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كين�شاك يرى �أن التقدُّ م في �إغالق الحدود التركية ممكن والتطبيع مع �أنقرة يخدم الت�سوية

الأ�سد  :الغرب يهاجمنا �سيا�سي ًا وي�سعى للتعامل معنا تحت الطاولة

أ ّك��د الرئيس السوري بشار األس��د في مقابلة تلفزيونية مع
محطة « »sbsاالسترالية أنّ الحكومات الغربية ُتجري مباحثات
سريّة مع السلطات السورية ،وقال إن «الدول الغربية تهاجمنا
سياسيا ً ومن ثم تحاول التعامل معنا من تحت الطاولة».
األسد أضاف في المقابلة التي ستنشر كاملة اليوم الجمعة،
إنّ «معظم المسؤولين الغربيين يكررون فقط ما تريد الواليات
المتحدة المتحدة منهم قوله» ،وأردف «إ ّنهم يهاجموننا سياسيا ً
ومن ثم يرسلون لنا مسؤوليهم للتعامل معنا من تحت الطاولة،
وخاصة مسؤوليهم األمنيين بما في ذلك حكومتكم».
واعتبر الرئيس ال��س��وري أنّ «التناقض بين تصريحات
المسؤولين األستراليين والموقف الرسمي األسترالي اتجاه
سورية ،تعبير عن المعايير المزدوجة للغرب بشكل ع��ام»،
موضحا ً أ ّنهم «جميعهم يفعلون ه��ذا ،فهم ال يريدون إزع��اج
الواليات المتحدة وفي الواقع فإنّ معظم المسؤولين الغربيين
يكررون فقط ما تريد الواليات المتحدة منهم قوله».
تصريحات األس��د ج��اءت في وق��ت ،أش��ار الرئيس الروسي
فالديمير بوتين إلى أنّ مصير دولة سورية يحدد مصير دول
المنطقة ،وأ ّنه على األرض السورية سيتم حسم المعركة ضد
«داعش» ،معتبرا ً أنّ الجيش والدبلوماسية الروسية حافظا على
الدولة السورية ،ومنعا تدخل عسكري خارجي في شؤونها.
بوتين أعلّن أنّ هدف التسو ّية النهائية في سورية ما زال
بعيد المنال ،ومحاربة اإلرهاب تتطلب منا تضافر الجهود ،لكنه
اعتبر أنّ خبرة األشهر األخيرة ،فيما يتعلق بالعمل الجماعي
بشأن سورية ،أظهرت بوضوح أنّ تضافر الجهود في إطار جبهة
واسعة النطاق مناهضة لإلرهاب ،يُع ّد الوسيلة الوحيدة التي
تسمح للبشرية بالتصدي لإلرهاب والمخاطر األخرى بصورة
فعالة.
الرئيس الروسي استطرد قائالً أنّ «األوضاع في العالم مازلت
بعيدة عن االستقرار ،وهي تغدو أقل قابلية للتنبؤ» ،مشيرا ً إلى
حصول تغيرات جذريّة في جميع مجاالت العالقات الدولية ،مع
تنامي المنافسة على مناطق النفوذ والموارد الطبيعية ،مشيرا ً أنّ

