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ً
إيجابيا في حل الأزمة
جميل ي�ؤكد � ّأن الجولة الأخيرة من جنيف �ستعقد في تموز وال�صيف �سي�شهد تطوراً �

ال�سفير الرو�سي في دم�شق :ندعم الجي�ش ال�سوري في معاركه في حلب والرقة
أع��ل��ن السفير ال��روس��ي ف��ي دم��ش��ق ألكسندر
كينشاك ،أنّ الجيش السوري خاض معارك دفاعية
قرب حلب مدعوما ً بالطيران الروسي لص ّد محاولة
«جبهة النصرة» تطويقه ،و أضاف «نحن ندعم
السوريين في هذه الحالة ..أي عند إجراء عمليات
دفاعية ،ألن هناك «جبهة النصرة» التي تحشد
قواتها وتجلب المزيد من المسلحين والعتاد».
وذكر كينشاك أنّ القوات الجوية الروسية ،تعمل
على تدمير هذه األه��داف عند إقترابها إلضعاف
هجمات اإلرهابيين المحتملة ،وبشكل عام ،المعارك
قرب حلب عنيفة بما فيه الكفاية ،ولكن بالنسبة
للسوريين ،فهي ذات طبيعة دفاعية.
السفير ال��روس��ي أ ّك��د أنّ الجيش السوري
يسيطر على حوالي نصف مدينة حلب ،فيما
تسيطر على النصف اآلخر مجموعات متنوعة
من التشكيالت المسلحة غير الشرعية ،مشيرا ً
إلى أنّ هدف «النصرة» وحلفائها كان اختراق
خط التماس وتط ّويق القوات الحكومية في
أي بمعنى قطع
المدينة ،وقطع خطوط إمدادهاّ ،
الممر الذي يربط هذه المناطق من حلب مع باقي
محافظات البالد.
وشدد كينشاك على أنّ الجيش السوري ن ّفذ،
بدعم من الطيران الروسي معارك دفاعية بحتة
بصد هجمات اإلرهابيين واسعة النطاق ،وشدد
أيضا ً أنّ «الجيش السوري كان في حلب بحالة
دفاع .ونحن ساندناهم في هذا ،ألنّ على الجانب
اآلخر هناك محاولة لتغيير خط التماس ،وتطويق
الجيش السوري في حلب ،وبالتالي تغيير ميزان
القوى في شمال البالد لصالحهم».
وفي السياق ،أش��ار كينشاك إنه ال يتوقع في
المستقبل القريب تقدم القوات السورية في حلب

وتحرير معقل تنظيم «داعش» مدينة الرقة شرقي
سورية ،مؤكدا ً أن موسكو تقدم كل الدعم العسكري
والتقني المطلوب للجيش ال��س��وري في منطقة
الرقة.
كما أوضح أنّ القوات السورية التزمت بشروط
الهدنة وامتنعت عن إج��راء عمليات هجومية في
المناطق التي تسيطر عليه جماعات مسلحة
انضمت إلى نظام الهدنة.
وأ ّكد كينشاك أنّ ممثلين عن المعارضة السورية
الخارجية الراديكالية ،ال يمكن أن يشاركوا في
الحكومة ال��س��وري��ة ،ق��ائ�لاً «يمكن اآلن الحديث
فقط عن إش��راك القوى القادرة على التعاون مع
السلطات والبحث عن نقاط التماس» ،مؤكدا ً أنّ
عملية التسوية السياسية تعثرت إلى حد كبير،
بسبب ط��رح المعارضة المتشددة شروطا ً غير
مقبولة ومطالبتها باالستسالم وتسليم السلطة إلى
المعارضة.
من جهة أخرى ،أعرب كينشاك عن أمله في أنّ
القوات األميركية لن تقصف القوات الحكومية في
سورية ،مشيرا ً إلى أنّ األميركيين كانوا يتصرفون
في سورية بشكل مناسب إلى حد ما على الرغم من
توجيه انتقادات كثيرة إليهم.
وم��ع ذل��ك ق��ال السفير إنّ العمل المشترك مع
الواليات المتحدة على وضع خارطة للجماعات
المسلحة في سورية تجري ببطء ،مضيفا ً أنّ
موسكو تسعى إلى وضع الخارطة منذ زمن طويل
والتوصل إلى اتفاق مع األميركيين بهذا الشأن ،ألنّ
هناك تفاهما ً بشأن ضرورة قصف «جبهة النصرة»
اإلره��اب��ي��ة واالم��ت��ن��اع ع��ن محاربة المعارضين
المعتدلين.
بدورها ،دعّ ��ت ماريا زاخ��اروف��ا الناطقة باسم

