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دم�شق :تكليف عماد خمي�س رئي�س ًا للحكومة ال�سورية الجديدة

أصدر الرئيس السوري بشار األسد أمس ،مرسوما ً تشريعيا ً
يقضي بتكليف المهندس عماد خميس بتشكيل الحكومة السورية
الجديدة.
وكانت مصادر قد أفادت قبل أيام بأ ّنه سيتم تكليف خميس وزير
الكهرباء الحالي ،بتشكيل الحكومة الجديدة .لكن وكالة «سانا»
الرسمية السورية نقلت آن��ذاك عن مصدر إعالمي نفيه صحة
الخبر.
وبحسب المصادر ،فإنّ خميس قد أوشك بالفعل على اإلعالن
عن أسماء طاقمه الحكومي الجديد الذي يضم  12وزيرا ً جديداً،
مع احتفاظ ال��وزارات السيادية بوزرائها الحاليين وه��م :وزير
الخارجية وليد المعلم  ،وزير الداخلية محمد الشعار ،وزير الدفاع
فهد جاسم الفريج ،ووزير المالية اسماعيل اسماعيل.
كما سيدخل إلى الحكومة الجديدة ،بحسب المصادر ،كل من
فارس الشهابي نائبا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون اإلقتصادية
– وزيرا للصناعة ،حيان سليمان وزيرا ً لالقتصاد ،بشر الصبان
وزيرا ً لإلدارة المحلية ،محمد جهاد اللحام وزيرا ً للعدل ،هالل هالل
وزيرا ً لالتصاالت ،نصوح سمنية وزيرا ً للكهرباء ،السفير علي عبد
الكريم وزيرا ً لإلعالم ،راما عزيز وزير ًة للزراعة ،عماد األصيل وزيرا ً
للتجارة الداخلية وحماية المستهلك ،فاديا ديب وزيرة للصحة ،
فرح المطلق وزيرا ً للتربية.
إلى ذلك ،أكد الناطق باسم الخارجية األميركية جون كيربي،
أنّ وزير الخارجية جون كيري اجتمع ،مع وفد من موظفي وزارة
الخارجية كانوا قد وقعوا على عريضة تتعلق بسياسات واشنطن
حيال الملف السوري.
ورد كيربي على سؤال حول اللقاء بالقول ،إنّ الوزير كيري اجتمع
مع قرابة  10من الموظفين الموقعين ،ولكنه رفض توضيح ما جاء
في المشاورات بين الجانبين باعتبار أنّ العريضة كانت سريّة وقد
أراد كل طرف «احترام الخصوصية» في هذا اإلطار.
واكتفى كيربي بالقول ،إنّ الوزير أبدى تقديره لمواقف الموقعين
ولوجهات نظرهم خالل النقاش الذي استمر لنصف ساعة ،كما
شرحوا له «الموقف السياسي األميركي حيال القضية المثارة»،

