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الجي�ش يتقدم في دير الزور ونتنياهو في مو�سكو لبحث مهمة الخبراء الرو�س في �سورية

هيئة الأركان الرو�سية :ال مخطط لن�شر قاعدة جوية ...وكل �شيء ممكن
قال نيكوالي بوغدانوفسكي نائب رئيس هيئة األركان
الروسية أن بالده ال تخطط في الوقت الراهن لنشر قاعدة
جوية في أراضي سورية ،وقال «في الوقت الراهن ،ليس
لدينا مثل هذا الخطط .لكن كل شيء ممكن».
وكانت روسيا نفت مرارا ً مزاعم تناقلتها وسائل إعالم
غربية عن إرسال مزيد من العسكريين الروس ودبابات
إلى سورية ،إضافة الى سفينتي إن��زال وطائرة محملة
بمعدات مخصصة لتجهيز مدرج اإلقالع والهبوط في مطار
حميميم العسكري بالالذقية.
ال��ى ذل��ك ،نقلت مصادر إعالمية عن مصادر روسية
قولها إن موسكو ودمشق تتفاهمان على إجراء انتخابات
برلمانية مبكرة ف��ي س��وري��ة ،وأن الطرفين الروسي
وال��س��وري ق��د توصال إل��ى تفاهم ح��ول تأليف حكومة
ائتالفية تضم ممثلي النظام والمعارضة.
وأكدت المصادر التفاهم على شرعية الرئيس السوري
بشار األسد وأولوية مكافحة اإلرهاب في سورية ،إضافة
الى اجراء إصالحات سياسية جذرية بعد تحجيم خطر
تنظيم «داعش» اإلرهابي.
في حين نفى الكرملين ما نشر عن تقديم موسكو اقتراحا ً
لتسوية النزاع في سورية عام  2012يشمل تنحي الرئيس
األسد .وقال دميتري بيسكوف الناطق الصحافي باسم
الرئيس الروسي أمس تعليقا ً على ما نقلته «الغارديان»
عن الرئيس الفنلندي األسبق مارتي أهتيساري حول
اقتراح روسي قدم منذ ما يربو على  3سنوات ،تجاهلته
الدول الغربية «منذ بداية األزمة السورية ،كررت روسيا
على مختلف المستويات أن الشعب ال��س��وري وحده
يمكن أن يقرر مستقبله عبر إجراءات ديمقراطية» ،مضيفا ً
«يمكنني أن أكرر مرة أخرى أن روسيا ال تتدخل في تغيير
األنظمة ،وال تعرض على أحد التنحية بالحفاظ أو بعدم

الحفاظ على ماء الوجه».
جاء ذلك في وقت أكد نائب وزير الخارجية الروسي
غينادي غاتيلوف أن الخطر األمني الرئيسي في العالم
يتمثل بالنشاط اإلرهابي بالعراق وسورية ،داعيا ً الى
بدء حوار واسع لتشكيل تحالف لمكافحة اإلرهاب ،وقال:
«يجب أال ي��دور الحديث اآلن ح��ول مصير نظام األسد
ودور الرئيس السوري شخصياً ،بل عن وضع األساس
المطلوب إلطالق التسوية السياسية من خالل الجهود
المشتركة».
وأكد غاتيلوف أن التحالف الذي تقوده واشنطن ضد
«داع��ش» لم يحقق ما يذكر بعد مرور أكثر من عام على
تشكيله ،ووصفت وزارة الخارجية الروسية ،إنجازات
التحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة في الحرب
ضد تنظيم «داعش» بالمتواضعة جداً ،وقالت« :لألسف،
إن إن��ج��ازات التحالف في الحرب ضد «داع���ش» تبدو
متواضعة جداً ،إن الغارات الجوية (أكثر من  5آالف طلعة
جوية وتدمير  7655هدفا ً بحسب المعلومات الرسمية)،
بالتزامن مع أعمال القوات الخاصة (على سبيل المثال
قيام القوات الخاصة األميركية في شهر أي��ار بتصفية
مسؤول توزيع األموال في «داعش» أبو سياف) ،لم تتمكن
من إيقاف تقدم اإلرهابيين».
وأشار البيان إلى أنه باإلضافة إلى ذلك ،فإن االستياءات
من الغارات الجوية لقوات التحالف ب��دأت تزيد ،وهي
تؤدي إلى زيادة في عدد السكان المحليين الذين يرغبون
في االنضمام إلى المتطرفين.
في المقابل ،رأى وزير الخارجية األميركي جون كيري
أن استمرار دعم روسيا للرئيس األسد قد يؤدي الى تأجيج
النزاع وإطالة أمده.
(التتمة ص)14

