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معادالت جديدة
و�ساعة ال�صفر اقتربت...
} سناء أسعد
تهاوت مخططات العدو بجميع احتماالتها مثبتة فشلها
الذريع حتى صار استكمال أي خطوة فيها أو ابتداع أخرى
مجرد سباق وهمي لن يفيد االستعجال فيه ولن ينفع الركون
وترقب تغيير ما يمكن أن يحدث.
صحيح أنهم هم من ابتدعوا زيف الثورة ونظموا ظروفها
وإحداثياتها بأجواء ومناخات مؤاتية لجميع فصولها ،لكننا
نحن من جعل منها ث��ورة انقالبية بمفهومها الصحيح ،وقد
تمكنا من التالعب بأوراق فضائها وكشف مالبساتها.
ل��م نعد ف��ي زم��ن األح�ل�ام وال�ت�خ�يّ�لات ال��واه �م��ة ،ول��م تعد
تستهوينا ال �خ��دع البصرية ول��م نعد نتمتع بمناظر ألعاب
السحر الخفية ،فصندوق ثورتهم لم يعد محطة تستقطب
األن �ظ��ار .لعبتهم ص��ارت مكشوفة وأساليبهم بالية وغير
مجدية وإن كانوا قد حصدوا الكثير من األرواح البريئة كنتاج
لتلك الثورة البربرية ،لكننا نحن من جعلنا عدّاد الزمن يشهد
والدات جديدة تتكاثر عبر جغرافية ممتدّة تعانق حدودها
وت��رس��م ب��داي��ة ن�ه��اي��ة م�ش��روع�ه��م االس�ت�ع�م��اري وأطماعهم
الصهيونية.
أمام هذه االنتصارات التي يحققها أبطال الجيش السوري
وحلفاؤه وبسرعة فاقت التوقعات في ساحات الميدان كافة،
ال سيما االنتصار الساحق في بوابة الشرق عروس الصحراء
ومملكة زن��وب�ي��ا ت��دم��ر ،ال�ت��ي ال يعتبر تحريرها م��ن قبضة
«الدواعش» هزيمة كبيرة للعدو أو حدثا ً ميدانيا ً مهما ً من حيث
موقعها االستراتيجي فحسب ،بل هو حدث تاريخي بامتياز،
سيكون بمثابة ورق��ة ج��دي��دة ُت�ض��اف إل��ى الملف السوري.
ورق ��ة س�ت��زي��د م��ن ص�لاب��ة وم �ت��ان��ة م��وق��ف ال��وف��د السوري
الرسمي إلى المفاوضات في جنيف ،بالرغم من اتباع أجندات
خاصة من الضغوط العالية السقوف عليه للتنازل ،خصوصا ً
ف��ي ال�م�ط�ل��ب األس��اس��ي وال��رئ �ي �س��ي ال���ذي ي �ص � ّر ع�ل�ي��ه وفد
الرياض الواهم وهو اإلطاحة بالرئيس بشار األسد وتشكيل
هيئة حكم انتقالي .اليوم ما على ه��ؤالء إال أن يعيدو ترتيب
أوراقهم ويراجعوا حساباتهم راضخين مستسلمين لوقائع
أثبتت فعاليتها على أرض ال��واق��ع بدالئل واضحة وقوية ال
يمكن تجاهلها كما ال يمكن نكرانها .فالحقائق المرة باتت
وجبات جاهزة على طاوالتهم وال خيار أمامهم إال تذوقها
أو ال�م��وت ج��وع�ا ً وعطشاً ،متناحرين فيما بينهم للحصول
على وجبة أف�ض��ل .فقصور اسطنبول الفارهة تحولت إلى
حظائر والعطور الفرنسية ال�ف��اخ��رة ص��ارت تعبق برائحة
الدماء ،وأميركا لم تعد «سوبرمان» الذي ال يستطيع أن يقف
في وجهه أحد ،وعملية السطو على التاريخ ومحاوالت إحياء
زمن السيف المرعب والعباءة التي تنحني لها الهامات إجالالً
وتقديرا ً باءت بالفشل.
نحن اآلن ف��ي زم��ن ال �ث��ورة الحقيقية التي ستح ّررنا من
ثورتهم المزعومة .نحن في زمن االنتصار الكامل المتكامل
ال �م �ش �ت��رك ف��ي ص �ل��ب خ �ط��ط ت�ن�ف��ذ ب�ت�ك�ت�ي��ك ع �س �ك��ري ب��ارع
وباستراتيجية ذك�ي��ة ناجحة ب�ع�ي��دا ً ع��ن األح��ادي��ة والتبعية
ّ
تتمخض من المصالح البحتة التي
وتقسيمات الحدود التي
تجوب محيط السلبيات وتسبح في فضاء النزعة االستعمارية
باستماتة مطلقة من دون وجود خيارات للحياد عنها.
ال أحد يستطيع أن ينكر أنّ العالم كله يسير في عملية انقالبية
تصب في مجرى متغيرات األحداث بشكل كبير ،حيث
كببرة
ُّ
هناك قوى تتراجع إلى درجة احتمال الغياب المطلق ،وقوى
تتصاعد ويكبر حجمها ودوره��ا وتأثيرها البارز في رسم
خرائط جديدة للمنطقة بالكامل إل��ى درج��ة فاقت التوقعات