في إشارة منه إلى موضوع العريضة .ول ّفت كيربي إلى أنّ كيري
كان «مستمعا ً أغلب الوقت».
وف��ي السياق ،كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» بعضا ً من
مجريات اللقاء الذي جمع كيري مع ثمانية موظفين دبلوماسيين
مثلوا المنشقين الذين أصدروا مذكرة طالبوا فيها اإلدارة األميركية
بالقيام بعمل عسكري في سورية.
الصحيفة قالت إنّ النقاش لم يكن جديدا ً بالنسبة لكيري الذي هو
نفسه كان قد اقترح سيناريوهات عديدة بشأنه في غرفة العمليات
والمكتب البيضاوي ،ووفق بعض المشاركين في االجتماع فإن
كيري كان حريصا ً على عدم الموافقة بشكل صريح على انتقاداتهم
أو حتى االعتراف بأ ّنه هو أيضا ً عرض وجهة النظر بأن الرئيس
األس��د سيواصل قصف وتجويع وح��ص��ار شعبه م��ا ل��م تدعم
المفاوضات ببعض أشكال الضغط العسكري .بحسب الصحيفة.
كما أكدت «نيويورك تايمز» أنّ كيري حاول إقناع المنشقين
بلطف بأن الكثير من مخاوفهم ج ّرت مناقشتها في السابق وبأنها
رفضت ألنها كانت أكثر تعقيدا ً مما تبدو ،وأثار جملة أسئلة حول
ماذا يمكن أن يحصل في حال ج ّرى تبني اقتراح التدخل العسكري
من بينها :ما هي األسس القانونية التي على أساسها سيتم قصف
قوات األسد في ظل غياب ق��رارات األمم المتحدة وحتى الناتو؟
ماذا يمكن أن يحدث في حال حصول حادثة جوية مع سالح الجو
الروسي الذي دافع عن األسد؟ ماذا لو أ ّنه سقط جنود أميركيون؟
كيف يمكن لهذا الجهد أن يؤثر على المعركة األميركية مع داعش؟.
من جهتها ،أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا
زاخ��اروف��ا ،أن دع��وة الدبلوماسيين األميركيين إلى حل األزمة
السورية بالقوة تثير الصدمة.
زاخ��اروف��ا قالت للصحفيين أم��س ،إ ّن��ه��ا أصيبت بالصدمة
بعد أن عرفت بالرسالة ،وذلك ألنّ هذه الرسالة وقعت من قبل
دبلوماسيين ،أي من أولئك الذين يجب أن يعملوا على إيجاد
تسوية سياسية سلمية.
وأضافت المتحدثة الروسية «شهدنا العديد من األزم��ات في
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .وتؤدي السبل العسكرية

مو�سكو ودم�شق ..ثبات ال�سيا�سة
وتقدّ م في الميدان

ناديا شحادة
مع التطورات الميدانية واالنتصارات التي يحققها الجيش السوري
وحلفاؤه في أغلب المناطق السورية وخصوصا في الشمال السوري،
وبالذات بعد المعطيات الميدانية التي تشير إلى أنّ الجيش السوري
بات على بعد نحو  20كيلومترا ً من مطار الطبقة العسكري ،الذي
يعتبر أهم نقطة استراتيجية تشكل منطلقا ً لتحرير الرقة التي تعتبر
معقالً لتنظيم «داعش» اإلرهابي ،وتزامنت هذه التطورات مع تكثيف
الغارات الجوية الروسية على عمق محافظة إدلب مقر جبهة النصرة
األساسي ،بما في ذلك القصف الكثيف لتجمعات اإلرهابيين في أغلبية
المدن السورية.
جاءت زيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في  18حزيران
للقاء الرئيس بشار األسد ،ولقاء ضباط سوريين رفيعي المستوى في
قاعدة حميميم بالالذقية ،واستمع لتقرير العقيد الكسندر دفورينكو
قائد القوات الروسية في سورية سلّط فيه الضوء على الوضع الميداني
والبنى التحتية ،ووقف على أداء مركز التنسيق الروسي للمصالحة
بين أطراف النزاع في سورية ،حسب ما أشار المتحدث الرسمي باسم
الجيش الروسي.
هذه الزيارة المفاجئة التي جاءت في نهاية الساعات الثماني
واألربعين من مهلة الهدنة ،التي أعطتها موسكو للجماعات المسلحة
لالنفصال عن تنظيم القاعدة في بالد الشام  -جبهة النصرة وحليفاتها
في حلب ،وفي ظل تطورات ميدانية لصالح الجيش السوري وحلفائه
تحمل رسائل عدة أهمها ،تأكيد العالقة اإلستراتيجية التي جمعت
بين البلدين تاريخيا ً وتعززت أواصرها اليوم في ظل تحالف وثيق
بدأ على األرض في  30أيلول  2015مع بدء العملية الروسية الجوية
(التتمة ص)14

