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�شخ�صيات عراقية تقيم في ال�سعودية وتركيا ّ
تقدم الدعم لع�صابة «داع�ش» الإرهابية

مقتل �أكثر من � 279إرهابي ًا خالل عمليات في مناطق عدة
الدفاع النيابية ت�ؤكد �سيطرة القوات الأمنية على جميع المحافظات

ب��دأت القوات العراقية تتجاوز
صدمة فقدان السيطرة على مناطق
واس��ع��ة ف��ي ش��م��ال ال��ب�لاد حيث
تمكنت في الساعات األخيرة من
اس��ت��ع��ادة محافظة ص�لاح الدين
ونجحت في صد زحف المسلحين
في ديالى المجاورة.
وتواصلت التطورات الميدانية
في العراق ،وسط دع��وات للتيقظ
وال��وح��دة وال��ح��ف��اظ ع��ل��ى ضبط
ال��ن��ف��س ،منعا ً م��ن االن��ج��رار إلى
األتون الطائفي والمذهبي ،في وقت
يستمر التطوع لقتال «داع���ش»
في المحافظات كافة ومن مختلف
الطوائف والمذاهب ،ما استدعى من
رئيس الحكومة العراقية تشكيل
مديرية خاصة لتنظيم المتطوعين
بعدما فاقت أعدادهم أكثر بعشرات
المرات الحاجة الميدانية الفعلية.
وتستمر االت��ص��االت والمواقف
الدولية للبحث في سبل تطويق
تداعيات م��ا يحصل ف��ي ال��ع��راق،
وس����ط ت�����ردد أم���ي���رك���ي واض���ح
ف��ي م��س��اع��دة ال��ع��راق ع � ّب��ر عنه
م��ض��م��ون االت��ص��ال ال���ذي أج���راه
وزي��ر الخارجية األم��ي��رك��ي جون
كيري ليل أمس مع نظيره العراقي
هوشيار زيباري .في وقت جددت
الجمهورية اإلس�لام��ي��ة اإليرانية
رفضها أي تدخل عسكري أجنبي
في العراق.
وق��د ناشد المرجع الديني آية
الله السيد علي السيستاني أمس
المواطنين العراقيين االبتعاد عن
أي تصرفات ذات توجه قومي أو
طائفي يسيء إلى وح��دة النسيج
ال��وط��ن��ي ال��ع��راق��ي ،م��ش��ددا ً على
ضرورة اجتناب المظاهر المسلحة
خ��ارج ال��ق��ان��ون،وداع��ي �ا ً الجهات
الرسمية إلى منعها.
على صعي آخ���ر ،أك���دت لجنة
األم��ن وال��دف��اع النيابية أم��س أن
القوات األمنية فرضت نفوذها على
محافظة نينوى وص�ل�اح الدين
واألنبار وكركوك وديالى.
وق����ال ع��ض��و ال��ل��ج��ن��ة ع��ب��اس
البياتي للمركز الخبري لشبكة
اإلع�ل�ام ال��ع��راق��ي (« :)IMNإن
قوات الجيش والشرطة استطاعت
أن تعتقل وتقتل كثيرا ً من جرذان
داع���ش خ�لال األس��ب��وع الماضي

ما جعلها مسيطرة على المناطق
الساخنة» .وذك���رت لجنة األم��ن
والدفاع النيابية في وقت سابق أن
الضربة العسكرية المقبلة ستنهي
«داعش» في العراق.

دعم إقليمي لـ«داعش»

وف���ي ال��س��ي��اق ،أك���دت م��ص��ادر
خ��اص��ة ل��ـ«ال��م��ن��ـ��ـ��ار المقدسية»
أن شخصيات ع��راق��ي��ة تقيم في
السعودية وتركيا ودول أوروبية
تقدم ال��ع��ون بأشكاله المختلفة
إل���ى ع��ص��اب��ة داع����ش ،وم���ن بين
ه��ذه الشخصيات ق��ي��ادات كردية
في السلك المدني واألم��ن��ي ،وهي
تحولت إلى أدوات في أيدي جهات
إقليمية ودولية.
وقالت المصادر إن الهدف من وراء
ذل��ك ،هو تسهيل تمرير مخططات
تقسيم العراق إلى دوي�لات ثالث،
تقسيم تستفيد منه السعودية
ودول أخرى ،ألن الرياض تخشى
استعادة العراق لدورها وقواتها
ال��ع��س��ك��ري��ة .وأش����ارت ال��م��ص��ادر
إلى أن بعض الشخصيات هربت
أخيرا ً من العراق ،خشية مالحقتها
واعتقالها بتهم وتجاوزات مختلفة،
وأضافت المصادر ذاتها أن تركيا
باتت تخشى من النتائج المترتبة
على التطورات األخيرة في العراق
وهذا التخوف نابع من قلق يساور
ق��ادة تركيا منذ زمن طويل يتمثل
في مطالبة قوميات داخ��ل تركيا
باالنفصال والحصول على استقالل
ذاتي.

