عربيات  /دوليات 9
A L - B I N A A
يومية �سيا�سية قومية اجتماعية
Saturday 18 June 2016 Issue No. 2106

السبت  18حزيران  2016العدد 2106

كيري يرحب بمذكرة الخارجية ومو�سكو تحذر من فو�ضى �ستعم المنطقة في حال ا�سقاط النظام

رئي�س الوزراء التركي الجديد يدعو لعالقات طبيعية مع �سورية ورو�سيا
أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم ،أمس ،ضرورة إعادة
العالقات بين تركيا من جهة وكل من سورية وروسيا من جهة
أخرى إلى مستواها الطبيعي.
وقال يلدريم ،خالل لقاء مع عدد من الصحفيين األتراك« ،سورية،
روسيا ...ال يمكن البقاء في حال عداء دائم مع هذه الدول المحيطة
بالبحر األسود والبحر األبيض المتوسط» ،مؤكدا ً أنّ «حكومته
قامت بعدد من الخطوات لتحسين العالقات مع هذه الدول».
وتعليقا ً على قضية التدهور الحاد للعالقات بين تركيا وروسيا
على خلفية حادث إسقاط القاذفة الروسية ،قال يلدريم «نحن
بالطبع لن نسمح ألحد بخرق سيادة شعبنا ،ولكن ال ينبغي أن
نبقى عالقين في حادثة واحدة ،وهو أمر غير صحيح ،علينا النظر
إلى الصورة األوسع» ،و«يجري اتخاذ خطوات متبادلة ،والقنوات
الدبلوماسية مفتوحة ،وأبدى السيد الرئيس رغبته في ذلك كما
أعربت روسيا عن رغبتها المماثلة».
أما بخصوص العالقات التركية السورية ،فأكد يلدريم عزم
أنقرة على منع أيّ ممر كردي في شمال سورية والعراق باتجاه
البحر المتوسط ،قائالً «ن��رى نيّة لفتح ممر متصل في شمال
سورية والعراق باتجاه المتوسط ،وهي نية تتقدم مع مشروع
الكانتونات ،ولتركيا حساسية بهذا الشأن ،وه��ي لن تسمح
بتحقق هذا األمر على اإلطالق» ،وأضاف «إنّ الحفاظ على وحدة
األراضي السورية أمر هام للغاية بالنسبة لنا».
بدورها ،قالت الدفاع التركية ،إنّ األنباء المتداولة في وسائل
اإلع�ل�ام ح��ول تشكيل منطقة آم��ن��ة شمالي س��وري��ة ال تعكس
الحقيقة.
وذك��رت ال��وزارة في بيان ،أنّ ع��ددا ً من وسائل اإلع�لام نشرت
أخبارا ً مفادها تأسيس منطقة آمنة عقب لقاء ج ّمع بين وزيري
الدفاع التركي فكري إشيق ونظيره األميركي آشتون كارتر ،الثالثاء
الماضي ،في العاصمة البلجيكية بروكسل ،على هامش قمة وزراء
دفاع الدول األعضاء في حلف شمال األطلسي «الناتو».
وأوض��ح البيان ،أنّ لقاء إشيق وكارتر ،كان مثمرا ً وبناءاً،
وتناول الجانبان فيه موضوعات مكافحة اإلرهاب ،والتطورات

