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وزير الدفاع ال�سوري :االجتماع الثالثي كان ناجح ًا جد ًا وحا�سم ًا
أعرب أمين المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني علي
شمخاني عن إرتياحه لما حققه االجتماع الثالثي لوزراء
دفاع اي��ران وروسيا وسورية من إنجازات ،معل ّنا ً عن
تعزيز التنسيق العسكري لمكافحة االرهاب التكفيري.
شمخاني أك��د خ�لال لقائه وزي���ر ال��دف��اع ال��س��وري
العماد فهد جاسم الفريج ،أنّ المزيد من تفعيل الطاقات
السياسية لدى هذه الدول الثالث ،يهدف التوصل آللية
شاملة لوقف الحرب و سفك الدماء ،وهنأ الوزير السوري
باالنجازات المتواصلة التي حققها الجيش السوري
والدفاع الشعبي في سورية في تطهير مناطق مختلفة
من العناصر االرهابية.
المسؤول االيراني أكد مواصلة دعم ايران لسورية،
الجتثاث ج��ذور الجماعات االرهابية فيها ،وق��ال «أن
سورية تحولت إلى ساحة لمكافحة فتنة خطيرة للغاية
إن لم يتم احباطها فإنها ستنشر جذورها في العالم
باكمله».
من جهة أخرى ،اعتبر شمخاني روية أميركا وحلفائها
الغربيين واإلقليميين السياسية وغير البناءة اتجاه
االزمة السورية ،بأنها زادت من حدة التوترات السياسية
والعسكرية في سورية ،وقال «إن تقديم الدعم للجماعات
اإلره��اب��ي��ة وف��ي ال��وق��ت نفسه ع��رض حلول سياسية
لتسوية األزم��ة في سورية يعد تناقضا ً صريحا ً يضع
عالمات إستفهام أمام مصداقية هذه الدول».
شمخاني أشار إلى أنّ مواصلة المحادثات السورية
 السورية للتوصل إلى مبادرة سياسية تتفق عليهاجماعات سياسية في سورية تم ّثل الحل الوحيد لتسوية
االأزمة هناك.
وصف الفريج االجتماع الثالثي بأ ّنه ناجح
من جهتهّ ،
و حاسم ،مشددا ً على أنّ عملية التنسيق الوثيق بين هذه
األطراف الثالثة ستستمر على مختلف األصعدة في إطار
برامج جديدة للتعاون بينهم.

هذا و كان شمخاني قد أكد في وقت سابق خالل لقائه
وزي��ر الدفاع الروسي سيرغي شويغو ،أنّ االجتماع
الثالثي في طهران دليل على اإلرادة الراسخة للدول
الثالث لمواجهة اإلرهاب.
وق���ال إ ّن���ه «م��ن ال��ض��روري أنّ أع���رب ع��ن تقديري
للسياسات واإلج����راءات الشجاعة للرئيس الروسي
فالديمير بوتين ،لدعمه الفاعل والمؤثر للتصدي الشامل
ل�لإره��اب في س��وري��ة» ،و أش��ار إل��ى تزايد التعقيدات
السياسية واألمنية في األزمة السورية التي تسببت في
استمرار آالم وقتل الشعب السوري ،وقال إنّ «أسلوب
المواجهة ومسيرة التأثير األميركي وحلفائها الغربيين
واإلقليميين على األزم��ة السورية ُتشير إلى أنّ هدفهم
هو مجرد توفير هامش أمن للكيان الصهيوني واجراء
استعراضات إعالمية ودبلوماسية للتأثير على الرأي
العام لصالح أهداف سياسية وانتخابية».
واعتبر شمخاني التعاون الوثيق والمؤثر والمتنامي
بين البلدان الثالثة وتيار المقاومة بأنه العامل الرئيسي
لهزيمة الشبكة اإلرهابية وتدميرها الملحوظ في المنطقة،
و على المجتمع الدولي أن يتماشى ويدعم الجهود ويجند
كافة طاقاته لمعاقبة وتقييد الدول التي تساعد بشكل
خفي وعلني ،على تعزيز قدرة اإلرهاب التكفيري.
من جانبه أعرب شويغو عن شكره للمبادرة اإليرانية
لعقد االجتماع ،وقال إنّ «التصدي الشامل لإلرهاب هو
مسؤولية دولية يجب على جميع الدول أن تشارك فيه
إليجاد عالم أكثر أمناً».
وأ ّكد شويغو ارتياحه للحوار والتنسيق الذي جرى
في اجتماع طهران ،معربا ً عن أمله بأن يسفر االجتماع
عن رفع مستوي التعاون بين الدول الثالث في مسيرة
مواجهة اإلرهاب وإحالل األمن واالستقرار المستديم في
سورية.
(التتمة ص)14