القوات العراقية تتجمع الستكمال تحرير المدن
وع��م�لاء االح��ت�لال األم��ي��رك��ي) في
المحافظة» ،بحسب تعبيره.
وط��ل��ب ال��ض��اري م��ن النجيفي

على الصعيد الميداني

توتر ونار تحت الرماد
وممار�سات ر�سمية ا�ستفزازية في معان

الضاري يث ّمن
دور النجيفي

من جهته ،ثمن رئيس ما يسمى
بـ«هيئة علماء المسلمين» حارث
الضاري الدور الذي لعبه محافظ
نينوى السابق أثيل النجيفي في
دعم ما أسماه بـ«المجاهدين» في
المجاالت كافة وتوفير المالذات
اآلمنة لهم والدعم المالي والمعنوي.
وقال الضاري في رسالة مؤرخة في
« :2014/6/2إننا نحيطكم علما ً
بنية «المجاهدين» القيام بـ«عملية
ب��ط��ول��ي��ة» ك��ب��ي��رة للقصاص من
(الخونة أع��وان الفرس المجوس

ت��س��ه��ي��ل ال��م��ه��م��ة ب��ك��ل م��ا ت��ج��ود
ب���ه «أي���دي���ك���م ال��ك��ري��م��ة «ت��ج��اه
المجاهدين» ،وإص��دار توجيهات

وتعليمات لكل ال��دوائ��ر التابعة
والمرتبطة بالمحافظة لتسهيل
عملية السيطرة عليها ف��ي حال

عمان ـ محمد شريف الجيوسي
تساءلت شبكة «الهالل نيوز» ع ّما إذا كانت (معان)
تستحق من الدولة كل هذا التجاهل! حيث توتر ونار تحت
الرماد وممارسات رسمية استفزازية.
وكانت محافظة معان التي يسجل لها الفضل في
استقبال مؤسس إمارة شرق األردن بداية عشرينات القرن
الـ 20المنصرم عبد الله األول ابن الحسين بن علي وفي

تنفيذ العملية» .وجدير بالذكر أن
ال��ض��اري سبق أن أخبر النجيفي
بأنه على استعداد لحشد مقاتلين
عرب وأجانب.

قيام اإلمارة .هذه المحافظة التي فجرت هبة نيسان 1989
على مستوى األردن ،وهيأت لتحوالت أردنية إيجابية
مهمة .تعتبر معان مهمشة بالقياس إل��ى المحافظات
األخ��رى ،وقد تحركت معان غير مرة بعد هبة نيسان،
لكنها بقيت هبات معانية محلية ،لم تتمدد إلى المحافظات
األخرى .وتململها األخير بدأ في نيسان  ،2014ويعتبر
رئيس بلديتها ال��ش��راري ص��وت العقل وال��ح��زم معاً،
ويحظى بدعم شعبي معاني كبير.

واصل الجيش العراقي عملياته
العسكرية الستعادة المناطق التي
سيطرت عليها «داع����ش» شمال
البالد قبل أيام ،وذلك بعدما استعاد
أمس مناطق واسعة في محافظات
صالح الدين وديالى ونينوى.
وأعلن جهاز مكافحة اإلره��اب
العراقي ليل أول من أمس مقتل عدد
من كبار قادة تنظيم «داعش» بينهم
مجرمون بارزون في ضربة جوية
بمحافظة نينوى .وأعلن المتحدث
الرسمي باسم القائد العام للقوات
المسلحة العراقية مقتل أكثر من
 279إرهابيا ً خ�لال عمليات في