المغرب بعد الإمارات ،يقرر �سحب قواته من التحالف الع�سكري

تون�س في حالة طوارئ
بانتظار حكومة �إنقاذ

أكد وفد انصار الله وحلفاؤهأن
االتفاق على الرئاسة اليمنية يشكل
أولوية في م��ش��اورات السالم التي
ترعاها األم��م المتحدة في الكويت،
ومدخالً لالتفاق حول باقي القضايا
الخالفية.
وأع���ل���ن وف����د ان���ص���ار ال��ل��ه في
ال���م���ش���اورات ،أم����س ،ع��ن تمسكه
«بالقضايا الجوهرية المعنية بحلها
م��ش��اورات الكويت ،وف��ي مقدمتها
مؤسسة الرئاسة».
وأوض��ح الوفد في بيان أنّ هذه
المسألة تشكل «محورا ً رئيسيا ً في
المشاورات ترتبط بها بقية القضايا
ال��م��ط��روح��ة ،وال��ت��ي منها تشكيل
ح��ك��وم��ة وح���دة وط��ن��ي��ة م��ع لجنة
عسكرية وأمنية وطنية عليا لتنفيذ
الترتيبات األمنية والعسكرية».
ج��اء ذل��ك غ��داة إع�لان المبعوث
الخاص لألمين العام لألمم المتحدة
إسماعيل ولد الشيخ أحمد أنه تقدم
«بمقترح لخارطة طريق تتضمن
تصورا ً عمليا ً إلنهاء ال��ن��زاع» لوفد
الرئيس المستقيل عبد ربه منصور
هادي المدعوم من التحالف بقيادة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية ،أنّ قوات األمن في والية المهدية
شمال شرق البالد ،تمك ّنت من تفكيك خلية إرهابية بايعت تنظيم
«داعش».
وأوضحت وزارة الداخلية أنّ التحريات أثبتت أنّ عناصر المجموعة
األربعة ،كانوا يحضرون لشن هجمات متفرقة ونوعية ،تستهدف
أماكن حساسة.
وبالتزامن مع إعالن تفكيك الخلية اإلرهابية في والية المهدية،
بلغت حالة التأهب األمني ذروتها في كامل التراب التونسي؛ حيث
رفعت السلطات درجة اليقظة األمنية بعد ورود معلومات استخبارية
تحذر من أن تونس ستكون الهدف المقبل للجماعات اإلرهابية.
وكانت الحكومة التونسية قد رفعت حالة التأهب منذ مطلع شهر
رمضان المبارك تحسبا ً ألي هجمات قد يشنها «جهاديون» بالتزامن
مع الشهر الكريم .وهو اإلجراء الذي ت ّم تعزيزه بإعالن الرئيس باجي
قايد السبسي تمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة شهر آخر.
وفي حين أنّ الرئاسة التونسية لم توضح دواف��ع تمديد حالة
الطوارئ ،فإنّ العمل بهذا النظام االستثنائي في تونس يدخل الشهر
الثامن على التوالي؛ حيث ظلّت البالد في حالة ط��وارئ منذ شهر
تشرين الثاني الماضي ،بعد هجوم على حافلة تقل أفرادا ً من الحرس
الرئاسي في العاصمة ،خلف  12قتيالً وعشرات الجرحى ،وتبناه
الحقا التنظيم اإلرهابي.
وتفرض المعطيات المتوفرة على البالد التعاطي بحذر شديد مع
الملف األمني في ظل معلومات تفيد ب��أنّ «داع��ش» يسعى لضرب
العاصمة تونس ،وفقا ً لما أوردته صحيفة «الصباح» التونسية في
عددها الصادر الثالثاء الماضي.
(التتمة ص)14

بعد بطالن ت�سليم تيران و�صنافير..
الحكم ببراءة محتجي «جمعة الأر�ض»

المتهمين الـ  22يأتي بعد يوم من
قرار القضاء اإلداري المصري ،ببطالن
اتفاقية ترسيم ال��ح��دود بين مصر
والسعودية ،إذ أكد القضاء السيادة
المصرية على تيران وصنافير.
وكان مجلس الوزراء المصري أكد