المتعلقة بالشأن السوري ،ولكن ما ُنشر عن تأسيس المنطقة
اآلمنة ال يعكس الحقيقة.
في غضون ذلك ،ح ّذر الرئيس الروسي ،فالديمير بوتين ،من أنّ
استمرار األزمة الحالية في سورية يجعل تفكك البالد أمرا ً ال مفر
منه ،وأكد أنّ منع هذا السيناريو هو الهدف الرئيس لروسيا.
وقال بوتين ،إنّ سورية تواجه مشكلة اإلرهاب وكذلك مشاكل
سياسية داخلية مهمة أخ��رى ،مؤكدا ً أنّ موسكو ال تسعى إلى
توسيع سلطة الرئيس األسد ،إنما إلى تعزيز الثقة بين مختلف
مكونات الشعب السوري من خالل إجراء مفاوضات سياسية.
بوتين ح ّذر من أنه في حال تفكك الدولة السورية ،ستظهر في
مكانها دوي�لات مختلفة ،لن تعيش أب��دا ً في السالم وال��وئ��ام ،بل
سيصبح مثل هذا الوضع عامالً لزعزعة االستقرار في المنطقة وفي
العالم برمته.
وأشار إلى ً
أن تسوية األزمة تتطلب وضع دستور جديد وإجراء
انتخابات رئاسية وبرلمانية تحت إشراف األمم المتحدة ،مضيفا ً
أنّ الرئيس األسد وافق على ذلك ،وهو يشاطر موسكو موقفها حول
ض��رورة إج��راء مثل ه��ذه العملية السياسية تحت رقابة دولية
صارمة.
الرئيس الروسي وفي رده على سؤال حول تصريحات الرئيس
السوري عن استعادة كل األراض��ي السورية التي يسيطر عليها
اإلرهابيين قال ،أنّ «المسألة تكمن ليس في توسيع السيطرة على
هذه األراضي أو تلك ،على الرغم من أهمية هذه األمور ،بل يتعلق
الموضوع بضرورة ضمان الثقة المتبادلة في المجتمع السوري
برمته وبين مختلف مكونات ه��ذا المجتمع باعتبارها قاعدة
لتشكيل هيئة قيادة فعالة يثق بها جميع السكان».
بوتين أكد أ ّنه على واشنطن التأثير في المعارضة السورية
من أجل المضي قدما ً في طريق التسوية السياسية ،مشيرا ً إلى
موافقته على اإلقتراح األميركي حول إش��راك ممثلي المعارضة
في حكومة األسد ،داعيا ً في الوقت نفسه إلى التحلي بالحذر لدى
التعامل مع هذه المسألة.
(التتمة ص)14

مجل�س النواب الأميركي ي�صوت ل�صالح بيع الريا�ض قنابل عنقودية

الجي�ش يتغلغل في الفلوجة ويحرر مركزها ويرفع العلم العراقي

قرقا�ش :كالمنا عن وقف عملياتنا الع�سكرية ،الجبوري :نبارك تحرير الفلوجة
وعيوننا ترنو �إلى نينوى
�أخرج عن �سياقه اليمني!

رأى ممثلون عن حركة أنصار الله ،أنّ إعالن اإلمارات
انتهاء الحرب بالنسبة إلى قواتِها في اليمن ال يتجاوز
َ
وبين السعودية .مؤكدين أنّ دور
كونه تبادال ً لألدوار بينها
اإلمارات قد يتحول من الجانب العسكري إلى االقتصادي.
وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية باإلمارات أنور
قرقاش قال ،إنّ جزءا ً من تصريحاته التي تحدث فيها عن
انتهاء دور اإلمارات ضمن تحالف العدوان على اليمن الذي
تقوده المملكة السعودية ،أخرجت من سياقها!
وبحسب «ميدل ايست أونالين» اإلماراتية ،أضاف
قرقاش في عدد من التغريدات على حسابه في موقع
تويتر «نحن في حرب ويؤسفني أنّ يتم اجتزاء بعض

تصريحاتي وتفسيرها ألج��ل أه��داف وأجندة خارجية
ال تريد الخير ألبناء المنطقة ودول الخليج (الفارسي)
خصوصاً».
وقال الوزير اإلماراتي إنّ رغبة دول التحالف في أنّ تفضي
المفاوضات اليمنية الجارية بالكويت إلى حل سياسي وفق
األطر المحددة التي تقوم على المبادرة الخليجية وقرارات
األمم المتحدة وقرار مجلس األمن  ،2216ال يعني أنّ العمل
العسكري والتواجد على الميدان القائم للرد على المتمردين
سينتهي قبل عودة اليمن إلى حضنه العربي بعد اختطافه،
من االنقالبيين ،حسب وصفه.
(التتمة ص)14