� ّأكد خالل لقائه وفد «العموم البريطاني» تر�سيخ الحقوق والحرّ يات

االحتالل «الإ�سرائيلي» يعتقل  80قيادي ًا في المقاومة

ال�سي�سي� :سنكمل خريطة الطريق بنجاح

نتنياهو يتهم عبا�س وحما�س باختطاف الم�ستوطنين

أ ّك���د ال��رئ��ي��س ال��م��ص��ري عبدالف ّتاح
السيسي عزمه على استكمال خريطة
الطريق ،مشيرا ً إل��ى أنّ البالد ستعمل
خ�لال المرحلة المقبلة على ترسيخ
الحقوق والح ّريات ،من ّوها ً إلى ضرورة
تحقيق التوازن بينهما ،ومع تر ّقب الشارع
الكشف ع��ن ه��و ّي��ة الحكومة الجديدة،
كشف أنّ حكومة رئيس الوزراء إبراهيم
محلب ج��اه��زة وأنّ وزراءه���ا س��ي��ؤدّون
اليمين أمام السيسي اليوم أو غداً ،وفيما
أُبقي على  13وزي��را ً على رأسهم وزير
رجحت
الداخلية اللواء محمد إبراهيمّ ،
مصادر االستغناء عن بعض ال��وزارات
على غ��رار «العدالة االنتقالية» ودمج
حقائب أخرى.
وش���دّد السيسي على اع��ت��زام ب�لاده
استكمال كل مراحل «خريطة الطريق»
ب��ن��ج��اح ،الف���ت���ا ً إل����ى أنّ «ال��دس��ت��ور
الجديد بما كفله من ضمانات للحقوق
والحريات سيكون موضع تطبيق خالل
الفترة المقبلة م��ن خ�لال التشريعات
والقوانين التي سيضعها مجلس النواب
المنتخب».
وقال الرئيس المصري خالل لقائه وفد
مجلس العموم البريطاني أول من أمس:
«إنّ مصر ستعمل في المرحلة المقبلة
على ترسيخ الحقوق والح ّريات ،مؤ ّكدا ً
في الوقت نفسه ضرورة تحقيق التوازن
بين الحريات والحقوق» ،موضحا ً أنّ
«مساحة المصالحة السياسية في مصر
قائمة ،لكن فقط مع من لم تتل ّوث أيديهم
بدماء األبرياء».

تفهّم دولة

على صعيد آخر ،أشار السيسي إلى أنّ
«الدولة تتفهّم مشكالت الفئات الضعيفة،
ويتعين على الغرب إدراك أن المشكلة
ال تكمن في إنكار الدولة لحقوقهم ،قدر
ما تكمن في نقص الموارد الالزمة لحل
مشكالتهم» ،مضيفاً« :الغرب بحاجة إلى
تعديل تصوره لمفهوم حقوق اإلنسان،
والكف عن االنتقاد من دون أن تكون هناك
إجراءات عملية ملموسة يقدمها للمساعدة

في تسوية مثل هذه المشكالت».

تشكيل حكومي

في ش��أن آخ��ر ،ووس��ط تك ّتم رسمي،
انتهى رئيس ال��وزراء المكلّف المهندس
إبراهيم محلب من التشكيل الحكومي
الجديد ،عقب إج��راء تعديالته في عدد
م��ن ال��ح��ق��ائ��ب ال���وزاري���ة ،وس���ط أن��ب��اء
رشحت ب��أنّ ال���وزراء ال��ج��دد سيؤدون
اليمين الدستورية أم��ام الرئيس عبد
الفتاح السيسي اليوم أو غدا ً في القصر
الرئاسي.
ووف��ق مصادر مق ّربة ف��إنّ محلب عقد
سلسلة ل��ق��اءات م��ع ع���د ٍد م��ن ال���وزراء
القدامى ومجموعة من الشخصيات العامة
خارج أروقة مقر مجلس الوزراء ،أسفرت
عن قرار اإلبقاء على نحو  13وزي��را ً من
مجموعة وزراء حكومته السابقة ،على
رأسهم ال���وزارات السياسية واألمنية،
وأبرزها وزارة الداخلية ووزيرها اللواء
محمد إبراهيم.

