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الجي�ش ال�سوري وحلفا�ؤه يتقدمون في محور حندرات بريف حلب ال�شمالي

مجزرة في الزارة على يد «الن�صرة» ..ومو�سكو تدعو المعار�ضة للتن�صل من الإرهابيين
أصرت وزارة الخارجية الروسية على ضرورة تنصل فصائل
المعارضة المسلحة في سورية من اإلرهابيين.
وقالت «ماريا زاخاروفا» الناطقة باسم وزارة الخارجية
الروسية أمس« :من المهم أنّ يتنصل المشاركون في نظام وقف
األعمال القتالية في سورية بشكل حازم من اإلرهابيين ،بما في
ذلك االبتعاد عن مواقعهم جغرافيا».
وتابعت الدبلوماسية الروسية أن المهمة الرئيسية في
إطار تسوية األزمة السورية ،تكمن حاليا ً في التطبيق المنسق
والكامل لالتفاقات التي تم التوصل إليها .وأضافت أنّ موسكو
تطالب بقطع القنوات المتبقية لتمويل اإلرهابيين في سورية.
واستطردت قائلة« :إننا ننوي التركيز على ضرورة وضع حد
لتغذية اإلرهابيين ،عبر إرسال التعزيزات واألسلحة لهم ،ونحن
ال نكف عن الحديث حول هذا الموضوع مع شركائنا .وتجري
عمليات التغذية هذه بالدرجة األولى عبر الحدود التركية -
السورية».
وقالت أن كافة الخطوات التي تقدم عليها روسيا في سورية
ترمي إلى إخماد األزم��ة ،لكن مازالت هناك بعض القوى التي
تحاول تأجيج النزاع من جديد.
وج���دّدت زاخ��اروف��ا ع��زم موسكو توجيه عملية التسوية
بسورية إلى المجرى السياسي ،ووصفت رفض الدول الغربية
تأييد اقتراح روسيا بإدراج جماعتي «أحرار الشام» و«جيش
اإلس�لام» على قائمة التنظيمات اإلرهابية بأ ّنه موقف غير
بناء ،يتعارض مع االتفاقات الدولية الخاصة بتطبيع الوضع
في سورية والخطة المفصلة المتفق عليها والتي تنص على
وضع حد لنشاط اإلرهابيين وقطع قنوات تغذيتهم ،وإجراء
المفاوضات فقط م��ع ال��ق��وى التي أك���دّت رفضها لألنشطة
اإلرهابية».
وفي السياق ،أعل ّنت مصادر أمنية أنّ مسلحين من «تنظيمات
إرهابية» هاجموا بلدة ال��زارة في ريف حماة الجنوبي أمس،
مشيرة إلى قتلهم وخطفهم مدنيين من سكانها.
وق��ال مصدر في قيادة شرطة محافظة حماة في تصريح

