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الجي�ش يتقدم بين ريفي ال�سويداء ودرعا ...وي�ؤمن محيط مطار الثعلة الع�سكري

المعلم يلتقي الفروف لمناق�شة �أداء الالعبين الدوليين والإقليميين
وص��ل ال��ى العاصمة الروسية مساء أم��س وزير
الخارجية السوري وليد المعلم في زيارة تستغرق
 3أيام ،يلتقي خاللها كبار المسؤولين الروس لبحث
تطورات األزمة السورية.
وذكرت الخارجية الروسية أن المحور األساسي
للمحادثات المقبلة بين المعلم ونظيره الروسي
سيرغي الفروف سيكون مناقشة الوضع الصعب في
سورية وما حولها ،إضافة إلى مناقشة دقيقة ألداء
الالعبين الدوليين واإلقليميين في تطبيق ق��رارات
مجلس األمن الدولي  2170و 2177و .2199
وأضافت ال��وزارة أن اللقاء سيتناول أيضا ً مهمة
استئناف العملية السياسية للتسوية في سورية،
مشيرة إل��ى أن هناك إدراك���ا ً م��ت��زاي��دا ً ف��ي المنطقة
والعالم لضرورة إطالق هذه العملية.
وشددت على أن القضاء الفعال على بؤر اإلرهاب
في سورية مرتبط في شكل مباشر بمسألة توحيد
جهود الحكومة السورية وجميع ال��ق��وى البناءة
للمعارضة السورية في الداخل والخارج للدفاع عن
سيادة سورية واستقاللها وتجديد الحياة فيها بما
يضمن التعايش المريح واآلم��ن لجميع المكونات
اإلثنية والدينية.
الى ذلك ،أكد مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان
أس��ان��ج أن ال��وث��ائ��ق المسربة ع��ن وزارات النظام
ال��س��ع��ودي ك��ش��ف��ت ع��ن وج���ود ات��ف��اق س���ري بين
السعودية وقطر وتركيا عام  2012من أجل إسقاط
الحكومة السورية ،مشيرا ً الى أن الواليات المتحدة
األميركية وف��رن��س��ا وبريطانيا مشتركة ف��ي هذه
المؤامرة.
وقال أسانج «إن الوثائق أظهرت أيضا ً أن حلفاء
الواليات المتحدة في المنطقة يتصرفون في شكل

أكثر استقاللية وأكثر هجومية ويخرجون عن طوع
الواليات المتحدة أحيانا ً رغم أن العادة جرت على
اعتبار السعودية اح��دى ال��دول التابعة المطيعة
للواليات المتحدة في منطقة الشرق األوسط».
جاء ذلك في وقت أكدت وزارة الخارجية السورية
أن تعرض عدد من المدن السورية ألعمال إرهابية
إضافة إلى األعمال اإلرهابية التي وقعت مؤخرا ً في
تونس والكويت والعراق وبلدان أخرى والتي تدينها
سورية بشدة يأتي نتيجة طبيعية لصمت المجتمع
الدولي حيال ال��دول الراعية والداعمة لإلرهاب في
سورية ويبين صوابية مواقف ورؤي��ة سورية بأن
اإلره��اب شر مطلق ال وطن له وان مكافحته تتطلب
شراكة وجهدا ً دوليا ً حقيقياً.
وقالت الخارجية في رسالتين إلى كل من األمين
ال��ع��ام ل�لام��م المتحدة ورئ��ي��س مجلس األم���ن أنه
استمرارا ً للحرب اإلرهابية التي تتعرض لها سورية
منذ أكثر من اربع سنوات وبدعم مباشر وواضح من
دول باتت معروفة للجميع مثل تركيا و «إسرائيل»
واألردن والسعودية وقطر وفرنسا ودول غربية
أخرى تعرضت مجموعة من المدن السورية مؤخرا ً
إل��ى هجمات إرهابية استهدفت السكان المدنيين
ومؤسسات الدولة في كل من درعا والحسكة وعين
العرب وغيرها من المدن والبلدات اآلمنة.
وأضافت أن «تعرض هذه المدن السورية لألعمال
اإلرهابية إضافة إلى األعمال اإلرهابية التي وقعت
مؤخرا ً في تونس والكويت والعراق وفي بلدان أخرى
والتي تدينها سورية بشدة يأتي نتيجة طبيعية
لصمت المجتمع الدولي حيال الدول الراعية والداعمة
لإلرهاب في سورية ونتيجة لعدم اتخاذه إجراءات
رادعة بحق هذه الدول».