ب���ارك رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب ال��ع��راق��ي سليم
الجبوري أمس« ،االنتصارات الباهرة» التي حققتها
القوات العراقية في معركة تحرير الفلوجة ،فيما
أشار إلى أن «العيون ترنو» نحو مدينة الموصل.
وق���ال ال��ج��ب��وري ف��ي تصريح صحفي حسب
ال��س��وم��ري��ة ن��ي��وز« ،ل��ق��د تلقينا ال��ي��وم بشرى
االن��ت��ص��ارات لقواتنا المسلحة البطلة ،والتي
تكللت برفع علم العراق فوق المجمع الحكومي
والقائمقامية في الفلوجة» ،مشيرا ً إلى أنّ «تحرير
الفلوجة ال��ي��وم نقطة فاصلة وب��داي��ة اإلنكسار
التام لعصابات «داعش وعيوننا ترنو إلى نينوى
وننتظر بشائر النصر الناجز».
وأعرب رئيس البرلمان عن «شكره وفخره الكبير
بهذه االنتصارات» ،مؤكدا ً أنّ «التحرير واالنتصار
يكمالن طعمها بإغاثة من نزح فال نزيد معاناته
وعلينا تسخير كافة إمكانيات الدولة لذلك».
كما وتقدم رئيس مجلس النواب «لهذه المناسبة
بالشكر واإلمتنان لكافة أبطالنا البواسل في جهاز
مكافحة اإلره���اب ،وأف���واج الشرطة االتحادية،
وافواج الطوارئ ،الذين اسهموا بعمليات التحرير
وتحقيق هذا النصر الكبير وهذا اإلنجاز المهم»،
داع��ي �ا ً «بالرحمة وال��رض��وان لشهدائنا األب��رار
وبالشفاء العاجل للجرحى والمصابين».
ميدانياً ،أك��د المتحدث الرسمي باسم وزارة
الداخلية العراقية العميد سعد معن أم��س ،بأن
مركز مدينة الفلوجة أصبح محررا ً من سيطرة
تنظيم «داعش».
وقال العميد معن للصحفيين« ،نعم ،مركز مدينة
الفلوجة تم تحريره ،والقوات األمنية متواجدة
هناك».

ال�سفير الأردني في تل �أبيب ي�شارك
في م�ؤتمر «هرت�سليا»

م�صر :انت�شال
ال�صندوق الأ�سود
الثاني للطائرة
المنكوبة

أكد السفير األردن��ي في تل ابيب،
وليد عبيدات ،أنّ «األردن ال تريد حربا ً
بين الفلسطينيين والصهاينة» .
وق��ال ع��ب��ي��دات ،أث��ن��اء مشاركته
ف��ي م��ؤت��م��ر «ه��رت��س��ل��ي��ا» السنوي
السادس عشر للمناعة القومية ،في
«إسرائيل» ،موضحا ً «ما الذي يمكن
أن تطلبه «إسرائيل» أكثر من ذلك،
هذه ليست مهمة سهلة ،هي مشكلة
قائمة منذ زمن طويل».
وعبّر عبيدات عن تأييد األردن
ل��م��ب��ادرة ال��س�لام ال��ف��رن��س��ي��ة .إل��ى
ذل��ك ،أش��ار عبيدات إل��ى محاوالت
األردن جمع الطرفين (الفلسطيني
والصهيوني) ،لتحقيق حل الدولتين.
ّ
وك��ش��ف ع��ن اع��ت��ق��اد األردن ب��أنّ
مبادرة السالم العربية هي المبادرة
األساسية لتحقيق س�لام إقليمي،
موضحا ً أ ّنها مدعومة من  56دولة
باإلضافة للدول العربية.
يذكر أنّ عشيرة العبيدات أصدرت
بيانا ًَ في وقت سابق استنكرت فيه
تعيين إبنها سفيرا ً ل��دى اسرائيل
واعتبرت ذلك «موقفا ً مشينا ً ويتنافى

