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طيران العدو «اال�سرائيلي» ي�ستهدف �سيارة مدنية في «الكوم» ال�سورية وا�ست�شهاد  5مدنيين

وا�شنطن تحث تركيا على القيام بدور �أكبر في قتال «داع�ش»
في عدوان «اسرائيلي» جديد ،استهدفت طائرات
االحتالل سيارة مدنية في قرية الكوم وسط الجوالن
السوري على بعد  50مترا ً من سوق شعبي ما أدى
الى استشهاد خمسة مدنيين وفق ما أعلن الجيش
السوري.
الغارة أعلن عنها جيش العدو وف��ي بيان له
أشار الى أنها استهدفت العناصر المسؤولين عن
اطالق الصورايخ امس باتجاه االراضي المحتلة،
وإلى أنها أدت الى مقتل اربعة اشخاص ينتمون
ال��ى حركة الجهاد االس�لام��ي وف��ق بيان الجيش
«االسرائيلي».
ه��ذا وأش��ارت وسائل اع�لام «اسرائيلية» إلى
أن ال��غ��ارة نفذت بعمق  15كلم داخ��ل االراض��ي
السورية.
شخص وأصيب سبع ٌة آخرون
وكان استشهد
ٌ
في الغارات التي نفذتها الطائرات االسرائيلية على
الفوج ( )137التابع للواء تسعين في الجيش
السوري في منطقة خان الشيح بغوطة دمشق،
فيما تصدت مضادات الجيش السوري لها وفق ما
قال مصد ٌر مسؤول.
وقال رئيس حكومة العدو «االسرائيلية» بنيامين
نتنياهو إن «على الدول التي تسارع الى ما وصفه
بمعانقة إيران أن تعرف أن قائدا ً إيرانيا ً هو من يوفر
الغطاء ويعطي التعليمات للخلية التي أطلقت النار
على «إسرائيل».
وكان مجهولون أطلقوا أربعة صواريخ غراد من
خراج بلدة خان أرنبة باتجاه األراض��ي المحتلة
وقد تم العثور على منصاتها .وقام جيش االحتالل
بقصف أهداف عدة بينها مبنى محافظة القنيطرة
ومحيط قيادة اللواء تسعين ما أسفر عن إصابة
جنديين وتدمير مدفع.

وف��ي السياق ،طالب وزي��ر ال��دف��اع األميركي
أشتون كارتر من تركيا بضبط حدودها مع سورية
وال��ع��راق لقطع اإلم���دادات عن تنظيم «داع��ش»،
وبمشاركة أكبر في الحرب ضد التنظيم.
وأك���د ك��ارت��ر ف��ي م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي ع��ق��ده في
«البنتاغون» أنه يجب على تركيا أن تشارك في
شكل أكثر نشاطا ً في الحرب ضد تنظيم «داعش»،
موضحا ً «نريد أن تعمل تركيا أكثر في مواجهة
التنظيم».
وذكر الوزير األميركي أن الحديث يدور بالدرجة
األولى حول فرض سيطرة على الحدود مع العراق
وسورية التي عبرها تصل إل��ى اإلرهابيين في
هاتين الدولتين اإلمدادات والمقاتلون.
وأش��ار إل��ى أن السلطات التركية وافقت من
حيث المبدأ على المشاركة في العملية العسكرية
الجوية التي تقوم بها الواليات المتحدة وحلفاؤها
ضد تنظيم «داعش» وهي تدرس حاليا ً تفاصيل
مشاركتها.
وقال كارتر إنه ال يعتقد أن األتراك يتراجعون
عن االنضمام إلى حملة القصف الجوي ،مضيفا ً
«زع��م��اؤه��م أش���اروا إل��ى أن��ه يجب القيام بهذا
الدور ...هذا جاء متأخرا ً ألنه مضى عام على بدء
الحملة لكنهم يظهرون مساعي كبيرة اآلن بما
في ذلك السماح لنا باستخدام قواعدهم الجوية.
ذلك مهم لكنه ليس كافياً» مشددا ً أن «عليهم أن
ينضموا الى (منظومة الضربات الجوية) وعليهم
أن يعملوا في شكل أكبر للسيطرة على حدودهم».
ودافع وزير الدفاع األميركي عن استراتيجية
ب�لاده في مواجهة تنظيم «داع��ش» في سورية
والعراق والتي تشمل تدريب قوات محلية ودعمها
ج��وا ً ق��ائ�لاً« :أن��ا واث��ق أننا سننجح في هزيمة

