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المملوك ينفي زيارة رئي�س المخابرات الفرن�سية لدم�شق واالت�صاالت الرو�سية بقيادات «الجي�ش الحر»

غاتيلوف :المفاو�ضات حول الد�ستور ال�سوري والهيئة االنتقالية لم تبد�أ بعد
كشف رئيس مكتب األم��ن الوطني السوري اللواء علي المملوك
في تصريحات صحفية أمس ،أنّ ال صحة لألنباء التي تحدثت عن
تسليم الرئيس األسد أسماء البريطانيين المنضمين لتنظيم «داعش»
اإلرهابي ألي وفد بريطاني.
كما نفى اللواء المملوك األنباء التي تحدثت عن زي��ارة رئيس
المخابرات الفرنسية لدمشق ،وقال «ال يمكن لدمشق أن تقبل بتعاون
من طرف واحد مع أي جهة غربية ما لم يتحقق شرط سورية باعادة
فتح السفارات».
وتطرق اللواء السوري لألنباء التي تحدثت عنها بعض وسائل
اإلع�لام ،والتي روج��ت على أنّ روسيا تعمل على استقطاب قادة
«الجيش الحر» ممن كانوا يتلقون دعما ً من واشنطن ،وقال أنّ هذه
المعلومات ال صحة لها أبداً.
في غضون ذلك ،أعرب غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية
الروسي عن اعتقاده بأ ّنه ال يجوز لمجموعة منفردة من المعارضة
ال��س��وري��ة أن ت��ف��رض شروطها خ�لال ال��م��ف��اوض��ات بين األط���راف
السورية.
وشدد المسؤول الروسي ،على أنّ عملية التفاوض ال يجوز أن تصبح
رهينة لنزوات وأهواء بعض فصائل المعارضة ألنّ الوضع معقد حتى
بدون ذلك ،منوها ً أ ّنه على المجتمع الدولي بذل جهود إضافية لكي
تنطلق عملية المفاوضات ،وقال الوضع حالياّ يبقى غامضا ً ألنّ وفد
اللجنة العليا للمفاوضات المعارض غادر الجولة الماضية في جنيف،
في الوقت الذي بقي فيه وفد الحكومة معربا ً عن نيته واستعداده
لمواصلة المفاوضات.
وأكد غاتيلوف على ض��رورة استئناف المفاوضات بأسرع وقت
ممكن ،و عدم الجواز أي تأخير مصطنع في المفاوضات التي يفضل أن
تكون مباشرة بين وفدي المعارضة والحكومة ،مشيرا ً إلى عدم وجود
قاعدة مشتركة موحدة حتى اآلن تجمع بين مختلف فصائل المعارضة
وهو ما يشكل عقبة جدية أمام مواصلة المفاوضات.
كما ذكر غاتيلوف أنّ وضع أطر زمنية صارمة فيما يتعلق بصياغة
الدستور السوري الجديد ستكون له نتائج عكسية ،قائالً «تجدر
اإلشارة إلى أنّ قرار مجلس األمن الدولي رقم  2254يعطي الرد الشافي

