
اوضح مبعوث األمم المتحدة الخاص 
الى سوريا ستيفان دى مستورا، عقب 
اج��ت��م��اع م���ع ممثلين ع���ن ال���والي���ات 
المتحدة وروسيا وق��وى كبرى أخرى، 
األربعاء، أنه اليزال من المقرر أن تبدأ 
محادثات السالم السورية فى موعدها 
المقرر فى 25 يناير الجاري فى جنيف. 
وقال ستيفان دى ميستورا للصحفيين: 
إن بعض القضايا ال ت���زال تحتاج إلى 
تسويتها.. وصدر فى وقت الحق بيان 
اوض��ح أن مسئولين م��ن ال���دول دائمة 
ال��ع��ض��وي��ة ف���ى م��ج��ل��س األم����ن ال��ت��اب��ع 
لألمم المتحدة، اتفقوا على الدفع من 
أج��ل ال��س��م��اح »ب��وص��ول دائ���م لالغاثة 
ودون معوقات إلى عدد من المناطق 

المحاصرة« فى سوريا. 
الى ذلك تخطت وحدات الجيش السوري 

والمجموعات الشعبية العقبة األكبر لها في ريف الالذقية، بعد أن سيطرت على 
بلدة »سلمى«، المعقل األبرز للجماعات االرهابية ، ما ساهم في السقوط المتتالي 

للقرى الواقعة في محيط البلدة االستراتيجية، وصواًل إلى ربيعة.
كما سيطرت وح��دات من الجيش السوري، األرب��ع��اء، على عدد من القرى 
المهمة والتي كانت تعتبر من المراكز المهمة إلطالق الصواريخ على مدينة 

الالذقية وريفها.
ع من نطاق عملياته العسكرية  وتفيد مصادر عسكرية أن الجيش السوري وسَّ

إلى المناطق المجاورة لبلدة »سلمى« وسيطر على قرى مرج خوخة، المارونيات، 
الشيخ خليل، المريج، الواقعة في ريف الالذقية الشمالي الشرقي والمتاخمة 

لبلدة »سلمى«.
وأوضحت أن وحدات المشاة في الجيش السوري، اتخذت من تالل كفر دلبة 
وبلدة »سلمى«، منطلقًا للتقدم إلى مواقع اإلرهابيين في جبل األك��راد، التي 
انهارت بعد السيطرة على »سلمى«، كما سادت حالة من »الضياع« في صفوف 

اإلرهابيين.
وبذلك منحت وح��دات المشاة اإلمكانية من توسيع دائ��رة سيطرتها، بعد 

مساندة نارية كثيفة من سالح الجو السوري، 
ال��ذي ش��ن سلسلة م��ن ال��غ��ارات على التالل 

المشرفة والحاكمة لتلك القرى.
هذا وتتجه العمليات العسكرية في األيام 
القادمة نحو محيط ناحية »ربيعة«، القريبة 
من الحدود التركية، والتي تأوي أبرز قيادات 
الجماعات  االرهابية  المدعومين من تركيا.

وي��س��ت��م��ر ال��ج��ي��ش ال���س���وري بعمليات 
»القضم« التدريجي، بعد أن سيطر على 
معظم التالل القريبة من الحدود التركية، 
كما قطع معظم خطوط اإلم��داد الواصلة 
إلى »ربيعة«، واضعًا إياها أمام قاعدة نارية 
خانقة، وهذا ما قد يمهد لتكرار سيناريو 

»سلمى« في »ربيعة«.
الجدير بالذكر ان  القوات الجوية الروسية 
س��اع��دت  الجيش ال��س��وري على تحرير ما 
يزيد على 200 بلدة من اإلرهابيين منذ 
30 سبتمبر 2015م، عندما بدأت عمليتها 

العسكرية في سوريا استجابة لطلب رئيس الجمهورية السورية.
وقال سيرغي رودسكوي، المسؤول في هيئة األركان العامة للقوات المسلحة 
الروسية: »جرت خالل مائة يوم من العملية التي تنفذها القوات الجوية الروسية 
في سوريا، استعادة 217 بلدة من تنظيم »داعش«، وتم تحرير ما يزيد على 