الخارجية الروسية الواليات المتحدة واالتحاد
األوروب��ي إلى رفع العقوبات التي فرضاها ضد
سورية دون إبطاء.
وذك��رت بأ ّنه ،حسب تقييمات اللجنة المعنية
بالشؤون االقتصادية واالجتماعية في غرب آسيا،
بدأت العقوبات الغربية ضد سورية تؤثر سلبا ً
على الوضع اإلنساني في سورية بقدر كبير منذ
منتصف عام .2012
وأوضحت أنّ العقوبات المفروضة على القطاع
المصرفي في سورية ت��ؤدي إل��ى تقييد الجهود
اإلنسانية ،وبالدرجة األول��ى اإلج��راءات الرامية
إل��ى إع��ادة إعمار البنية التحتية المدمرة ،كما
أصيبت صناعة األدوية في سورية بالشلل بسبب
العقوبات ،التي تعد أيضا ً من األسباب الرئيسية
وراء ظاهرة التضخم.
وشددت الدبلوماسية الروسية قائلة «إننا ندعو
إلى رفع العقوبات أحادية الجانب غير الشرعية
دون إبطاء ،علما ً بأ ّنها تقوض الوضع اإلنساني
بالنسبة لكثيرين من المواطنين السوريين».
من جهة أخ��رى أعلنت الخارجية الروسية،
أنّ رمزي رمزي مساعد المبعوث األممي الخاص
إلى سورية ستيفان دي ميستورا ،بحث موضوع
استئناف الحوار الداخلي السوري في الخارجية
الروسية.
وجاء في بيان صادر من الوزارة ،أنّ «نائبي وزير
الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف وغينادي
غاتيلوف استضافا رمزي .وناقشوا بشكل تفصيلي
آف��اق استئناف المفاوضات السورية وتحريك
الحوار السوري ،وفقا ً لقرار مجلس األمن الدولي
رقم  2254وقرارات مجموعة دعم سورية».
(التتمة ص)14

القوات العراقية تحبط هجوم لـ«داع�ش» في محافظة كربالء

ع�شرات القتلى بتفجيرات المكال ..ومقتل �ضباط �سعودي

بغداد :عدم قانونية جل�سة �إقالة رئي�س البرلمان

اليمن :خريطة الطريق المقترحة في �إجازة

قضت المحكمة االتحادية العليا في العراق أمس ،بعدم قانونية جلستين
لمجلس النواب ج ّرت خاللهما إقالة رئيس المجلس ،ما أدخل البالد في حينه
بأزمة سياسية مستمرة.
وت ّمت الجلستان في وضع سياسي مضطرب فشل خالله النواب بشكل متكرر
في التصويت على اختيار وزراء جدد ،كان قدمهم رئيس الوزراء حيدر العبادي،
على خلفية أج��واء من االحتجاجات الشعبية الغاضبة انتهت باقتحام مبنى
البرلمان.
واعتبر البعض إقالة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري غير قانونية،
وكذلك التص ّويت على  5وزراء جدد في حينه ،وبقرار المحكمة االتحادية يفترض
أن يحسم الجدل.
وقال القاضي عبد الستار البيرقدار ،المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية
االتحادية ،إنّ «المحكمة توصلت إلى أنّ جلسة يوم  26من نيسان كانت غير
دستورية ،لألسباب التي سردتها في الجلسة ،والتي تشكل مخالفات دستورية وال
يجوز األخذ بقراراتها حتى وإن كان العدد الحاضر من النواب بنصاب قانوني».
وأضاف البيرقدار «أما بخصوص جلسة يوم  14نيسان الماضي ،فقد قررت
المحكمة األخذ بتقرير الخبراء على أنها غير مكتملة النصاب من خالل حضور 131
نائبا ً حين اتخاذ القرارات موضوع الطعن أمام المحكمة ولذا اتخذت قرارها بعدم
دستورية هذه الجلسة».
(التتمة ص)14

البحرين :اعت�صامات وتنديدات متوا�صلة
ب�إ�سقاط الجن�سية عن ال�شيخ قا�سم
واص���ل اآلالف م��ن البحرانيين
اعتصاما ً مفتوحا ً في ال���دراز ،أمام
منزل الشيخ عيسى قاسم ،لليوم
الثامن على التوالي ،رفعوا خالله
شعارات مناهضة للنظام.
وط��ال��ب ال��م��ع��ت��ص��م��ون ب��إع��ادة
الجنسية للشيخ قاسم ،التي أسقطت
ب��ق��رار م��ن مجلس ال����وزراء اإلثنين
الماضي ( 20حزيران  ،)2016داعين
لوضع حد لنفوذ أس��رة آل خليفة،
ورفع التمييز عن الغالبية الشيعية،
بحسب «مرآة البحرين».
وقال نشطاء إنّ السلطات استمرت
في فرض حصار على الدراز ،ومنعت
المئات من الدخول بحجة أنهم ليسوا
من سكان المنطقة ،إال أنّ اآلالف تمكنوا
من االعتصام رغم التضييق األمني.
(التتمة ص)14

