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�ألمانيا ال ت�ستبعد �أن يكون للأ�سد دور في عملية انتقالية

همزة و�صل

تفجيران �إرهابيان في الح�سكة ومبادرة بوتين حا�ضرة في مجل�س الأمن
حذرت الحكومة األلمانية من اختزال الصراع المعقد
في سورية ،من طريق تخيير السوريين بين «داعش»
والرئيس بشار األسد.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية األلمانية ،في
تصريحات صحافية أمس« ،ليس من سياستنا وضع
الناس أمام أحد البديلين :إما األسد وإما «داعش؟».
وفي ردها على سؤال حول إمكانية أن يكون الرئيس
األسد جزءا ً من حل سلمي في سورية ،قالت المتحدثة
«إن بشار ونظامه يمكن أن يلعبا دورا ً في عملية انتقالية
في البالد» ،مشيرة إلى أن الهدف ،هو خلق موقف يمكن
للسوريين من خالله اختيار حكومتهم بأنفسهم.
وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على
ضرورة التحرك العاجل للتوصل إلى تسوية لألزمة
السورية على أساس مخرجات مؤتمر «جنيف ،»1 -
ال سيما أن األوض��اع اإلنسانية قد وصلت إلى وضع
متدهور للغاية ال يمكن استمرار السكوت عنه ،وأن
الشعب السوري هو الضحية األولى للنزاع القائم في
البالد.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف أن
قضايا الشرق األوس��ط ومكافحة اإلره��اب ستكونت
حاضرة بقوة خالل المناقشات في الجمعية العامة
لألمم المتحدة.
وأضاف أن روسيا التي تترأس مجلس األمن الدولي
في أيلول الجاري ،تجري التحضيرات الجتماع وزاري
خاص في المجلس سيكون مكرسا ً للتحليل المتكامل
ل�لأخ��اط��ر ال��ت��ي م��ص��دره��ا ال��ش��رق األوس���ط وشمال
أفريقيا.
وتابع «إنني واث��ق من أن هذا الموضوع سيكون
حاضرا ً بقوة خالل المناقشات في الجمعية العامة،
وسيحظى باهتمام كبير .أما نحن فسنعمل على ضبط
اإليقاع خالل اجتماع مجلس األمن ،بما في ذلك في ما

يخص المبادرة التي قدمها الرئيس الروسي فالديمير
بوتين ف��ي ش��أن تشكيل جبهة م��وح��دة لمواجهة
التنظيمات اإلرهابية على غرار «الدولة اإلسالمية»
بموازاة دفع عمليات التسوية السياسية ،وال سيما
العملية السياسية في سورية ،قدما إلى األمام».
وأقر الجنرال األميركي فيليب بريدالف ،قائد قوات
«الناتو» الموحدة في أوروب��ا بأن سلطات الواليات
المتحدة ال تمتلك معلومات حول النيات الروسية في
سورية لكنها تراقب نشاطها بتخوف.
وق��ال الجنرال بريدالف عقب اجتماع ق��ادة أركان
ال���دول األع��ض��اء ف��ي الحلف ،ن��ش��رت وزارة ال��دف��اع
األميركية «لقد سمعنا عن كل شيء ،ابتداء من المهمات
اإلنسانية وصوال ً إلى العمليات العسكرية ،لذا يبقى
لنا أن ن��رى ،م��اذا سيحدث بالنتيجة» ،وأع��رب عن
«تخوف أكبر من أن يصبح ذلك تأييدا ً لنظام (الرئيس
السوري بشار) األسد في أفعاله المرعبة ضد شعبه»،
حسب قوله.
ميدانياً ،أستشهد  20شخصا ً وأصيب  70بجروح
في انفجار سيارتين مفخختين في مدينة الحسكة
ش��رق س��وري��ة ،استهدفت إحداهما م��رك��زا ً لوحدات
الحماية الكردية.
وأشار المرصد إلى أن االنفجار األول وقع في منطقة
خشمان عند األطراف الشمالية للمدينة في حين وقع
االنفجار الثاني وسطها.
ونقلت وك��ال��ة «س��ان��ا» السورية الحكومية ،عن
مصدر في قيادة شرطة الحسكة أن «إرهابيا ً انتحاريا ً
فجر نفسه بسيارة مفخخة في حي خشمان لمدينة
الحسكة أدى إلى سقوط خمسة شهداء وإصابة 30
شخصا ً بعضهم من النساء واألطفال جروح غالبيتهم
خطيرة جداً».
(التتمة ص)14