والتكهنات بكثير ،حتى أنها حولت المخاوف إلى حقائق ،ال
يستطيع حتى العدو نكرانها ،مهما حاولوا التضليل والتعتيم
واالختباء وراء ما ابتدعوه لمنع الوصول إلى ما ت ّم الوصول
إليه اآلن من كافة المحاور المتعلقة بالصراعات الدائرة على
الساحات اإلقليمية والدولية.
يبدو أنّ عملية التشخيص لمجريات األمور كانت غير موفقة،
بالرغم من ال�ق��درات الهائلة واإلمكانيات العالية التي ُوظفت
في خدمة ه��ذه الحرب الشرسة وذل��ك من جميع القوى التي
خططت لها وشاركت فيها من االتجاهات كافة ،متمثلة بما أُعلن
وبما أُضمر من أهداف كانوا تأمل تحقيقها .فهل بمقدور تلك
القوى إعادة ترتيب قراءة جديدة للوضع أمام هذه المتغيرات
والمستجدات للتمكن من التعامل مع واقع ت ّم إنجازه وصياغته
بطرق وأدوات مختلفة كليا ً عن ما ت ّم التخطيط له ،ال سيما بعد
تعرية األم��ور وكشفها والفضائح بالجملة التي نستد ّل من
خاللها إلى حجم المؤامرة التي حيكت ض ّد سورية بين أطراف
محور الشر ،عندما تعامل األس�ي��اد مع مصالحهم بمنهجية
مختلفة تماما ً عن ما يريده األتباع.
ه��ذه النقطة ب��ال��ذات ك��ان يجب أن يتم إدراك �ه��ا وك��ان من
المفروض على تلك القوى أخذها في الحسبان وإداراجها
كأحد بنود خططها من حيث اعتبار األولوية لمصالح ك ّل جهة
عند ح��دوث أي اختالف أو غياب االتفاق على شأن ما وذلك
تبعا ً لوقائع ونتائج فرضت نفسها على الساحة بحسابات
خاطئة لهم.
أحدثت تركيا والسعودية ،ومن ورائهما الواليات المتحدة،
ه��زة كبيرة بهدف زعزعة األم��ن القومي والداخلي لك ّل من
سورية واليمن والعراق وغيرها من البلدان كقائمة تنطوي
ضمن مرمى أهداف المشاريع الصهيونية المستباح تحقيقها
في المنطقة باللجوء إلى أساليب جهنمية ،بتصدير اإلرهاب
وتغذية منابعه وتمويله وتسليحه وتأجيج العداء والتحريض
إلش�ع��ال ال�ص��راع��ات المذهبية والطائفية ومنع نشوء نظام
حكم مستقر في أي بلد متكامل بطوائفه ،لكنهم لم ينجحوا،
بالرغم من االنزالقات الكثيرة التي حدثت فأمر السيطرة بات
محصورا ً بقوة في محور المقاومة الذي ازداد قوة بالوجود
الروسي الذي أحدث تحوالً جذريا ً في المنطقة بتسلُّم زمام
قيادة األقاليم.
ال شك أنّ أي سياسة اتبعتها أميركا سابقاً ،أو تنوي اتباعها
اآلن على أس��س ومنهجية التغيير ستبقى ت�خ��دم وتحمي
بالدرجة األولى وجود الكيان الصهيوني في المنطقة وجعلها
مرتعا ً لمصالحه من خ�لال استمرار ال�ح��روب والصراعات
فيها ،م��ا ي� ِّ
�ؤخ��ر تطورها ونموها اقتصادياً ،عبر استنزاف
خيراتها وضرب أمنها اإلقليمي والقومي عبر إثارة الفوضى
واالنقسامات.
لك ّن أم��ر االقتناع والتسليم والمضي بعكس التيار الذي
رسموه صار ض��روري�اً ،وإن كان من المستحيل تخليهم عن
العرقالت وإنشاء المطبات والعوارض عبر المداخل والمخارج
هنا وه �ن��اك ،ول�ك��ن مهما ح��اول��وا ل��ن يستطيعوا منع محور
المقاومة سواء في سورية أو اليمن أو العراق أو إيران من قطف
ثمار النصر بعد ك� ّل ه��ذا االستبسال العظيم في عملية دحر
ّ
مخططاته .فالجيش العربي السوري
العدو الصهيوني وإفشال
سيواصل سلسلة انتصاراته المتتالية على ك ّل شبر من أرض
سورية وسيتم االعتراف به كأقوى جيوش العالم ش��اؤوا أم
أبوا ،كطرف قوي ،مع حزب الله وإي��ران وروسيا ،في معادلة
تقلب الموازين ،وقد قدمت روسيا في معركة تدمر أجوبة كثيرة
عن أسئلة حول طبيعة انسحابها الذي أعلنته مؤخراً.
علمتنا هذه الحرب أن نقرأ ما بين السطور ،وليس ما هو
مكتوب فوقها فقط ،وأن نبحث عن األبعاد الصحيحة الكامنة
في خبايا القرارات الصادرة.