تقرير �إخباري

�أن�صار اهلل :م�س�ألة الرئا�سة �أولوية في الم�شاورات
وولد ال�شيخ ي�ضع خارطة طريق لل�سالم في اليمن

الحكومة الم�صرية �ستقدم وثائق قانونية «تيران و�صنافير»

قضت محكمة مصرية ببراءة 22
من المشاركين في االحتجاجات التي
خرجت ي��وم  15نيسان الماضي،
رفضا ً لقرار تسليم جزيرتي تيران
وصنافير للسعودية.
وكانت االحتجاجات التي أطلق
عليها «مظاهرات جمعة األرض» ،قد
خرجت في القاهرة في عدة محافظات
مصرية ،رفضا ً للتوقيع على اتفاقية
ترسيم الحدود البحرية بين مصر
والسعودية ،والتي تضمنت تسليم
الجزيرتين للسعودية .وشهدت
ال��م��ظ��اه��رات ف��ي ب��ع��ض المناطق
مواجهات مع الشرطة التي أقدمت
على تفريق المحتجين.
وفي إطار التحقيقات في مالبسات
االش��ت��ب��اك��ات ب��ال��ق��اه��رة ،وجهت
نيابة قصر النيل للمشتبه بهم من
المشاركين في االحتجاجات ،تهم
التظاهر دون تصريح ،وتعطيل
المواصالت العامة وقطع الطريق،
واإلخ�ل�ال ب��األم��ن وال��ن��ظ��ام العام،
وال��ت��ج��م��ه��ر وت��خ��ري��ب المنشآت
العامة.
تجدر اإلشارة إلى أنّ القرار ببراءة

إلى تفاقمها فقط ،وكلنا نرى ذلك في العراق وليبيا وإلخ .واألهم
هنا أنّ العالم بأكمله أدرك أن الواليات المتحدة ،رغم ايديولوجيتها،
تعترف ب��أنّ هذا النهج المختار خاطئ .فلماذا نضيع  5أو 10
سنوات من جديد لكي نعترف بعد ذلك بأخطائنا؟».
وأشارت زاخاروفا ،إلى أنّ هناك في واشنطن أيضا ً من يدعو إلى
الحوار السياسي ،وأنّ موسكو تفعل كل ما بوسعها من أجل دعم
هذا الفريق الثاني ونهجه.
في غضون ذلك ،دانت الخارجية الروسية التفجير اإلرهابي

بسيارة مفخخة الذي استهدف أول من أمس ،عناصر من حرس
الحدود األردني.
كما أكدت الخارجية ،الدعم الروسي الثابت لقيادة األردن وشعبه
في مواجهة الخطر اإلرهابي ،واستطردت قائلة «نشدد مجددا ً على
ضرورة تضافر الجهود الدولية في مواجهة التهديدات اإلرهابية
التي يمثلها تنظيما «داع��ش» و«القاعدة» والجماعات اإلرهابية
المرتبطة بهما ،مهما كانت تنشط تلك الجماعات».
(التتمة ص)14

أ ّن��ه قدم طعنا بقرار بطالن اتفاقية
ترسيم الحدود البحرية مع السعودية
من خالل هيئة قضايا الدولة وسيقدم
ك��اف��ة ال��وث��ائ��ق ال��ض��روري��ة إلثبات
قانونية االتفاقية.
(التتمة ص)14

ال��س��ع��ودي��ة ،ووف����د ان���ص���ار ال��ل��ه
وحلفائهم.
وأوضح ولد الشيخ أنّ هذا المقترح
يشمل إجراء الترتيبات األمنية التي
ينص عليها القرار  ،2216الذي يدعو
إلى انسحاب أنصار الله من المدن
وتسليم األسلحة الثقيلة ،وتشكيل