ع�شرات �آالف الفل�سطينيين يتوجهون �إلى الم�سجد الأق�صى رغم القيود
وجي�ش العدو يفر�ض طوق ًا �أمني ًا على ال�ضفة الغربية ويُحظر دخول القد�س
توجه عشرات آالف الفلسطينيين للمشاركة في صالة أول جمعة من شهر
رمضان في المسجد األقصى في القدس المحتلة ،رغم القيود التي فرضتها
«إسرائيل» بعد يومين من عملية تل أبيب.
وفي إطار اإلج��راءات العقابية التي فرضتها على الفلسطينيين ،أعلنت
«إسرائيل» صباح أمس ،إغالق األراضي الفلسطينية حتى مساء غد األحد
وأغلقت نقاط العبور بين الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المفصولين
جغرافياً ،ما عدا للحاالت اإلنسانية الطارئة.
واجتاز اآلالف من الفلسطينيين صباح أمس معبري بيت لحم وقلنديا
باتجاه القدس سيرا ً على األق���دام وعبرت النساء واألط��ف��ال ورج��ال في
األربعينات من العمر المعبرين الستقالل حافالت تقلهم إلى الحرم القدسي.
ويضاف منع الشبان الفلسطينيين من الدخول إلى القدس خالل شهر
رمضان إلى القيود اليومية التي تفرضها «إسرائيل» ومنها دخول باحة
األقصى.
ّ
فرضت ق��وات العدو «اإلسرائيلي» طوقا ً أمنيا ً شامالً على الضفة
وقد
الغربية ،كما أغلّقت جميع المعابر إلى قطاع غزة ،بعد عملية «تل أبيب»
الفدائية ،وب ّررت فرضها الطوق بحلول عيد نزول التوراة لدى اليهود.
كما شنّ جيش االحتالل فجر أول من أمس حملة اعتقاالت ومداهمات واسعة
في كافة أنحاء الضفة الغربية ،معلنا ً أنّ الحظر الذي لن يشمل دخول المصلين
إلى الحرم القدسي سيظل ساريا ً حتى منتصف ليل األحد.
وعززت الشرطة «اإلسرائيلية» قواتها أيضا ً في القدس المحتلة خالل صالة
الجمعة األولى من شهر رمضان أمس ،وأغلقت بعض الشوارع المحيطة بالبلدة
القديمة ،ومنعت دخول جميع الفلسطينيين إلى األراضي المحتلة عام .48
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ً
�إجراءات �أمنية َّ
خوفا من «الت�صرفات المتهورة» و�سط ا�ستمرار معركة الفلوجة
م�شددة في بغداد

وا�شنطن ولندن تدعمان
محكمة حرب في جنوب ال�سودان
تعهدت الواليات المتحدة وبريطانيا بمساندة الجهود األفريقية ،الساعية
لتأسيس محكمة مشتركة للنظر في جرائم ارتكبت أثناء الحرب األهلية في جنوب
السودان بعد تراجع زعيمي البالد عن التزامهما.
وقال ديفيد برسمان نائب مندوبة الواليات المتحدة في األمم المتحدة لمجلس
األمن الدولي ،إن «الواليات المتحدة ستستمر في بذل كل جهد ممكن لتحقيق
هدفين معا هما دعم االتحاد األفريقي في تأسيس المحكمة المختلطة ودعم جهود
المصالحة في جنوب السودان».
وهددت واشنطن بفرض عقوبات على رئيس جنوب السودان سلفا ً كير ميارديت
ونائبه و(خصمه السابق) ريك مشار إذا تراجعا عن اتفاق السالم.
من جهتها جددّت بريطانيا أيضا ً دعمها للمحكمة المختلطة ،وقال المتحدث باسم
البعثة البريطانية في األمم المتحدة إنّ «ال تعارض بين المحاسبة والمصالحة.
جنوب السودان يحتاج لكال األمرين لدعم االستقرار على المدى البعيد».
وكان سلفا ً كير ومشار دعيا المجتمع الدولي في وقت سابق إلعادة النظر في
تأسيس مثل تلك المحكمة المختلطة ودعم التوسط في عملية سالم ومصالحة
بدال من ذلك .وبهذا تراجع كير ومشار عن التزام بالموافقة على تأسيس محكمة
مختلطة تابعة لالتحاد األفريقي في إطار اتفاق سالم وقعاه في آب وينص على
عدم وجود حصانة ألي مسؤول حكومي أو منتخب من المحاسبة.
وأكد مراقبو العقوبات التابعون لألمم المتحدة في كانون الثاني إنّ كير ومشار
ارتكبا ما يستوجب العقوبات بسبب فظائع وقعت أثناء الحرب.
في غضون ذلك ،جدّد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الهاي ،فاتو
بنسودة ،دعوته مجلس األمن الدولي إلى «تبني نهج وح��وار منظم مع مكتب
المحكمة إليجاد حل لمشكلة عدم امتثال السودان اللتزاماتها الدولية المتعلقة
بالوضع في (إقليم) دارف��ور ،غربي السودان ،وتسليم الرئيس السوداني ،عمر
البشير ،ومحاكمته بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية في اإلقليم».
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ً
تح�سبا لأي هجوم �إرهابي محتمل
الجزائر ت�ضاعف المراقبة الأمنية في البالد،