وا�شنطن� :إجراءات المنامة �ضد المجتمع المدني
خطيرة على الإقليم ب�أكمله
رأت وزارة الخارجية األميركية أنّ اإلجراءات الحكومية
األخيرة ضد المجتمع المدني في البحرين ،تؤدي إلى مزيد
من عدم االستقرار ،مع تداعيات خطيرة ليس فقط في
البحرين بل على اإلقليم بأكمله.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية األميركية إليزابيث
ت��رودو في مؤتمر صحفي فجر اليوم« ،نحن قلقون ألنّ
نبيل رج��ب سيحاكم بسبب سلسلة تغريدات نش ّرها
العام الماضي ،تندد بنظام السجون في البالد ومشاركة
البحرين في الحرب ال��دائ��رة باليمن» ،وأضافت قائل ًة

«الواليات المتحدة تؤمِنُ بضرورة عدم مالحقة أيّ شخص
قضائيًا أو سجنه لمشاركته في تعبير سلمي أو تجمع
سلمي حتى إذا اعتبر مثي ًرا للجدل» .كما لفتت ترودو إلى
السلمي عن
أنَّ «تعزيز المجتمعات يأتي من خالل ال َّتعب ْير ِّ
الرأي والمعارضة».
يأتي ذلك في ظل استمراراالعتصام المركزي لليوم
التاسع أم��ام منزل أعلى مرجعية دينية في البحرين،
وال��خ��ل��ي��ج س��م��اح��ة آي���ة ال��ل��ه ال��ش��ي��خ عيسى ق��اس��م،
(التتمة ص)14

م�صر تحدّ د
�شروطها لتح�سين
عالقتها مع تركيا
أعرب المتحدث باسم وزارة
الخارجية المصرية أحمد أبو
زيد عن عدم االرتياح الستمرار
التناقض في المواقف التركية،
مؤكدا ً أنّ تحسين العالقات مع
أنقرة مرهون باعترافها بإرادة
الشعب المصري.
وقال أبو زيد ،أمس ،إ ّنه «مع
ترحيبنا بكل جهد يستهدف
تحسين تركيا لعالقاتها مع
م��ص��ر ،إال أ ّن���ه يجب أن يكون
واضحا ً أنّ االع��ت��راف بشرعية
إرادة الشعب المصري ممثلة
ف��ى ث���ورة  30يونيو وم��ا نجم
ع��ن��ه��ا م���ن ت���ول���ي م��ؤس��س��ات
شرعية مسؤولية إدارة البالد،
يح ّتم االعتراف بها واالنخراط
في العمل معها كنقطة انطالق
لتطوير عالقة تركيا مع مصر.
وتأتي تصريحات المتحدث
باسم وزارة الخارجية تعقيبا ً
على التصريحات ال��ت��ي أدل��ى
بها رئيس وزراء تركيا بن علي
ي��ل��دري��م ،ع��ل��ى م���دار اليومين
ال��م��اض��ي��ي��ن ف���ي ق��ن��اة تركيا
الرسمية ،وأمام البرلمان التركي
حول عالقات بالده مع مصر.
إلى ذلك ،يصل وزير الخارجية
المصرية ،سامح شكري ،اليوم
األرب��ع��اء ،إلى الضفة الغربية،
حامالً رسالة من الرئيس عبد
الفتاح السيسي ،من أجل دفع
عملية السالم في الشرق األوسط
وقال أحمد أبو زيد المتحدث
باسم وزارة الخارجية المصرية
في بيان صادر أمس ،إنّ شكري
سيتوجه إل��ى رام الله حامالً
(التتمة ص)14

أ ّكدت مصادر يمنية أنّ جلسات محادثات السالم في
الكويت سترفع خالل األيام المقبلة ،على أن تستأنف عقب
انتهاء إجازة عيد الفطر.
وقال موقع المشهد اليمني أمس ،إنّ المبعوث الدولي
الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد سيسلم وفد
حكومة الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي ،ووفد
أنصار الله خريطة الطريق المقترحة منه على أن يقوم
الطرفان بدراستها ،ثم استئناف المحادثات عقب انتهاء
إجازة العيد.
وأكد الموقع ،نقالً عن مصادر ،أنّ الخالف ال يزال يتركز
حول ترتيبات الخطوات ،إذ يؤيد وفد هادي تشكيل لجنة
عسكرية وأمنية بمشاركة ضباط خليجيين تتولى استالم
المدن واألسلحة قبل تشكيل حكومة وحدة وطنية ،فيما
يتمسك الطرف أنصار الله بمطلب تشكيل الحكومة قبل
تشكيل اللجنة العسكرية.