كوالي�س

تحرير تدمر ...تط ّور محوري في الأزمة ال�سورية
} راسم عبيدات
عام مضى على اختطاف تدمر من حضن الوطن السوري
من قبل العصابات التكفيرية الوهابية ،مثل «داع��ش»
وغيره من التنظيمات واأللوية اإلرهابية مختلفة التسميات
والتوصيفات ،التي أوغلت في دم أبناء المدينة ،وهدمت
أج��زاء من قلعتها الشهيرة ،كما د ّم��رت الكثير من المعالم
الحضارية واألثرية فيها.
هؤالء مغول وتتار العصر من خارج البشرية العاقلة،
وصمة عار في جبين اإلنسانية واإلسالم والمسلمين ،أرادوا
أن يوقفوا عجلة التاريخ ويخضعوه لهندستهم االجتماعية
وأن يعيدوا سورية ،بلد الحضارات ،إلى عصر الجاهلية
األول��ى ،مدعومين من ق��وى عربية وإقليمية ودول��ي��ة ،في
مقدمتها البيئة الحاضنة لتلك الجماعات وفكرها التكفيري
الوهابي ،والتي أمدّتها بك ّل مقومات القوة والبقاء من
م��ال وس�لاح وفائض بشري إرهابي وخدمات لوجستية
واستخباراتية وغيرها.
القيادة السورية وفي قمة هرمها الرئيس بشار األسد
ومعها الحلفاء الموثوقون حزب الله وروسيا وإيران ،عقدوا
العزم على تحرير المدينة واستعادتها من العصابات
المجرمة ،كمقدمة لتحرير ما تبقى من أرض سورية تحت
سيطرة تلك العصابات ،كدير الزور والرقة وغيرها.
ثالثة أسابيع كانت كافية لنسور الجيش العربي السوري
ومغاوير ح��زب الله ،بالتعاون مع نسور الجو الروسي
والسوري ،لتحرير مدينة تدمر من تلك العصابات الوهّ ابية
التكفيرية ،هذا التحرير الذي يشكل تحوال ً استراتيجيا ً على
صعيد األزم��ة السورية ول��ه دالالت��ه ومعانيه وتداعياته
العسكرية والسياسية.
فبالنسبة إلى «داعش» و«النصرة» ،فهذا يعني خسارة
كبيرة ومؤلمة لتلك القوى التى جرى توافق دولي روسي ـ