استغناء ودمج

ورجحت المصادر االستغناء عن بعض
ّ
الوزارات مثل «العدالة االنتقالية» ،ودمج
حقائب وزارية أخرى ،فيما أثير جدل حول
بعض األسماء المطروحة في التعديل
ّ
المرشح لتولي
الجديد مثل وزير العدل
حقيبة ال���وزارة محفوظ ص��اب��ر ،فضالً
ع��ن وزي��رة السياحة المرشحة لتولي
تلك الحقيبة أماني الترجمان ،فيما من
المتو ّقع فصل وزارة التجارة والصناعة
عن االستثمار ،وإضافة قطاع األعمال لها
لتكون وزارة االستثمار وقطاع األعمال،
وضم وزارة التموين للتجارة والصناعة.
على الصعيد ذاته ،تردّدت أنباء عن أنّ
«التغييرات الحكومية ستشمل مجموعة
من الوزارات على رأسها التعليم العالي
والنقل والكهرباء والبيئة والري والعدل
والعدالة االنتقالية والقوى العاملة ،مع
تجدّد التأكيدات أ ّنه ال مساس بالوزارات
ال��س��ي��ادي��ة م��ث��ل ال���دف���اع وال��داخ��ل��ي��ة
والخارجية».

ات��ه��م رئ��ي��س وزراء ال��ع��دو بنيامين
ن��ت��ن��ي��اه��و ح��رك��ة ح��م��اس ب��اخ��ت��ط��اف
المستوطنين «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ي��ن» .وق��ال
نتنياهو ف��ي اج��ت��م��اع حكومته أم��س:
«منفذو عملية اختطاف أطفالنا هم أعضاء
في حماس» ،ولم يقدم نتنياهو أية أدلة
على عالقة حماس باالختطاف ،بينما لم
تدل حماس بأية تصريحات عن دورها.
وح� ّم��ل نتنياهو مسؤولية اختطاف
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ي��ن» ل��رئ��ي��س ال��س��ل��ط��ة
الفلسطينية المنتهية والي��ت��ه محمود
عباس الذي اتفق أخيرا ً مع حماس على
تشكيل حكومة الوحدة.
وفي حديث لإلذاعة «اإلسرائيلية» أول
من أمس طالب نتنياهو بأن تقوم السلطة
الفلسطينية ورئيسها محمود عباس بكل
ما يلزم للمساعدة في عودة المخطوفين
«ألن ذلك من مسؤوليتهم» .وقال رئيس
وزراء العدو« :نعتبر أبو مازن والسلطة
الفلسطينية مسؤولين عن كل الهجمات
التي تشن على «إسرائيل» من الضفة
الغربية وقطاع غزة».
وفي جانب آخر أكد نتنياهو أنه أمر
ال��ج��ي��ش وأج��ه��زة األم���ن ب��ـ»اس��ت��خ��دام
الوسائل كافة للعثور على المخطوفين
ومنع نقلهم إلى قطاع غزة أو أي مكان
آخر».
م��ن جهة ث��ان��ي��ة ،أع��ل��ن تنظيم دول��ة
اإلسالم في العراق والشام وبيت المقدس
«داع�����ش» م��س��ؤول��ي��ت��ه ع���ن اخ��ت��ط��اف
«اإلسرائيليين» الثالثة.
وفي بيان نشر في اإلنترنت أكد التنظيم
أن عملية االختطاف جاءت انتقاما ً لمقتل
ث�لاث��ة ن��ش��ط��اء سلفيين ف��ي ب��ل��دة يطا

جنوب الخليل منذ أشهر ع��دة .وأعلن
وزير خارجية العدو أفيغدور ليبرمان أن
«إسرائيل» لن تعقد صفقة جديدة لتبادل
األس��رى ،في إش��ارة إل��ى إمكان مطالبة
خاطفي المستوطنين «اإلسرائيليين»
الثالثة بمبادلتهم بأسرى فلسطينيين في
السجون «اإلسرائيلية» .وقال ليبرمان
في حديث إلذاعة الجيش «اإلسرائيلي»:
«لن يفرج عن مخربين فلسطينيين من
السجون «اإلسرائيلية» ،ال كبادرة حسن
نية وال بأي طريقة أخرى».