البعض يحاول التخلي عن أيّ قواعد في هذه المنافسة.
وأوض��ح أنّ سورية وج��دت نفسها في وس��ط المعركة ضد
اإلره��اب ،وأردف قائالً «يمكننا أن نقول بال مبالغة إنّ منطقة
الشرق األوسط ليست الوحيدة التي مستقبلها مرهون بمصير
هذا البلد .وفي األرض السورية ،يتم حسم المعركة ضد تنظيم
«داعش» الذي تجمع تحت راياته إرهابيون ومتطرفون من جميع
األل��وان يوحدهم سعيهم المشترك لتوسيع نطاق سيطرتهم
لتشمل العالم اإلسالمي برمته».
بدوره ،أ ّكد السفير الروسي في سورية ألكسندر كينشاك بأنّ
قرار موسكو تطبيع العالقات مع تركيا قد ينعكس إيجابا ً على
تسوية األزمة السورية ،وكذلك على جهود مكافحة اإلرهاب.
كينشاك أضاف في حديث لوكالة «تاس» لألنباء أمس ،أ ّنه
«إذا تمكنا من إقامة شراكة هنا ،وإذا لعبت مكافحة اإلرهاب دورا ً
مركزياً ،فإنّ ذلك سيؤثر بشكل إيجابي جدا ً على تطور الوضع
داخل سورية» ،و أردف قائالً «التقدم ممكن في إغالق الحدود
التركية السورية لمنع تسلل اإلرهابيين عبره».
من جهة أخرى أعلّن السفير الروسي أ ّنه ال توجد هناك حاجة
كبيرة إلى إقامة قاعدة عسكرية روسية دائمة ،وقال إنّ وزارة
الدفاع الروسية ستقوم بحل هذه المسألة وفقا ً لتطور المهام
السياسية العسكرية في سورية ومحيطها.
كينشاك رأى أ ّن��ه ال يوجد سبب لتأخير استئناف الحوار
السوري في جنيف ،مضيفا ً «لكن يبدو أنّ مجموعة «الرياض»
أو كما يطلقون على نفسهم (اللجنة العليا للمفاوضات) ليست
مستعدة للدخول في حوار بناء .لذلك يهددون باالنسحاب من
المفاوضات إذا لم يغادر الرئيس بشار األسد الساحة السياسية.
وهذا يجعل التفاوض غير ممكن ،لذلك إذا لم تغير هذه المجموعة
موقفها فما ضرورة استئناف المفاوضات؟».
وفي هذا السياق ،أعلّن مندوب روسيا الدائم لدى األمم المتحدة
في جنيف أليكسي بورودافكين ،أنّ بالده مصرة على أن تجري
الجولة القادمة من الحوار السوري السوري في جنيف بشكل
مباشر بين وفدي الحكومة والمعارضة.

وق��ال «نحن ن��رى أ ّن��ه يجب ليس فقط اإلس��راع ق��در اإلمكان
بالجولة ال��ج��دي��دة ،ب��ل وم��ن ال��ض��روري أي��ض�ا ً أن تكون هذه
المحادثات مباشرة هذه المرة ،لكي يتمكن السوريون أنفسهم
عبر الحوار المباشر من تشكيل حكومة موسعة».
في غضون ذلك ،أ ّكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش
أوغ��ل��و ،أنّ أنقرة ستواصل االل��ت��زام بانتهاج سياسة تقريب
المواقف مع موسكو حول عملية التسوية السياسية في سورية،
وقال «لم نعلق الحوار وكنا نبذل الجهود من أجل تقريب مواقفنا

حتى في الفترة التي كنا نختلف فيها ب���اآلراء إزاء المسألة
السورية .وسنتمسك بالنهج ذاته».
الوزير التركي أضاف أنّ موقف تركيا نشط في قضايا تتعلق
باألزمة السورية ،في سياق عمل التحالف الدولي ومجموعة
أصدقاء سورية ،وذكر «قلنا دوما ً أنّ على روسيا وإي��ران لعب
دور هام في البحث عن حل مستقر في سورية ومن الضروري
انخراطهما في هذه العملية ..وموقفنا هذا لم يتغير».
(التتمة ص)14