أميركي على مواصلة الحرب عليها ،على اعتبار أنّ أولوية
مواجهة اإلرهاب تتقدم على أي أولويات أخرى أمام االنحسار
والتراجع ،تمهيدا ً الجتثاثها والتخلص منها كزوائد وطحالب
سامة نمت في بيئة غير بيئتها ،حيث نشهد تقدما ً كبيرا ً
للجيش العراقي والقوى المتحالفة معه من خالل تحرير
العديد من المدن العراقية التي كانت خاضعة لسيطرة
تنظيم «داعش» ،حيث باتت تلك القوات على أبواب مدينة
الموصل ،والتي سيكون تحريرها نقطة تحول استراتيجي
في األزم��ة العراقية ،وبداية الهزيمة الساحقة لـ«داعش»
وغيره من قوى اإلرهاب والتطرف.
هذا اإلنجاز العسكري السوري بتحرير تدمر والمتدحرج
لتحرير بقية أج���زاء ال��وط��ن سيترجم ،بطبيعة الحال،
إلى إنجازات سياسية في المفاوضات الدائرة في جنيف
حول األزم��ة السورية ،فهو سيع ّزز ،بشكل كبير ،الموقف
التفاوضي للدولة السورية والمكانة اإلقليمية والدولية
لسورية ،ويثبت أنّ الجيش العربي السوري هو القوة
الوحيدة والحقيقية ال��ق��ادرة على ض��رب أوك��ار اإلره��اب
وتصفيتها واجتثاثها.
ويؤكد هذا اإلنجاز أيضاً ،عمق تحالف معسكر المقاومة
والجيش السوري وروسيا ،ويدحض االدّعاءات والتحليالت
بأنّ التحالف السوري ـ الروسي تعرض لالهتزاز وأنّ روسيا
ضحت باألسد ،خصوصا ً أنّ روسيا شاركت عبر سالحها
ّ
الجوي وقواتها االستخباراتية في تحرير المدينة وسقط
أحد ضباطها شهيدا ً في تدمر ،مؤثرا ً الشهادة على األسر في
أيدي «داعش».
إنّ ما ح��دث من تفجيرات إرهابية في بلجيكا تبناها
«داعش» ،ع ّزز بشكل كبير وأوجد حالة من اإلجماع الدولي
على ضرورة محاربة قوى اإلرهاب والتطرف في سورية ،وقد
باتت تشكل خطرا ً على أوروبا ،وهي تتقدم على أي أولوية
سياسية في رسم خريطة «سورية الجديدة» ،وهذا التحرير
سيزيل من أذه��ان جماعات المعارضة ،خاصة المنبثقة

عن مؤتمر الرياض ،الحديث عن هيئة انتقالية بصالحيات
تنفيذية كاملة ورحيل األسد ،فأميركا ودول أوروبا الغربية
باتت على قناعة تامة بأنّ أيّ ح ّل سياسي سيكون تحت
سقف األسد ومن خالل حكومة وحدة وطنية تضع مسودة
دستور سوري جديد تجرى على أساسه انتخابات رئاسية
وبرلمانية.
أحدث اإلنجاز العسكري المهم تغيرات كبيرة وملحوظة
في مواقف الكثير من الدول الغربية ،على صعيد عالقاتها
بالنظام السوري ،فكان لقاء ممثلة الشؤون الخارجية في
االتحاد األوروبي فيديريكا موغريني مع المندوب السوري
ال��دائ��م ف��ي األم��م المتحدة بشار الجعفري ،ول��ق��اء الوفد
البرلماني الفرنسي مع الرئيس السوري بشار األس��د في
دمشق ،نقطة البداية العلنية في تلك التغيرات الحاصلة.
أما بالنسبة إلى الوفد السوري الذي سيشارك في جولة
المفاوضات المباشرة الثانية في جنيف ،فإنّ مواقفه بعد
تحرير تدمر واستعادتها ستكون أكثر تصلبا ً وتشدّداً ،وهو لن
يسمح بطرح موضوع الرئاسة السورية على بساط البحث
والتفاوض ،باعتبارها خطا ً أحمر وحقا ً حصريا ً للشعب
السوري لتقرير مصيرها ،ولن يقبل بأن تتم المفاوضات
خارج إطار القرار األممي (.)2254
المراهنون على سقوط الرئيس األس��د ونهاية الدولة
السورية بعد خمس سنوات من الحرب الكونية عليها ،لن
يجروا سوى أذيال الخيبة والهزائم ،فها هي سورية تستعيد
متمسكة بقيادتها وهويتها وعروبتها
جغرافيتها ووحدتها،
ّ
وعلمانيتها ومواقفها وتعدّديتها السياسية والفكرية،
وستبقى دولة لك ّل مواطنيها.
س��وري��ة ستلملم جراحها وسيعود مواطنوها إليها،
وستبقى الحاضنة لك ّل الثوريين والمقاومين ورأس الحربة
في الدفاع عن المشروع القومي الذي حاولت قوى التطرف
واإلرهاب القضاء عليه ،خدمة لمشروع تقسيم المنطقة من
أسس مذهبية وطائفية.
جديد على ُ

