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العالم

سوريا بعد انتهاء جولة جنيف بضغوط غربية على المعارضة
للتخلي عن مطلب «رحيل األســد» ،عاد الرئيس الفرنسي ليؤكد
أن أولوية بالده هي القضاء على «داعش» ،معربًا عن أمل بالده
بالحديث إلى الرئيس السوري وممثليه ،إلى جانب كل المعارضات،
مطلع العام المقبل

يصد هجومًا في ريف حماة
الجيش ّ

ماكرون :سنتحدث إلى األسد
بعد هزيمة «داعش»
تدرب وحدات
موسكو :واشنطن ّ
«إرهابية» لقتال الجيش السوري
ات ـه ـمــت وزارة ال ــدف ــاع ال ــروس ـي ــة ،ف ــي بـيــان
أول مــن أم ــس ،ال ــوالي ــات املـتـحــدة األميركية
بتشكيل «وحدات عسكرية» جديدة ،قوامها
عـنــاصــر فــي منظمات إرهــاب ـيــة ،بغية قتال
الجيش السوري .وقال البيان إن «التحالف»
يستخدم مخيمًا لـلـنــازحــن ،يقع على بعد

 20ك ـي ـلــوم ـت ـرًا ش ـم ــال ــي ش ــرق ــي الـ ـش ــدادي
التابعة ملحافظة الحسكة ،منذ أكـثــر مــن 6
أش ـهــر ،ك ـقــاعــدة تــدريــب لـلـمـسـلـحــن ،الــذيــن
أتــوا مــن مناطق مختلفة مــن ســوريــا .ونقل
ع ــن ن ــازح ــن عـ ـ ــادوا م ــن امل ـخ ـيــم ن ـف ـســه أن
معظم املسلحني الخاضعني للتدريب «كانوا
أعضاء في منظمات إرهابية ،هزمها الجيش
السوري ،مثل داعش وجبهة النصرة».
ولـفــت إلــى أن املخيم «يـضــم اآلن نحو 750
مسلحًا ،أتوا من الرقة ودير الزور والبوكمال
ومـنــاطــق شــرق ال ـفــرات .وقــوامـهــم الرئيسي
أك ـث ــر م ــن  400ع ـن ـصــر م ــن داع ـ ــش ،مـمــن
غ ــادروا مدينة الــرقــة عبر قافلة فــي تشرين
األول املـ ــاضـ ــي ،ب ـم ـس ــاع ــدة مـ ــن الـ ــواليـ ــات
املتحدة».
وأض ـ ــاف أن «م ــدرب ــن م ــن قـ ــوات الـعـمـلـيــات
الـخــاصــة األمـيــركـيــة ،يشكلون اآلن وحــدات
ع ـس ـكــريــة ج ــدي ــدة ت ــدع ــى (ج ـي ــش س ــوري ــا
الجديد) ،في مركز تدريب ضمن املخيم ،كما
سيتم نقل املدربني ـ بعد انتهاء التدريب ـ إلى
الجنوب ملحاربة الجيش السوري».

شكلت الجولة املاضية من محادثات
ّ
ج ـن ـيــف م ـح ـطــة ج ــدي ــدة م ــن مـحـطــات
الفشل املـتــراكــم على مسار «التسوية
ال ـس ـي ــاس ـي ــة» فـ ــي سـ ــوريـ ــا ،ووص ـل ــت
إلى طريق مسدود ،حـ ّـول األنظار إلى
مؤتمر «الحوار الوطني» املرتقب في
سوتشي .ولم ينجح التنسيق الروسي
ـ األميركي املتنامي في فرض تفاهمات
ش ــامـ ـل ــة عـ ـل ــى ال ـ ـطـ ــرفـ ــن الـ ـس ــوري ــن
ال ـح ـكــومــي وامل ـ ـعـ ــارض ـ ـ ـ ح ـتــى اآلن ـ
تــدفــع امل ـحــادثــات إل ــى مــرحـلــة جــديــدة
م ـب ــاش ــرة ،ت ـنــاقــش ق ـضــايــا الــدس ـتــور
واالنتخابات .وفي كواليس «جنيف»،
بــرز اجتماع لعدد من الدبلوماسيني
الغربيني ،بــدعــوة مــن فرنسا ،لنقاش
مبادرتها املستمرة إلنشاء «مجموعة
اتـ ـص ــال» ت ــدع ــم م ـس ــار ال ـح ــل املـغـطــى
مــن األم ــم املـتـحــدة .امل ـبــادرة الفرنسية
التي تأتي مشابهة ملحاوالت سابقة،
لكسر االحتكار الروسي ـ األميركي في
رعاية الحل السياسي الـســوري ،بدت
أمــس خــال حديث الرئيس الفرنسي
ايمانويل مــاكــرون ،خــال مقابلة عبر
ق ـن ــاة «ف ــران ــس  ،»2أن ـه ــا ت ـط ـمــح إلــى
جمع األطــراف السورية ،كلها ،مجددًا
فــي مطلع الـعــام املقبل .وتتسق رؤيــة
ب ــاري ــس م ــع امل ـت ـغ ـيــرات ال ـتــي أحــاطــت
بـجــولــة «ج ـن ـيــف» املــاض ـيــة ،وأب ــرزه ــا
الـ ـ ـضـ ـ ـغ ـ ــوط ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ــوفـ ـ ــد املـ ـ ـع ـ ــارض
لتحييد فكرة «رحيل (الرئيس بشار)
األسـ ــد» عــن الـسـلـطــة .إذ ق ــال مــاكــرون