ماذا �ستفعل ال�سعودية
�إذا هدمت «ا�سرائيل» الأق�صى؟

ناديا شحادة
يشهد المسجد األقصى لليوم الرابع على التوالي اقتحام العدو
«اإلسرائيلي» باحات حرمه القدسي وأدت إلى مواجهات بين المصلين
وقوات االحتالل التي نشرت عناصرها على مداخل الحرم القدسي
كافة وفرضت تشديدات أمنية صارمة لمنع دخول المسلمين للصالة
في األقصى ما يمثل عدوانا ً صارخا ً على مقدساتهم وحقهم في ممارسة
شعائرهم الدينية.
ويؤكد المراقبون أن االحتالل بهذا التصعيد يكون قد فرض التقسيم
الزماني والمكاني لألقصى بمنع المسلمين من دخوله فيما تسمح
قوات االحتالل المستوطنين من الدخول ،كما اعتلى جنود االحتالل
أسطح المسجد األقصى ووجهوا قناصاتهم على المصلين والمرابطين
داخل المسجد ،وأدت المواجهات التي اندلعت أول من أمس الى اصابة
 26فلسطينيا ً واعتقال عشرة اشخاص ،وهذا ما أكده خطيب المسجد
األقصى ورئيس لجنة الهيئة االسالمية العليا في القدس ،وتسبب
االقتحام بتدمير كامل لـ  32نافذة من نوافذ المسجد وهذا ما أشار اليه
رئيس قسم المخطوطات والتراث في المسجد االقصى رضوان عمرو.
وما يشهده المسجد األقصى من احداث غير مسبوقة منذ عام 1969
حين اقدم الصهيوني دنيس مايكل روهان مع عدد من المستوطنين
على إشعال النار في المسجد القبلي من المسجد األقصى ،وقامت قوات
(التتمة ص)14

الأردن يقدم م�شروع قرار �إلى مجل�س الأمن لبحث �أزمة القد�س

الملك حمد ي�صل الريا�ض

ع�شرات الم�ستوطنين يقتحمون باحات الأق�صى لليوم الرابع

كوربين :لمواجهة الدكتاتورية البحرينية

اقتحم ع��ش��رات المستوطنون
صباح أمس باحات المسجد األقصى
في القدس على خلفية تصاعد وتيرة
العدوان على األقصى في شكل «غير
مسبوق» في األيام األخيرة.
وتحدثت مصادر عن اعتداءات
«إس��رائ��ي��ل��ي��ة» ط���وال ال��ل��ي��ل على
المقدسيين ف��ي أح��ي��اء ع���دة من
القدس المحتلة .يأتي ذل��ك ،فيما
تعالت اصوات «إسرائيلية» داعية
إل���ى إغ�ل�اق ال��ح��رم ال��ق��دس��ي أم��ام
الفلسطينيين.
ه��ذه االع��ت��داءات تأتي استكماال ً
القتحامات ن ّفذها جنود االحتالل
والمستوطنون أول من أمس لباحات
األقصى ،وأدت إلى اندالع مواجهات
م��ع ال��م��راب��ط��ي��ن والمعتكفين في
داخله.
ونقلت إذاعة االحتالل عن رئيس
حكومة ال��ع��دو بنيامين نتنياهو
تعهده ب��ـ «وض��ع معايير جديدة
لردع ومنع عمليات إلقاء الحجارة
والزجاجات الحارقة بخاصة في
ال��ق��دس ومحيطها» ،وذل���ك خالل