ألف كيلومتر مربع من األراضي.
مشيرًا الى  أن الطائرات الروسية قامت ب���5662 طلعة قتالية في سوريا، 

قصفت فيها مواقع ومنشآت اإلرهابيين منذ 30 سبتمبر من عام 2015م.
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اخبار متفرقـة

الكويت تسحب 10 مليارات دوالر
 من االحتياطي

أعمال إرهابية تضرب بوركينا
 فاسو وأندونيسيا 

أمير قطر يزور روسيا

وافق مجلس األمة الكويتي ، في جلسته التكميلية، األربعاء، 
باإلجماع على مشروع القانون باإلذن للحكومة في الحصول على 
مبلغ من المال االحتياطي العام )3 مليارات دينار كويتي(، بما 
يعادل 10 مليارات دوالر تقريبًا لوضع ميزانية استثنائية لفترة 

10 سنوات مالية لتعزيز الدفاع في البالد.
وتنص المادة األولى من القانون الكويتي على أن »يؤذن للحكومة 
في أن تأخذ من المال االحتياطي العام مبلغ )3 آالف مليون دينار 
كويتي( لوضع ميزانية استثنائية لفترة 10 سنوات مالية تخصص 
لتعزيز الدفاع في البالد وذلك لتغطية حاجة وزارة الدفاع من 
التسليح والمعدات العسكرية، على أن يتوافق ما يخصص سنويًا 
مع الحالة المالية للدولة وأال يصرف من هذه المبالغ ألية أغراض 

أخرى ويعد لها حسابًا ختاميًا منفصاًل سنويًا«.
كما نصت المادة الثانية على أن »يفوض مجلس الدفاع األعلى في 
تخصيص المبالغ الالزمة لكل سنة مالية وذلك خالل 10 سنوات«.

بلغت حصيلة ضحايا الهجوم المسلح على أح��د الفنادق في 
واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو زهاء 30 شخصًا من 18 بلدًا، 

فيما أصيب حوالي 30 آخرين حسب مصادر متفرقة.
ونقلت »رويترز« عن أحد ضباط الشرطة في واغادوغو قوله إن 
 ،»Yibi« رجال األمن تمكنوا من تصفية أربعة مسلحين في فندق

وأن امرأتين كانتا بين قتلى المسلحين.
وذكر سيمون كومباوريه وزير داخلية بوركينو فاسو أن عملية 
اقتحام فندق »Splendid« وتحرير الرهائن قد انتهت، فيما 

ال تزال مداهمة فندق »Yibi« المحاذي مستمرة.
هذا، وهاجم مسلحون -الجمعة- مقهى في واغادوغو، ومن ثم 
اقتحموا فندق »Splendid« المجاور الذي يقصده األجانب بمن 

فيهم موظفو األمم المتحدة العاملون في بوركينا فاسو.
وفي اندونيسيا لقي 8 اشخاص مصرعهم واصيب آخرون في 
سلسلة تفجيرات شهدتها العاصمة جاكرتا -الخميس- وقد تبّنى 
تنظيم داعش االرهابي هذه العمليات وهو ما أكدته الشرطة 

االندونيسية.
ونقلت وكالة »روي��ت��رز« عن قائد شرطة جاكرتا تأكيده أن 

التنظيم اإلرهابي يقف وراء الهجمات.
وأوضحت الشرطة االندونيسية أن هذه الحصيلة تشمل خمسة 
من منفذي الهجمات بينهم أجنبي، مشيرة إلى أن 6 انفجارات على 
األقل وقعت في العاصمة قرب مكتب األمم المتحدة ومناطق 

أخرى.
وأف��ادت تقارير إعالمية بأن موظفا في األمم المتحدة أصيب 

بجروح في هذه االنفجارات.