أكدت لجنة التحقيقات المصرية،
في ح��ادث الطائرة المنكوبة أمس،
انتشال الصندوق األس���ود الثاني
ال��خ��اص بمسجل بيانات الطائرة
المصرية التي سقطت في مياه البحر
المتوسط.
وكانت مصادر إعالمية مصرية ،قد
أشارت إلى أنّ سفينة البحث انتشلت
الجهاز(الصندوق) على عدة مراحل،
ك��م��ا نجحت أج��ه��زة السفينة في
العثور على الجزء الذى يحتوي على
وحدة الذاكرة والتى ُتعتبر أهم جزء
فى جهاز المسجل الخاص بطائرة
مصر للطيران .A320
وعلى ال��ف��ور ت�� ّم إخ��ط��ار النيابة
ال��ع��ام��ة ال��م��ص��ري��ة ب��ال��ع��ث��ور على
ال��ص��ن��دوق االس���ود ال��ث��ان��ي ،والتي
أصدرت قرارها بتسليم الصندوقين
إلى لجنة التحقيق الفني فى الحادث
الت��خ��اذ إج�����راءات ف��ح��ص وتفريغ
البيانات والمحادثات.
وك��ان��ت سفينة بحث ق��د عثرت،
أول أمس ،على مسجل قمرة القيادة،
(التتمة ص)14

مـع تاريخ ومواقف أبناء العشيرة
وأجيالها المتعاقبة».
وتأسس مؤتمر هرتسليا ً في العام
 ،2000بمبادرة من عوزي آراد ،وهو
ضابط سابق في الموساد وشغل
منصب المستشار السياسي لرئيس
الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو.
ويجتمع في هذا المؤتمر النخب
الصهيونية في الحكومة والجيش
وال��م��خ��اب��رات والجامعات ورج��ال

األع��م��ال وض��ي��وف م��ن المختصين
األج���ان���ب م��ن ال���والي���ات المتحدة
وأوروبا.
ويتم في المؤتمر مناقشة مستقبل
الكيان الصهيوني ووضعها اقتصاديا ً
وعسكريا ً واجتماعياً ،ورصد األخطار
المحيطة بها من الداخل والخارج في
دول الجوار وفي اإلقليم وفي العالم،
تحت هدف استراتيجي هو أمن هذا
الكيان السرطاني.

هذا وأك��د قائد الشرطة اإلتحادية الفريق رائد
شاكر جودت تحرير مركز مدينة الفلوجة.
وق��ال التلفزيون العراقي الرسمي إن القوات
العراقية استعادت مبنى البلدية في الفلوجة من
أيدي تنظيم «داعش» فيما يرمز لسيطرة الحكومة
على المدينة التي تقع إلى الغرب من بغداد وتبعد
عنها مسافة ساعة بالسيارة ،وذلك بعد نحو أربعة
أسابيع من بدء الهجوم.
وذك���ر التلفزيون أنّ الشرطة رف��ع��ت العلم
العراقي فوق المبنى وتواصل مالحقة مسلحي
«داعش» الذين يسيطرون على أجزاء أخرى من
المدينة.

كما أعلن قائد الشرطة االتحادية الفريق رائد
شاكر جودت ،عن توجه القوات المشتركة لتحرير
ما تبقى من مدينة الفلوجة بعد فرض السيطرة
على مركز مدينتها.
وق��ال الفريق ج��ودت ف��ي ب��ي��ان« ،إنّ القوات
المشتركة تتقدم باتجاه تحرير أح��ي��اء مدينة
الفلوجة كافة بعد انهيار خطوط صد دفاعات
إرهابيي «داعش» وهروبهم من أرض المعركة».
وكانت أف��ادت وزارة الدفاع العراقية في بيان
أمس بتحرير منطقة العرسان جنوب شرق الفلوجة
بشكل كامل ،ورفع العلم العراقي عليها.
(التتمة ص)14