لوكالة سانا السورية الحكومية إن «مجموعات إرهابية
مسلحة تسللت إلى بلدة الزارة ،في ريف حماة الجنوبي وقام
أفرادها بارتكاب مجزرة بحق األهالي واختطاف عدد من األطفال
والنساء».
وأضاف المصدر إنّ تلك المجموعات «قامت بأعمال تدمير
وتخريب وسلب ونهب لمنازل المواطنين وممتلكاتهم».
وذكرت الوكالة السورية أنّ تنظيمات أقرت على صفحاتها في
مواقع التواصل االجتماعي ،بأ ّنها هاجمت بلدة الزارة الواقعة
قرب الحدود مع محافظة حمص ،ومن هذه التنظيمات «جبهة
النصرة و«حركة أح�� ّرار الشام اإلسالمية» و«فيلق حمص»
و«كتائب أهل السنة» و«أجناد حمص».
من جهتهم قال نشطاء ،إنّ قرية الزارة يسكنها سوريون من
الطائفة العلوية وكانت خاضعة لسيطرة الحكومة قبل سقوطها
بيد المسلحين أمس ،مؤكدين خطف مدنيين .وأضافوا أن القوات
الحكومية مازالت تقاتل الجماعات المسلحة في منطقة قريبة
من قرية الزارة التي تقع قرب طريق سريع رئيسي يربط بين
مدينتي حمص وحماة.
وأشاروا إلى مقتل عدد من مسلحي «جبهة النصرة» ،حيث
تنفذ طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر غارات جوية على الزارة
وحولها.
وبحسب معارضين ،فأن الهجوم على الزارة جاء في إطار
هجوم أشمل يطلقون عليه «االنتقام لحلب» التي قتل فيها
العشرات في األسابيع الماضية في تصاعد للعمليات القتالية.
هذا ودان مجلس الوزراء السوري الهجوم على بلدة الزارة،
حيث قال رئيس ال��وزراء وائل الحلقي في بيان إنها «جريمة
وحشية بحق العالم أجمع» ،مطالبا ً المجتمع الدولي الوقوف
إلى جانب سورية في محاربة اإلرهاب.
واعتبّر أنّ الهجوم على الزارة جاء «محاولة لرفع معنويات
التنظيمات اإلرهابية والتشويش على بطوالت الجيش العربي
السوري في حربه على اإلرهاب التكفيري».
(التتمة ص)14

القوات العراقية ت�صد هجوم ًا لإرهابيي «داع�ش» في نينوى

في�سك :عالقات قطر بـ«الن�صرة»
وا�ضحة وم�ؤكدة

المالكي يطالب ب�إبعاد م�ؤ�س�سة الأمن
عن «مناكفات ال�سيا�سة»
أدانّ رئيس ائتالف دولة القانون نوري المالكي،
التفجيرات التي استهدفت مناطق متفرقة من
العاصمة ال��ع��راق��ي��ة ب��غ��داد ،فيما ط��ال��ب بترك
الخالفات جانبا ً وإب��ع��اد المؤسسة األمنية عن
المناكفات السياسية.
وقال المالكي في بيانٍ له ،إ ّنه «امتدت أيادي
اإلرهابيين القذرة مرة أخرى ،إلى أحياء العاصمة
بغداد ،لتزرع فيها الموت والدمار وتقتل األبرياء
رجاال ً ونساء ،شيوخا ً وأطفاال» ،معتبرا ً أنّ «هذه
الجريمة هي جزء من مسلسل الفِتن التي يسعى
االره���اب إل��ى إثارتها بين أبناء الوطن الواحد،
مستغلين حالة عدم االستقرار الذي تعاني منه
البالد بسبب المناكفات السياسية».
وأض���اف المالكي «إن��ن��ا إذ ن��دي��ن ب��ش��دة هذه
الجريمة ،ونحمل الذين ساهموا في ارباك االوضاع
السياسية وح��اول��وا االستئثار وال��خ��روج عن
السياقات الدستورية المسؤولية الكاملة» ،مطالبا ً
الجميع بـ«ترك الخالفات جانبا وإبعاد المؤسسة
األمنية عن المناكفات السياسية وتوحيد الجهود،
والوقوف صفا ً واحدا ً لتجاوز التحديات».
ودعّ ا رئيس ائتالف دولة القانون األجهزة االمنية
وقوات الحشد الشعبي ،إلى «بذل قصارى الجهود
لمنع القتلة من ارتكاب المزيد من الجرائم».
ميدانياً ،استعادت القوات العراقية المشتركة
السيطرة على ثالث مناطق غرب محافظة األنبار،
وقضت على  32إرهابيا من تنظيم «داعش».