ً
رتال كبيراً لداع�ش ومقتل  250عن�صراً منهم
تدمر
القوات العراقية ِّ

الجي�ش واللجان يت�صدون ل�سل�سلة هجمات �سعودية على مناطق

بغداد لوزير الخارجية ال�سعودي:
امنع مواطنيك من اعتناق الفكر التكفيري

ولد ال�شيخ :المفاو�ضات اليمنية
مقبلة على مرحلة جديدة

عبرت وزارة الخارجية العراقية
عن رفضها وانزعاجها إزاء ما س ّمته
«التدخل المتكرر من قبل السعودية
في الشؤون الداخلية للبالد».
وأكد أحمد جمال المتحدث باسم
الوزارة أن الحشد الشعبي هو هيئة
رسمية تش ّكلت من متطوعين يمثلون
كافة مكونات الشعب العراقي ،وهو
ج��زء م��ن منظومة ال��دف��اع الوطني
ويحصل على تمويله من ميزانية
الدولة .كما أ ّكد أنّ الحكومة العراقية
مكونة من كافة فئات الشعب العراقي
وهي نتاج لممارسة ديمقراطية.
ورأت الخارجية العراقية أ ّنه من
األجدر ببعض الدول منع مواطنيها
عمليا ً من اعتناق الفكر التكفيري
المتطرف وااللتحاق بداعش.
(التتمة ص)14

أعلّن المبعوث ال��دول��ي الخاص
إل��ى اليمن ،إسماعيل ول��د الشيخ
أحمد ،أم��س ،أنّ محادثات السالم
اليمنية مقبلة على مرحلة جديدة في
األسبوعين القادمين.
وق����ال إنّ ال��م��ب��ادئ الرئيسية
التي ستوجه المرحلة المقبلة من
ال��م��ح��ادث��ات اليمنية ق��د وضعت
بعد عقد مناقشات مستفيضة مع
المشاركين ،موضحا ً أنّ هذه المبادئ
مستمدة من أوراق العمل المقدمة
من قبل الوفدين وتوصيات اللجان
الخاصة.
وأض����اف أنّ أع��ض��اء ال��وف��دي��ن
سيقومون خالل األسبوعين المقبلين
ب��إج��راء اس��ت��ش��ارات م��ع قياداتهم،
(التتمة ص)14

م�صر :مقتل  6ع�سكريين بينهم �ضابطان
بر�صا�ص م�سلحين غرب البالد
قال مصدر أمني مصري إنّ  6عسكريين بينهم ضابطان
قتلوا وأصيب  3آخرون بجروح ،أمس ،باشتباكات مع
مسلحين غرب مصر.
وأوضح المصدر أنّ القتلى سقطوا إثر وقوع تبادل
إلط�لاق النار مع مسلحين أثناء م��رور دوري��ة أمنية
بمنطقة عين دلة بالفرافرة التابعة لمحافظة الوادي
الجديد ،مرجحا ً أن يكون المسلحون مهربين .وأضاف أنّ
«عمليات مطاردة تجري لتلك العناصر ما تزال مستمرة
بالمنطقة الواقعة على الحدود الغربية الجنوبية مع
ليبيا».
من جانبها ،ذكرت صحيفة األخبار الحكومية« ،أنّ
ضابطين استشهدا وأصيب  4جنود من رجال حرس
الحدود في مدينة الفرافرة غرب البالد ،وأصيب  3آخرون
ب��ج��روح ،إث��ر تبادل إط�لاق ن��ار مع مجموعة مسلحة

حاولت اختراق الحدود بمنطقة عين دالة بالفرافرة».
ونقلّت الصحيفة الحكومية عن مصادر أمنية قولها
إنّ «ق��وات حرس الحدود اشتبهت في تحركات مريبة
لسيارات دفع رباعي ،رفضت االلتزام بالطلقات التحذيرية
التي أطلقتها قوات حرس الحدود للتوقف» ،مشير ًة إلى
أنّ المسلحين أطلقوا النار صوب القوات ،وجرى تبادل
إلطالق النار ،أدى إلى مقتل عدد من المسلحين «جا ٍر
التعرف على هويتهم» ،بحسب الصحيفة.
ووف���ق المصدر ذات���ه« ،ش��ه��دت ص��ح��راء الفرافرة
الحدودية مع ليبيا حالة من االستنفار األمني ،وحلقت
الطائرات الحربية».
وتشهد المناطق الحدودية ال سيما الغربية (مع
ليبيا) ،مواجهات مستمرة لعمليات التهريب ،وفق
بيانات سابقة للجيش المصري.