م�صر و�إيران قادرتان
على �إيجاد الحلول في �سورية

ناديا شحادة
جميع الدالئل اآلن توحي بقرب الحل السياسي في سورية وبالذات
بعد التخبط الذي يعيشه العديد من الدول التي كانت وما زالت داخلة
في تلك األزمة ،فباتت تسعى إلى الخالص من تورطها في األزمة التي
أصبحت في طريق الحل الدبلوماسي أكثر من أي وقت مضى ،بعد
االتفاق اإليراني مع الدول الكبرى حول الملف النووي الذي أعطى دفعا ً
للحراك الدبلوماسي إليجاد حل سياسي لألزمة السورية.
فالحراك الدبلوماسي وما يدور في سراديب السياسة يدل على أن
هناك حالة من التقارب والحلحلة لألزمة السورية ،حيث شهدت األيام
الماضية  3مبادرات روسية وسعودية وإيرانية لحل أزمة سورية،
فيما شهدت المنطقة حراكا ً دبلوماسيا ً تم ّثل في زيارة وزير الخارجية
السوري وليد المعلم إلى كل من سلطنة عمان وإي��ران ،عالوة على
ذلك زيارة وزير خارجية السعودية عادل الجبير موسكو ،ومن قبلها
االجتماع الثالثي الذي جرى في الدوحة بين وزراء خارجية روسيا
سيرغي الفروف وأميركا جون كيري والسعودية عادي الجبير ،فعلى
ما يبدو الضغط اإليراني ـ الروسي كان مفيدا ً وكان بداية إلطالق مؤتمر
سالم مفترض بخصوص األزمة السورية.
فبعد هذا الحراك الدبلوماسي وما نتج منه ظهرت ب��وادره بأن
الحلول في سورية باتت قريبة ،تلك الحلول التي تؤكد الحكومة
السورية أن مصر وإيران قادرتان على المساهمة فيها جاء ذلك على
لسان وزير الخارجية السوري وليد المعلم.
ويؤكد المتابع لمسار األحداث السياسية لألزمة السورية أن الموقف
اإليراني من األزم��ة واض��ح ومفهوم منذ بدايتها بين دعم لخيارات
الشعب السوري ومبادرات إلنهاء الصراع ،وقد أكد ذلك العديد من
(التتمة ص)14

ال�صيد في المياه العكرة � ً
أ�صال...
ً
فعال؟
ما المطلوب

فاديا مطر
مع عودة الجوالن السوري إلى صدر األحداث مجددا ً بعد إقدام
جيش األحتالل «اإلسرائيلي» عبر سالحه الجوي بشن غارة جوية
أستهدفت موقعا ً عسكريا ً سوريا ً في  20أب الجاري ومع ما تجدد
من استهداف سيارة مدنية في قرية «الكوم» بريف القنيطرة نجم
عنها استشهاد خمسة مواطنين من ابناء مدينة القنيطرة في 21
آب الجاري ردا ً على ما أدعته التصريحات ا»إلسرائيلية» بسقوط
 4قذائف صاروخية في الجوالن المحتل ومع ما رافقه من كالم
«إسرائيلي» عالي النبرة بتوجيه رسائل رد على النظام السوري،
فالعملية في صفوفها الداخلية تؤكد مخاوف «إسرائيلية» سابقة
من تنامي مقاومة في الجوالن السوري المحتل على شكل ما هو
موجود على الشريط اللبناني ـ الفلسطيني الشمالي ،وه��و ما
كان سبب ل ّتدخل ودخ��ول على خط األزم��ة السورية في محاولة
لالستفادة من التداعيات وتجنيدها للصالح «االسرائيلي» من جهة،
ودعما ً إضافيا ً لما تخسره مجموعات اإلرهاب «الصهيو ـ نصراوية»
من مكانة عسكرية استراتيجية في تلك المناطق على يد الجيش
السوري ،فالدخول المباشر للكيان «اإلسرائيلي» في دائرة الصراع
السورية ربما لن تنتهي عند حدود األمس التي لن يسلم منها الكيان
«اإلسرائيلي» نفسه باعتماده على أطراف إقليمية عديدة تابعة له
ورسم سيناريوات محتملة تزيد احتماالت الحرب خصوصا ً بعد
االتفاق النووي مع إيران في حزيران المنصرم ،مع التواجد اإليراني
وحزب الله على الساحة السورية ،وخصوصا ً ان المقاومة لن تقف
عند السكوت عن دماء شهدائها وتغيير قواعد االشتباك التي أوردها
(التتمة ص)14