قالت مصادر عسكرية
غربية متابعة للحرب
في سورية إنّ ما شهدته
معركة تدمر يشكل اإلطار
الحقيقي الذي يقطع
مجال التأويل والتحليل
حول الفهم الروسي
للهدنة ودورها في تمكين
الجيش السوري من
تحشيد قدراته لمعارك
فاصلة مع «النصرة»
و«داعش» ،وكذلك لمفهوم
اإلعالن عن االنسحاب
الذي ال يطال دور الدعم
الجوي المكثف لعمليات
الجيش السوري بصفتها
المساهمة الروسية التي لن
تتوقف ضمن الحرب على
اإلرهاب وأنّ ك ّل األحالم
التي ُس ِّوقت كتحليالت
عن ضغوط روسية على
الرئيس السوري في
األمرين صارت مثار
سخرية.

جماعة تابعة لـ «طالبان ـ باك�ستان» �أعلنت م�س�ؤوليتها عن الهجوم

مئات القتلى والجرحى في تفجير ا�ستهدف
احتفاالت الف�صح في الهور
بلغت حصيلة ضحايا ال��ه��ج��وم االن��ت��ح��اري ال��ذي
استهدف مساء األحد ،جموعا ً من المصلين بعيد الفصح
في الهور كبرى مدن الشرق الباكستاني  70شخصاً ،فيما
أصيب مئات آخرون.
وذكر محمد عثمان ،وهو مسؤول إداري كبير في الهور
أن إسعاف المصابين ال يزال مستمراً ،مشيرا ً إلى أن 50
طفالً بين المصابين .وأض��اف« :تلقينا المساعدة من
الجيش ،ووصل عسكريون إلى مكان االعتداء فيما أعمال
اإلسعاف واإلغاثة مستمرة».
من جهته ،قال حيدر أشرف ،وهو ضابط في الشرطة
«ما من شك في أن الهجوم انتحاري ،فالمتنزه كان يعج
بالزوار يوم الحادث».
واستهدف تفجير عنيف موقف حافالت عند أحد مداخل
متنزه «غولشان إقبال» القريب من وسط اله��ور ،أثناء
احتفال سكان المدينة وضيوفها بعيد الفصح.
وعرضت قنوات تلفزيونية باكستانية ،مشاهد أظهرت
سيارات إسعاف تنقل جرحى إلى المستشفيات ،كما أشار
شاهد عيان إلى ان��دالع حالة من الفوضى والتدافع إثر

االنفجار ،فيما تاه أطفال عن آبائهم بعد الذعر الذي حل
بالجميع.
وذكر شاهد عيان آخر ،يقيم قبالة المتنزه أن االنفجار
كان شديدا ً لدرجة أنه تحطم زجاج منزله البعيد نسبيا ً
عن مكان التفجير.
ونقلت وكالة «رويترز» لألنباء عن ضابط رفيع في
الشرطة الباكستانية قوله :إن غالبية القتلى والمصابين
من النساء واألطفال.
وأضاف المصدر الشرطي« :لقد ارتج كل شيء ،وسمع
الصراخ في كل مكان ،وتعالى الغبار بشكل كثيف .بعد
عشر دقائق على التفجير ،خرجت ألرى أشالء الضحايا
متناثرة على الجدران ،فيما كان الجميع يبكون وأبواق
سيارات اإلسعاف تعلو في كل مكان».
أحد األطباء في مستشفى تدفقت عليه سيارات اإلسعاف
بالمصابين والقتلى ،ذكر في تعليق لـ«فرانس برس» أنه
تم استقبال أكثر من أربعين جثة في المستشفى الذي
يعمل فيه ،مضيفا ً أن عدد الجرحى «يفوق الـ 200شخص
وأن معظمهم في حالة حرجة».