ا�ستقبال رفيع
الم�ستوى لحفتر
في مو�سكو
قال مصدر مقرب من الدوائر
الدبلوماسية الروسية ،بأنّ القائد
العام للجيش الليبي الجنرال
خليفة حفتر الذي وصل موسكو
يوم  26حزيران الجاري ،وأجرى
ل��ق��اءات ف��ي وزارة الخارجية
الروسية والتقى وزي��ر الدفاع
الروسي سيرغي شويغو ،إضافة
إلى استقباله على مستوى رفيع.
وأض���اف المصدر ب��أنّ هناك
م��ع��ل��وم��ات تشير إل���ى احتمال
وص��ول رئيس البرلمان الليبي
عقيلة صالح عيسى ،الذي يقوم
بجولة في البلدان العربية ،إلى
موسكو.
وحسب رأي المحلل السياسي
الليبي عبد العزيز أغنية ،فإنّ
زي����ارة حفتر إل���ى م��وس��ك��و هي
نتيجة لسياسة موسكو الثابتة
على مدى السنوات األخيرة.
وت���ح���ارب روس���ي���ا بنشاط
اإلره�����اب ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال��ش��رق
األوس��ط وهي بهذا تخلط أوراق
الغرب ،الذي يستخدم المسلحين
لبلوغ أهدافه .لذلك كل من ينوي
مكافحة ال��ت��ط��رف سيعمل من
أجل الحصول على دعم موسكو.
هذا الشخص في ليبيا هو خليفة
حفتر.
كما أ ّنها تجند المرتزقة في
ت��ون��س وال��ج��زائ��ر وال��ص��وم��ال
وتنقلهم إل���ى ص��ب��رات��ة ،حيث
يتدربون وم��ن ثم يرسلون إلى
تركيا ومنها إلى سورية والعراق.
(التتمة ص)14

الزهار :لت�شكيل تحالف دولي
لمقاومة االحتالل «الإ�سرائيلي»
دعّ ���ا ال��ق��ي��ادي ف��ي ح��رك��ة «ح��م��اس» محمود ال��زه��ار
إل��ى تشكيل تحالف دول��ي إس�لام��ي لمقاومة اإلحتالل
«اإلسرائيلي» ،ليصبح ليوم القدس العالمي الذي أطلقه
اإلمام الخميني أهمية عملية على أرض الواقع.
ودعّ ا الزهار لضرورة توفير دعم مادي وسياسي من
أجل تشكيل هذا التحالف ،مؤكدا ً أنّ القدس بدون فلسطين
كمن يتحدث عن رأس بدون جسد .وأض��اف الزهار إ َّننا
«نعيش مرحلة من مراحل التراجع العربي في مواجهة
اإلحتالل «االسرائيلي»» في إش��ار ٍة منه إل��ى المبادرة
العربية« ،حيث أنّ العرب ب��دأوا التطبيع بدون القبول
بالمبادرة العربية من قبل كيان اإلحتالل».
وأوض���ح ال��زه��ار أنّ اإلنتفاضة عمل شعبي مبدع
استطاع أن يتجاوز التعاون األمني ودور السلطة كحارس

لالحتالل .وح ّول تهديدات وزير الحرب في كيان اإلحتالل
«االسرائيلي» أفيغدور ليبرمان لحركة حماس ،قال الزهار
«إنّ هذه التهديدات نضعها في الحسبان لكنها لن تخيف
حماس» ،مشددًا على أنّ «قرار الحرب ليس بيد ليبرمان
بمفرده».
ول ّفت الزهار إلى أنّ «خوف االحتالل من المقاومة هو
ال��ذي دفعه للحديث عن إقامة ج��دار حول قطاع غزة»،
مؤكدا ً أنّ «ال الجدار وال الطائرات أو الدبابات يمكن أن توفر
الحماية لالحتالل».
وحول لقاءات المصالحة ،قال الزهار أ ّنه «من العبث
أن تستمر لقاءات المصالحة ونستمر في خداع الشارع
الفلسطيني» ،معتب ًرا أنّ اللقاءات التي تجري هي لقاءات
عبثية ،وليس منها فائدة.