ال�سعودية ال تزال ت�ستنزف اليمن
قبيل المفاو�ضات

�إ�صابة «والي الرقة» �أبو غنو�س
ومقتل هديب على يد «داع�ش»
عمان  -محمد شريف الجيوسي

بشرى الفروي



انعكس التصعيد العسكري الروسي األميركي في شكل عام على
مجريات األحداث اليمنية إلى توازن عسكري سلبي ادى الى بوادر حلول
وتفاهمات ،فمن المحتمل الوصول الى هكذا تفاهم الذي طال انتظاره
شهورا ً لعقد الجلسة االولى والتي تضم الحوثيين مع الحكومة التي
يقودها خالد بحاح المدعوم سعودياً.
خمسة شهور على الحرب الهمجية السعودية على اليمن ،ولم تحصد
سوى الدمار والخراب ،محاولة السعودية بذلك استنفاذ كل ما لديها من
ضربات جوية ،فال يزال التحالف يواصل غاراته على العاصمة صنعاء
مستهدفا ً بطائراته مناطق واحياء سكنية ،كحي النهضة شمال المدينة
ومنطقة النهدين جنوب العاصمة ما اوقع عددا ً من الشهداء بينهم عائلة
بأكملها ،الغارات استهدفت محافظات صعدة وحجة ولحج وتعز وشبوة
وأبين.
وفي تعز أدت المواجهات بين القوات الموالية للرئيس هادي المسنودة
بمسلحي اإلصالح من جهة وقوات الجيش واللجان الشعبية من جهة
أخرى الى مقتل اكثر من عشرين شخصا ً واصابة آخرين بجروح.
في المقابل ،وعلى الحدود دمر الجيش واللجان الشعبية أربع دبابات
وقتل عددا ً من الجنود السعوديين في أثناء محاولتهم الستعادة موقع
دار النصر ،حيث أفاد مصدر عسكري عن مقتل وإصابة عدد من الجنود
جراء استهداف تجمع لآلليات خلف موقع جوبح بجيزان.
(التتمة ص)14

قالت مصادر متطابقة هنا ،أن من يسمى (والي الرقة)
اإلرهابي األردني ياسر أبوغنوس أصيب بجروح خطيرة
جراء المعارك الدائرة بين عصابة داعش والجيش العربي
السوري في مدينة الرقة السورية.
وق��ال المصدر إن أبوغنوس ك��ان من نشطاء التيار
السلفي الجهادي في األردن وكان يقطن مدينة الزرقاء
.وبحسب المصادر فإن إصابة أبوغنوس خطيرة .

ونقلت هذه المصادر عن محامي الجماعات اإلسالموية
اإلرهابية موسى العبدالالت أن المدعو عبدالرحمن هديب
ويبلغ من العمر  19سنة قتل على يد تنظيم داعش في
سورية قبل  3أي��ام .وأن القتيل هو من قاطني مدينة
الرصيفة (الوقعة بين العاصمة عمان ومدينة الزرقاء)
وذهب للقتال في صفوف جبهة النصرة قبل عامين.
وق���در ال��ع��ب��دال�لات أع���داد األردن��ي��ي��ن ال��ذي��ن انضموا
لعصابتي «داعش» و«النصرة» في سورية والعراق بـ 4
آالف إرهابي قتل منهم ما يقارب .300

 54منظمة عربية و�أوروبية تطالب بمحاكمة ملك ال�سعودية

الجي�ش اليمني يحا�صر العدوان في م�أرب

م�صر :مقتل � 12سائح ًا بينهم
مك�سيكيون من طريق الخط�أ

الرئي�س المك�سيكي يدين
ويطالب ب�إجراء تحقيق
دان الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نييتو الهجوم وذلك على صفحته الشخصية
في موقع «تويتر» ووصفه بأنه حادث مأسوي وطالب بإجراء تحقيق كامل.
وأكدت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان في ساعة متأخرة من مساء األحد
مقتل ما ال يقل عن شخصين من مواطنيها بمصر بعد إطالق نار من قبل األمن المصري
من طريق الخطأ ،مشيرة إلى أن البعثات الدبلوماسية المكسيكية في مصر والدول
المجاورة ستعمل على تقديم المساعدة الالزمة للسياح المصابين وأسرهم.
كما قررت السلطات المكسيكية إيفاد مبعوثها الخاص راين توريس الذي يشغل
منصب المدير العام لحماية المكسيكيين في الخارج إلى القاهرة ،للوقوف على
حيثيات الحادث.
وكان تنظيم «داعش» اإلرهابي نشر بيانا ً يوم األحد عبر بعض مؤيديه على
موقع «تويتر» قال فيه إنه صد هجوما ً للجيش المصري في الصحراء الغربية في
تطور لنشاط المتشددين الذين يتمركزون إلى حد كبير في شبه جزيرة سيناء.