هذا ،وأعلن ما يسمى بـ«جماعة األحرار» التابعة لحركة
«طالبان-باكستان» مسؤوليتها عن الهجوم .وقال إحسان
الله إحسان المتحدث باسم الجماعة« :المسيحيون كانوا
الهدف .نريد توجيه هذه الرسالة لرئيس ال��وزراء نواز
شريف والتأكيد له أننا صرنا في الهور .يستطيع أن يفعل

«�أف�سد الديموقراطية التركية خدمة لأهدافه ال�شخ�صية»

البيت الأبي�ض� :أردوغان �ضيف ثقيل على وا�شنطن
رفض الرئيس األميركي باراك أوباما لقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان
على هامش قمة األمن النووي المزمعة في الواليات المتحدة األسبوع الجاري.
ورجحت صحيفة «وول ستريت جورنال» في عددها الصادر أول من أمس،
أال يتم استقبال الرئيس التركي في الواليات المتحدة بنفس القدر من الحفاوة
والترحيب ،خالفا ً الستضافته سنة  ،2013حيث أشاد الرئيس باراك أوباما
بضيفه التركي الكبير ،على إطالقه محادثات السالم مع األكراد ،والجهود التي
يبذلها لقيادة تركيا نحو حقبة جديدة من االزدهار االقتصادي.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم ،إن أوباما رفض مرافقة
أردوغ��ان إلى مراسم افتتاح مسجد م ّولت أنقرة تشييده في والي��ة ماريالند
األميركية ،فيما رجحت مصادر في البيت األبيض أن يستقبل أردوغان جو بايدن
نائب الرئيس األميركي ،عوضا ًَ عن استقبال أوباما له.
وأشار المسؤولون األميركيون بحسب الصحيفة ،إلى أنه ورغم قرار أوباما عدم
تنظيم أي لقاء رسمي بنظيره التركي ،فال يتعين اعتبار هذا القرار دليالً على عدم
تقدير الرئيس التركي ،إذ ما من شاغر في جدول لقاءات أوباما على هامش قمة
األمن النووي.
كما أعربت الصحيفة عن دهشتها رغم ذلك ،لعدم استقبال أوباما أردوغان
الحليف األول لواشنطن في مكافحة اإلرهاب في الشرق األوسط.
من جهته ،أعلن إبراهيم كالين ،المتحدث الرسمي باسم الرئيس التركي ،أن
أنقرة تعمل حاليا على تنظيم لقاء شخصي يجمع أردوغان بأوباما في واشنطن.
وفي حديث للصحافيين أمس ،قال كالين« :كما تعرفون ،فهذه الزيارة غير
مندرجة ضمن العالقات الثنائية بين أنقرة وواشنطن ،حيث أنها ستأتي في
إطار احتضان الواليات المتحدة قمة األمن النووي ،وسيكون هناك الكثير من
المشاركين واللقاءات خاللها.

وأضاف« :كثيرا ً ما تكون جداول أعمال زعماء الدول مكثفة جداً ،فيما نحن نعمل
حاليا ً على تنظيم لقاء يجمع الرئيس التركي بنظيره األميركي باراك أوباما».
من جانبه ،اعتبر مدير األمن القومي والسياسة الخارجية في مركز التقدم
األميركي ماكس هوفمان ،أن البيت األبيض ال يريد جعل أردوغان ضيفا ً مرحبا ً
به في الواليات المتحدة ،الفتا ً إلى االحتجاجات المناهضة للحكومة التركية سنة
 2013وإلى ما تعانيه حرية الصحافة في تركيا في الوقت الراهن.
وأض��اف« :االحتجاجات في حديقة غيزي ،في أي��ار  ،2013وما تالها من
إجراءات قمعية ،أكدت مصداقية المخاوف حيال اتباع أردوغان نهجا ً متسلطا ً
وتضييق الخناق على المعارضة .في ظل استمرار إغالق الصحف والقنوات
التلفزيونية ،هناك إجماع في واشنطن على أن أردوغ��ان يفسد الديموقراطية
التركية خدمة ألهدافه الشخصية».