قتل الجيش القائد السابق لـ«جيش المهاجرين واألنصار» صالح الدين الشيشاني (أ ف ب)

أم ــس ،إن «ب ـشــار األس ــد ع ــدو الشعب
السوري ،وأنا عدوي داعــش .األولوية
هــي إن ـهــاء ت ـطــرف داعـ ــش ،قـبــل بـشــار
األس ــد» ،مشيرًا إلــى أنــه «فــي العملية
(ال ـس ـي ــاس ـي ــة) ال ـت ــي ت ــري ــد فــرن ـســا أن
تـنـطـلــق مـطـلــع ال ـع ــام امل ـق ـبــل ،سيكون
ه ـنــاك مـمـثـلــون ع ــن ب ـش ــار ،لـكـنــي آمــل
أي ـض ــا أن ي ـك ــون ه ـن ــاك م ـم ـث ـلــون عــن
جميع امل ـع ــارض ــات» .وح ــول رأي ــه عن
م ـص ـي ــر ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ،أوضـ ــح
أن ــه بـعــد هــزيـمــة «داع ـ ــش»« :سـيـكــون
بشار األســد مــوجــودًا ...سيكون هناك

هدد أردوغان
بـ«تطهير» عدد من
مناطق الشمال
السوري

ّ
محمي مــن الــذيــن ف ــازوا بالحرب
ألنــه
على األرض ،ســواء إيــران أو روسيا»،
نتحدث
مضيفًا القول« :لذلك يجب أن
ّ
إل ــى ب ـشــار وم ـم ـث ـل ـيــه ...لـكــن سيتعي
عليه ال ــرد عـلــى جــرائـمــه أم ــام شعبه،
وأم ـ ـ ــام الـ ـع ــدال ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة» .وقـ ـ ــال إن
«خـطــة فرنسا هــي بـنــاء حــل سياسي
يسمح بسالم دائم ،بما يضمن حماية
جميع األقليات ،إلى جانب املسيحيني
والسنة».
والشيعة
ّ
الـحــديــث الـفــرنـســي املـسـتـجــد ج ــاء في
وقـ ــت ع ـ ــادت ف ـي ــه أخـ ـب ــار املـ ـي ــدان إل ــى
ت ـ ـصـ ــدر واج ـ ـهـ ــة املـ ـشـ ـه ــد .وت ــوج ـه ــت
األنظار إلى ريف حماة الشمالي ،الذي
يـشـهــد عـمـلـيــات عـسـكــريــة مـنـسـقــة مع
محاور ريــف حلب الجنوبي الشرقي.
ف ـم ــع اق ـ ـتـ ــراب ال ـج ـي ــش م ــن اس ـت ـع ــادة
السيطرة على قرية أبو دالي ،في ريف
إدلب الجنوبي الشرقي ،ووصوله إلى
أط ـ ــراف ال ــره ـج ــان ،ح ــاول ــت الـفـصــائــل
املسلحة إشغاله في محور قتال جديد،
شمالي بلدتي حلفايا ومحردة .وبدأ
فصيل «جـيــش ال ـعــز» ال ــذي يعمل في
ري ــف ح ـمــاة ال ـش ـمــالــي ،بــال ـت ـعــاون مع
«ج ـي ــش ال ـن ـص ــر» و«جـ ـي ــش األحـ ـ ــرار»