على هذا الموضوع .إ ّنه يحدد فعالً مواعيد زمنية يمكن االسترشاد بها
ولكن ال يجوز القول إ ّنه يجب التشبث بهذه المواعيد بالتحديد .نحن
نقول إنّ المواعيد ترتبط بعملية المفاوضات وبوجود وفد متكامل
للمعارضة ليواصل المفاوضات .وهذا الوفد غير موجود ولذلك ال
يجوز اإلصرار على موعد قبل  1آب».
وذ ّكر نائب وزير الخارجية الروسي بأنّ المفاوضات حول الدستور
السوري لم تبدأ بعد كما لم تبدأ أيضا ً حول هيئة اإلدارة االنتقالية،
ولذلك ال يمكن الجزم باحتمال تحقيق أي تقدم ملموس مع حلول شهر
آب.
كما أفاد بأنّ روسيا تواصل العمل مع الحكومة السورية من أجل
الحصول على إذن لنقل المساعدات اإلنسانية إلى المناطق المحاصرة
في سورية ،وأشار إلى أنّ الجانب السوري يلبي غالبية الطلبات في
هذا المجال.
وأشار غاتيلوف إلى وجود تقدم محدد على المستوى العملي في
مجال تنسيق الجهود العسكرية بين روسيا والواليات المتحدة في
سورية ،من ّوها بوجود آليات ثنائية وتعاون وتشاور في مجال العمل
العسكري في سورية بما في ذلك تبادل المعلومات عبر مركز التنسيق
في جنيف.
وق��ال «هناك آليات تفاعل روسية  -أميركية ثنائية ،ولدينا
اتصاالت وثيقة ،ومشاورات على الخط العسكري» ،وأضاف «يجري
تبادل للمعلومات بين العسكريين الروس واألميركيين ،ويعمل مركز
تنسيق مشترك في جنيف ،وهناك اتصاالت بين العسكريين الروس
المتواجدين في قاعدة «حميميم» بسورية ،من جهة ،واألميركيين في
مركزهم في العاصمة األردنية عمان ،من جهة أخرى».
وتابع غاتيلوف قائالً «يمكن القول ،إذاً ،إنّ هناك تنسيقا ً وثيقا ً بما
فيه الكفاية بين الجانبين في سورية ،مع بذل مساع لتحديد مناطق
نشاط المجموعات اإلرهابية ،ما يدل على إح��راز تقدم معين على
المستوى العملي».
وفي السياق ،بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف مع
نظيره األميركي جون كيري في حديث هاتفي أمس ،الوضع في سورية
وإمكانية التعاون في مجال مكافحة الجماعات اإلرهابية هناك.

وركز الف��روف من جديد على ض��رورة ابتعاد فصائل المعارضة
السورية الموالية للواليات المتحدة ،عن تنظيم «جبهة النصرة»
اإلره��اب��ي المرتبط «بالقاعدة» التي تقوم بهجماتها تحت غطاء
المعارضة «المعتدلة» .وش��دد على ع��دم ج��واز السماح بإمداد
اإلرهابيين عبّر الحدود مع تركيا.
إلى ذلك ،أعلن مركز التنسيق الروسي في «حميميم» أنّ «جيش
اإلس�لام» خرق نظام وقف إط�لاق النار في البالد أرب��ع م��رات خالل
الساعات الـ 24األخيرة ،مشيرا ً أنّ كل الخروقات حصلت في محافظة

قتال �شوارع قرب مركز الفلوجة بين القوات العراقية و«داع�ش»

بغداد� :أحباط  100تفجير انتحاري غرب العا�صمة
اقتربت معركة الفلوجة من مركز
المدينة التي يسيطر عليها تنظيم
«داعش» اإلرهابي ،فيما اليزال وجود
مدنيين هناك يمثل العقبة األكبر
األساسية أمام تقدم القوات العراقية.
وال ي���زال يفصل ق���وات النخبة
العراقية عن المج ّمع الحكومي وسط
الفلوجة حي سكني واح��د ،هو حي
«نزال» ،جنوبي الفلوجة الذي تستعد
القوات المشتركة القتحامه لكي تشق
طريقها إلى المباني الحكومية.
وب��ح��س��ب م��س��ؤول��ي��ن أمنيين،
سيشهد الحي معارك كبيرة ،خاصة
وأنّ «داعش» ال يملك حالً أمامه سوى
القتال بعد إغالق القوات العراقية كل
منافذ الفلوجة.
وفي السياقّ ،
كشفت وسائل إعالم
عراقية أن وزير الدفاع العراقي خالد
العبيدي ،ش��ارك في قصف مواقع
لداعش في الفلوجة من خالل قيادته
لطائرة .F16
وذك��رت وكالة «المعلومة» أ ّنها
حصلت على ص��ورة لوزير الدفاع
خالد العبيدي وهو يقود طائرة نوع
 F16انطالقا ً من قاعدة بلد لقصف
أه��داف تابعة لـ«داعش» اإلجرامي
في الفلوجة.
وعلى نفس الصعيد ّ
نشر «فريق
اإلع�ل�ام ال��ح��رب��ي» خ��ارط��ة توضح
التحركات في الفلوجة ،مبينا ً أنّ
«ال��ق��وات األم��ن��ي��ة تتحرك باتجاه
مناطق غ��رب الفلوجة لتحريرها،
وج��ه��از مكافحة اإلره����اب يستمر
بالتقدم في عمق المدينة».
وأعلنت ق��ي��ادة عمليات بغداد،
أمس ،عن مقتل عدد من «اإلرهابيين»
وإحباط أكثر من  100تفجير غرب
العاصمة ،فيما أش��ارت إل��ى ضبط
وتفكيك ع���دد كبير م��ن ال��ع��ب��وات