اعتقاالت عشوائية

وفي السياق ،اعتقل جيش االحتالل
«اإلسرائيلي» فجر أمس  80قياديا ً بحركة
المقاومة اإلسالمية «ح��م��اس» وحركة
الجهاد االسالمي في الضفة الغربية.
ون��ق��ل��ت إذاع����ة ج��ي��ش االح��ت�لال عن
مصادر في الجيش قولها« :إن الجيش
شن فجر اليوم حملة اعتقاالت واسعة
طالت قيادات كبيرة في حركة حماس
وب��ع��ض ق��ي��ادات ال��ج��ه��اد اإلس�لام��ي».
وأضافت المصادر أن االعتقاالت جاءت
على خلفية «خطف  3مستوطنين من
جنوب الضفة الغربية».
وشنت ق��وات االح��ت�لال حمالت دهم
واسعة في محافظة جنين اعتقلت خاللها
ع��ددا ً من قيادات حماس ،في ظل عملية
عسكرية واسعة في مختلف محافظات
الضفة.
وق��ال��ت م��ص��ادر محلية ل��ـ «ال��م��رك��ز
الفلسطيني لالعالم» ،إن أكثر من ()50
آلية عسكرية اقتحمت مدينة جنين فجر
اليوم ،واعتقلت وزي��ر األس��رى السابق

ال��ق��ي��ادي ف��ي ح��رك��ة ح��م��اس المهندس
وصفي قبها بعد تفتيش منزله .وأشارت
إل���ى أن ق����وات االح���ت�ل�ال ط��وق��ت حي
البساتين حيث يقطن قبها ،والذي اعتقل
نجله قبل أسبوعين ،علما ً أنه أسير محرر
قضى أكثر من عشر سنوات في سجون
االح��ت�لال ،واعتقلتت ال��ق��ي��ادي محمد
السيد.
وأكد شهود عيان أن أع��دادا ً كبيرة من
قوات االحتالل اقتحمت منزل القيادي في
حركة حماس عبد الجبار جرار ،علما ً أنه
أسير محرر قضى أكثر من  11عاما ً في
سجون االح��ت�لال ،كذلك اقتحمت قوات
االح��ت�لال ق��ري��ة ميثلون ج��ن��وب جنين
واعتقلت مصطفى ربايعة أح��د نشطاء
ح��رك��ة ح��م��اس ،وه��اج��م��ت ق��ري��ة جبع
واعتقلت كالً من :الشيخ أحمد سالطنة
وهو مدير لجنة أموال الزكاة في جنين،
وأحد القيادات البارزة في المنطقة ،علما ً
أن سالطنة يعاني من أورام في رأسه،
واعتقلت األسير المحرر والناشط في
«حماس» أحمد ماليشة.
وفي بلدة عرابة جنوب جنين ،اعتقلت
ق��وات االحتالل اثنين من قيادات حركة
الجهاد اإلسالمي هما الشيخ طارق قعدان
وجعفر عز الدين.

تقرير للعدو

وي��رى تقرير «إسرائيلي» أن عملية
اختطاف الجنود التي حدثت في الضفة
الغربية الخميس الماضي ،وال��ت��ي لم
تكتشف إال صباح الجمعة ،أدى إلى فقد
األجهزة االستخبارية وقوات األمن وقتا ً
نفيسا ً في مهمة تعقب آثار المختطفين

مناطق عديدة من محافظة صالح
ال��دي��ن وال��م��ن��اط��ق األخ���رى خالل
األربع والعشرين ساعة الماضية.
وأكد الفريق قاسم عطا في مؤتمر
ص��ح��اف��ي« :أن ال���ق���وات األم��ن��ي��ة
استعادت زمام المبادرة وهي اآلن
تدق الجماعات اإلرهابية في جميع
المناطق التي تقع تحت سيطرة
تنظيم داعش» .وأضاف« :إن سالح
الجو بالتنسيق مع القوات األمنية
على األرض تمكن من قتل أكثر من
 279إرهابيا ً وحرق أكثر من 14
آلية محملة بالدواعش خالل األربع
والعشرين ساعة الماضية».
وأف���اد م��ص��در أم��ن��ي بمحافظة
نينوى العراقية أمس أن اشتباكات
مسلحة اندلعت بين قوات الجيش
العراقي ومسلحي تنظيم «داعش»
في قضاء تلعفر غرب المحافظة.
وق��ال المصدر« :إن ق��وات الجيش
وب��م��س��ان��دة ال��ع��ش��ائ��ر ف��ي قضاء
تلعفر غ���رب ال��م��وص��ل اشتبكت
اليوم (أم��س) مع مسلحي تنظيم
داعش».
وأك���دت م��ص��ادر أمنية رسمية
ت��ص��دي أه��ال��ي ق��ض��اء تلعفر من
أبناء العشائر وبمساندة القوات
العسكرية للجماعات اإلرهابية
وأحبطوا محاوالتها السيطرة على
القضاء وكبدوها خسائر مادية
وبشرية كبيرة.