جلسة ترأسها نتانياهو مع وزراء
بحضور عدد من المسؤولين األمنيين
والمستشار القانوني للحكومة
ورئيس بلدية القدس وغيرهم.
وت��ق��رر خ�لال الجلسة «تشديد

القوات العراقية الم�شتركة تحا�صر الفلوجة من جهاتها الأربع

الجعفري يحذر قطر :العرب ال يغدرون� ...إياكم واللعب بالنار
فتح إب��راه��ي��م ال��ج��ع��ف��ري ،وزي��ر
خارجية ال��ع��راق ،ال��ن��ار على قطر
الستضافتها عناصر عراقية مشبوهة
وطائفية ،وقال إنها تحاول تكريس
الطائفية في العراق من خالل اإللحاح
على تناولها من زاوي��ة شيعية أو
س ّنية.
وأك��د الجعفري في ح��وار نشره
موقع «اليوم السابع» على أهمية أن
تتبنى جامعة الدول العربية المقترح
ال���ذي ت��ق��دم ب��ه ال��ع��راق وال��خ��اص
بتجريم الفكر التكفيري ،وق��ال إن
العراق ال يتحدث من موقع الخيال
وإنما من موقع االكتواء والتجربة
أي��ض�اً ،وأن��ه ما لم يتم تطويق هذا
الفكر وه���ذه الثقافة ف��س��رع��ان ما
ينتشر ويجد له ص��دى في أوس��اط
بعض الشباب.
ورأى أن مسألة الفكر التكفيري
ت��ت��ج��اوز م��س��أل��ة ان��ت��ه��اك ح��ق��وق
اإلنسان لكل الديانات ،مشددا ً على ان
سلوكيات هذا الفكر ونمطيته تتطلب
أن يتخذ موقفا ً تاريخيا ً إنسانيا ً
في حقه .ألننا لم نواجه فكرا ً أكثر
إجرامية من الفكر اإلرهابي المعاصر
الذي يستبيح المرأة والطفل وينتهك
ال��ح��رم��ات ويسلب األم���وال ويقتل
ويتفنن في التعذيب.
ون��وه ال��ى دع��م وتمويل اإلره��اب
من قبل البعض وقال :طريقة تعامل
جماعة «داعش» اإلرهابية وسهولة
التدريب وانتقال عناصرها من بلد

إل��ى آخ��ر تكشف عن إمكانات دول
تجاوزت إمكانية المنظمة نفسها،
لكننا نتقي الله ف��ي أن نتهم هذه
الدولة أو تلك حتى وإن دلت األدلة
على تورط بعض الدول.
وف����ي ش����أن اس��ت��ض��اف��ة قطر
لمؤتمر مشبوه قال وزير الخارجية
العراقي« :نريد عالقة مع قطر تخدم
البلدين ،ولكن عندما تتدخل عن
قصد أو عن خطأ وغير قصد فإن هذا
األم��ر م��رف��وض .نحن ال نعاني من
أزمة تعامل بين األشقاء العراقيين
الشيعة وال��س� ّن��ة .فهذا التكريس
واإلل��ح��اح على ت��ن��اول ال��ع��راق من
زاوي��ة شيعية أو س ّنية مرفوض،

سواء كان بتبني شيعة العراق على
حساب الوحدة الوطنية أو بتبنى
س ّنة العراق على حساب الوحدة
الوطنية ...اإلرهاب يعادي الجميع،
كل الدول من دون استثناء عليها أال
تلعب بالنار ،ألن الدخول من هذه
ال��ب��واب��ات س��ي��ؤدى إل��ى مشاكل ال
طائل من ورائها».
وفي جانب آخر من ح��واره أشار
الجعفري الى ان من شيم العرب عدم
الغدر وأض��اف« :الترويج للثقافة
الطائفية وإيجاد حالة من األحقاد بين
أبناء الدين الواحد والملة والجغرافيا
الواحدة هذا ال يخدم أحداً».
وتحدث وزير خارجية العراق عن