الجعفري� :سليماني م�ست�شار ع�سكري و َم ْن ال يعجبه ذلك فهذا �ش�أنه تون�س ت�ضع خطة لت�أمين رم�ضان والمو�سم ال�سياحي
تعهّد رئيس الوزراء العراقي حيدر
العبادي ،أمس ،بالتصدي بقوة وحزم
لمتظاهرين ف��ي محافظات جنوب
البالد اع��ت��دوا على مكاتب ألح��زاب
سياسية خالل اليومين الماضيين.
وقال العبادي في بيان صادر عن
مكتبه إنه «في الوقت الذي تتقدم فيه
قواتنا األمنية في الفلوجة (بمحافظة
األنبار) ،ونحن نقطف االنتصارات
المتتالية لنعيد أرضنا المغتصبة إلى
حضن الوطن ،تقوم بعض الجهات
المجهولة بحرق مقار ومكاتب الكتل
السياسية تحت غطاء التظاهرات».
وأضاف العبادي في بيانه «نحن
وم��ن أرض المعركة المقدسة بين
العراق واإلره��اب نحذر وبشدة ،من
كل التصرفات المتهورة واألعمال
اإلجرامية التي تستهدف أية مؤسسة
عامة أو مكتب كيان سياسي ،وسنقف
بقوة وحزم لردع المتجاوزين على
النظام العام وأرواح األبرياء».
وفيما طالب قادة الكتل السياسية
ب��رف��ض ه����ذه األف���ع���ال المشينة
واستنكارها ،طالب أيضا ً من اعتبرهم
المتظاهرين الوطنيين بإعالن البراءة
من هذه األفعال المتطرفة التي تسببت
بوقوع ضحايا وإشاعة الرعب والقلق
في صفوف المواطنين.
واتهم بعض الجهات المجهولة
بإحراق مقار ومكاتب الكتل السياسية
تحت غطاء التظاهرات ،في الوقت
ال���ذي تتقدم فيه ال��ق��وات األمنية
في الفلوجة ،وتقطف االنتصارات

دعا قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح
قادة الوحدات العسكرية إلى مضاعفة المراقبة األمنية
في البالد ،تحسبا ً ألي هجوم إرهابي محتمل.
وفي اجتماع عقده مع كبار ضباط الجيش في المنطقة
العسكرية األول���ى ،التي تبعد خمسين كيلومترا ً عن
الجزائر العاصمة؛ ّ
حث قايد صالح الضباط والجنود
على مضاعفة اليقظة ،تحسبا ً لردود أفعال التنظيمات
اإلرهابية بعد الخسائر التي تكبدتها على يد الجيش
الجزائري.
حديث رئيس أرك��ان الجيش الجزائري يعكس قلقا ً
عميقا ً لدى السلطات من احتمال شن متطرفين هجمات
إرهابية ،للرد على الهجمات التي ش ّنها الجيش في اآلونة
األخيرة ،وأدت إلى قتل أكثر من  60عنصرا ً خالل األشهر
الماضية؛ معظمهم قضوا في شهر أيار الماضي ،الذي