تفكيك خلية
تون�سية خطيرة
بايعت «داع�ش»
ت��م��ك��ن��ت ق�������وات ال���ح���رس
التونسية بمدينة المهدية ،شمال
شرق ،من تفكيك خلية تكفيرية
خطيرة تتكون من  4عناصر من
سكان محافظة المهدية واعتقال
أفرادها.
وأفادت الداخلية التونسية أ ّنه
ومن خالل األبحاث األولية ،تبين
أنّ العناصر المعتقلين قد بايعوا
تنظيم «داعش» اإلرهابي وبدأوا
التحضير للقيام بعمليات نوعية
فردية تستهدف أماكن حساسة
بالجهة.
وأش���ارت ال���وزارة التونسية
إلى أنّ المجموعة قامت بتحضير
مواد أولية خطيرة لصنع قنابل
تقليدية.
وأك��دت الداخلية أنه قد ت ّمت
إح��ال��ة الموقوفين إل��ى الوحدة
الوطنية ل�لأب��ح��اث ف��ي جرائم
اإلره��اب بالعاصمة ،التي ت ّولت
االح��ت��ف��اظ بهم بعد استشارة
ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��م��وم��ي��ة بالقطب
القضائي لمكافحة اإلرهاب.
من جهة أخرى ،عثرت وحدات
الحرس الوطني بجندوبة ،شمال
غرب تونس ،على جسم مشبوه
(التتمة ص)14

«حكومة وحدة وطنية» ،وأ ّنه سيقدم
قريبا ً تصورا ً مكتوبا ً للمرحلة المقبلة
إلى وفدي التفاوض.
وكان ولد الشيخ أحمد أكد خالل
إحاطته مجلس األمن أول أمس ،أنّ
حكومة الوحدة الوطنية ستتولى،
(التتمة ص)14

القوات العراقية تحرر منطقة الح�صي بالكامل
ا�ستعداد ًا لتطهير حي الجوالن في الفلوجة

أعلنت قيادة عمليات األنبار في العراق انطالق الصفحة
الثانية من العمليات بعد تحرير منطقة الحصي.
ففي إطار عمليات تطهير ما تبقى من منطقة الفلوجة
ح��ررت ال��ق��وات العراقية منطقة الحصي جنوب غرب
الفلوجة بالكامل .في األثناء تتواصل العمليات لتطهير
حي الجوالن في المدينة.
وقالت قيادة العمليات إنّ ق��وات الجيش وبمساندة
مقاتلي الحشد والعشائر ،كانت قد بدأت عملية لتحرير