عالقة بالده بإيران وقال إنها دولة
ج��ارة ساعدت ال��ع��راق وف��ق قاعدة
ع��دم التدخل ف��ي سيادته .وانتقد
عدم فاعلية الجامعة العربية وقال:
«لم تعد الجامعة العربية بمستوى
األحداث».
ميدانياً ،تتصاعد وتيرة المعارك
ع��ل��ى أط������راف م��دي��ن��ة ال��ف��ل��وج��ة
المحاصرة من جهاتها األربع ،حيث
ع��ززت القوات العراقية المشتركة
ت��واج��ده��ا ف���ي م���دن ال��ص��ق�لاوي��ة
والكسارات ،والبوسودة التي تعد
من أب��واب الفلوجة الرئيسة ،وذلك
بعد تحرير مقبرة آل بوخليفة جنوب
المدينة ،والشيحة بالكامل.
ومن منطقة البوسودة على مشارف
مدينة الفلوجة والتي حررتها القوات
العراقية أشار مراسلنا الى أن القوات
العراقية المشتركة تتوغل في أعماق
هذه المدينة ،مشيرا ً إلى أن مقبرة آل
بوخليفة تعتبر األرض الحرام بين
ال��ق��وات العراقية وجماعة داع��ش
اإلرهابية.
وأوض����ح أن ال��ق��وات العراقية
اس��ت��ط��اع��ت ض����رب ال���ع���دي���د من
المتسللين إلى هذه المقبرة ،مبينا ً
أن القوات تحيط بالمدينة من جهة
ال��ش��رق وال��غ��رب ،وأن هناك ق��وات
عراقية بمنطقة الشيحة التي تعد
ش��م��ال ه��ذه المنطقة ،وه��ي تتقدم
باتجاه مركز مدينة الفلوجة.
(التتمة ص)14

اإلج����راءات المتخذة للتعامل مع
حوادث إلقاء الحجارة والزجاجات
الحارقة ،ومنها النظر في احتمال
تغيير تعليمات إط�لاق النار على
الذين يقومون بهذه الممارسات،

الأمم المتحدة
تدعو �إلى فتح
معابر غزة
جددت األمم المتحدة ،دعوتها
إلى مصر والكيان «االسرائيلي»
بضرورة «الفتح الكامل» لجميع
معابر ق��ط��اع غ���زة ،على النحو
المتوخى في ق��رار مجلس األمن
الدولي الرقم  1860لعام .2009
وق��ال المنسق األممي لعملية
م��ا يسمى ب��ـ«ال��س�لام ف��ي الشرق
األوس���ط» ،نيكوالي مالدينوف،
في جلسة مجلس األم��ن الدولي،
أول من أم��س ،إن «األم��م المتحدة
ت��ك��رر دع��وت��ه��ا (م��ص��ر وال��ك��ي��ان
«اإلس��رائ��ي��ل��ي») ل��ل��رف��ع الكامل
لجميع معابر قطاع غ��زة ،على
النحو المتوخى في ق��رار مجلس
األمن  ،)2009( 1860مع الوضع
في االعتبار المخاوف األمنية لكل
من «اسرائيل» ومصر».
ويدعو القرار  1860إلى الوقف
الفوري إلط�لاق النار بين الكيان
«االسرائيلي» وحركة حماس في
القطاع ،و«تكثيف الجهود إليجاد
ترتيبات وضمانات في غزة بغرض
تحقيق وقف دائم للنار وللهدوءـ
بما في ذلك حظر تهريب األسلحة،
وضمان فتح دائم للمعابر».
وناشد مالدينوف ،في إحاطته
للمجلس ،ال���دول والمؤسسات
المانحة بضرورة اإلسراع بتلبية
التعهدات المالية المعلن عنها في
مؤتمر القاهرة إلع��ادة إعمار غزة
(عقد في تشرين .)2014

وتحديد سقف أدن��ى قضائي ملزم
للعقوبات المفروضة عليهم وفرض
غرامات عالية على القاصرين مرتكبي
هذه االعمال وأولياء أمورهم».
(التتمة ص)14

