ت�ه�م��ون
إي��ران منذ البداية بدعم الرئيس األسد
ألسباب طائفية ومذهبية.
وك� � � ��ان ق � �ب� ��ول أن� � �ق � ��رة ل� �ل� �م� �ش ��ارك ��ة ف��ي
«م�ج�م��وع��ة االت �ص��ال» ال �ت��ي اقترحتها
ط� �ه ��ران م ��ع م �ص��ر امل ��ؤش ��ر األول على
ال�ت��راج��ع ال��واض��ح ف��ي امل��وق��ف ال�ت��رك��ي،
ب� �ع ��دم ��ا اق� �ت� �ن ��ع امل� � �س � ��ؤول � ��ون األت� � � ��راك
ب ��أن ال �ع��واص��م ال�غ��رب�ي��ة ،وك ��ل م��ن قطر
وال�س�ع��ودي��ة ق��د خذلتهم ف��ي م��وض��وع
سوريا ،وهو الشعور الذي كان واضحًا
في تصريحات أردوغان األخيرةّ ،
وبرر
م ��ن خ�ل�ال��ه م��وق��ف واش �ن �ط��ن ب��اق �ت��راب
م��وع��د االن �ت �خ��اب��ات األم �ي��رك �ي��ة .وات�ه��م
أردوغ ��ان ،أي�ض��ًا ،أملانيا وفرنسا بدعم
«العمال الكردستاني» ،علمًا بأن هاتني
ال��دول �ت�ين ح�ل�ي��ف أن �ق��رة االس�ت��رات�ي�ج��ي
ف��ي م��ا خ� ّ�ص س��وري��ا ،ف��ي ال��وق��ت ال��ذي

ي �ع��رف ف �ي��ه ال �ج �م �ي��ع أن ال �س �ب��ب األه ��م
في املوقف التركي الجديد هو الحملة
العنيفة التي ّ
تعرضت لها الحكومة ،إذ
نجح ح��زب الشعب ال�ج�م�ه��وري ،ومعه
ال �ع��دي��د م��ن م�ن�ظ�م��ات امل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي
امل��دع��وم��ة م ��ن ب �ع��ض وس ��ائ ��ل اإلع�ل��ام،
ف��ي اق �ن��اع أك �ث��ر م��ن  % 80م��ن ال�ش�ع��ب
ال �ت��رك��ي ب �خ �ط��ورة ال �س �ي��اس��ة ال�ت��رك�ي��ة
حيال سوريا ،بعد أن اتهمت أردوغ��ان
ووزي ��ر خارجيته بتطبيق التعليمات
األميركية وتنفيذها.
وال� �س� �ب ��ب اآلخ � � ��ر ف� ��ي ت� ��راج� ��ع امل ��وق ��ف
ال �ت��رك��ي ه ��و ف �ش��ل «ال �ج �ي��ش ال �س��وري
ال� �ح ��ر» ف ��ي إح� � ��راز ّ
أي ان �ت �ص��ار ج��دي
وع �م �ل��ي ع �ل��ى األرض ،ع �ل��ى ال ��رغ ��م من
ك� ��ل ال� ��دع� ��م ال � � ��ذي ح � �ظ� � َ�ي ب� ��ه م� ��ن ق�ب��ل
ت��رك�ي��ا وع�ب��ره��ا م��ن ال �ع��واص��م الغربية
والعربية املختلفة .واقتنع املسؤولون
ّ
األت � ��راك ب ��أن ه ��ذه ال �ع��واص��م ق��د ك��ذب��وا
ع� �ل ��ى أن� � �ق � ��رة .وج � � ��اء إع� �ل ��ان «ال �ج �ي��ش
الحر» نقل ّ
مقر قيادته من انطاكيا إلى