تقرير

مصر وروسيا :عودة ناقصة للطيران
البروتوكول األمني بين مصر
وروسيا لن يعيد الرحالت كاملة .االتفاق
الحذر بين الجانبين سيجعل وجهة
الرحالت الروسية مقتصرة على مطار
القاهرة ،ما يفقد قيمته بالنسبة إلى
قطاع السياحة المصري
القاهرة ــ جالل خيرت
ّ
ً
وق ـع ــت م ـصــر وروسـ ـي ــا ب ــروت ــوك ــوال
أمنيًا مــن شأنه أن يمهد الستئناف
رحـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـط ـ ـي ـ ــران امل ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة بــن
الـ ـبـ ـل ــدي ــن ،واملـ ـت ــوقـ ـف ــة م ـن ــذ ت ـشــريــن
الثاني عام  ،2015على خلفية سقوط
ال ـط ــائ ــرة ال ــروس ـي ــة ال ـتــي اق ـل ـعــت من
ش ــرم الـشـيــخ بـعــد تـفـجـيــرهــا بعبوة
نــاسـفــة ُوض ـ َـع ــت عـلــى األرجـ ــح خــال
فـ ـت ــرة ت ــوق ــف الـ ـط ــائ ــرة فـ ــي املـ ـط ــار،
بحسب مــا أف ــادت التحقيقات التي
ج ــرت ف ــي ال ــواق ـع ــة ،وال ـت ــي ل ــم تفض
إلى التعرف إلى هوية الشخص الذي
استطاع التسلل إليها.
تــوق ـيــع الـ ـب ــروت ــوك ــول يـ ــوم الـجـمـعــة
امل ــاض ــي ف ــي م ــوس ـك ــو ،ب ـعــد مــواف ـقــة

الـ ـق ــاه ــرة ع ـل ــى ب ـع ــض االشـ ـت ــراط ــات
الــروس ـيــة ال ـتــي تـمـ ّـســك بـهــا الـجــانــب
الــروســي ،وعقب تدخل الرئيس عبد
الـفـتــاح السيسي ،بإعطائه موافقته
شخصيًا على ما ورد في البروتوكول،
لم يضمن عودة الرحالت إلى جميع
امل ـط ــارات امل ـصــريــة ،بــل اقـتـصــر على
إع ــادة الــرحــات املـبــاشــرة إل ــى مطار
القاهرة فحسب ،بانتظار مباحثات
ُ
أخــرى ستجرى خــال نيسان املقبل
لبحث استئناف الــرحــات إلــى باقي
املطارات.
ويشمل الـبــروتــوكــول األمـنــي وجــود
رجــال أمــن روس على مــن الطائرات
اآلت ـ ـ ـيـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى امل ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــارات امل ـ ـصـ ــريـ ــة،
بــاإلضــافــة إل ــى وج ــود تفتيش زائــد
للمسافرين إلى موسكو ،وتخصيص
ص ـ ــاالت س ـف ــر ل ـه ــم ،وقـ ـض ــاء ف ـت ــرات
ت ـ ــدري ـ ــب أط ـ ـ ـ ـ ــول لـ ـلـ ـمـ ـتـ ـع ــامـ ـل ــن مــع
امل ـســافــريــن ال ـ ــروس وت ـحــديــد أمــاكــن
لكل فــرد وح ــدود وج ــوده فــي املطار،
بحيث ال يسمح بالوصول للطائرات
إال مل ــن تـتـطـلــب طـبـيـعــة عـمـلــه ،وذل ــك
بعد تلقي التدريبات الالزمة.
الرحالت التي ُح ِّدد موعدها املبدئي
في بداية أو منتصف شباط ،سيكون
هدفها األول خدمة وتسهيل الحركة
بـ ــن رج ـ ـ ــال األعـ ـ ـم ـ ــال فـ ــي ال ـب ـل ــدي ــن،