وأضافت المصادر أنّ هناك آلية تنفيذية مزمنة سيتم
إقرارها لضمان التزام األطراف بتنفيذ ما اتفق عليه ،منبهة
في نفس الوقت من أنّ المجتمع الدولي سينشغل بقضايا
عالمية أكبر وسيفقد اليمنيون هذا االهتمام الدولي إذا لم
تسارع األطراف إلى القبول بخريطة الطريق المقترحة.
وكشف مصدر تفاوضي عن أنّ جهودا ً دبلوماسية
يبذلها المجتمع الدولي ،إلقناع األطراف اليمنية المشاركة
في مشاورات السالم في دولة الكويت للقبول بخريطة
الطريق.
وق��ال المصدر ال��ذي طلب ع��دم الكشف ع��ن اسمه:
سفراء ال��دول الـ 18الراعية للتسوية السياسية التقوا
مساء االثنين ،بوفد أنصار الله وحزب فيما التقى وكيل
وزارة الخارجية األميركية ،توماس شانون والمبعوث
البريطاني إلى اليمن آلن دنكن بالوفد الحكومي.
(التتمة ص)14

الريجاني :ال�سعودية تتوا�صل مع �إرهابيين
لإثارة البلبلة ب�إيران
أكد رئيس مجلس الشورى اإلسالمي
علي الريجاني ،أن السعودية أجرت
اتصاالت مع زم��ر إرهابية في شرق
البالد إلثارة الضجيج في البالد.
وب��ح��س��ب وك��ال��ة «ف����ارس» ق��ال
الريجاني في كلمة القاها أمس ،خالل
مؤتمر أسبوع القضاء في إي��ران :أن
السعوديين أجروا اتصاالت مع بعض
الزمر سيئة الصيت في المنطقة في
ش��رق ال��ب�لاد إلث���ارة الضجيج ،كما
اج���رى بعض المناهضين للثورة
اتصاالت مع زمر إرهابية في غرب
ال��ب�لاد إلث���ارة الضجيج أي��ض��ا ،لذا
ينبغي علينا التصدي لمحاوالت
األع���داء الرامية إل��ى زعزعة اقتدار
الجمهورية اإلسالمية في إي��ران من
الداخل.
وفيما يتعلق ب��االت��ف��اق ال��ن��ووي
أوضح الريجاني ،أن هنالك مآخذ على
الغرب في تنفيذ االتفاق من ضمنها ما

يتعلق بإزالة الحظر المفروض على
ايران والقضايا المصرفية.
وأشار إلى العراقيل التي يختلقها
الغرب في مسار توظيف االستثمارات
األجنبية في إيران ،حيث تقف الخزانة

األميركية وراء ذل��ك وأض���اف ،أنهم
وبالتزامن مع اإلتفاق النووي يقومون
بعمليات أخرى من الناحية السياسية
لإليحاء باتساع نفوذهم بالمنطقة.
(التتمة ص)14