في م�ؤتمر �صحافي �إثر انتهاء زيارته �إلى �إ�سالم �آباد

قال الرئيس اإليراني ،حسن روحاني ،إن طهران
ال ترغب في اإلبقاء على التوتر مع السعودية ،وإنها
ردت بإيجابية عندما حاولت باكستان التوسط
بين البلدين .
وأضاف روحاني في مؤتمر صحافي إثر انتهاء
زيارته إلى باكستان التي استغرقت يومين ،إن
السعودية تلعب دورا ً مهما ً في العالم اإلسالمي،
وإذا كانت هناك أي مشاكل بين البلدين ،فإنه
ينبغي حلها عبر الحوار.

البرلمان الأفغاني
يتعر�ض لق�صف بـ � 4صواريخ
تعرض مبنى البرلمان األفغاني صباح أمس لقصف صاروخي بالتزامن
مع جلسة علنية ك ّرست لبحث التطورات األمنية في البالد ،بحسب مصدر
من داخل البرلمان لوكالة «سبوتنيك» .
وأشار المصدر إلى أن ما ال يقل عن  4قذائف صاروخية أطلقت على مقر
البرلمان في كابل ،في الوقت الذي كان فيه مجلس النواب يبحث التطورات
على الساحة األفغانية بحضور ق��ادة األجهزة األمنية ،ووزي��را الداخلية
والدفاع ورئيس جهاز األمن الوطني األفغاني.
وذكر شهود عيان لـ«سبوتنيك» أن  4صواريخ سقطت بالقرب من مبنى
البرلمان ،أحدها في الجزء الخلفي من المبنى ،فيما انفجرت صواريخ أخرى
في الباحات المحيطة بالمبنى وقرب البوابات ،مضيفا ً أن أعمدة الدخان
تتصاعد من أحد المباني في قاعدة محاذية للناتو».
من جهتها ،أفادت صحيفة « ،»Times of Indiaبأن صاروخا ً سقط
على مبنى البرلمان األفغاني االثنين ،تزامنا ً مع دخ��ول ق��وات أمنية إلى
المبنى.
فيما ذكرت وكالة «نوفوستي» الروسية ،أن الهجوم لم يؤ ِّد إلى وقوع
ضحايا ،وأن األضرار اقتصرت على الماديات.
وفي السياق ،نقلت وكالة «شينخوا» الصينية عن مصدر أمني أفغاني
قوله« :ليس بوسعنا حتى اآلن تقديم تفاصيل وافية حول سقوط ضحايا
من عدمه جراء الهجوم ،لكن المعلومات األولية تشير إلى أن أحدا ً لم يصب
بأذى داخل البرلمان».
ود ّون بعض الصحافيين المحليين على موقع «تويتر» أن حركة «طالبان»
أعلنت مسؤوليتها عن القصف.

ً
�شخ�صا
ارتفاع ح�صيلة قتلى تفجيرات بروك�سيل �إلى 35

بلجيكا تطالب �إيطاليا
بت�سليمها جزائري ًا

روحاني :نتطلع �إلى حوار مع ال�سعودية
وأش��ار الرئيس اإلي��ران��ي إل��ى أن اتفاق إي��ران
النووي هو مثال للعالم ،مؤكدا ً أن إيران تغلبت
على المشاكل م��ن خ�لال ال��ح��وار بين أط��راف
االتفاق.
يذكر أن باكستان حليف رئيسي للسعودية ،كما
أنها تشترك مع إيران في حدود طويلة.
ولإلشارة فإن هذه الزيارة هي األولى لروحاني
إلى باكستان ،التي تشارك في تحالف عسكري
بقيادة سعودية.