المتتالية الستعادة المناطق من يد
«داعش».
وعلى م��دى اليومين الماضيين
ه��اج��م ال��م��ئ��ات م��ن المتظاهرين
التابعين للتيار ال��ص��دري ال��ذي
يتزعمه مقتدى الصدر ،مقار األحزاب
السياسية ف��ي محافظات النجف
وك��رب�لاء والمثتى وذي ق��ار ،بينها
مكاتب حزب الدعوة بزعامة نوري
المالكي وحطموا الصور الخاصة
ب��األخ��ي��ر ،و»ال��م��ج��ل��س األع��ل��ى»

بزعامة رج��ل الدين عمار الحكيم،
كما أغلقوا مكاتب «كتلة األح��رار»،
و»تيار اإلص�لاح الوطني» بزعامة
وزير الخارجية ابراهيم الجعفري،
احتجاجا ً على تأخر تنفيذ إصالحات
يطالبون بها منذ أشهر.
من جانبه ،ق��ال جبار الساعدي
رئيس اللجنة األمنية في محافظة
ال��ب��ص��رة ،أم���س ،إنّ خلية األزم���ة
األم��ن��ي��ة ع��ق��دت اج��ت��م��اع�ا ً برئاسة
محافظ البصرة وناقشت مطالب

إغالق مكاتب األحزاب السياسية من
قبل المتظاهرين.
وأوض���ح الساعدي ف��ي تصريح
صحفي أنّ «ال��وض��ع ف��ي البصرة
لغاية اآلن تحت السيطرة ،حيث لم
يتم التجاوز على مكاتب األح��زاب
السياسية ،وهناك اتصاالت تجرى
حاليا ً مع جهات في التيار الصدري،
وم��ن��ظ��م��ات أخ����رى م��س��ؤول��ة عن
التظاهرات لتهدئة األوضاع».
(التتمة ص)14

شهد وحده تصفية  35إرهابيا ً وتوقيف أربعة آخرين.
وق��د تكون تعليمات أحمد قايد صالح نابعة من
معلومات مؤكدة ل��دى السلطات ،ب��أنّ هناك مخططا ً
يستهدف بعض األهداف الحساسة في الدولة ،خاصة أنّ
أخطر التنظيمات التي تخشاها الجزائر ،وهما «داعش»
وتنظيم «القاعدة في بالد المغرب اإلس�لام��ي» ،حاوال
مرارا ً إرسال مقاتلين من ليبيا ومالي إلى داخل التراب
الجزائري لتنفيذ مهمات ال ُتعرف طبيعتها.
لكن قايد صالح حاول الظهور بمظهر القائد المنتصر
على اإلرهابيين ،القل ِِق من طعنة قد يتلقاها رجال
الجيش ،انتقاما ً منهم على ما وصفه بالنتائج الكبرى،
المح َّققة في ميدان مكافحة اإلره��اب عبّر كل النواحي
العسكرية في البالد.
(التتمة ص)14