الناسفة وأك���داس األس��ل��ح��ة ،فيما
اقتحمت ال��ق��وات األم��ن��ي��ة األح��ي��اء
القريبة من مركز مدينة الفلوجة.
وأض��اف��ت ال��ق��ي��ادة أنّ «قطعات
الفرقة ( )14تمكنت م��ن معالجة
عبوتين ناسفتين ،وتطهير طريق
ب��ط��ول ( )1600متر ضمن قاطع
مسؤولية عمليات الفرقة غربي بغداد،
في حين تمكنت قطعات الفرقة ()17
وضمن عملياتها التعرضية من قتل
( )3إرهابيين أحدهم قناص ،وضبط
ومعالجة ( )24عبوة ناسفة ،وتدمير
عجلة تحمل س�لاح أح��ادي��ة وقتل
مستقليها ،والعثورعلى ( )4صاروخ
محلية الصنع ،جنوبي غرب بغداد».
وعلى صعيد متصل أعلن قائد
عمليات غ��رب ب��غ��داد ال��ل��واء الركن
سعد حربية ،ب��أنّ ال��ق��وات األمنية
اقتحمت األحياء القريبة من مركز

مدينة الفلوجة ،مشيرا ً إلى رفع 85
عبوة ناسفة خالل عمليات التطهير.
وق�����ال ح��رب��ي��ة ،إنّ «ال���ق���وات
األمنية أقتحمت ،ال��ي��وم ،األح��ي��اء
المحاذية والقريبة من مركز مدينة
الفلوجة منها حيي الشهداء األولى
والصناعي» .وأض��اف ،أ ّنه «يجري
تطهيرها من العبوات الناسفة ومن
جيوب تنظيم «داع��ش» اإلرهابي،
فضالً عن تفتيش ال��م��ن��ازل» ،الفتا ً
إلى أنّ «السالح الهندسي نجح في
رفع أكثر من  85عبوة ناسفة خالل
العمليات ،وإلحاق خسائر فادحة في
صفوف التنظيم».
وأش��ار حربية إلى أنّ «القطعات
العسكرية استطاعت هدم شبكة من
الخنادق العنكبوتية التابعة لداعش
في الحي الصناعي».
وكانت القوات المشتركة ،سيطرت

على ح��ي «ال��ش��ه��داء ال��ث��ان��ي» ،أحد
األح��ي��اء السكنية الجنوبية في
المدينة ،فيما ذكر مراقبون أنّ أمام
القوات العراقية مناطق مهمة أخرى،
تعتبر معاقل لـ«داعش» في الفلوجة،
مثل حيي «نزال» و«الجوالن».
من جهتهم أف��اد ناجون ومصدر
أمني أول أمس األح��د ،أنّ «داع��ش»،
أط��ل��ق ال��ن��ار ع��ل��ى م��دن��ي��ي��ن ك��ان��وا
يحاولون الفرار من الفلوجة ،ما أسفر
عن مقتل  18شخصا ً بينهم نساء
وأطفال وإصابة عشرات آخرين.
وأكد عدد من المدنيين الهاربين،
ال���ذي���ن وص���ل���وا إل����ى م��ع��س��ك��رات
للنازحين جنوب المدينة تشرف
عليها منظمات إغاثية ،مقتل عدد
من سكان الفلوجة خالل محاولتهم
الفرار عبر نهر الفرات.
(التتمة ص)14