�إرهاب ا�ستخباراتي« ...م�سبق ال�صنع»!

فاديا مطر
ل��م يغب ال��وض��وح ف��ي ص��ورة تلك النهاية التي يرسمها إط��ار
نهاية حزيران لجهة االندفاعات العسكرية االرهابية المدعومة
تركيا ً وسعودياً ،أمالً برؤية نجاحات في سورية تنقل المعادالت
االستراتيجية التي تعمل عليها هذه الدول إلى ضفة تحقيق شيء يشكل
ضفة ثقل بالنسبة للسعودية وتركيا اللتين تقفان أمام الفرصة األخيرة
بعد فشل العدوان على اليمن وخسارة «النصرة» التركية لجغرافية
القلمون المهمة ،ليستبين األم��ر بجنون هيستيري على جغرافيا
متباعدة الطبوغرافية ومتصلة األهداف من درعا إلى الحسكة إلى عين
عرب في قتال يرمي بكل ثقله من سالح ومال ومرتزقة على توازي ما
أسرجه «أردوغان وآل سعود» لـ «النصرة» و«داعش» في معارك لم
تستغرق اكثر من يومين من القتال في كل من الحسكة وعين عرب،
ليصبح تفريغ ما بقي من حقائب « 30حزيران» دراماتيكيا ً تتداركا ً
لما أينع ثمره بغير ما يشتهي زارعوه من أهل االصطفاف اإلقليمي على
وقع طبول المفاوضات النووية التي بدأت تسابق نتائج تغيير وقائع
األرض السورية بحيث تكون سورية ساحة أفعال وتجليات نزاعات
جغرافية ديمغرافية العتبارات داخلية تركية تجعلها منخرطة
باألوليات الصراعية األقليمية ،وهو ما انكسر أول زجاجه في درعا
التي صد فيها الجيش العربي السوري هجوما ً للمسلحين حصيلته
اكثر من  400قتيل وجريح تم إجالؤهم إلى مشافي األردن والكيان
الصهيوني التي بدأت تعمل في شكل منسق وواضح في إنقاذ جرحى
اإلرهابين الذين دفعتهم غرفة عمليات عمان «الموك» إلى تنفيذ هجوم
درعا ب��اآلالف ،ليسجلوا انتكاسة جديدة في سجل مسلحي جنوب
سورية وداعميهم ،لتتناثر شظايا خساراتهم إلى أبعد من الحدود
السورية ،رغم ما واكب العملية من قصف صاروخي وإعالمي كثيف
في محاولة لتغيير خطوط التماس التكتيكية بخطط نظمتها مخيمات
(التتمة ص)14