يبدأ أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني 
زي��ارة إلى موسكو اليوم اإلثنين وسط 
ت��س��ري��ب��ات ع��ن سعيه ل��ل��وس��اط��ة بين 
الرئيس الروسي فالديمير بوتين، وبين 
الرئيس التركي رج��ب طيب أردوغ���ان 
على خلفية األزمة األخيرة بين البلدين 
الناجمة عن إسقاط تركيا مقاتلة روسية 
م��ن ط���راز »س��وخ��وى 34« ف��ي ال��راب��ع 
والعشرين من نوفمبر الماضي، وفق ما 

ذكرته صحيفة العرب القطرية .
وصرح مصدر دبلوماسي قطري لوكالة سبوتنيك الروسية بأن الشيخ 
تميم سيصل إلى العاصمة الروسية موسكو، في 18 يناير الجاري، في 

زيارة قصيرة تستمر يومًا واحدًا.
ونقلت سبوتنيك عن المصدر، الذي لم تتم تسميته، قوله: إن أمير قطر 

سيلتقي خالل زيارته الرئيس الروسي فالديمير بوتين.
وتعد هذه أول زيارة ألمير قطر إلى روسيا، منذ توليه مقاليد الحكم في 

25 يونيو 2013م.

»الغارديان«: ال  أحد قادر على ملء مكان األسد في سوريا 

قالت صحيفة الغارديان البريطانية، إنه ليس هناك في 
الوقت الحالي »قوى سياسية أو عسكرية« تستطيع أن تحل 

مكان الرئيس السوري بشار األسد.
وأشارت الغارديان إلى أن »المطالب الغربية حول تنحي 

الرئيس السوري، باإلضافة إلى إعالنات المعارضة حول 
استحالة تسوية النزاع في سوريا مع األسد ليس لها أية 
عالقة بالواقع طالما انه ليس هناك أحد قادر على أن يحل 

مكانه«.

اليمكن لنا إال أن نبدي رأيًا حول األحداث المتسارعة 
التي تمر بها المنطقة، وحيث إن الخطر بات يهدد 

نا وأصبحت المعركة مسألة حياة أو موت . بقاء
في البداية يجب أن نحدد ماهية الخطر؟ وكيفية 

نشأته؟ ثم كيف يمكن مواجهة هذا الخطر؟
أواًل يجب أن نعرف أن كل هذه األحداث المتسارعة 
في التوقيت والمتفرقة جغرافيًا ليس المستهدف 
بها بلدًا معينًا إنما هي عملية تغيير شاملة النعلم 
الزمن الذي ستستغرقه نظرًا لكثرة المتدخلين وال 
أين ستنتهي، إنما نعلم أن بانتهاء هذه األحداث سوف 
يخلق واقع جديد ستتغير فيه الخريطة الجغرافية 

والسياسية للعالم.
الكل يعلم ماهو الخطر الذي يؤرق العالم هذه األيام 
، إنه تنظيم الدولة اإلسالمية بالعراق والشام أو ما بات 

ُيعرف »داعش«.
لكن قبل أن نبدأ بتحليل األعمال التي تقوم بها داعش 

، علينا أواًل أن نعرف من خلق داعش؟
العديد م��ن ال��ن��اس وخ��اص��ة منهم ال��ذي��ن يتبنون 
نظرية المؤامرة العالمية الكبرى، ينسبون داعش إلى 
الواليات المتحدة األمريكية، أي أنها صناعة المخابرات 
األمريكية وأنها دمية بيدها تحركها كما تشاء لتحقيق 
أهدافها.. إن هذا الطرح يحمل جانبًا من الصحة، ذلك 
أن أمريكا تستعمل داعش، لكن علينا أن نعي أن العالم 
تغير وأن ذلك العالم أحادي القطب لم يعد حقيقة، إنما 
يوجد اليوم العديد من الفاعلين والالعبين في العالم، 
ولكل طرف أهدافه ورؤيته وتصوره للعالم، كذلك أن 
هذه األدوار العالمية لم تعد حكرًا على الدول العظمى 
بل حتى الدول الصغيرة واألشخاص أصبح لهم دور على 
الساحة العالمية، بالتالي فإن داعش هي نتيجة الظروف 
اإلقليمية والعالمية وهي نتيجة تراجع قوى تقليدية 
عن لعب دورها في المنطقة إما بسبب ماسمى بالربيع 
العربي أو ألسباب داخلية، ماجعل الباب مفتوحًا لظهور 