قال ال ّزعيم الجديد لحزب العمال البريطاني ،ال ّنائب جيريمي كوربين،
إنه يتوجب على المملكة المتحدة «مواجهة قتل الدكتاتورية البحرينية
التي تسلحها الواليات المتحدة ،لحراك شعبها الدّيمقراطي ،وكذلك القنابل
السعودية المتساقطة على اليمن».
ّ
كالم كوربين جاء في مقال حصري لصحيفة «األوبزرفر» ،نشرته صحيفة
السياسية لمستقبل حزب العمال ،وكذلك
«الغارديان» أيضاً ،أوضح فيه رؤيته ّ
بريطانيا.
وقال كوربين إنّ «انتخابات زعامة حزب العمال كانت عرضا ً رائعا ً للدّيمقراطية
ّ
الشعبية والمشاركة العامة» ،وإن «االنتخابات أظهرت أن ماليين األشخاص
يريدون بديالً حقيقياً ،سواء كان ذلك في داخل حزب العمال أو خارجه» .وأضاف
كوربين إنه «يمكن خلق نوع جديد من الدّيمقراطية ،ألطف وأكثر احتراما ً ولكن
أكثر شجاعة أيضاً .نستطيع جعل األشياء ممكنة بال ّنضال من أجل ال ّتغيير.
والسياسة وجعل األشياء أفضل».
نستطيع تغيير طرق ال ّتفكير
ّ
وكان كوربين انتخب في  12أيلول الجاري زعيما ً جديدا ً لحزب العمال
البريطاني ،وهو يساري وبرلماني فاز بزعامة الحزب بناء على وعود بزيادة
االستثمارات الحكومية من خالل طبع األموال وإعادة تأميم قطاعات واسعة من
االقتصاد.
وكوربين معروف بمناصرته للقضايا العربية ،خصوصا ً فلسطين والبحرين،
وكان قد اعتبر في كلمة له خالل المؤتمر الحقوقي الدولي الرابع حول البحرين،
الذي أقيم في بيروت في نيسان الماضي« ،إن أكثر ما يثير القلق هو عدم قدرة
الحكومة في البحرين على حماية الديمقراطية وحرية التعبير وحرية التجمع
إضافة إلى حماية األفراد ،وإن من يقوم بقيادة المعارضة داخل السجن ( )...فمنذ
تصاعد وتيرة التظاهرات ،حرصت الحكومة البحرينية على إخراج صورة أفضل
لها أمام المجتمع الدولي ،لكن كل اإلشارات تدل حاليا ً على أن ال تغييرات حدثت.
بكل بساطة ،بقي الناس في السجون وهناك صعوبة في الخروج بتظاهرات».
(التتمة ص)14

تدمير �أكثر من � 45آلية لقوات العدوان ال�سعودي

عودة بحاح وعدد من وزراء حكومته �إلى عدن

وصل رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح إلى عدن صباح
اليوم وفق ما أعلن المتحدث باسم بحاح راجح بادي.
وبحسب بادي فإن سبعة وزراء رافقوا بحاح .وكانت
مصادر يمني ٌة أعلنت في وقت سابق أن حكومة بحاح
ستعود على نحو نهائي من الرياض الى عدن لممارسة
مهماتها.
ميدانياً ،يمثل مشهد االنتكاسات التي تمنى بها قوات
العدوان السعودي على أرض اليمن ،حلقة من حلقات الرد
االستراتيجي على الغارات المستمرة منذ أشهر ،ويكشف
قوته ونوعيته على مستوى الداخل واستهداف المواقع
العسكرية في العمق السعودي.

الرد أراده الجيش واللجان الشعبية متنوعا ً من تحقيق
االنتصارات الميدانية في مواجهة مرتزقة الرياض الى
استهداف المواقع العسكرية السعودية في الداخل.
وأمس ،واصل الجيش اليمني واللجان الشعبية تحقيق
إنجازات نوعية ضد العدوان السعودي الهمجي الذي
يضرب اليمن شعبا ً وأرضا ً ومقدسات ،حيث تمكنوا من
تدمير ثالث آليات عسكرية لالحتالل في حمة المقهوي
في محافظة م��أرب ،في حين استهدفوا مواقع عسكرية
سعودية في منطقة جوبح في جيزان أعقبها فرار للجنود
السعوديين.
(التتمة ص)14