وق��ال قائد عمليات األن��ب��ار ال��ل��واء الركن علي
ابراهيم دعبون ،في تصريح له «إنّ قوات عراقية
مشتركة من قيادة عمليات األنبار وجهاز مكافحة
اإلره��اب والحشد الشعبي ،تمك ّنوا من استعادة
السيطرة على مناطق ال��ع��دوس��ي��ة وال��ب��رازي��ة
والسمعانية التابعة لناحية جزيرة البغدادي غرب
محافظة األنبار ،بعد معارك شرسة مع إرهابيي
داع��ش أس��ف��رت ع��ن مقتل  32منهم بعضهم من
جنسيات عربية وأجنبية».

النظام ال�سعودي ّ
ينكل بمعتقلي القطيف..
تعذيب وح�شي وانتهاكات ان�سانية

ّ
رئيس المنظمة األوروبية السعودية لحقوق اإلنسان ،علي الدبيسي
كشف
ُ
عبر صفحته على «تويتر» وقائع جديدة لالنتهاكات الحقوقية التي يتع ّرض لها
معتقلو الحراك السلمي في القطيف« .الدبيسي» و ّثق حوادث تعذيب المعتقلين
ّ
المنظمة بالتعاون مع الباحثة المستقلة
جسديًا ونفسيًا في تقرير أعدّته
«سيلينا ناصر» ،ما يُثبت عدم التزام المملكة باتفاقية مناهضة التعذيب التي
انضمت إليها عام .1997
توجه له تهم
ووف��ق التقرير ،تقوم السلطات السعودية بإحالة كل من
ّ
أمنية إلى سجن المباحث العامة ،فيما يُعتقل القاصرون الذين ت ّم توقيفهم
لمشاركاتهم في أنشطة مناهضة للحكومة ،إلى حين وصولهم للسن القانوني
( 18عامًا) في دار المالحظة اإلجتماعية التابعة لوزارة الشؤون ،ثم ينقلون
لسجون المباحث.
 مرتجى قريريص ،أصغر سجين سياسي في السعودية ولد 2000/10/22واعتقل  2014/9/20وكان بعمر الـ 13سنةُ .وضع في السجن اإلنفرادي لمدّة
شهر وتعرض للتعذيب بالصفع كما ُ
ضرب على أجزاء من جسده.
 حيدر آل ليف محكوم إع��دام بعدما اعتقل لمدة سنتين وشهر من دونمحاكمة .عُ ِّذب وهُ دّد بإحضار زوجته وتطليقها منه إذا لم يعترف بما يو ّد أن
(التتمة ص)14

وأش���ار ال��ل��واء ال��رك��ن دع��ب��ون ،إل��ى أنّ ق��وات
الهندسة العراقية باشرت تفكيك العبوات الناسفة
من المنازل والطرقات بالتوازي مع إعادة الخدمات
البلدية إلى المنطقة تمهيدا ً لعودة المهجرين.
إلى ذلك ،أعلنّ قائد عمليات نينوى اللواء الركن
نجم ال��ج��ب��وري ،إح��ب��اط هجوم إره��اب��ي لتنظيم
«داع��ش» من عد ِة محاور على المواقع العسكرية
العراقية جنوب مدينة الموصل ،الفتا إلى تدمير
(التتمة ص)14