قلقل إقليمي ودولي

وكان وزير الخارجية األميركية
جون كيري قد أعلن أول من أمس
أن حكومة بالده تدرس الخيارات
المتاحة كافة للتعامل مع الوضع
الجديد في العراق ،فيما أشار إلى
تقديم الواليات المتحدة مساعدات
إنسانية عاجلة بمقدار  12مليون
دوالر للنازحين.
وقالت وزارة الخارجية العراقية
ف��ي ب��ي��ان« :إن وزي����ر خ��ارج��ي��ة
الواليات المتحدة األميركية جون
ك��ي��ري أج���رى ات��ص��اال ً هاتفيا ً مع
وزير الخارجية هوشيار زيباري»،
م��وض��ح��ا ً أن «ال��ط��رف��ي��ن بحثا
تطورات الوضع األمني والسياسي
واإلنساني في البالد».
ويأتي اتصال كيري بزيباري،
مترافقا ً م��ع إع�لان «البنتاغون»

والطريق التي سلكها الخاطفون إلخفائهم.
ولكن يشبه عمل المخابرات عمل تجميع
قطع الصورة المبعثرة.
وذك��رت صحيفة «هآرتس» العبرية،
صباح أول من أمس السبت ،أن التقديرات
السائدة لدى الجيش «اإلسرائيلي» باتت
تشير إلى إمكان محاولة الجهة الخاطفة
للمستوطنين الثالثة في الخليل بنقلهم
إلى األردن.
ونقل موقع الصحيفة ،ع��ن مصادر
عسكرية ك��ب��ي��رة ق��ول��ه��ا إن ال��ج��ي��ش ال
يستبعد هذا الخيار ،مشيرين إلى إمكان
أن يحاول الخاطفون نقل المستوطنين
الثالثة إلى حدود األردن تمهيدا ً لنقلهم
إل��ى إح��دى ال��ق��رى القريبة م��ن الحدود
بالجانب األردني.
وبحسب الموقع االلكتروني لصحيفة
«يديعوت أحرونوت» العبرية ،اليوجد
أي ت��ح��رك��ات مشبوهة أو ل�لاس��ت��دالل
منها على أي معلومة قد توصل أجهزة
االس��ت��خ��ب��ارات ألي معلومة ح��ت��ى لو
باالشتباه بشأنها.
وتشير آخر المعلومات وفقا ً لصحيفة
«يديعوت» إلى أن جهاز الشاباك يعتقد
أن المنفذين ربما استخدموا نفقا ً أرضيا ً
إلخفائهم أو نقلهم من مكان إلى مكان،
موضحا ً (الموقع) أن الشاباك يدرس كل
االحتماالت الممكنة.
ونقل عن ضباط كبار في الجيش قولهم
إن حدوث عملية خطف في أي وقت كان
أمرا ً متوقعاً ،إذ تزايدت أخيرا ً اإلنذارات
بشأن محاوالت الخطف للمساومة على
إطالق سراح األسرى الفلسطينيين.

حزب الترابي يل ّوح باالن�سحاب من الحوار ال�سوداني
كشف حزب المؤتمر الشعبي ،الذي يترأسه المعارض
حسن الترابي ،عن عقبات تقف في وجه الحوار من قبل
حزب المؤتمر الوطني الحاكم ،ملوحا ً باالنسحاب من
الحوار ،والعودة إلى التعبئة للثورة على النظام في
حال أراد الحزب الحاكم الخداع ،كاشفا ً مقترحا ً تقدم
به بذهاب الحكومة الحالية ،وتكوين حكومة قومية
لإلشراف على االنتخابات المقبلة.
وطالب تحالف قوى اإلجماع الوطني ،الذي يضم
نحو  20حزبا ً سودانيا ً معارضا ً المجتمع الدولي
بالضغط على نظام الرئيس السوداني عمر البشير،
لتوفير البيئة المالئمة للحوار عبر شروطه ،ومتطلباته،
وقطع بأن البديل في حال عدم القبول بتلك الشروط هو
إسقاط النظام.
وأكد التحالف في بيان أن «الوضع السياسي في
السودان استفحل وازداد تعقيداً ،عقب ارت��داد حزب
المؤتمر الوطني الحاكم إلى ممارسة المزيد من البطش،
م��ن خ�لال االع��ت��ق��االت وس��ل��ب ال��ح��ري��ات السياسية