مثل هذه الحركات.
كذلك علينا أن نعي أن مفهوم الحرب التقليدية قد 
تغير، فكل الدول تسعى للقيام بالحروب لكن دون أن 
يكون لها حضور على األرض إما بضربات جوية أو أن 
يكون لها وجود محدود على األرض يقتصر فقط على 
وحدات خاصة توكل لها مهمة محددة في التوقيت 
والمكان ثم يتم إجالء هذه القوات بنفس السرعة التي 
دخلت بها وعلينا أن نعي أيضًا ظهور أنواع جديدة من 
الحروب غير تلك التقليدية التي انتهت عمليًا مع انتهاء 
الحرب الباردة وسقوط جدار برلين نذكر منها الحرب 

بالوكالة، الحرب االستباقية والحرب اإللكترونية....
وإذا ما أدركنا كل هذا سوف يمكن لنا أن نحدد من هم 

الالعبون الدوليون المتداخلون فيما يسمى بداعش.
لنبدأ بدور الواليات المتحدة األمريكية، اليمكن ألحد 
أن اليرى مصلحة ألمريكا من وراء ظهور داعش وبقائه.
» حيث ُسئل أوباما عن الفترة التي تحتاجها الحرب 
حتى تقضي على داع��ش ، فأجاب من ثالث إلى أربع 

سنوات ما لم نكن نتحدث عن شيء آخر.«
كيف ألحد أن يصدق أن أكبر قوة عسكرية في العالم 
تستحق كل هذه الفترة للقضاء على بضعة آالف من 

المقاتلين غير النظاميين، مالم تكن لها مصلحة من 
وراء إطالة أمد الحرب، فالجيش النازي بعظمته لم 
يستغرق سوى سنة للقضاء عليه من عملية اإلنزال على 
شاطئ النورمندي وحتى دخول الجيش األحمر لبرلين 

وسقوطها في قبضته.
من هنا يمكن أن نستنتج مصلحة أمريكا في بقاء 
داعش، حيث سئمت أمريكا الحروب خاصة بعد كل 
ما تكبدته من خسائر بشرية وانهيار القتصادها 
وتفاقم عجز الميزانية الذي وصل إلى حدود تهدد 
باإلفالس نتيجة حربيها في أفغانستان والعراق فمن 
مصلحتها بقاء داع��ش في المنطقة حتى تبقى هذه 
المنطقة أسيرة لصراعاتها مايغفلها عن إسرائيل، 
كذلك لتبقى هذه المنطقة أسيرة لها في طلب الحماية 
وطلب السالح، حيث إن كبرى شركات السالح وشركات 
تأجير المرتزقة وشركات إعادة اإلعمار تتحدث عن 
صفقات بمليارات ال��دوالرات نتيجة هذه الصراعات 
التي أحدثتها داع��ش في المنطقة، لكن علينا هنا 
التنبه حتى النقع في فخ المؤامرة، بالتالي نغفل باقي 
المتدخلين، فإسرائيل لديها مصلحة من وجود داعش 
حيث إن حرب داعش في سوريا ضد النظام سيضعف 

ويستنزف كاًل من قدرة النظام السوري وحزب الله 
ما يجعلهم أهدافًا سهلة إلسرائيل في حال نشوب 

حرب بينهما.
كذلك إعادة ظهور اليمين المتطرف ليس محض 
صدفة إنما نتيجة استغالله لألعمال الوحشية لداعش 
إلقناع الجمهور بأفكاره المناهضة لإلسالم وعلى سبيل 
المثال وليس الحصر عملية شارلي إبدو التي ساهمت 

في إعادة بروز حزب نيكوالس ساركوزي اليميني.
كذلك تركيا مستفيدة من ظهور داعش حيث إن 
محاربة األكراد لداعش استنزفت قوتهم مما يحول 
دون قيام أك���راد ال��ع��راق ف��ي تأسيس دول��ة كردية 
مستقلة، بالتالي أراحت تركيا لبعض الوقت من مواجهة 
الخطر الكردي وااللتفات لحل مشاكلها الداخلية التي 

بدأت بالتفاقم.
ك��ذل��ك ي��وج��د الع��ب��ون ع���رب ف��ي داع����ش منهم 
السعودية وقطر الذين يستغلون داع��ش من أجل 
جلب الغرب للتدخل في سوريا لإلطاحة بنظام األسد.