«داع�ش» يتمدد في ليبيا
ويقلق �شمال �أفريقيا

ناديا شحادة
منطقة شمال أفريقيا التي كانت بداية لما يُس ّمى بـ»الربيع
العربي» ،تلك الثورات التي وجدها «االخ��وان المسلمون» فرصة
ذهبية لهم للوصول الى سدة الحكم لتنفيذ مخططهم بدعم تركي
 قطري ،وكانت البداية في تونس فبعد هروب الرئيس السابقزين العابدين بن علي في  14كان الثاني عام  2011وصلت حركة
النهضة االخوانية الى الحكم في انتخابات شعبية بسبب تقديمهم
الوعود الكاذبة حيث كان شعارهم جربونا ،كذلك استلم «االخوان
المسلمون» الحكم في كل من مصر وليبيا بعد انتفاضات شعبية
أدت إلى إسقاط األنظمة السياسية فيها ،وما لبث ان ظهر «االخوان»
بمظهر المتمسك بالسلطة ب��أي ثمن وب��رزت انيابهم ومراميهم
الخبيثة بعد اشهر معدودة فقط من وصولهم للحكم ،وانتشرت
ظاهرة االرهاب بتلك البلدان بداية من تونس حيث بات واضحا ً
من خالل تجربة حكم النهضة تغلغل االرهابيين في المجتمع
واألجهزة األمنية ،وهذا ما أكده عدد من اعضاء المجلس التأسيسي
الوطني في جلسة عقدها المجلس الوطني لمناقشة مستجدات
الوضع األمني واإلرهاب في تاريخ  8أيار عام  ،2013حيث حملوا
وزير الداخلية السابق علي العريض مسؤولية ما تعيشه تونس
من اعمال ارهابية واتهموه بإطالق العنان للمتطرفين دينياً ،وأكد
النائب هشام حسني على اتهام العريض وراشد الغنوشي رئيس
حركة النهضة بتشجيع االرهابيين على التمادي في ممارساتهم
اإلرهابية.
(التتمة ص)14

ميدانياً ،أحكم الجيش السوري والقوات الرديفة
السيطرة على تل الشيخ حسين في أقصى الريف
الشمالي الشرقي لدرعا ،واستهدفت وحدات الجيش
أرت��ال المنسحبين من التل باتجاه قريتي أم ولد
والكرك الشرقي.
وتمنح سيطرة الجيش على التل سيطرة نارية
كبيرة وتأمينا ً لمحيط مطار الثعلة العسكري في
ريف السويداء ،بعد أسابيع على سيطرة الجيش
على قرية سكاكة القريبة من التل.
وف��ي ري��ف ال��س��وي��داء الشمالي ال��ش��رق��ي ،أحبط
الجيش محاوالت تسلل لتنظيم «داع��ش» االرهابي
من خربة سعد ومكب النفايات باتجاه تل بثينة
شمال شرقي السويداء بنحو  35كلم ،كما استهدفت
مدفعية الجيش تجمعات «داع��ش» في تل صعب
وقرية القصر.
الى ذلك ،صد الجيش السوري مدعوما ً باألهالي
محاولة ه��ج��وم للمسلحين على السرية «»106
وسرية المشاة « »120الواقعتين بين حضر ومزرعة
األمل بريف القنيطرة ،واستطاع تدمير عدد من اآلليات
وقتل أكثر من  36مسلحاً.
وفي الحسكة ،تواصلت االشتباكات العنيفة بين
وح��دات الجيش السوري مدعومة بالقوات الرديفة
وعناصر تنظيم «داع��ش» االرهابي في حي النشوة
في المدينة ،حيث تمكن الجيش والوحدات الكردية
من استعادة حاجز الغزل الواقع شرق المدينة بعد
اشتباكات مع «داعش».
كما فجر التنظيم اإلره��اب��ي سيارتين مفخختين
يقودهما انتحاريين في حي غويران في الحسكة
ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى في
صفوف المدنيين.