والصحافية ،وتقديم معتقلين إلى المحاكم بتهم تصل
إلى حد اإلعدام».
وحض البيان المجتمع الدولي على تحمل مسؤوليته
الكاملة بالضغط على النظام لتوفير البيئة المالئمة
للحوار ،مشددا ً على أن «اتفاقه مع الجبهة الثورية
المتمردة ،ومنظمات المجتمع المدني على إسقاط
النظام لم يكن ن��زوة ع��اب��رة ،وإنما ض��رورة قصوى
فرضها إصرار النظام على ارتكاب جرائم حرب وتشريد
الماليين وسلب الحريات وتخريب االقتصاد» ،بحسب
البيان.
من جهة أخرى ،قال القيادي بحزب المؤتمر الشعبي
بشير آدم رحمة ،في مؤتمر لحزبه بمدينة ود مدني
وسط البالد ،إن «حزب المؤتمر الوطني الحاكم يضع
عقبات ومسامير في وجه الحوار» ،وعزا أسباب ضعف
الحوار إلى أن «الحكومة والمعارضة ليستا على قلب
رجل واحد» ،مشيرا ً إلى أن الظروف المحلية واإلقليمية
هي التي جعلت حزبه يقبل بالحوار ،النتشال البالد من

أزماتها ،وإيقاف الحرب خشية تكرار سيناريو ليبيا
وسورية في السودان.
وأكد مضي حزبه في الحوار قائالً« :إذا شعرنا بأن
المؤتمر الوطني يريد أن يخدعنا ،فسنعود لتعبئة
الشعب على الثورة» ،الفتا ً إلى أن حزبه قدم مقترحا ً
بذهاب الحكومة الحالية بكاملها ،وتكوين حكومية
قومية تشرف على االنتخابات ،تتنافس عليها كل
القوى السياسية.
على صعيد آخ���ر ،تعهدت الحكومة السودانية
حسم التمرد في البالد نهائيا ً خالل هذا الصيف .وقال
نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن في لقاءات
جماهيرية بوالية جنوب كردفان« :إن سياسة الحكومة
هي أن تحسم التمرد هذا الصيف» ،مؤكدا ً استعداد
الحكومة للتفاوض حول قضايا «المنطقتين» (واليتا
النيل األزرق وجنوب كردفان) بحسب ما نقلت شبكة
«الشروق» اإلخبارية اإللكترونية السودانية.

أم��س أن وزي���ر ال��ح��رب األميركي
تشاك هيغل أمر حاملة طائرات «يو
إس إس ج��ورج ب��وش» بالتوجه
إلى مياه الخليج تحسبا ً لعمليات
عسكرية مرتقبة ضد «داعش» في
العراق.
م��ن جهة ثانية ،أعلنت وزارة
الخارجية اإلي��ران��ي��ة على لسان
المتحدثة باسمها مرضيه أفخم
رفضها أي تدخل عسكري أجنبي
في العراق.
وأك��دت أفخم أن العراق يتمتع
ب��ق��درات واس��ت��ع��دادات عسكرية
الزمة واإلرادة الشعبية لمواجهة
اإلرهابيين وال��ت��ش��دد ف��ي البالد.
وقالت« :نعتقد أن تعزيز اللحمة
ال��وط��ن��ي��ة وال��ت��ض��ام��ن وال��وف��اق
الوطني في العراق يؤدي إلى كبح
وإحباط جميع المؤامرات».
في م��وازاة ذل��ك ،استبعد وزير
الخارجية األلماني ف��ران��ك فالتر
شتاينماير إرسال القوات األلمانية
إل��ى العراق إلع��ادة االستقرار في
ال��م��ن��اط��ق ال��ت��ي اس��ت��ول��ت عليها
تشكيالت «داعش».
وفي حديث إلى صحيفة «فيلت
آم زون��ت��اغ» األلمانية نشر أمس
أش���ار شتاينماير إل��ى أن الجزء
األس��اس��ي م��ن مسؤولية مكافحة
«داعش» يقع على عاتق السلطات
العراقية .وش��دد شتاينماير على
ض��رورة «أال يصبح العراق نقطة
دائمة السخونة في خريطة الشرق
األوسط».
ورأى المبعوث الدولي السابق
إل��ى س��وري��ة األخ��ض��ر اإلبراهيمي
أن هجوم الجماعات المسلحة في
العراق كان نتيجة لجمود المجتمع
ال��دول��ي إزاء ال��ن��زاع المستمر في
سورية منذ أكثر من ثالثة أعوام.
وأض��اف اإلبراهيمي الذي استقال
من منصبه في أيار الماضي« :بعد
أق��ل م��ن عامين م��ن ال��ج��ه��ود غير
المجدية إلنهاء النزاع في سورية،
«هذه قاعدة معروفة .فصراع من
ه��ذا النوع (ف��ي س��وري��ة) ال يمكن
أن يبقى محصورا ً داخل حدود بلد
واحد» .وتابع أن المجتمع الدولي
«لألسف أهمل المشكلة السورية
ول��م يساعد ف��ي حلها وه���ذه هي
النتيجة».