أك�� ّد الكاتب البريطاني روب��رت
فيسك ،أنّ ال��ع�لاق��ات ال��ت��ي تربط
مشيخة قطر بتنظيم «جبهة النصرة»
اإلره��اب��ي م��ؤك��دة وواض��ح��ة ،رغم
محاوالت إخفائها وإنكار سلطات آل
ثاني لوجودها.
وتمتلك مشيخة قطر عالقة وثيقة
بتنظيم «جبهة النصرة» اإلرهابي
على اختالف فروعه كما أنّ كلمة قطر
تحظى باهتمام بالغ داخ��ل أروق��ة
التنظيم اإلرهابي.
وق���������ال ف���ي���س���ك ف�����ي م���ق���ال
ن��ش��رت��ه ص��ح��ي��ف��ة االن��دب��ن��دن��ت
البريطانية»..ليس هناك من شك
ف��ي وج���ود ع�لاق��ات ت��رب��ط قطر مع
«جبهة النصرة» التي أطلقت مؤخرا ً
سراح ثالثة صحفيين إسبان كانت
تحتجزهم في سورية» مشيرا ً إلى أنّ
«وكالة األنباء القطرية سارعت إثر
ذلك للتفاخر بدور السلطات القطرية
في إطالق سراحهم».
وأع���اد فيسك إل��ى األذه���ان قيام
ق��ن��اة ال��ج��زي��رة ال��ق��ط��ري��ة ،ب��إج��راء
مقابلة م��ع متزعم تنظيم «جبهة
النصرة» اإلرهابي المدعو «ابو محمد
الجوالني» قبل ستة أشهر.
وك����ان����ت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
والمغتربين ال��س��وري��ة ،أك���دّت في
حزيران الماضي أنّ اإلعالم القطري

يتبنى بمختلف وسائله ومؤسساته
حمالت الدعاية والترويج للتنظيمات
اإلرهابية المسلحة الناشطة على
األراضي السورية والدفاع المستميت
عنها .مبينة أنّ ظهور اإلرهابي المدعو
«أب���و محمد ال��ج��والن��ي» على قناة
إعالمية ماهو إال دليل قاطع متجدد
على العالقة العضوية والتعاون
الوثيق ،بين هذا التنظيم اإلرهابي
وقناة الجزيرة والجهات القطرية
صاحبة ه��ذه القناة الناطقة باسم
األسرة القطرية الحاكمة.
وأك��د فيسك أنّ م��ح��اوالت تقديم
تنظيم «جبهة النصرة» اإلرهابي

على أ ّن��ه «ق��وة معتدلة» والترويج
النفصالها ع��ن تنظيم «ال��ق��اع��دة»
اإلرهابي لن تنجح.
وفي الوقت الذي تصر فيه بعض
ال��دول الغربية واإلقليمية على فرز
اإلره��اب إلى «معتدل» و«متطرف»
وتقسيم التنظيمات اإلرهابية وفقا
لسياسات وأج��ن��دات خفية إال أنّ
جميع هذه التنظيمات الموجودة في
سورية وعلى مختلف مسمياتها بما
فيها «داعش» أو «جبهة النصرة» أو
«معارضة معتدلة» ترتبط ببعضها
البعض وال تختلف ف��ي جرائمها
وإرهابها الموجه ضد المدنيين.

مقتل  13جندي ًا لقوات هادي ..وو�صول قوات �إماراتية لعدن

�صنعاء :وفد الريا�ض �ص َّعد عرقلته مفاو�ضات الكويت
أك��� ّد «سليم مغلس عضو ال��وف��د الوطني إل��ى مفاوضات
الكويت» أن وفد الرياض يعرقل مسار الحل السياسي لألزمة في
اليمن،بالسعي لهيمنة هادي وجماعته على اللجنة العسكرية
واألمنية.
وشدّد مغلس على أنّ نقطة الخالف الجوهرية هي في تشكيل
السلطة التنفيذية .وقال ،هم ال یريدون الحديث عن أيّ سلطات
تنفيذية توافقية ،وإنما يريدون أنّ تنشأ وتشكل اللجنة العسكرية
بقرار من سلطة هادي وحكومته المزعومة متجاهلين الحرب
المتواصلة منذ عام ونيف.
ووصف المفاوضات بأ ّنها ال تزال تراوح مكانها «كونهم ليسوا
ّ
مستعدين للخوض في هذه النقطة الجوهرية ».وتسائل :من هي
السلطة أو الوعاء السياسي التي ستتولى تنفيذ كافة اإلجراءات
التي سيتم رسمها؟
هذا وغادر رئيس وفد الرياض عبد الملك المخالفي الكويت،
ولم يحضر اجتماع اللجنة السياسية ،التي تواصل اجتماعاتها
لبحث قضايا الحكومة والفترة االنتقالية .فيما تم استبعاد عبد
العزيز الجباري عضو اللجنة العسكرية في وفد الرياض.
ميدانياً ،قتل  13جنديا ً على األقل في ثالثة تفجيرات انتحارية
بسيارات مفخخة استهدفت أمس معسكرا ً لقوات الرئيس عبدربه
منصور هادي في جنوب شرق اليمن ،وتبعتها اشتباكات مع
عناصر من تنظيم القاعدة بحسب مصدر عسكري.
تنظيم داعش تبنى االنفجار .وأفاد المصدر عن سقوط «13
قتيالً وع��دد من الجرحى من ق��وات ه��ادي في حصيلة أولية
للهجمات االنتحارية» ،ضد المعسكر الواقع في األطراف الشرقية
لمدينة المكال مركز محافظة حضرموت.
وتأتي هذه التفجيرات ،بعد أقل من ثالثة أسابيع على استعادة
قوات هادي بدعم من التحالف السعودي المكال ،ومناطق مجاورة