�إدانات دولية لهجوم �سو�سة ولندن ت�ؤكد مقتل  15بريطاني ًا

عودة الإرهاب التكفيري �إلى منابعه

ال�سلطات التون�سية ت�ستدعي قوات االحتياط
كشف مساعد وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة البريطاني
توبياس إلوود ،إن  15بريطانيا ً على األقل قتلوا في
الهجوم ،الذي استهدف منتجع القنطاوي السياحي
بمدينة سوسة التونسية.
وأضاف إلوود أن التحقق من هويات الضحايا
ما زال مستمراً ،وأن عددهم مرجح لالرتفاع ...ما
يجعله األكبر منذ هجوم لندن عام .2005
وأضاف« :هذا هو الهجوم اإلرهابي األكبر على
مواطنين بريطانيين منذ هجمات مترو لندن عام
 .2005وه��و هجوم يلقي الضوء على التهديد
الراهن الذي يشكله تنظيم «داع��ش» .هذا العمل
الوحشي اآلثم يظهر بوضوح الدافع الذي يحتم
علينا مواجهة هذا النوع من التطرف ...سواء داخل
بلدنا أم خارجه».
وف��ي سياق حزمة االج����راءات التي اتخذتها
الحكومة التونسية ،في أعقاب الهجوم اإلرهابي،
صرحت الحكومة بأنها ستنشر حوالى 1000
شرطي مسلح في الفنادق والشواطئ لتحسين
األمن في المنتجعات السياحية.
وفي تصريح صحافي ،قال وزير الداخلية ناجم
الغرسلي «قررنا وضع حوالي ألف شرطي مسلح
في النزل وعلى الشواطئ لتعزيز الحماية في ظل
وجود تهديدات.
وح��ول هجوم سوسة ،انتقد ناجم الغرسلي
التعاطي األمني التونسي مع الهجوم ،وقال إنه
كان من الممكن القضاء على اإلرهابي عقب سقوط
الضحية الثالثة أو الرابعة ،لكن غياب األمن
المسلح بالنزل حال دون ذلك ،مؤكدا ً وجود خلل
مشترك في التعاطي مع هذه العملية بين أمن

توفيق المحمود

الدولة وأمن الفندق.
على صعيد آخ��ر ،انعقد مجلس األم��ن القومي
برئاسة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي
ورئيس الحكومة الحبيب الصيد وقيادات أمنية
عسكرية للنظر في خطوات إضافية بعد اإلجراءات
األخيرة التي أقرتها خلية التنسيق األمني عقب
هجوم سوسة.
ولفتت مصادر صحافية إلى أن الرئيس التونسي
دع��ا ع���ددا ً م��ن أص��ح��اب ال��ف��ن��ادق والمؤسسات
االقتصادية في والية سوسة للتشاور معهم بهدف
إيجاد حلول إلنقاذ الموسم السياحي في البالد.

وقد حذرت بريطانيا أمس من هجمات إرهابية
ج��دي��دة ق��د يشنها إره��اب��ي��ون على المنتجعات
السياحية في تونس بعد هجوم سوسة الذي أودى
بحياة  39شخصا ً بينهم  15بريطانياً.
من جهته ،اعتبر وزير الدفاع البريطاني مايكل
فالون ووزير الخارجية فيليب هاموند أن جرائم
القتل في تونس ستكون عامالً في رسم سياسات
الدفاع واألمن في بريطانيا هذا العام ،وستقوي عزم
لندن على التصدي لما وصفاه بـ «الخطاب السام
للتطرف اإلسالمي».
(التتمة ص)14

ت�شييع �ضحايا التفجير في جامع الإمام ال�صادق

الكويت :االنتحاري �سعودي الجن�سية
كشفت وزارة الداخلية الكويتية أم��س ع��ن هوية
االنتحاري ،الذي نفذ الهجوم على جامع اإلمام الصادق
في العاصمة الجمعة الماضي.
ونقل التلفزيون الكويتي عن ال��وزارة قولها إن منفذ
العملية االنتحارية في جامع اإلم��ام الصادق هو فهد
سليمان عبد المحسن القباع سعودي الجنسية ،وقد دخل
البالد يوم ارتكاب الجريمة من طرق المطار الدولي.
وكانت الداخلية الكويتية أعلنت في وقت سابق أنها