المغرب ينفي وجود عالقات تجارية
مع الكيان ال�صهيوني
أ ّكد وزير التجارة الخارجية المغربي محمد عبو ،عدم
وجود أيّة عالقات تجارية تربط المغرب مع إسرائيل،
مشددا ً حرص حكومته «على محاربة دخول جميع السلع
الصهيونية بطريقة غير مشروعة» إلى بالده.
وق��ال عبو ،خالل جلسة عمومية في مجلس النواب
(الغرفة األولى بالبرلمان المغربي) ،في إجابة على سؤال
حول انتشار التمور الصهيونية في األس��واق المغربية
خالل رمضان ،إنّ «الحكومة لم يسبق لها أن سلّمت أية
رخصة أليّ أحد من أجل استيراد التمور أو منتجات أخرى
صهيونية المنشأ».
وأض��اف عبو أنّ اإلحصائيات والمعطيات الرسمية
المتوفرة لدى مكتب الصرف (المؤسسة المكلفة بإحصاء

التبادل التجاري واالقتصادي للمغرب مع الخارج) «تؤكد
أنّ المغرب ليس له أيّة عالقة تجارية مع هذا الكيان».
منظمات غير حكومية مغربية قالت :منتصف شهر
رم��ض��ان ال��ح��ال��ي ،إنّ حملة قادتها لمقاطعة التمور
الصهيونية التي تدخل األسواق المغربية بطريقة سريّة.
ودعّ ا حينها سيون أسيدون ،رئيس حركة المقاطعة
وسحب االستثمارات وف��رض العقوبات على الكيان
الصهيوني ،المعروفة ب��ـ«  BDSالمغرب» السلطات
المغربية إلى «اتخاذ موقف واضح من الموضوع واتخاذ
اإلجراءات الالزمة من أجل منع دخول التمور من األراضي
الفلسطينية المحتلة إلى المغرب».
(التتمة ص)14