كانت تحت سيطرة القاعدة لزهاء عام.
وأوضح المصدر أنّ انتحاريا ً يقود سيارة مفخخة فجر نفسه
عند بوابة المعسكر الواقع في منطقة الخلف ،تبعه انتحاري آخر
بسيارة مماثلة فجرها في وسط المعسكر.
وبعد التفجيرين دارت اشتباكات بين عناصر من القاعدة
والجنود خارج المعسكر بحسب ما أفاد المصدر نفسه.
وفي وقت متزامن مع التفجيرين فجر انتحاري ثالث سيارته

المفخخة ،عند مقر قائد المنطقة العسكرية الثانية في حضرموت
اللواء ف��رج سالمين بحسب المصدر العسكري ال��ذي أك � ّد أنّ
الضابط لم يصب بأذى.
وتأتي الهجمات غداة نجاة مسؤول عسكري يمني من تفجير
انتحاري استهدف موكبه في حضرموت وأدى إلى مقتل أربعة من
مرافقيه.
(التتمة ص)14

همزة و�صل
�سورية ..القابلة!!
نظام مارديني
ل���م ت��خ��ط��ئ م��وس��ك��و في
قراءتها األزمة السورية عندما
أعلنت بأنها سترسم مسار
النظام الدولي الجديد ،فحدود
ال���ص���راع ال���دول���ي ي��ب��دأ من
دمشق م��رورا ً بإيران وينتهي
ع��ل��ى ح����دود روس���ي���ا ال��ت��ي
ح� ّذرت أميركا بأن اللعب مع
�دب له عواقب خطيرة على
ال� ّ
جسد العالم .ولكن السؤال
ه��و ه��ل أرادت موسكو ال��ر ّد
اآلن على واشنطن غداة زوال
اإلم��ب��راط��وري��ة السوفياتية،
ع��ن��دم��ا ق����ال ج�����ورج ب��وش
األب «إن���ه ال��ن��ظ��ام العالمي
الجديد»؟
ه����ل ن���ح���ن أم������ام ح���رب
عالمية ثالثة م��ن ن��وع آخر
ب��دأت دمويا ً منذ سنوات في
«س��وراق��ي��ا» ع��ب��ر اإلره����اب،
وها هي تنتهي ساخنة على
تخوم ب�لاد الصقيع ،لتؤشر
ب���أن ال��ط��ري��ق ن��ح��و اج��ت��راح
الحلول ال ي��زال م��س��دودا ً وال
ح ّل له إال «بحروب» محصورة
ف��ي مناطق معينة كسورية
وال���ع���راق ت��ح �دّد مشروعية
رس��م خريطة العالم وح��دود
ال��ق��وى ال��ك��ب��رى بعدما بات
النظام القطبي الواحد آيل إلى
االختفاء م��ع صعود روسيا
والصين.
لطالما اع��ت��ب��رت اإلدارة
األميركية أن موسكو تش ّكل
الخطر األك��ب��ر عليها وليس
«داع������ش» ،ف���ي ح��ي��ن ح��� ّذر
الرئيس األميركي باراك أوباما
م��ن أن���ه ل��ن ُي��س��م��ح للصين
ب��أن تكتب ق��واع��د االقتصاد
العالمي ،وذل��ك عقب توصل
واشنطن و 11دولة مطلة على
المحيط الهادئ إلى اتفاقية