ناديا شحادة



بدأت معاناة الشعب الفلسطيني عندما أصدرت بريطانيا عام 1917
وعد بلفور القاضي بمنح أرض من فلسطين لليهود من أجل إنشاء وطن
قومي لهم ،وبدأوا بالتوافد الى فلسطين ليعلن اليهود في ايار عام 1948
قيام دولتهم ،وسرعان ما نالت دولة العدو «اإلسرائيلي» الناشئة
اعتراف القوى العظمى واألمم المتحدة ،وكانت من تداعيات االحتالل
بروز مشاكل الشعب الفلسطيني الذي ما زال يعاني حتى اليوم من
االحتالل الذي يعيث فسادا ً واستفزازا ً في الداخل الفلسطيني على رغم
االعتراف األوروبي بدولة فلسطين الذي صدر عن بعض الدول حيث
شهدت الساحة االوروبية حراكا ً مساندا ً للقضية الفلسطينية ومضادا ً
لالحتالل تجسد اخيرا ً في اعتراف نيابي بدولة فلسطين ،فقد اتخذت
برلمانات دول اوروبية عدة مواقف ايجابية متقدمة تجاه االعتراف
بدولة فلسطين على حدود  ،1967حيث اقر مجلس العموم البريطاني
في  13تشرين الثاني عام  2014ضمن سابقة تاريخية مهمة مذكرة
غير ملزمة تطالب الحكومة البريطانية االعتراف بدولة فلسطين ومن
ثم اعترف البرلمان االسباني رمزيا ً بالدولة الفلسطينية ومن ثم صوت
مجلس العموم االيرلندي لمصلحة االعتراف بدولة فلسطين وفق
حدود عام  1967وفي المقابل اعترفت الحكومة السويدية رسميا ً
بدولة فلسطين لتصبح بذلك أول دولة في اوروب��ا الغربية تعترف
بفلسطين ،وأشارت وزيرة الخارجية السويدية الى انها خطوة مهمة
(التتمة ص)14

�إدانات عربية لالعتداءات على الم�سجد الأق�صى

ال�سلطة الفل�سطينية :االحتالل
يمار�س تطهير ًا عرقي ًا وعن�صري ًا

القاهرة  -فارس رياض الجيرودي
كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية ،أنه أثناء قيام قوات مشتركة بين الجيش
والشرطة بمالحقة العناصر اإلرهابية بصحراء الواحات ،تم التعامل من طريق
الخطأ مع  4سيارات دفع رباعي كانت موجودة في المنطقة المحظورة ،تبين
أنها تقل فوجا ً سياحيا ً «مكسيكي الجنسية».
وأضافت وزارة الداخلية ،أن الح ادث أسفر عن مصرع  12شخصا ً وإصابة
 10آخرين من المكسيكيين والمصريين ،وتم نقل الجميع إلى المستشفى
وتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة.
وكانت قوات األمن ،فى حملتها لدك مواقع وبؤر اإلرهابيين ،نفذت حملة
كبيرة ضد عناصر تنظيم بيت المقدس اإلرهابي ،الذين كانوا يختبئون في
المنطقة الجبلية بواحة الفرافرة ،مساء األح��د ،ما أسفر عن تكبيد التنظيم
اإلرهابي خسائر فادحة.
(التتمة ص)14