تحالف العدوان على اليمن يقر بتحطم مروحية �إماراتية

الوفد الوطني :ال�سعودية تعمل على �إف�شال مفاو�ضات الكويت
بعدما علقت لليوم الثاني على التوالي جلسات مشاورات السالم اليمنية
اليمنية في الكويت ،بانتظار ع��ودة رئيس وف��د ه��ادي من السعودية بعد
مقابلته هادي ،ووضعه في صورة الرؤية المطروحة والمطالبة بتحجيم ونزع
صالحياته ،وبتحديد فترة رئاسته وتعيين نائب توافقي له.
في هذا الوقت ،أكد الوفد الوطني اليمني إلى مفاوضات الكويت أن «أي حل ال
يشمل التوافق على المؤسسة الرئاسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتشكيل
لجنة عسكرية وأمنية ،ووقفا ً شامالً ودائما ً للعدوان وفك الحصار الشامل فإنه
لن يمثل حالً مقبوال ً للشعب اليمني».
وبحسب «المسيرة نت» ،فقد قال الوفد الوطني في بيان صحفي نشر أول
أم��س ،إنّ «المشاورات الجارية ما زال��ت تبحث عن حلول سياسية شاملة
وتوافقية تلبي تطلعات شعبنا وتحفظ كرامة الوطن ووحدته وسيادته ،وتضع
حدا ً نهائيا ً للعدوان السعودي األمريكي وترفع الحصار».
وأض��اف« ،وفي هذا الصدد شدد الوفد الوطني في جلسات المشاورات،
وفي مناقشات اللجان ،وفي االجتماعات مع السفراء وغيرهم ،على الحلول
الموضوعية المستندة إلى المرجعيات األساسية الناظمة للمرحلة االنتقالية،
وفي المقدمة التوافق على المؤسسة الرئاسية وتشكيل حكومة توافقية».
(التتمة ص)14

دمشق عندما قصف «جيش اإلسالم» مواقع تابعة للجيش السوري
من مدافع هاون.
وأشار المركز مع ذلك إلى أنّ نظام وقف إطالق النار المعلن في
سورية منذ  27شباط الماضي ،كان صامدا ً بشكل عام خالل الساعات
الـ 24الماضية ،مشيرا ً في السياق نفسه إلى تمديد التهدئة في مدينة
داريا بريف دمشق الغربي لمدة  72ساعة ،اعتبارا ً من الساعة 00.01
من يوم الثاني عشر من حزيران الجاري.
(التتمة ص)14

الجبهة ال�شعبية تدعو الجامعة العربية
�إلى رف�ض التطبيع
دع��ت الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين ،أمين ع��ام جامعة ال��دول
العربية نبيل العربي ،إلى مراجعة
موقفه بخصوص زي���ارة رام الله،
مشددة على ضرورة التمسك برفض
ال��ت��ط��ب��ي��ع م��ع ال��ع��دو م��ه��م��ا كانت
أشكاله.
وأع���رب���ت ال��ج��ب��ه��ة ف��ي تصريح
صحفي عن دهشتها واستهجانها
لزيارة العربي لرام الله والتي قالت
إ ّنها «تحمل من االلتباسات الشيء
الكثير ،خاصة في ظل هذا التوقيت
ال��ذي تسعى فيه اإلدارة األميركية
وف��رن��س��ا ودول أخ���رى دف��ع ال��دول
العربية إلى المبادرة بالتطبيع مع
دول��ة ال��ع��دو الصهيوني لتتجاوب
األخيرة مع المبادرة الفرنسية» على
حد تعبيرها.
وقالت الشعبية إنّ العربي بذلك
�س��د  -على أفضل م��ا يكون -
« ُي��ج� ّ
تجربته الغنية وه��و ي��ودّع موقعه

كأمين عام لجامعة الدول العربية»
مضيفة «ف��ي الوقت ال��ذي ُتقدّر فيه
الجبهة مواقف ودور العربي في دعم
القضية الفلسطينية ونضال الشعب
الفلسطيني ،إال أنها تستنكر هذه
الزيارة لمدلوالتها السابقة».