� 26شخ�صية ت�ؤيد دعوة العلماء �ضد الإرهاب الخليفي

البحرين� :إدانات دولية و�أممية لنظام المنامة
دخلت األم��م المتحدة في قطار
اإلدانات الدولية إلجراءات السلطات
البحرينية توقيف نشاط جمعية
الوفاق وإغالق مقرها.
وأع�����رب األم���ي���ن ال���ع���ام ل�لأم��م
المتحدة ب��ان ك��ي م��ون ،ع��ن قلقه
م���ن اإلج�������راءات األخ���ي���رة ال��ت��ي
ات��خ��ذت��ه��ا ال��س��ل��ط��ات البحرينية
لتقييد المعارضة السياسية في
البالد .واعتبر ب��ان أن اإلج��راءات
الحالية ضد المعارضة قد تقوض
االصالحات وتقلل من احتمال إجراء
حوار وطني شامل.
وط���ال���ب ك���ي م����ون ال��ح��ك��وم��ة
بالتنفيذ الفعّ ال لتوصيات لجنة
تقصي الحقائق لتحسين حالة
ّ
حقوق اإلنسان في البالد.
مساعد وزير الخارجية اإليراني
حسين أمير عبد اللهيان وصف
سياسة النظام البحريني بحق
جمعية ال��وف��اق وس��ج��ن أمينها
العام ،باإلجراء االستفزازي ،معتبرا ً
الممارسات القاسية التي تمارسها
المنامة زادت من تعقيد االوضاع.

ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م ال��خ��ارج��ي��ة
اإلي��ران��ي��ة حسين جابر انصاري
بدوره ،اعتبر أن قمع االحتجاجات
السلمية سيزيد من تعقيد األزمة،
داعيا ً السلطات إلى اتخاذ اجراءات
إلعادة بناء الثقة والبدء بحوار جاد
لتحقيق االستقرار.
رئيسة لجنة حقوق اإلنسان في
البرلمان األوروبي إيلينا فالنسيانو،
أدانت بشدة ترهيب النظام البحريني

للمدافعين عن حقوق االنسان ،عقب
اعتقال الناشط البارز نبيل رجب،
معتبرة االعتقال انتهاكا صارخا ً
للقوانين الدولية ولوحت فالنسيانو
ب��خ��روج االت���ح���اد ع��ن صمته في
مواجهة هذا الوضع ال��ذي وصفته
بالمقلق ،داعية السلطات إلى وضع
حد الضطهاد الناشطين واإلفراج عن
رجب.
(التتمة ص)14