همزة و�صل
«الحكيم»..
و«غزوة» القاع
نظام مارديني
األن���ظ���ار اآلن – داخ��ل��ي �ا ً
وإقليميا ً ودوليا ً َ -تتجه الى
ال��س��ؤال ع ّما سيعقب «غ��زوة
ال��ق��اع ال��دم��وي��ة» ..ه��ل نسأل
سمير جعجع باعتباره حليف
«الغزاة» مثالً؟
المهم اآلن ،ليس ال��ر ّد على
تخرصات «حكيم» زمانه بل
ال��ع��م��ل ف��ي ات��ج��اه��ات أخ��رى
ب��ه��دف تشكيل حماية للقاع
التي أرادها القدر أن تقع على
تخوم «أه��ل الغزوة» ،لكنّ ما
يجب االنتباه إليه ،أنّ قيادات
«النصرة وداعش» السياسية،
في الداخل اللبناني ستكشر عن
أنيابها اآلن لتصويب االتهامات
نحو المقاومة بشقيها ،حزب
الله ونسور الزوبعة ،كما وعلى
الجيش اللبناني الذي يعاني
من حصار داخلي شل قدرته
على مواجهة ح��االت التكفير
التي ب��دأت تتغلغل وتشكل
«خالياها النائمة» ،استعدادا ً
ل��ل��ق��ي��ام ب��م��ه��م��ات تستهدف
اآلمنين من المواطنين الذين
ي��ش � ّك��ل��ون ب��ي��ئ��ات ح��اض��ن��ة
للجيش اللبناني وللمقاومة
اللبنانية ،من خالل تفجيرات
انتحارية ،سيارات مفخخة،
نشوب الحرائق ،السطو على
البنوك ،تنفيذ عمليات اغتيال،
واخ��ت��ط��اف��ات ،وج��رائ��م إع��دام
«مقصودة الهدف» ،تسعى إلى
إثارة الفتنة الطائفية .تلك هي
مالمح «الغزوات المقبلة»!
ال ُي��خ��ف��ى ع��ل��ى ال��دارس��ي��ن
وال��م��ت��خ��ص��ص��ي��ن ف���ي م��ج��ال
اإلع��ل�ام أن م��ف��ع��ول ال��ح��رب
الدعائية وال سيما ال��س��وداء
واإلع�لام��ي��ة والنفسية يكون
أكثر وقعا ً وتأثيرا ً من الحرب
ال��ع��س��ك��ري��ة ،وي��ع��ط��ي ه��ذا
ال��م��ف��ع��ول ال���زخ���م وي��ف��س��ح
األرضيات المناسبة لتحقيق
ان��ت��ص��ارات بالنسبة للعدو
على الجانب الوطني المتمثل
ب��ال��ق��وات األم��ن��ي��ة ،بمختلف
تشكيالتها ومسمياتها من
جيش ومقاومة لبنانيين.
إن س��ي��اس��ي��ي «داع�����ش»
الداخليين قادرون على صناعة
«داعش» في المناطق التي ما
تزال رخوة وإن استكمل النصر
على المجرمين والقتلة في
أرض المعركة على يد الجيش
والمقاومين ،ال ب ّد من التصدي
لصناع داعش سياسيا ً وعلى
الماكينة اإلعالمية التي تنتج
خطابهم اإلرهابي.
ت���ص���ري���ح ق���ائ���د ال���ق���وات
اللبنانية سمير جعجع ،أول
�ب ف��ي ه��ذا
أم���س ،ج���اء ل��ي��ص� ّ
االت��ج��اه م��ن خ�لال ال��ق��ول إن
«ال��ق��اع ل��م تكن مستهدفة بل
اختبأ االنتحاريون في مكان
ما في البلدة بانتظار شيء ما
ليتح ّركوا إلى مكان آخر»!
ما الفارق هنا بين الفظاظة
والفظاعة في هذا التصريح؟
هكذا تشي األزم��ة الداخلية
في لبنان ،بأنها «مع ّقدة جداً»،
و«م��رك��ب��ة ج���دا ً ف��ي منابعها
ومصبّاتها» ،بسبب التدخالت
األميركية والسعودية ،لكنّ
نهاية «داعش والنصرة» ،ربما
تمنح جيوش ،سورية والعراق
ول��ب��ن��ان ،ف��رص��ة التنسيق
الميداني لمواجهة ما ال يمكن
«التكهّن» بماهيته حتى اآلن
من مشاريع تخريبية ،فهناك
ت��دخ�لات «غير طبيعية» في
لبنان ،بل هي قد تكون أكثر
تعقيدا ً من التدخالت اإلقليمية
والدولية في األزمتين السورية
والعراقية ،رغم اإليحاء الغربي
والخليجي بتحييد هذا البلد
عن أزمات المنطقة.
ب��ال��رغ��م م���ن ذل����ك ،ه��ن��اك
م��ن ال ي���زال ي��ب��ح��ث ف��ي قعر
القبر أو في قعر «التنكة» عن
«روح» ال���ق���وات ..إذا أردت��م
أن تبحثوا عما تبقى من هذه
ال���روح ،اس��أل��وا… «الحكيم»
جعجع هذا ال��ذي تغ ّذى على
دم��اء اللبنانيين منذ أن تزيَّا
ب����زيّ «ال��م��ن��اض��ل» أواس���ط
السبعينيات وتنقل بعدها فوق
رؤوس وجماجم اللبنانيين من
دون أن ّ
يرف له جفن.
هل نقول لك يا حكيم ما قاله
البطل االغريقي باتروكلوس
للقائد ال���ط���روادي هيكتور،
إن ال��م��وت قريب منك ،ولكن
هذه المرة لن تذوقه كما ذاقه
هيكتورعلى ي��د «أخ��ي��ل» ،بل
على يد «النصرة» و«داعش».