وك���ان أم��ي��ن ع��ام جامعة ال��دول
العربية نبيل ال��ع��رب��ي وص��ل إلى
األراض����ي الفلسطينية أم���س ،في
زي��ارة يلتقي خاللها رئيس السلطة
الفلسطينية محمود عباس في مقر
الرئاسة بمدينة رام الله.

الأردن يرف�ض زج ا�سم جامعة م�ؤتة
بعملية «تل �أبيب»
رفض مصدر رسمي أردني زج اسم
جامعة مؤتة في عملية «تل أبيب»
األخيرة ،التي قتل فيها  4صهاينة
وأصيب آخ���رون ،حسب ما نشرت
وسائل إعالمية أردنية.
وقال المصدر« :أنّ وسائل إعالم
إسرائيلية زجت اسم الجامعة بطريقة
تثير السخرية ،مؤكدا ً أنّ الجامعة
يدرس فيها مختلف الجنسيات ومن
مختلف الدول».
(التتمة ص)14

البحرين :اعتقال النا�شط نبيل رجب مجدد ًا
أعلنت أسرة المعارض والناشط
البحريني نبيل رج��ب ،في تغريدة
على موقع «تويتر» أنّ ق��وات األمن
أوقفته مجددا ً أمس.
وقالت أسرة نجيب إ ّنه أوقف من
قبل ق��وات األم��ن في منزله في قرية
بني ج��م��رة الشيعية القريبة من
المنامة فجر االثنين ،ون ّفت علمها بأي
تفاصيل عن أسباب التوقيف.
وك��ان ملك البحرين الشيخ حمد
بن عيسى آل خليفة ،أص��در يوم الـ
 13تموز من العام الماضي ،مرسوم
عفو عن الناشط الحقوقي نبيل رجب
ألسباب صحية.
(التتمة ص)14