يسعى أردوغان
إلى إلهاء الشارع التركي
بموضوع جديد

ال��داخ��ل ال�س��وري للتغطية على املوقف
التركي الجديد ،ف��ي ال��وق��ت ال��ذي شكك
ف�ي��ه ال�ب�ع��ض االع�لام �ي�ين األت � ��راك ب�ه��ذا
ّ
االعالن ،وقالوا إن مقاتلي هذا الجيش
ال ي ��زال ��ون ف��ي م�خ� ّ�ي�م��ات�ه��م ف��ي ت��رك�ي��ا،
التي يعرف الجميع أن ه��ؤالء املقاتلني
سيعودون إليها بعد كل عملية داخل
س ��وري ��ا .وأت � ��ت امل �ف ��اج ��أة األخ� �ي ��رة في
ت �ص��ري �ح��ات أردوغ� � � � ��ان ع ��ن اس �ت �ع��داد
حكومته للحوار املباشر مع زعيم حزب
«العمال الكردستاني» عبد الله أوجالن
ّ
من أجل حل املشكلة الكردية ،فيما رأى
ّ
متابعون أن ه��ذه التصريحات بمثابة
امل �ب��ادرة الذكية م��ن أردوغ ��ان للتغطية
على فشل سياساته في س��وري��ا ،حيث
سيسعى إلل �ه��اء ال �ش��ارع ال�ت��رك��ي بهذا
املوضوع الجديد حتى ينسى موضوع
س��وري��ا وم��ا آل��ت إل�ي��ه س�ي��اس��ات أن�ق��رة.
باإلضافة إلى خيبة األمل الكبيرة التي
أصيب بها أردوغ��ان بعد أن اقتنع بأن
ال �غ��رب وح�ل�ف��اءه م��ن ال �ع��رب ق��د ت��رك��وه
ّ
بمفرده في هذا املستنقع بكل طفيلياته
الجهادية الخطيرة ،وه��و ي�ح��اول اآلن
ال� �خ ��روج م �ن��ه ب��أق��ل ال �خ �س��ائ��ر داخ�ل�ي��ًا
وخارجيًا .وبالطبع من دون أن يؤدي
ذل ��ك إل ��ى ك �س��ر م �ع �ن��وي��ات امل�ج�م��وع��ات
امل �س �ل �ح��ة ،ال �ت��ي ب��ات��ت ت �ع��رف ج �ي �دًا أن
ال� �غ ��رب� �ي�ي�ن وال� � �ع � ��رب ق� ��د ب ��اع ��وه ��م ف��ي
أس� � ��واق ال� �ب ��ورص ��ة ال �س �ي��اس �ي��ة ،وك ��ان
ثمنهم رخيصًا مقابل ما ّ
تحمله الشعب
�آس وأض��رار مادية
السوري من آالم وم� ٍ
وم�ع�ن��وي��ة ،إلرض ��اء ح�س��اب��ات اآلخ��ري��ن
في الخارج وأهوائهم.

أعلن مؤتمر أصدقاء سوريا،
عن تعهد املانحني الدوليني دفع
مساعدات جديدة بقيمة 1.46
مليار دوالر لليمن ،ملساعدته على
التغلب على الصعوبات املالية.
وأكد الرئيس اليمني ،عبد ربه
منصور هادي (الصورة) ،الذي
شارك في املؤتمر ،على هامش
اجتماعات الجمعية العامة ،أن

التعهدات ستساعد بالده على
تجنب الحرب األهلية ،التي
ستمثل تهديدًا محليًا واقليميًا
وعامليًا ،وانزالق اليمن إلى حافة
اإلفالس بعد الثورة.
(رويترز)

العراق :هروب سجناء
منتمني إلى القاعدة
هرب  75سجينًا منتميًا إلى
تنظيم القاعدة بعد هجوم على
سجن تكريت شمال بغداد،
وسقط خالله  13شرطيًا عراقيًا
وأصيب  33آخرون ،قبل أن
تستعيد قوات األمن السيطرة
على السجن .وأكد نائب محافظ
صالح الدين ،احمد عبد الجبار،
أن السلطات العراقية «استعادت
السيطرة على السجن» بعد ليلة
من االشتباكات بني قوات األمن
واملسلحني ،الذين سيطروا على
منافذ السجن وأبراج املراقبة
فيه .وفي وقت الحق ،أعلن
رئيس اللجنة األمنية في مجلس
املحافظة ،محمد حسني العطية أن
قوات األمن «تمكنت من اعتقال 33
من السجناء الذين فروا ،وما زال
هناك حوالى  75آخرين تتواصل
العمليات ملالحقتهم» .وأكد
العطية أن «جميع هؤالء السجناء
عراقيون ،ومن عناصر تنظيم
القاعدة ،وقد صدرت احكام اعدام
في حق الغالبية منهم» ،كما ّ
حمل
الشرطة مسؤولية الحادث «لكونها
اضاعت الجهود التي بذلت طوال
السنوات املاضية بسبب ضعفها
وفسادها» .إلى ذلك ،كشف
مصدر مسؤول أن «قرارا صدر
باقالة قائد شرطة املحافظة اللواء
كريم علي جبر ،وتعيني اللواء غانم
ً
القريشي بدال منه».
(أ ف ب)

البحرين :اشتباكات
بني الشرطة ومحتجني
اصيب بحرينيان على األقل
في اشتباكات وقعت أمس ،بعد
مسيرة قرب العاصمة املنامة ،دعت
إليها جمعية الوفاق ،وسمحت
السلطات بتنظيمها .وقال شهود
عيان إن نحو  100محتج ألقوا
الحجارة والقنابل الحارقة على
شرطة مكافحة الشغب.
(رويترز)