خــاصــة أن الـعــامــن املــاضـيــن شهدا
زي ــارات متبادلة لــوفــود تـجــاريــة في
وق ــت أط ــول لـلــرحــات ،فيما ستعيد
شـ ــركـ ــة مـ ـص ــر لـ ـلـ ـطـ ـي ــران رح ــاتـ ـه ــا
الـثــاث األسـبــوعـيــة إلــى موسكو من
م ـط ــار الـ ـق ــاه ــرة ،وس ـت ـط ـلــب تشغيل
رح ــات إضــافـيــة لتلبية احتياجات
املـ ـس ــاف ــري ــن امل ـ ـصـ ــريـ ــن ،س ـ ـ ــواء إل ــى
مباريات كأس العالم أو املستثمرين
فــي الـبـلــديــن ،إذ تـصــل نـســب أشـغــال
الرحالت إلى  90في املئة قبل توقفها،
فيما تـجــري دراس ــة تنسيق رحــات
س ـيــاح ـيــة ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ال ـش ــرك ــات
الـ ــروس ـ ـيـ ــة تـ ـت ــوق ــف ل ـ ـعـ ــدة س ــاع ــات
فــي مـطــار ال ـقــاهــرة ليقضي السياح
يومهم في زيارة األهرام وغيرها من
معالم القاهرة لعدة ساعات قبل أن
يستأنفوا سفرهم إلــى شــرم الشيخ،
وهــي رحــات ستكون تكلفتها أعلى
ً
قـلـيــا مــن ال ــرح ــات ال ـتــي تــأتــي عبر
مطارات أخرى بخالف القاهرة.
مـ ـص ــادر م ـص ــري ــة ت ـت ـح ــدث ع ــن رب ــط
موسكو عودة السياحة بكامل قوتها
إل ـ ــى الـ ـق ــاه ــرة الس ـت ـق ـب ــال ال ـشــري ـحــة
األولــى مــن قــرض املفاعل الـنــووي في
«ال ـض ـب ـعــة» ،الـ ــذي يـتــوقــع أن يفضي
قـ ـب ــل نـ ـيـ ـس ــان املـ ـقـ ـب ــل وف ـ ــق االت ـ ـفـ ــاق
ب ــن ال ـب ـلــديــن إل ــى ب ــدء الـتـنـفـيــذ عبر
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ش ــرك ــة «روي أتـ ـ ــوم» ال ــروس ـي ــة ،بعد
ت ـج ــاوز بـعــض ال ـن ـقــاط الـعــالـقــة الـتــي
لــم تحسمها الـقــاهــرة ،وأجـلــت بعض
الخطوات النهائية ،علمًا بأن املشروع
تـ ـ ّ
ـأجـ ــل أيـ ـض ــا ل ـن ـح ــو ع ــام ــن بـسـبــب
صياغة العقود.
العاملون فــي قطاع السياحة تراجع
ت ـفــاؤل ـهــم امل ـف ــرط بــاسـتـقـبــال الــوفــود
الــروسـيــة فــي ش ــرم الـشـيــخ والـغــردقــة
خـ ـ ــال ش ـ ـبـ ــاط املـ ـقـ ـب ــل ،بـ ـع ــد ت ــراج ــع
ال ـت ــوق ـع ــات بـ ـع ــودة الـ ــرحـ ــات كــامـلــة
حتى أيــار أو حزيران املقبلني في أقل
تـقــديــر ،مــا يعني اسـتـمــرار الخسائر
للعام الثالث.
وبالرغم من أن ثمة رحــات تأتي من
أوك ــرانـ ـي ــا وع ــواص ــم أخ ـ ــرى وتـحـمــل
الكثير من السياح الروس عبر رحالت
تــرانــزيــت ،إال أن اسـتـئـنــاف الــرحــات
املـ ـب ــاش ــرة ك ـ ــان ي ـ ـعـ ـ َّـول ع ـل ـي ــه ل ـجــذب
شريحة أكبر ،خاصة أن الرحالت بني
املـطــارات الروسية املختلفة ومطاري
الغردقة وشرم الشيخ كانت تصل إلى
أكـثــر مــن  400رحـلــة أسـبــوعـيــة ،وهــو
رقــم يستحيل تعويضه ،ولــو بنسبة
 10فــي املـئــة مــن خــال الــرحــات التي
تصل إلى مطار القاهرة.
وأرجـ ـ ـ ـ ــأت ه ـي ـئ ــة ت ـن ـش ـيــط ال ـس ـيــاحــة
إط ــاق الحملة الترويجية الـتــي كان