تجارة حرة مثيرة للجدل.
وق�����ال أوب����ام����ا« :ع��ن��دم��ا
يعيش ما يزيد على  95%من
مستهلكينا المحتملين خارج
حدودنا ،فال يمكن أن نجعل
دوال ً كالصين تكتب قواعد
االقتصاد العالمي» .وأضاف:
«ينبغي ل��ن��ا أن نكتب ه��ذه
ال��ق��واع��د ،وأن نفتح أس��واق�ا ً
جديدة للمنتجات األميركية
ف��ي ال��وق��ت ال��ذي نرسي فيه
معايير عالية لحماية عمالنا
إل����ى ج��ان��ب ال��ح��ف��اظ على
بيئتنا».
إذاً ،التحذير الروسي ألميركا
م��ن مغبة اللعب على أمنها
ال��ق��وم��ي ال يشير إل��ى م��زاح،
بقدر ما يؤكد أن موسكو تدرك
أن انسحاب القوة األميركية
وبهدوء من الشرق األوسط لن
يكتمل من غير محاولة حصار
روسيا عبر أوروب��ا الشرقية،
وال��ت��ح � ّرش ببكين عبر بحر
الصين ،لوضع قدميها في تلك
المناطق من دون أي اعتبار
لألمن القومي لكل من روسيا
والصين.
فالصراع الدولي والمنافسة
على مصادر الطاقة والبحار
واألي���دي العاملة ،وتشغيل
منظومة ال���درع الصاروخي
األميركية في جنوب رومانيا،
ي��أت��ي ف���ي س��ي��اق ال��ه��ج��وم
التكتيكي الذي تتبعه اإلدارة
األميركية عبر الناتو ،يخالف
بحسب موسكو اتفاقية الحد
م��ن األس��ل��ح��ة ال��ص��اروخ��ي��ة
ال��م��ت��وس��ط��ة ال���م���دى ،ال��ت��ي
وصفته بالقرار الخطأ ومن أنه
سيؤثر بصورة مباشرة في
أمن روسيا.
واضح من السياق األميركي
أن ال��ض��وض��اء العسكرية
المفتعلة من رومانيا باتجاه
روس��ي��ا ،ه��ي أش��ب��ه بحماقة
استراتيجية وه���ي ل��ن تمر
بوجود شخصية استخبارية
وعسكرية كفالديمير بوتين
ال��ذي قال الناطق بلسانه إن
جميع الهيئات المسؤولة عن
ح��م��اي��ة روس��ي��ا ستتخذ كل
التدابير لضمان أمنها.
قلنا إن��ه ومنذ اليوم األول
للحرب الكونية على سورية،
فهم أوباما ما يعنيه بوتين حين
قال إن قواعد النظام العالمي
ال��ج��دي��د ت��خ��رج م��ن س��وري��ة.
لم يفهم ذلك وهابيو الخليج،
وال سلطان زم��ان��ه التركي،
وال أصحاب األدمغة الصدئة
ل��م��ا ُي��س � ّم��ى ب��ـ «ال��م��ع��ارض��ة
السوراقية» ،بل ذهبوا بعيدا ً
في صناعة الدم هناك.
هنا الواقعية ال الحماقة
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ،حين يقول
جاك اتالي ،إن الشرق األوسط
أرهق حتى الله ،فكيف ال يرهق
أميركا؟