همزة و�صل
المقاومة...
ِّ
المحللين
و�إرهاب ُ
نظام مارديني
ل���م ت��ك��د ت�������ردُّدات التفجير
اإلره���اب���ي ال���ذي ض���رب منطقة
ف���ردان ف��ي ب��ي��روت ب��ال��ق��رب من
بنك لبنان والمهجر ،تصل إلى
عيون المواطنين وآذانهم ،حتى
ب��دأت التحليالت المشبوهة في
ال��ت��ص��وي��ب ع��ل��ى «ح����زب ال��ل��ه»
والمقاومة ،وليس غريبا ً هنا أن
ت��م��ارس بعض وس��ائ��ل اإلع�لام
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة وظ��ي��ف��ة التشهير،
مستحضرة محللين ك��ان��وا قد
ت��خ � ّرج��وا م��ن األب����واب الخلفية
لبعض السفارات األجنبية ،بهدف
ّ
ضخ خطاب الشائعات ،منطلقة
من مقولة «إذا أردت أن تقضي على
شخص فاطلق عليه شائعة»،
لكنّ القضية هنا ليست فردية بل
هي قضية مقاومة ،حركة حياة
وحركة أجيال.
ع��دم الغرابة ينطلق ،إذاً ،من
طبيعة المواجهة القائمة بين
محورين ،وم��ن تأثير معطياتها
العسكرية والرمزية على مستوى
ه��وي��ة ال���ص���راع ال���ذي يصطنع
ب��ع��ض��ه��م ص���ورت���ه ال��ط��ائ��ف��ي��ة
اإليهامية ،وعينه على مستوى
ال��خ��ب��رة والفاعلية ال��ت��ي ب��دأت
تكتسبها المقاومة ،وه��ي خبرة
ُت��ق��ل��ق ال��ع��د ّوي��ن المشتركين،
الصهيوني والتكفيري ،خصوصا ً
بعد التأثير الذي فرضته المواجهة
القائمة في ك ّل من سورية والعراق
على معطيات ال��ص��راع ،وعلى
مشاركة فصائل مقاومة من «حزب
ال��ل��ه» و«ن��س��ور ال��زوب��ع��ة» في
المشاركة بتفكيك جبهة العدوان
ال��م��دع��وم��ة م��ن ق��ب��ل ال��وهّ ��اب��ي��ة
بفروعها القائمة في مملكة السواد،
السعودية ،وتركيا وقطر.
ان��ط��ل��ق��ت خ���ط���ورة ال��ت��روي��ج
لألوهام من وسائل اإلعالم ووسائل
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي ،وخلف
ذل��ك ،حتماً ،مؤسسات ومراكز
أب��ح��اث ومرجعيات مخابراتية
لها حسابات وحساسيات في
تداول مفاهيم السيطرة والرقابة
وإخضاع قوى المقاومة لمنطقها أو
عبر دفعها للسقوط في المحظور،
وهو ما تنبّهت له المقاومة و«حزب
الله» وهما يعمالن على استيعابه
وتفتيته ودفعه إلى الالشيء.
ولكن هل بات الصراع مكشوفا ً
بعدما كان موارباً؟
ال ش��ك أنّ أي��ة ق���راءة تتجاوز
حيثيات هذا الصراع بين المقاومة
والمشروع الوهّ ابي القائم ،عبر
أدواته اللبنانية ،ستقع في الوهم،
وت���درك تلك األدوات ع��ن سابق
إص��رار خطورة العبث بتوصيف
هذا الصراع ،أو تغيير معادالته
السياسية .فما جرى من تفجير
ُي��راد منه بدء معركة جديدة مع
المقاومة برمزها «ح��زب الله»،
وهو ما تحاول وسائل اإلعالم أن
ُتر ّوج له ،أو أنْ تضعه في السياق
الطائفي المجرد ،حتى أنّ رئيس
المجلس الوطني لإلعالم المرئي
والمسموع عبد الهادي محفوظ
اع��ت��ب��ر تغطية ب��ع��ض ال��ق��ن��وات
ل�لان��ف��ج��ار « ُم��ه��ي��ن��ة» وليست
«م��ه��ن��ي��ة» ،وأق����رب إل���ى الحالة
«اإلسرائيلية».
فالحرب اإلعالمية ُتعتبر اليوم
من أقوى األدوات التي تستعملها
ال��دول ض � ّد أعدائها ،ف��آل سعود
وح��ل��ف��اؤه��م ي��س��ت��ع��م��ل��ون ه��ذه
الحرب لوضع المقاومة في خندق
اإلره���اب ،وق��د نجحوا في فرض
الكثير من األمور على دول العالم،
وه��ذا م��ا جعل ال��ح��رب خاضعة
لحسابات السيطرة وال��رق��اب��ة
األميركوغربية ،التي تنظر إلى
ال��م��ق��اوم��ة باعتبارها منظومة
أمنية متكاملة استطاعت أن تضع
العصي ف��ي دوال��ي��ب المشروع
الجهنمي الذي وضع لمنطقتنا.
ب���ق���راءة ب������اردة ،وأع���ص���اب
باردة ...وحتى بأصابع باردة ،لن
تسمح المقاومة لآلخرين بتعديل
قواعد االشتباك ...والذين قرأوا
قانون العقوبات األميركي على
«ح��زب الله» يعرفون «خطورة
النصوص» التي هي أش � ّد وقعا ً
من المفخخات التي ب��دأت أولى
بوادرها قرب «لبنان والمهجر».
البعض كان قد وصف القانون
بـ«تسونامي» ،لكونه أثار الهلع
وال ي����زال ...و ُي��ق��ال إنّ اإلعصار
سيزعزع أم��واال ً ُتقدّر بـ 50مليار
دوالر ،وسيدخل لبنان في النفق
المالي والمصرفي.
نحن أم���ام م��واج��ه��ة بأشكال
جديدة ،وها هم العرب واليهود في
سلة واحدة مليئة بالعقارب بهدف
تسميم مفهوم المقاومة...
هي لوثة الحرب التي ال تفارق
آكلي الجراد ...والكاوبوي!