همزة و�صل
تحررت...
الفلوجة ّ
ونعيق َ
الخوَنة �سي�ستمر
نظام مارديني
لع ّل عبارة «هناك انتصارات
أش ّد من الهزائم عاراً» لـ«مفكر»
عراقيُ ،تلخص الهجمة التي
الح��ق��ت ان���ت���ص���ارت ال��ج��ي��ش
العراقي وحلفائه م��ن القوى
الشعبية في تحرير الفلوجة،
رغ���م أنّ ه���ذه ال��ع��ب��ارة ك��ان
القصد منها التصويب على
مشاركة الحشد الشعبي في
هذه المعركة الستعادة مدينة
«ال��م��آذن» م��ن إره���اب تنظيم
«داعش» وداعميه.
صحيح أنّ ه���ذه ال��ع��ب��ارة
«ل��ط��ش��ه��ا» ال��م��ف��ك��ر ال��ع��راق��ي
ال��م��زع��وم م���ن ق��ائ��د ال��ث��ورة
الشيوعية األلمانية عام 1919
ك��ارل ليبكنخت ال��ذي ق��اد مع
رف��ي��ق��ت��ه روزا ل��وك��س��م��ب��ورغ
الثورة الشيوعية التالية لثورة
روسيا والتي كان من الممكن،
لو نجحت ،أن تغيّر حقا ً وجه
ال��ت��اري��خ ،وق��ال��ه��ا ب��ع��د فشل
الثورة التي قادها ،إال أنّ السؤال
الذي ال ب ّد من طرحه هو :لماذا
يكون إنقاذ مدينة عراقية من
براثن عصابة إجرامية جمعت
ش ّذاذ اآلفاق من ك ّل العالم عارا ً
ُ
وال يكون التفريط بهذه المدينة
وتسليم أهلها مخطوفين مع
مدينتهم ع��ل��ى ي��د الشيشان
واألفغان واألزبك والسعوديين
وغيرهم ال��ع��ار بعينه؟ وهل
يُريد هذا «المفكر» العراقي مثالً
أن يتغير الطابع الديموغرافي
ل��م��دي��ن��ة ال��ف��ل��وج��ة ع��ل��ى يد
الشيشان واألف��غ��ان واألزب���ك
والسعوديين؟
لعلنا ال ن��زال نتذكر صور
الطاجيك والشيشان واألفغان
الذين يحتلون الفلوجة ،لكنّ
اإلع�ل�ام عموما ً ال ي���زال ينقاد
للسياسات الدعائية الخليجية
وعلى رأسها السعودية ،فهي
م��ع��ادي��ة ل��ل��ع��راق وت��ن��ف��خ في
الفتنة وت��ح � ّرض على القتل
وت��داف��ع عن المجرمين وتب ّرر
جرائمهم وتج ِّند اإلرهابيين
وت��دف��ع��ه��م إل���ى ال��ت��وج��ه نحو
العراق وسورية لممارسة القتل
وارتكاب الجرائم.
ش��ك��را ً ل��ـ «ال��ج��زي��رة» وابنة
عمها «العربية» الستضافتهما
هذا «المفكر» العراقي أحد ر ّواد
الجنادرية السعودية ،وهما
تقودان اليوم حملة االنتصار
لـ«داعش» وعصابات اإلجرام،
وه��ن��اك أص���وات كأنها الحقد
األسود الذي يُشبه بشكله إجرام
«داع����ش» ...أص���وات تتباكى
على أهل الفلوجة وقد أوغلت
في قتلهم وتهجيرهم وتسليم
الموصل للتنظيم اإلره��اب��ي،
ول��ع � ّل تصريح ال��خ��ائ��ن أثيل
النجيفي بأنّ «البقاء تحت حكم
داع���ش أف��ض��ل م��ن تحريرها»
جاء ليستكمل عبارة «المفكر»
العراقي ،فهذا الخائن يحرض،
وبرائحة كريهة كرائحة أسنان
الضبع ،على الجيش العراقي
وليس فقط الحشد الشعبي،
ويمكن اعتباره منسجما ً مع
الخط السياسي األردوغ��ان��ي
المعتمد للتعامل مع «داعش»
من قبل الدولة التركية ،ويمكن
اعتباره أيضاً ،حجر األساس
لفكرة القطع مع انتماء وتبعية
محافظة نينوى للعراق كك ّل!
إذا ك���ان ال���ع���راق ضعيفا ً
قسما ً فعليا ً على
و ُمهش ّما ً و ُم َّ
األرض ب��س��ب��ب ن���ظ���ام حكم
الطوائف اللصوصي والتدخالت
الخارجية الشتى ،ف�لا شيء
يوقف مدحلة تقسيم العراق
واقتطاع محافظات ومدن منه،
خصوصا ً أنّ العين التركية
على الموصل منذ نشأة الكيان
العراقي ،وه��ذا سبب أساسي
لخيانة النجيفي وتسليمه
الموصل ل��ـ«داع��ش» وهروبه
إل���ى ش��م��ال ال���ع���راق ليكون
بحماية مسعود البرزاني.
إنّ معركة تحرير واستعادة
ال��ف��ل��وج��ة ال��ت��ي ت�� ّم��ت أم��س،
ل��م تمنعنا م��ن مراقبة مؤتمر
آل ال���ض���اري ال����ذي عُ ��ق��د في
باريس وفي وجود الجاسوس
«اإلسرائيلي» اللبناني ال ُمع َّمم
«الشيعي» محمد علي الحسيني
(م��ح��ك��وم ب��ال��س��ج��ن لخمس
بالتجسس
سنوات بعد إدانته
ُّ
لمصلحة دولة العدو)! عندما
ت��ك��ون الخيانة ضيف شرف
وقطعة ديكور سياسية لتزيين
منصة رئاسة المؤتمر ،نقول:
العار هو أن يطعن المرء بأهله
في الفلوجة وعموم العراق لقاء
رياالت أو دوالرات.