تنظيم الدولة اإلسالمية وأن لدينا االستراتيجية
المناسبة .لكنها مهمة معقدة ليس فقط في العراق
 ...بل أيضا ً في سورية».
جاء ذلك في وقت لم تستبعد موسكو عقد لقاء
بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي الفروف
واألميركي جون كيري على هامش أعمال الجمعية
العامة لألمم المتحدة ،في ح��ال سمحت بذلك
أجندتهما.
واعتبرت ماريا زاخ��اروف��ا الناطقة الرسمية
باسم ال��وزارة في تصريحات لها أمس أن كثافة
اللقاءات بين الوزيرين باتت في اآلونة األخيرة
قياسية ،إذا قورنت بجدول مثل ه��ذه اللقاءات
طوال تاريخ العالقات الثنائية بين البلدين.
وأضافت أن اللقاءات بين الف��روف وكيري لم
تعد تحمل طابعا ً بروتوكوليا ً أو رمزياً ،بل تتميز
دائما ً بجو عملي وبناء ،حتى إذا عقدت في لحظات
صعبة جدا ً بالنسبة للبلدين .وأردفت «علينا أن
نشيد بشركائنا األميركيين الذين يدركون أن حل
العديد من القضايا الدولية المهمة يتعلق بهذه
اللقاءات وبهذا ال��ح��وار ،ولذلك يتعاملون معه
بصورة مسؤولة» ،وذلك على رغم أن العالقات
الثنائية ازدادت تعقيدا ً في اآلونة األخيرة ،وأكدت
الدبلوماسية أن ذلك ليس ذنب روسيا.
الى ذلك ،أعرب وزير الخارجية السوري وليد
المعلم عن ترحيب بالده بأي مبادرة عربية لحل
األزم��ة فيها ،ورج��ح أن مصر وإي��ران ستلعبان
دورا ً بناء في التسوية في سورية .وقال« :نفتح
أيدينا لكل مبادرة عربية ،فمن يطرق بابنا نقول
له أهالً وسهالً ،نحن شعب نسعى الى وقف سفك
الدماء».
(التتمة ص)14

مقتل  160ارهابي ًا بينهم انتحاريون في الأنبار و�صالح الدين

«كرد�ستان العراق» تنق�سم الى «�إقليمين» و�سط احتقانات
ت ّتجه األوض����اع السياسية ف��ي «ك��ردس��ت��ان
ال��ع��راق» إل��ى الوقوع في فخم التقسيم ،بإعالن
رئيسين ال يعترف أحدهما باآلخر في ظل فراغ
قانوني يتيح للطرفين المتنازعين (حزب االتحاد
الوطني ،بزعامة جالل طالباني وحلفاؤه من جهة،
والحزب الديموقراطي ،بزعامة مسعود بارزاني من
جهة أخرى) إعالن ترشيح رئيس البرلمان يوسف
محمد (من حركة التغيير) رئيساً ،وبارزاني الذي
يستند بتمسكه في منصبه إلى مجلس الشورى
الذي أقر تمديد واليته عامين.
وحسب موقع المسلة في خضم ذل��ك ،طالب
«التجمع الكردستاني لدعم ال��ح��راك الشعبي
في العراق» ،حكومة كردستان بأن تنتهج نهج
الحكومة العراقیة وتقدم برنامجا ً إصالحيا ً علی
غرار برنامج حكومة حیدر العبادي واإلسراع في
تحقیق مطالب جماهير كردستان التي طالبت بها
م��رارا ً وفي مناسبات عدة من خالل االحتجاجات
الشعبية في مدن وقصبات كردستان.
وقال البيان «ندعو رئاسة كردستان الی تبني
الحكمة بخصوص األزمة الراهنة حول انتهاء والیة
السید رئیس االقلیم الحالي والرجوع الی برلمان
كردستان لحسم األمر باعتباره المرجع القانوني
المنتخب من قبل جماهیر الشعب».
وي��أت��ي البيان ف��ي ظ��ل معلومات وردت الى
«المسلة» ب��أن الشعب ال��ك��ردي يعتزم تنظيم
تظاهرات على غ��رار ما يحدث في وسط العراق
وجنوبه ،لغرض إسقاط مشروع الرئاسة األبدية
لمسعود ب��ارزان��ي ،ومسائلة عائلته عن مصدر
أموالها وفق مبدأ «من أين لك هذا؟».

وتدخل الخالفات الحادة حول منصب رئاسة
اإلقليم ،كردستان في فراغ دستوري ،بعد انتهاء
والية بارزاني ،وسط خالف حاد بين حزبه وحزب
طالباني ،ففيما يطالب األول بتمديد واليته ،يرى
الثاني أن الدستور ينص على تولي رئيس البرلمان
صالحياته ،فيما استأنفت القوى الكردية الرئيسية
اجتماعاتها للتوصل إلى حل توافقي لألزمة.