همزة و�صل
«مخامرة» فل�سطين..
قرابة الوعي ..والبطولة
نظام مارديني
ستبقى ت���رددات عملية «تل
أب��ي��ب» البطولية ال��ت��ي ن ّفذها
الفدائيان محمد وخالد مخامرة
واستشهداُ ،تسمع و ُتعلّم في عقل
محمود عباس الموجود في كل
المواقع عدا المقاومة .كما في عقل
خالد مشعل الدوحة أو إسماعيل
ه��ن��ي��ة ال����ذي ق � ّب��ل ي���دي داع��ي��ة
الفتنة يوسف القرضاوي ..قال
الشهيدان لكل مواطن في بالدنا ،ال
تكن بال شجاعة كي ال تشعر بأنك
مجرد حشرة ترتجف من ضفدع.
ق���اال :ال ي��ب��دأ االس��ت��ش��ه��اد من
الشجاعة رغم أنه ال يكون إال بها.
وال ينتهي فقط إل��ى البطولة
رغم أنه ال يكون إال بممارستها.
بين الشجاعة والبطولة قرابة
الوعي.
بين الشجاعة والوعي قرابة
الثقافة.
بين الثقافة وال��وع��ي قرابة
العقيدة.
ورغ��م م��رارة خيانات البعض
التي تقتلنا كل دقيقة في عالم
الخنوع وقد أخذت قوتنا وشبابنا
ونضارتنا ومضت بها إلى المقابر.
هنا دق��ت المقاومة الفلسطينية
قلب االحتالل دق�ً�ا بهيا ً ووجهت
ضربة مؤلمة له متحدية منظومته
األم��ن��ي��ة ،لتؤكد م��ن جديد أن ال
شيء يستحق بقاءنا بأي ٍد مكتوفة
ملفوفة على البطون والخواصر،
ك��أن��ن��ا ن��ص��ل��ي ف��ي ح��ض��رة رب
العالمين فقط وننتظر منه أن
يحرر لنا فلسطين ،إن شاء.
ت��س��اءل الشهيدان مخامرة،
لماذا يفترض أن تكون السجادة
ال��ح��م��راء إل���ى ال��ب��ي��ت األب��ي��ض
مصنوعة من الجثث ومصبوغة
بدم األطفال المالئكة الفلسطينيين
وال���س���وري���ي���ن وال��ع��راق��ي��ي��ن
واللبنانيين تحديداً؟
اآلن ،بات باستطاعتنا أن نرى
كاتباً ،أو مفكراً ،يتحدّث عن التوأمة
بين الكعبة وهيكل سليمان،
وع��ن التداخل اإللهي ،وبالتالي
العضوي ورب��م��ا االستراتيجي
أي��ض �اً ،بين ال��ت��وراة وال��ق��رآن..
ه��ل سنشهد غ��دا ً دم��ج�ا ً للتوراة
والقرآن «تورآن» في كتاب كما تم
دمج اإلنجيل والتوراة في كتاب
مقدس واحد بهدف إعطاء قدسية
للنصوص التوراتية المسروقة
من الحضارة السورية؟
يتسع قاموسنا لمزيد من هؤالء
الخونة ،من أكاذيبهم وفضائحهم
وان���ت���ك���اس���ات���ه���م وس��ق��وط��ه��م
وخياناتهم ورواياتهم ..آخرهم
ك��ان أمين معلوف الضائع في
هوياته القاتلة ،المهووس بليون
ُ
يحط رحاله في ليون
األفريقي
«اإلسرائيلي» ..وقد أراد أن يختم
رواية حياته ليسكن في مساكن
المحتل ويلبس لباسه وينام
في فراشه ،كما يفعل أي ساقط
ي��س��اري ث���وروي آخ���ر ..نعرفهم
باألسماء والعناوين.
ال��ث��ن��ائ��ي م��خ��ام��رة ردّا لقلب
فلسطين ال��ن��ب��ض وف���ي قلبها
المغتصب ،ببطولة على االنهزامية
الفلسطينية وال��ع��رب��ي��ة حيناً،
وحينا ً على البالهة العربية ،التي
دفعت الجامعة العربية وأمينها،
النبيل العبري ،للتخطيط لعقد
صفقة استراتيجية بعيدة المدى
مع «تل أبيب» للوقوف في وجه
المقاومة الفلسطينية التي إذا ما
بقيت على تطورها الحالي ،فلن
يكون هناك موطأ قدم للعربان ال
في الجغرافيا وال في التاريخ…
وال حتى في الميثولوجيا العربية
التي ال تجد في بعض النصوص
المقدسة إال نكهة الكافيار وفي
البعض اآلخر نكهة العدم!
مبادرة االستسالم العربية لن
تفعل شيئا ً سوى أنها تستحضر
خرافة أسطورة سام ،وظالل أبو
األنبياء إبراهيم الذي جلب فكرة
التوحيد معه م��ن ب�لاد م��ا بين
النهرين ..فهل ننسى «م��رودك»
إله التوحيد عند السومريين؟
إن محاولة تسوية المسألة
الفلسطينية بانهزامية ،كتشكيلها
بشكل تلقائي الن��ه��ائ��ي يبعثر
أضالع قفصها ،فيما يق ّوي العمود
الفقري لالحتالل ،ويعطي لمعناه
مالمحه السرطانية.
يقول المثل الكنعاني« :حين
يكون عقل الثور في قرنيه قد يخ ّر
صريعا ً أم��ام ذبابة» ..وقد طبق
الثنائي مخامرة هذا المثل بكيان
االحتالل.
ختم الشهيدان مخامرة باألمس
مأثرتهما :البطولة ال تولد إال في
رحم ثقافي قومي متنوع ومضيء
بالبطولة.