غ�ضب «�إ�سرائيلي»
من نجاح الدبلوما�سية الفل�سطينية

اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية كيان االحتالل «اإلسرائيلي» بـ»جر العالم
الى حرب دينية» ،من خالل اقتحامها المتواصل للمسجد األقصى ،في حين دعت
وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس االمن إلى التدخل.
وطالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي في بيان،
المجتمع الدولي والعالمين العربي واإلسالمي ،بتحمل مسؤولياتهم والتدخل
العاجل للجم العدوان المستفز والمتواصل بحق المسجد األقصى والمقدسات
الدينية وأبناء الشعب الفلسطيني األعزل في القدس.
(التتمة ص)14
أعلن مساعد وزیر الخارجیة االیراني للشؤون العربیة
حسین أمیر عبداللهیان أن «سفیر الجمهوریة اإلسالمیة في
صنعاء عاد الی البالد ألیام عدة إلجراء بعض الفحوصات
الطبیة».
وردا ً على مزاعم قناة «الجزیرة» القطرية ح��ول أن
موظفي السفارة االیرانیة في صنعاء هربوا من الیمن،
أوضح عبد اللهیان في تصریح لوكالة «إيرنا» أن السفیر
االیراني كان موجودا ً خالل كل فترة العدوان السعودي
علی الیمن والقصف الذي تعرضت له صنعاء ،وال قرار
لدی طهران بإغالق سفارتها في العاصمة الیمنیة ،مؤكدا ً
مواصلة السفارة اإلیرانیة نشاطاتها العادیة.
وفي السياق الميداني ،أكدت مصادر يمنية موثوقة
حصول إنجازات ميدانية كبرى للجيش اليمني واللجان
الشعبية في تعز ،ما أدّى إلى وقوع انهيارات في صفوف
«القاعدة» وأتباع العدوان السعودي ،فيما أوضحت أن
الهجوم الذي بدأته قوات العدوان الخليجية والميليشيات
التابعة لها يوم أمس في مأرب فشل في تحقيق أية نتيجة،
بعدما تمكن الجيش واللجان من كسر رأس حربة الهجوم
ومحاصرة الغزاة وإصابة وقتل عدد كبير منهم ،وأضافت:
«قوات الغزاة انسحبت بعدها الى منطقة صافر متهمة
القبائل المرتزقة معهم بالخيانة».
بموازاة ذلك ،اعترفت قيادة العدوان السعودي بمقتل 5
جنود سعوديين عند الحد الجنوبي بقطاع نجران جنوب

المملكة ،فيما أعلنت اإلم��ارات مقتل أحد جنودها خالل
عملية برية شاركت فيها قواتها المسلحة في «مأرب»،
بعدما أعلن مصدر عسكري يمني عبر قناة «المسيرة»
مصرع ع��دد من العسكريين السعوديين واإلماراتيين
والقطريين والبحرينيين خالل المواجهات أول من أمس
مع الجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظة مأرب.
ميدانياً ،اقتحم الجيش اليمني واللجان الشعبية موقع
فرضة الجابري في جيزان ،حيث د ّمرا  3آليات عسكرية
سعودية.
وأف��ادت مصادر يمنية أن خسائر العدوان السعودي
ومرتزقته في حمة المصارية وذات الراء بمحافظة مأرب
اليمنية ارتفعت الى  24آلية ومدرعة وعشرات القتلى
والمصابين.
وفي الحصيلة األولية أف��ادت المصادر بأن الجيش
اليمني واللجان الشعبية دمرا  15آلية ومدرعة للعدوان
والمرتزقة.
وكانت القوات اليمنية المشتركة أعلنت إحباط هجوم
ث��انٍ لقوات االحتالل ومليشيات المرتزقة على منطقة
الجفينة بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن.
وأحبطت القوات اليمنية امس هجوما ً على منطقة حمة
المصارية ،حيث دارت معركة ضارية انتهت بهزيمة قوات
العدوان ومليشيات هادي وجماعة القاعدة اإلرهابية.
(التتمة ص)14