وأرج��أ برلمان كردستان األرب��ع��اء الماضي،
جلسة كانت مخصصة للقراءة الثانية لمشروع
تعديل قانون الرئاسة ،قبل يوم من نهاية والية
بارزاني ،عقب توصل األط��راف إلى اتفاق يعطي
ال��م��ش��اورات وق��ت�ا ً إض��اف��ي�اً ،ف��ي حضور وسطاء
أميركيين وبريطانيين.
(التتمة ص)14

� 54شهيداً وع�شرات الجرحى بمجزرة �سعودية جديدة في تعز

قلق �أميركي و�أوروبي من ا�ستهداف مرف�أ الحديدة اليمني!
سباق يشهده اليمن بين الدعوة
إل���ى ال��ح��وار م��ن ج��ه��ة وت��ت��واص��ل
االشتباكات في عدد من المدن من
جهة ثانية حيث ترتكب الغارات
السعودية المزيد من المجازر بحق
اليمنيين.
ففي الشأن السياسي ،أكد مساعد
وزير الخارجية االيراني حسين أمير
عبداللهيان ضرورة وقف الهجمات
العسكرية على اليمن وفك الحصار
الظالم عن الشعب اليمني.
وبحسب وكالة «ف��ارس» ،بحث
عبداللهيان م��ع األم��ي��ن ال��ع��ام في
وزارة الخارجية السويسرية ايف
روشيه خالل زيارته الحالية لهذا
البلد ،تطورات األوض��اع في منطقة
الشرق األوس��ط ،وبخاصة الوضع
في سورية واليمن.
وش���دد الجانبان على ض��رورة
اع��ت��م��اد سبل ال��ح��ل��ول السياسية
وارسال المساعدات اإلنسانية ،واكدا
ضرورة مكافحة التطرف واالرهاب،
معتبرين ان الخطوات المتخذة في
هذا المجال غير كافية.
وف���ي ال��س��ي��اق ذات����ه ،استقبل
الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه
منصور ه��ادي في الرياض ،مساء
أول م��ن أم���س ،ال��م��ب��ع��وث األم��م��ي

إسماعيل ولد الشيخ بحضور نائب
الرئيس رئيس الوزراء خالد بحاح.
وج��دد ه��ادي خ�لال اللقاء تمسكه
ب��ض��رورة تطبيق ق���رارات مجلس
األم��ن وف��ي مقدمها ال��ق��رار ،2216
وان��س��ح��اب ق���وات الحوثيين من
جميع المحافظات وتسليم السالح
وعودة الشرعية.
ونقل ولد الشيخ خالل األسبوع

ال��م��اض��ي ،للرئيس ه��ادي مبادرة
من  7نقاط أهمها قبول الحوثيين
مبدئيا ً بالقرار األممي ،وإيالء األعمال
اإلنسانية أول��وي��ة لمعالجة آث��ار
الحرب.
وك��ان ول��د الشيخ ق��د أع��ل��ن أنه
سيبلغ القيادة اليمنية التي تتخذ
من الرياض مقرا ً موقتا ً لها بآخر ما
استجد في المفاوضات مع ممثلي

الحوثيين وحزب المؤتمر الجارية
في مسقط.
وجاء ذلك بعد أيام من أنباء عن
خطة من إحدى عشرة نقطة قوبلت
بمواقف متشددة من طرفي الصراع
وات��ه��ام��ات م��ن ب��ع��ض م��س��ؤول��ي
ح��ك��وم��ة ه����ادي ب��أن��ه��ا ت��ص��ب في
مصلحة الحوثيين في المقام األول.
(التتمة ص)14