الصفحة الثانية م��ن منطقة الحصي وص���وال ً إل��ى سد
الفلوجة جنوب المدينة .وأضافت قيادة العمليات أنّ
العملية تسير بشكل جيد وأنّ هناك تقدما ً للقوات األمنية
ضد عناصر جماعة «داعش» اإلرهابية.
وج���اء ت��ق��دم ال��ق��وات العراقية بعد تحريرها قرية
العجارية في المنطقة والتي تعتبر الصفحة األولى من
تحرير جنوب الفلوجة.
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همزة و�صل
بابل..
اال�سم الهوية
نظام مارديني
ال تزال ت��رددات الحملة التي
كانت قائمة لتغيير اسم مدينة
بابل (ب��اب  -اي��ل) ،إل��ى «مدينة
اإلم ��ام ال�ح�س��ن» ،تثير ردوداً،
مستنكرة الغيوم السوداء التي
ف��اح��ت م�ن�ه��ا رائ �ح��ة تاريخية
صدئة ومتاجرة رخيصة باسم
رم��ز دي�ن��ي ف��ي ه��ذه المرحلة،
حيث دعت هذه الردود جميعها
إلى التمسك باالسم التاريخي
للمدينة ،الذي يرمز إلى إحدى
أب��رز الحضارات التي شهدها
الهالل السوري الخصيب.
وت ��ذك ��ر ه���ذه ال ��دع ��وة بتلك
ال �ت��ي أط�ل�ق��ت عشية االحتالل
األم�ي��رك��ي للعراق ع��ام 2003
لتغيير ال�ن�ش�ي��د ال��وط �ن��ي إلى
«يحسين بضمايرنا» ،لذلك لن
يبقى النقاش ح��ول اس��م بابل
َ
في دائرة ضيقة ،وها هو ينتقل
إلى وسائل التواصل االجتماعي
ليثير ج��دالً كبيرا ً حوله ،وهي
المدينة ال�ت��ي يقف لها العالم
اح� �ت ��رام� �اً .ول �ك��ن ل� �م ��اذا ُي���راد
لتاريخنا أن يبقى سجين الرؤى
ال�ت��ورات�ي��ة ،وه��ذه ال�م��رة باسم
اإلس�لام المحمدي؟ وإذا كانت
العتبتان ،الحسينية والعباسية،
بريئتين من «التآمر» على اسم
بابل ألي سبب كان ،فمن الذي
أطلق ذلك البالون من داخلهما؟
وم ��ن أراد وض ��ع أق��دام �ن��ا في
ساحة المعركة الخطأ؟
إن إلغاء اس��م بابل والحرب
ع�ل��ى ت��راث �ه��ا ل�ه��و ه��م يهودي
مستمر منذ السبي ،ويضمر في
طياته أح�ق��ادا ً وضغائن كبيرة
تثير ذك��ري��ات إع��ادة محاوالت
اسقاط حضارة الهالل السوري
الخصيب تشفياً ،اس�ق��اط أور
وب��اب��ل وآش ��ور وآرام وكنعان
وفينيقيا ،كما وبغداد ودمشق
وب �ي��روت وع �م��ان وفلسطين،
إللغاء هذا التراث وإخراجه من
سجل التاريخ.
إن ان�ت�ق��ام ال�ي�ه��ود م��ن بابل
يذكرهم بتاريخ ت��دوي��ن كتاب
التوراة بعد السبي ،حيث استمد
م �ح � ِّرف �ا ً ال�ك�ث�ي��ر م��ن القوانين
البابلية ودون الكثير من تاريخ
ب�لاد م��ا بين النهرين ،كما من
الحضارة الكنعانية ،بصورة
عامة حيث كان يراد للتوراة أن
يكون المصدر الوحيد لتاريخنا
قبل حل لغز اللغة المسمارية
في القرن التاسع عشر .ولطالما
كانت نينوى وبابل مدينتي الشر
الملعونتين في العقل اليهودي.
ف� ��ي ض � ��وء ه � ��ذا ال��ت��وج��ه،
لماذا يعمل شعبنا على تحطيم
حضارته وتاريخه؟
أه ��ي ح ��رب يستكمل فيها،
ب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى ق �ت��ل الجسد
ال��س��وري ،اس �ت �ه��داف هويته،
وه � ��ذا ش� ��يء ال ُي �ع �ق��ل وغير
مسموح ب��ه ،ألنها كارثة بحق
أقدم إرث في الكرة األرضية؟
ل � � ��ن ي � �ق � �ب� ��ل ش� �ع� �ب� �ن ��ا ف��ي
«سوراقيا» بتمرير لعبة تغيير
األسماء هذه ،ألنها جريمة إبادة
ثقافية ...جريمة في حق التراث
ال�ق��وم��ي واإلن �س��ان��ي ورم ��وزه
وف ��ي ح��ق األج �ي��ال الحاضرة
والمستقبلية.
إن ك�لام الجهلة ل��ن يح ّرف
ب ��وص� �ل ��ة ال� �م ��ؤس ��س ن� �م ��رود
وال��ب��ان��ي م � ��ردوخ والمشرع
حمورابي.
ف ��إذا ك ��ان ال �س��وم��ري��ون هم
الذين وضعوا ب��ذرة الحضارة
ف ��ي س ��وري ��ة ال �ش��رق �ي��ة ،ف��إن
البابليين هم الذين تع ّهدوا هذه
ال�ب��ذرة حتى نمت وترعرعت،
فكانت حضارة بابل العظيمة.
دع� ��ون� ��ا ،وع� �ل ��ى ع��ك��س ما
أرادوا ،دعونا نعرف بابل أكثر
ونحب بابل أكثر...
ّ
فال عظمة نرتقي إليها إال من
بوابات عظمة بابل.