بالتالي إذا أردن��ا معرفة الالعبين المتداخلين في 
داع��ش علينا أن نبحث عن المستفيدين من وجود 

داعش.

السعودية وقطراستخدمته  لإلطاحة بنظام األسد وتركيا الستنزاف األكراد

 »داعش« يتوسع في المنطقة العربية

 أمريكا تحرص عليها إلبقاء المنطقة العربية أسيرة لصراعاتها
 شركات السالح وتأجير المرتزقة تبرم صفقات بمليارات الدوالرات في الوطن العربي

نشر موقع »كالود« مقااًل تحليليًا 
عن مستقبل المنطقة العربية في 
ظل الصراع المحتدم ونمو ظاهرة 
»داع��ش«.. وم��ن المس��تفيد م��ن 
وجود هذا التنظيم اإلرهابي للكاتب 
حمزة هاني.. اوضح فيه ان االحداث 
العربية  المنطق��ة  المتس��ارعة في 
ليس المس��تهدف بها بل��دًا معينًا 
وانم��ا ه��ي عملي��ة تغيير ش��املة 
اليعل��م الوقت الذي ستس��تغرقه.. 

وجاء في المقال التحليلي:

محادثات سوريا فى موعدها

الجيش يحرر 217 بلدة من سيطرة »داعش« ويقترب من أوكار اإلرهابيين في الحدود التركية

طالبت وزيرة الخارجية السويدية مارجوت 
فالستروم، بإجراء تحقيق شامل عن أعمال 
القتل خ��ارج القانون التي ارتكبتها القوات 
اإلسرائيلية تجاه فلسطينيين، باإلضافة إلى 
التحقيق في أعمال الطعن واالشتباكات التي 

حدثت مؤخرًا.
وأش���ارت فالستروم خ��الل نقاش برلماني- 
األربعاء- إلى تصريحات المفوض السامي لألمم 
المتحدة لحقوق اإلنسان زيد بن رعد الحسين، 
الذي أكد في تقرير أممي على أن الرد اإلسرائيلي 
ات المزعومة، وأن  لم يكن متناسبًا مع االعتداء

أعمال قتل خارج القانون ربما تكون ارتكبتها 
القوات اإلسرائيلية تجاه مدنيين فلسطينيين 

خالل الفترة األخيرة.
وم���ن ج��ان��ب��ه��ا، رح��ب��ت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة 
الفلسطينية بالموقف السويدي، داعية كافة 
الدول إلى تبني هذا الموقف الشجاع واإلنساني، 
ال��ح��ري��ص ك��ل ال��ح��رص على عملية ال��س��الم، 
واالنضمام إليه بعيدًا عن الخوف السياسي 
أو إره��اب الدولة المنظم ال��ذي تعتمد عليه 
دولة االحتالل في تعطيل إنفاذ القانون الدولي 
من قبل المجتمع الدولي، لعله يعيد حكومة 

نتنياهو إلى رشدها.
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بدعم 
مطالب وزي��رة خارجية السويد في المطالبة 
بفتح تحقيق الرتكاب إسرائيل جرائم خارج 
القانون، وإلدانة التهجم اإلسرائيلي عليها، الذي 

يرتقي إلرهاب دولة.
وأش��ار بيان وزارة الخارجية الفلسطينية 
إلى إدانة الحملة الشرسة، واإلرهاب السياسي 
اإلسرائيلي ضد وزيرة خارجية السويد، التي 
تعكس رغ��ب��ة االح��ت��الل ف��ي التعتيم على 

جرائمه .

السويد تدعو لتحقيق دولي في جرائم قتل قوات إسرائيلية لفلسطينيين