�أبعاد حرب �أردوغان
على حزب العمال الكرد�ستاني؟
شاهيناز وزير
شاهدنا من تركيا الكثير على مدار السنين القليلة الماضية أدركنا
به مدى استماتتها من أجل مساندة الجماعات اإلرهابية في المنطقة
وبكل فجاجة لبسط نفوذها والتمكين لحلفائها ،فبدءا ً من تدخلها في
الشؤون العربية والمصرية بخاصة من أجل مساندة جماعة اإلخوان
المسلمين والسعي الستردادهم السلطة ،مرورا ً بجهدها الحثيث لدعم
تنظيم «داعش» وتغذيتها عبر حدودها للدفع بمقاتليها نحو سورية
والعراق ،وانتهاء بما تقوم به هذه األيام من حرب شرسة على حزب
العمال الكردستاني خالل قصف جوي يستهدف مواقع كردية شمال
العراق.
فهي ألكثر من أسبوع تشن غارات جوية مكثفة على مواقع حزب
العمال في شمال العراق انطالقا ً من قاعدتيها في ديار بكر وماالطيا
عقب هجوم انتحاري لـ «داعش» في مدينة سروج التركية الواقعة بين
الحدود التركية السورية أودى بحياة  32شخصاً ،إضافة إلى قيامها
بحملة اعتقاالت داخلية لمن اتهمتهم باالنتماء لتنظيمات «ارهابية».
ولكن ما الذي يدفع تركيا لشن تلك الهجمات العنيفة على ما وصفته
بـ «اإلرهاب» المتمثل بـ «داعش» وحزب العمال الكردستاني؟
ال ن��دري كيف لتركيا أن تساوي ح��زب العمال الكردستاني بـ
«داع��ش» في الوصف باإلرهاب هذا أوالً ،وثانيا ً كيف تمتلك الجرأة
لتدعي مساواتها في التعامل بين الطرفين؟
كل األحداث على مدار العامين السابقين تؤكد دعم تركيا الواضح
لتنظيم «داع��ش» اإلرهابي خالفا ًَ لما تدعيه إعالمياً ،خصوصا ً أن
حدودها مع العراق وسورية تشهد بتسهيلها مرور مقاتلي التنظيم الى
العراق وسورية وتوفير المساعدات اللوجستية لهم إضافة لتلقيهم
التدريبات على أرضها بالتعاون مع الواليات المتحدة األميركية مع
الزعم بأن من يتم تدريبهم هم عناصر معتدلة من المعارضة السورية،
وقد غضت السلطات التركية الطرف عامدة عن ك ّل ما يقوم به التنظيم
اإلره��اب��ي عند ح��دوده��ا التي اتخذها مرتعا ً ل��ه ،ول��م يصدر منها
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14منظمة حقوقية تدعو الى موقف �صارم
في �ش�أن االنتهاكات الم�ستمرة في البحرين
وجهت  14منظمة حقوقية رسالة مشتركة الى مندوبي الدول األعضاء في
مجلس حقوق اإلنسان توضح فيها تفاصيل آخر مستجدات وضع حقوق
االنسان في البحرين ،وتحديدا ً الحظر المفروض على حرية التعبير والرأي
وحرية التجمع السلمي.
وتشرح الرسالة حمالت القمع التي تشنها السلطات البحرينية على حرية
التعبير ،حيث يحاكم من يمارس هذا الحق ويتعرض المدافعون عن حقوق
اإلنسان والنشطاء للمالحقة والسحن لنشرهم المعلومات او إبداء آرائهم على
شبكات التواصل االجتماعي .كما تسلّط الرسالة الضوء على اعتقال شخصيات
وطنية وسياسية بارزة مثل الشيخ علي سلمان (األمين العام لجمعية الوفاق)،
وإبراهيم شريف (األمين العام لوعد سابقا) وماجد ميالد (عضو األمانة
العامة لجمعية الوفاق) .ضمن االستغالل الجسيم للسلطة القضائية تجاه
المعارضين.
ونبّهت الرسالة إلى االنتهاكات غير القانونية والخطيرة الجارية ضد
البحرينيين وحماية السلطات لمنتهكي حقوق االنسان في ظل تجاهل مستمر
لكل اإلدانات والمطالبات.
وشرحت الرسالة فشل حكومة البحرين الذريع في تنفيذ التوصيات
المعتمدة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في تشرين
الثاني  ،2011إضافة إلى التوصيات التي اعتمدها مجلس حقوق اإلنسان في
عام .2012
وحثت الرسالة في نهايتها أعضاء وممثلي المجلس للضغط من أجل ترشيح
مقرر خاص للبحرين بسبب عدم التزامها المتعمد للمواثيق والمعاهدات فضالً
عن عدم التقيد باآلليات الدولية .ودعت إلى إنشاء لجنة لتقصي الحقائق مكلفة
من قبل االمم المتحدة للتحقيق في هذه االنتهاكات المستمرة والجسيمة،
ووجهت للضغط بقوة على الحكومة البحرينية لضمان تنفيذ توصيات لجنة
تقصي الحقائق ومجلس حقوق اإلنسان على وجه السرعة ،واإلفراج عن جميع
سجناء الرأي من غير شروط أو التزامات وتهيئة بيئة إيجابية لسماح بحوار
هادف بين المعارضة والحكومة البحرينية تفضي لمصالحة وطنية و تحقق
العدالة االجتماعية.
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