�صراعات واتهامات
بالف�ساد تنذر
بـ«�صواعق جديدة»
في الكويت
أشعلت ساحة اإلرادة في الكويت وما
عُ ��رض خاللها من أوراق ومستندات تتهم
شخصيات نافذة بتلقي ماليين الدنانير
ك��رش��اوى لمواقفها السياسية قبل أي��ام
المشهد السياسي من جديد ،وأعيد النبض
للمعارضة السابقة التي التأمت على رغم
االنشقاقات لتعلن أن ما شهدته اإلرادة ما هو
إال بداية معركة جديدة مع الفساد.
ولعل «صاعقة اإلرادة» التي أع��ادت
المشهد السياسي المتأ ّزم لسابق عهده ،ما
هي إال حلقة جديدة من الصراع بين الحكومة
والمعارضة التي توعّ دت بمزيد من الفضائح
خالل األيام المقبلة ،وأنّ ما كشف عنه ليس
سوى رأس جبل الجليد ،الذي سينهار على
الراشين والمرتشين.
ولم يكن الصراع الحكومي مع المعارضة
وحده من أشعل الساحة السياسية ،بل إنّ
ضراوة الصراع داخل األسرة الحاكمة بدءا ً
من «شريط الفتنة» المنسوب لرئيس الوزراء
السابق الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس
األمة السابق جاسم الخرافي وتآمرهما على
مؤسسة الحكم وفقا ً للتسريبات التي شاعت
في الكويت ،فإنّ من ش ّكك في صحة تسريبات
الشريط وجه أصابع االتهام إلى الشيخ أحمد
الفهد بالوقوف وراء إشعال األوضاع.

إشارات

األج��واء السياسية اتسمت بالسخونة
التي أشعلتها «اإلرادة» فبينما أعلن النائب
السابق مسلم ال��ب��راك أنّ «م��ا ح��دث ليس
سوى بداية المعركة مع الفساد» ،رافضا ً
اختتام ندوة «الحق على حروف الحقيقة»
إلى حين تحقيق ما أسماه «االنتصار على
الفساد والفاسدين» ،ظهرت إش��ارات تؤ ّكد
أنّ «هناك الكثير من األوراق التي لم يحن
الوقت لكشفها بعد» ،وهو ما يبين للمتابعين
أنّ المقبل من األيام ستكون حبلى بمزيد من
األسرار ،ولعل أبرز هذه اإلش��ارات ،ما صدر
عن نائب رئيس مجلس األمة المبطل خالد
السلطان حين قال على حسابه في «تويتر»،
إنّ «م��ا ع��رض في ساحة اإلرادة ستكون
م��ادة لتح ّريات دولية» ،األم��ر ال��ذي كشف
عن توجه المعارضة لـ «تدويل» القضية،
ما يعطي األمر قالبا ً مختلفا ً من حيث الشكل
والمضمون و ُي��دخ��ل المزيد م��ن األط��راف
على «خط الصراع» لتتعدّد خيوط القضية
وتتسع دائرتها وتضيق في الوقت نفسه
على المتو ّرطين في هذه القضية.
أم��ا اإلش���ارة األخ���رى فتكمن ف��ي تح ّرك
كتلة الغالبية في البرلمان السابق على
أساس أنّ برلمانهم مازال قائماً ،وبالتالي
ستنشط تح ّركاتهم نحو إسقاط الحكومة
ومجلس األمة الحاليين من خالل التح ّركات
الشعبية التي لم تستث ِن التظاهرات ،وإبعاد
المتو ّرطين في قضايا الفساد من السلطتين
التشريعيةوالتنفيذية.