ما يشاء ،لكنه لن يتمكن من ثنينا ع ّما ننشده ،ومقاتلونا
لن يتوقفوا عن هذه الهجمات».
الرئيس الباكستاني مأمون حسين ،دان بشدة هذا
االعتداء ،وأعلنت حكومة البنجاب الحداد ثالثة أيام على
أرواح الضحايا.

واتهمت السعودية ،طهران بدعم المسلحين
الحوثيين في اليمن ضد الرئيس المعترف به دوليا ً
عبد ربه منصور ه��ادي ،علما ً بأن الرياض تقود
تحالفا ً عربيا ً يشن عدوانا ً في اليمن ضد الحوثيين.
وزار رئيس ال��وزراء الباكستاني ،نواز شريف،
السعودية وإيران في كانون الثاني للتوسط بين
القوتين اإلقليميتين إلزالة التوتر بينهما.
وب��ح��ث ح��س��ن روح���ان���ي ون��ظ��ی��ره ال��رئ��ي��س
الباكستاني ممنون حسین خالل لقائهما في إسالم
آباد أهم القضایا الثنائیة واإلقلیمیة والدولیة.
وأش��ار الرئيس اإلي��ران��ي إل��ی استعداد إی��ران
لتوفیر الطاقة التي تحتاجها باكستان قائالً إن
فترة ما بعد تنفیذ خطة العمل المشترك الشاملة
ورفع العقوبات قد وفرت الفرصة للبلدین لتعزیز
تعاونهما في مجال الطاقة والبتروكیمیاویات
والشؤون المصرفیة.
وأكد أهمیة توفیر األمن علی الحدود بین البلدین
إلنجاز المشاریع التنمویة.
إلى ذلك أكد روحاني ،خالل لقائه مستشار رئیس
الوزراء الباكستاني للشؤون الخارجیة أن سیاسة
إی��ران قائمة على إرس��اء أسس الصداقة واإلخوة
واالحترام مع دول الجوار والدول اإلسالمیة ،منوها ً
بأهمیة اتحاد الدول اإلسالمیة لحل مشاكل العالم
اإلسالمي.

طالبت بلجيكا إيطاليا بتسليمها الجزائري جمال الدين وال��ي الذي
احتجزته الشرطة اإليطالية السبت الماضي ،في مقاطعة ساليرنو جنوب
إيطاليا لالشتباه بتورطه في تدبير تفجيرات بروكسيل اإلرهابية.
ويرجح التحقيق أن يكون المواطن الجزائري الموقوف ،قد قام بتزوير
وثائق استخدمها اإلرهابيون أثناء التخطيط العتداءات بروكسيل ،وقبلها
أثناء تدبير تفجيرات باريس.
وكانت الشرطة اإليطالية قد أصدرت بطاقة بحث بحق المدعو جمال الدين
والي في الـ 6من كانون الثاني الماضي.
وعثرت الشرطة في بيته على مئات الصور الرقمية التي كان بينها كذلك
صور لثالثة من مدربي هجمات باريس ،ولنجم العشراوي أحد انتحاريي
بروكسل.
ورجحت النيابة العامة البلجيكية من جهتها ،أن صالح عبد السالم،
وهو المشبوه الرئيسي في تدبير هجمات باريس ،كان قد نشط هو اآلخر
باستخدام وثائق مزورة.
من جهة أخ��رى ،أعلنت وزارة الشؤون االجتماعية في بلجيكا ارتفاع
حصيلة ضحايا تفجيرات بروكسل إلى  35قتيالً ،من بينهم  3انتحاريين
نفذوا الهجمات ،باإلضافة إلى إصابة  340آخرين.
وأوضحت وزيرة الشؤون االجتماعية والصحة في المملكة ماغي دي بلوك
أن ارتفاع الحصيلة جاء بعد وفاة  4أشخاص من الذين كانوا يتلقون العالج
في المستشفيات.
بدورها أعلنت النيابة العامة في بيان صدر أمس أن المشتبه بهم الجدد
«ياسين ا» و«محمد بـ« و«أبو بكر» يواجهون تهمة المشاركة في نشاط تنظيم
إرهابي.
وأكدت النيابة العامة أن األجهزة األمنية ألقت أيضا ً القبض على شخص
رابع ،لكن تم اإلفراج عنه بعد استجوابه.