همزة و�صل
يوم القد�س..
ثقاب الجلجلة!!
نظام مارديني
أس��م��ان ل��م ي��ف��ارق��ا األم���ام
ال��خ��م��ي��ن��ي ق��ب��ل خ��ل��ع ش��اه
إي���ران وب��ع��ده ،هما القـدس
وفلسطين ،مؤكدا ً بذلك القيم
والمبادئ لثورته بمرتكزاتها
التي أسقطت العَ لَم الصهيوني
ورفعت العَ لَم الفلسطيني.
ول��ك��ن ال يمكن ال��ن��ظ��ر إل��ى
القدس إال باعتبارها عنوانا ً
روح��ي �ا ً فلسطينيا ً بامتياز،
مثلها م��ث��ل ب��ي��ت ل��ح��م ،وك��ل
أرض فلسطين المقدسة.
من هذا المنظور الذي ك ّرسه
اإلمام الخميني ،نحتفي بيوم
القدس العالمي الذي هو يوم
لمراجعة المرحلة وتقييمها،
وال��وق��وف ع��ن��د متطلّباتها،
ف���ال���ص���راع ح����ول فلسطين
ومحيطها القومي لم يكن يوما ً
ص��راع �ا ً ع��ادي �ا ً وس��ه�لاً يمكن
الركون إليه لتحقيق أهدافه
صدفة ،بل هو صراع يقتضي
قدرا ً عاليا ً من التنظيم وبناء
ال��ق��وى ،ول��ك��ي يتحقق ذل��ك
فإننا مطالبون بما يلي:
توحد
 سياسة جبهويةّ
ك��ل ق��وى ال��م��ق��اوم��ة وترفض
االن���ق���س���ام ب��ي��ن ف��ص��ائ��ل��ه��ا
جميعا ً .
 تكريس سياسة المواطنةالتي تحترم فيها الشخصية
الوطنية للمواطن الفلسطيني،
وترفض كل أساليب العسف
ال��م��ادي والمعنوي تجاهه،
وتحترم حقوقه ومعتقداته وال
ّ
تتدخل في شؤونه الخاصة،
تمس كرامته.
وال
ّ
 سياسة وطنية قوميةت��رف��ض ك��ل أن����واع التطبيع
ال��ت��ي ت��ج��ري ع��ل��ى مستوى
الداخل الفلسطيني ،كما على
المستوى القومي والعربي.
 س���ي���اس���ة ت���رف���ض ك��لمبادئ أوسلو وع��زل رموزها
الخيانية ،وتكريس مفهوم أن
المقاومة هي «القول الفصل
ف��ي اث��ب��ات ال��ح��ق ال��ق��وم��ي أو
أن��ك��اره» .وإن حربنا مع هذا
العدو هي حرب وجود ال حرب
حدود.
 سياسة رفض كل مبادراتالتسوية «عربية أو فرنسية
أو فلسطينية» والتي هدفها
تصفية القضية الفلسطينية.
إذا أردت��م أن تعرفوا شكل
القضية الفلسطينية ،انظروا
إلى محمود عباس ،وإذا اردتم
أن ت��ع��رف��وا ش��ك��ل الفضيحة
الفلسطينية ،ان���ظ���روا ال��ى
صائب عريقات؟
إذا ك����ان ع���رف���ات وض��ع
ال���ق���ض���ي���ة ف����ي ال���زج���اج���ة
الديبلوماسية وأقفل عليها..
ف��إن كل حَ مَلة السكاكين هم
في رأي خليفته (عباس) قتلة
للقضية .
في السبعينات من القرن
ال��ف��ائ��ت ك��ان ن��اي��ف حواتمة
يحاول إقناع البعض ،كيف
يمكن أن تقوم دولة ديمقراطية
ف���ي «إس���رائ���ي���ل» ..ه���ذا هو
السبيل لطرد يهوه من الهيكل
وإحالل كارل ماركس محله.
ي��ع��رف الفلسطينيون مَن
تمسح على عتبات تسيبي
َّ
ل��ي��ف��ن��ي ،م��ن ق���ادة فلسطين
وال���ع���رب ،وم���ن أه����دى ه��ذه
األفعى عقدا ً من ألماس ،وآخر
كاد يُهديها حقالً من النفط ،من
أجل ليلة ليالء ،ومَن هو الذي
عرض على بنيامين نتنياهو
إعادة بناء هيكل سليمان على
نفقته ،وبخشب أرز يُستورد
من المغرب هذه المرة ..ولسان
حال هؤالء يقول إن أفضل حل
للقضية الفلسطينية هو في
إبادة الفلسطينيين!
أي عار نحن فيه اآلن حين
يقول أمير من مشيخة عربية
«مستقبل العرب إسرائيل»!
ي��درك ق��ادة التسوية ،من
جماعة رام الله والمشيخات
ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة ،ال��ذي��ن ي��م�لأون
الفضائيات بالكالم المعسول،
أن أحدا ً منهم ال يمكن أن يصل
إل��ى ال��ب��ي��ت األب��ي��ض ق��ب��ل أن
يصبح «إسرائيلياً» ..التوراة
ه���ي روح أم���ي���رك���ا .وك��أن��ه
ي��ق��ول أميركا ه��ي «إسرائيل
ال��ك��ب��رى» ،و«إس��رائ��ي��ل» هي
أميركا الصغرى.
عن يوم القدس الذي تح ّل
ال���ي���وم ذك����راه ف���ي الجمعة
األخيرة من رمضان كل عام،
يقول اإلم��ام الخميني« :إن��ه
اليوم الذي سيكون مميّزا ً بين
المنافقين والكثيرين.»...