�أردوغان و«الخازوق»
نظام مارديني
في روايته الشهيرة «لعبة
ال �ك��ري��ات ال��زج��اج �ي��ة» يكتب
األلماني هرمان هيسه (حائز
على نوبل) هذا الكالم« :معشر
الع �ب��ي ال �ك��ري��ات الزجاجية
ك��آل �ه��ة أو رج� ��ال فوقانيين
يعيشون في مرح دائم ولعب
خالد ومتعة بكيانهم الخاص،
وال يصل إليه ض ّر أو حزن».
البلورات البشرية جماعات
ت��رك��ي��ة ت �ن �ظ��ر ب �خ �ي �ب��ة أم��ل
ع��ري �ض��ة إل ��ى م�ع�ش��ر حكام
ال �س �ل �ط �ن��ة ،ن ��دم ��اء ال �ف �س��اد
ال �م��وال �ي��ن أب � ��دا ً لالنحطاط،
وال �ع �ن �ج �ه �ي��ة ،وال �غ �ط��رس��ة
و«األخونة».
ي��ذك��رن��ا ال��رئ �ي��س التركي
رج��ب طيب أردوغ� ��ان ببطل
م�س��رح�ي��ة «ب �ي��ت ال��زوج �ي��ة»
للمسرحي ال �ع��راق��ي شاكر
خ� �ص� �ب ��اك ب ��ال� �ب� �ه� �ل ��وان في
ال� �م� �س ��رح� �ي ��ة ال � �ت� ��ي تحمل
اسمه وهو يحاول أن يسلي
ال�م�ت�ف��رج�ي��ن م��ا ب�ي��ن فقرات
ال � �ب� ��رن� ��ام� ��ج .ف� �ه ��ل ي��س��دل
البهلوان أردوغ ��ان الستارة
على مسيرة حياته قريباً؟
ففي كل يوم تتأكد النهاية
المأسوية ألردوغ� ��ان ،الذي
ب � ��دأ رح� �ل ��ة ال� �ج� �ل ��وس على
«ال� � �خ�� ��ازوق» ب �ع��دم��ا واج ��ه
«عاصفة» من االستحقاقات
وك � ّم �ا ً م��ن ال�م�ل�ف��ات المعقدة
ال �ت��ي ت��دف �ع��ه خ �ط��وة خطوة
للجلوس على هذا «االختراع
العثماني» ،وأهمها:
 - 1ت� �س� �ج� �ي ��ل إي � � ��ران
نقطة ثمينة لمصلحتها بعد
ال �ت��وص��ل ال ��ى ات �ف��اق ن��ووي
ن�ه��ائ��ي م��ع م�ج�م��وع��ة ال ��دول
الست في تموز الماضي.
 - 2خ� � ��روج أردوغ � � ��ان
ج ��ري� �ح� �ا ً م� ��ن االن� �ت� �خ ��اب ��ات
البرلمانية ،ف��ي ال�س��اب��ع من
ح ��زي ��ران ال �م��اض��ي ،والتي
انتهت بنتائج قاسية بالنسبة
إلى حزبه «العدالة والتنمية»،
ال ��ذي يحكم ال �ب�لاد م�ن��ذ 13
عاماً.
 - 3ال��ص��ع��ود ال� �ك ��ردي
القوي في تركيا بعد وصول
أكثر من  80نائبا ً إلى البرلمان
ف��ي االن �ت �خ��اب��ات البرلمانية
المذكورة أعاله .واألكراد هم
نقطة ضعف تركيا القاتلة في
السياسة الداخلية واإلقليمية،
وه� � ��ي ل� ��ذل� ��ك ت� �ص� �ي ��ب ه ��ذا
ال�ط��وران��ي بالهستيريا كلما
تذكر تطلعاتهم التي ستقصم
ظهر تركيا.
 - 4س� �ق ��وط أردوغ� � ��ان
بعدما ّ
فظع ف��ي اللعب بالدم
ال�س��وري ،وه��و ش��يء يعطي
أم�لاً ما لجهة ثقة الناس في
ال �ك��ون ك�ل��ه بحقيقة تبشير
القاتل بالقتل ،أو على األقل
تبشير القاتل بانتهاء مفعوله
أو مستقبله.
اي � ��ام أردوغ � � ��ان الصعبة
ق��ادم��ة وال�ه��زائ��م ال�ت��ي تلحق
بمشروعه العثماني الجديد
مرشحة للتكاثر ليس فقط في
ان مدينة حلب لم تسقط في
يد «دواعشه» و«نصراوييه»،
وإنما أيضا ً ألن النجم التركي
ف� ��ي ال� � �ظ � ��روف اإلق �ل �ي �م �ي��ة
ال �م �س �ت �ج��دة ب� ��دأ يستطيب
ال �ج �ل��وس ع �ل��ى «ال� �خ ��ازوق»
على رغم أن الوقائع الدقيقة
ال تزال تحتاج الى الكثير من
النظر ال��ى الكواليس لغربلة
ت�ف��اص�ي��ل ال �س �ق��وط المدوي
لهذا المجنون.
المنطق يقول إن أردوغان
على رغم بالهته السياسية،
ه��ا ه��و يتهلهل ،وم��ن يدري
رب��م��ا ح �ت��ى ف��رص��ة ع��ودت��ه
لبيع البطيخ ل��ن ت�ت��اح ل��ه،...
رب �م��ا رب� �م ��ا ...ورب �م��ا يبقى
ب��ائ��ع بطيخ سياسيا ً بعد ان
ب��دد «ك��اب��وس» ص�لاح الدين
دميرطاش أحالمه إلى األبد.