في يوم واحد ضرب إرهاب تنظيم «داعش» مسجدا ً يعج بالمصلين
في الكويت ،وفندقا ً يستقبل سياحا ً أجانب في تونس ،فضالً عن مالعب
جرائمه المفتوحة في سورية والعراق ومصر وصوال ً الى اليمن .يوما ً
بعد يوم ،يوسع اإلرهاب بالشعار اإلسالمي مجال نشاطه اإلجرامي،
نسفا ً وتقتيالً وسبيا ً وتدميراً.
فمنذ فترة طويلة والسلفية في الكويت لها حركة حيوية ونشطة
ولها عالقات وارتباطات عابرة للحدود الوطنية .وخالل العقدين
الماضيين كانت مختلف الجماعات السلفية الكويتية من بين أهم
مم ّولي التيارات السلفية في جميع أنحاء العالم ،إذ تم ّول الجمعيات
الخيرية السلفية الكويتية ومانحون أف��راد عمليات بناء وصيانة
آالف المساجد والمؤسسات السلفية األخرى في جميع أنحاء العالم
وازدادت قدرة الجماعات السلفية الكويتية بعد ما يسمى «الربيع
العربي» ال سيما في ضوء ما تمخضت عنه من نتائج نوعية وألقت
بظاللها على مجمل األوضاع االستراتيجية الداخلية والخارجية في
مختلف بلدان منطقة الشرق األوسط.
وتحظى التطورات والديناميكيات الداخلية للحركة السلفية في
الكويت تطورا ً منذ أن بدأ ما يسمى «الربيع العربي» فقد منح حاكموا
الكويت من آل صباح حق ترشح هؤالء لالنتخابات في شكل أكبر
ودعموهم مالياً ،فقد حقق التيار السلفي الكويتي نجاحا ً كبيرا ً في
انتخابات مجلس األمة األخيرة التي أُجريت مطلع شهر شباط ،2012
حيث عزز تواجده النيابي ليكون الفصيل اإلسالمي األكثر تمثيالً
وحضورا ً في البرلمان وعلى المشهد السياسي الكويتي عموماً ،مستفيدا ً
من تغاضي الحكومة عن تشكيل التيارات السياسية ونشاطاتها التي
ال يق ّرها دستور البالد على رغم أن دستور دول��ة الكويت ال يسمح
(التتمة ص)14

�أنباء عن توجه فرقاء الأزمة الليبية
�إلى توقيع م�سودة اتفاق

اعتقلت سائق المركبة التي نقلت االنتحاري إلى مسرح
الجريمة وكذلك صاحب المنزل الذي آواه.
ونقلت وكالة األنباء الكويتية عن وزارة الداخلية قولها
إن سائق السيارة اليابانية الصنع والذي غادر المسجد
على الفور بعد التفجير الذي وقع الجمعة الماضي هو
من المقيمين في شكل غير قانوني في الكويت ويدعى
عبدالرحمن صباح عيدان سعود.
(التتمة ص)14

مفاوضات الفرقاء الليبيين تدخل
مرحلة الحسم ،بعد تواتر أنباء عن
توجه أطراف الحوار السياسي أمس
إلى توقيع مسودة اتفاق في ما بينها،
قدمها المبعوث األممي برناردينو
ليون.
ول��ل��م��رة األول����ى ،ع��ق��دت أط��راف
الحوار السياسي الليبي ،بحضور

المبعوث األممي جلسة مشتركة في
مدينة الصخيرات بالمغرب.
ومنذ انطالق جلسة الحوار ،أعرب
بعض المشاركين ،عن تفاؤلهم إزاء
التوصل إل��ى اتفاق ح��ول المقترح
األممي إلنهاء الصراع الليبي وتشكيل
حكومة اتفاق وطني ،مشيرين إلى
وجود معطيات إيجابية في الحوار

الجاري بالمغرب.
وقال أحد المشاركين في الحوار،
رفض الكشف عن اسمه ،إن جلوس
األط��راف على طاولة واح��دة ،خطوة
جادة في االتجاه الصحيح ،للتوصل
إلى توافق على المقترح األممي إلنهاء
األزمة.
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