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الجي�ش ال�سوري ي�ستعيد مزارع المالح في ريف حلب ..والجي�ش الأردني ّ
قواته على الحدود
يعزز ّ

خامنئي يرف�ض التن�سيق مع وا�شنطن حول �سورية ..ووا�شنطن متر ّددة ب�ش�أن التعاون مع مو�سكو
أعلن المرشد األعلى للثورة اإليرانيّة ،السيد علي
خامنئي ،رف��ض ب�لاده التنسيق مع واشنطن حول
القضايا اإلقليميّة ،وال سيّما النزاع في سورية ،معلنا ً
أنّ إيران ستتصدّى حتى النهاية للعدو.
وفي إشارة إلى التصريحات األميركيّة التي ذكرت
أنّ الواليات المتحدة ترغب بمفاوضات وبالتنسيق مع
طهران بشأن المسائل اإلقليميّة ،وخصوصا ً سورية،
قال خامنئي« :ال نريد مثل هذا التنسيق ،ألنّ هدفه
الرئيسي إنهاء وجود إيران في المنطقة» ،وفق ما نشر
ّ
على موقعه الرسمي أمس .وأضاف أمام آالف الطالب
الذين استقبلهم مساء السبت على مائدة اإلفطار،
«انطالقا ً من واجبي الديني واألخالقي ،وطالما بقي في
جسدي نفس واحد ،سأقاوم أعداء الثورة اإلسالميّة».
وج��دّد انتقاداته للواليات المتحدة ،التي يؤ ّكد
المسؤولون اإليرانيّون أ ّنها ال تحترم التزاماتها في
ما يتعلق برفع العقوبات عن إيران في إطار االتفاق
النووي ،وال تقوم بما يلزم لطمأنة المصارف الدول ّية
التي تخشى من فرض عقوبات عليها في حال تعاملت
مع إيران ،بالرغم من قرار رفع العقوبات.
��س��ي��اق ،بحث وزي��ر الخارجية ال��روس��ي،
وف��ي ال ّ
سيرغي الفروف ،مع نظيره األميركي جون كيري ،أول
س ُبل حل األزمة في سورية ،بما في ذلك التعاون
أمسُ ،
الروسي األميركي في محاربة اإلرهاب هناك.
وأف��ادت وزارة الخارجية الروس ّية في بيان ،بأنّ
االتصال الهاتفي بين الوزيرين ،الذي بادر إليه الجانب
األميركي ،تناول أيضا ً الخطوات القادمة لرؤساء
مجموعة مينسك (التابعة لمنظمة األمن والتعاون
األوروب���ي) الخاصة بتسوية ال��ن��زاع في ق��ره باخ،
وذلك في إطار تطوير نتائج الق ّمة الروسيّة األرمينيّة
األذربيجانيّة التي عُ قدت في سان بطرسبورغ ،في 20
حزيران الماضي.

وكشفت مصادر دبلوماسيّة أوروبيّة ،أنّ واشنطن ال
تزال متردّدة بشأن التعاون العسكري مع روسيا في
سورية ،وتتم ّنى أن تكون غرفة القيادة والتوجيه تحت
التوصل إلى مثل هذا التعاون.
إشرافها في حالة
ّ
وقالت المصادر لوكالة األنباء اإليطالية «آكي»،
أم��س« :أميركا تريد قيادة العمليّات لضمان عدم
استهداف سالح الجو الروسي لفصائل المعارضة
األخ���رى ،كما ت��ري��د أن ت��راق��ب ع��ن ق��رب وب��د ّق��ة كل
التح ّركات العسكريّة المرافقة لهذه الحملة العسكرية
لنفس السبب ،وال تريد لروسيا أن تستغل التعاون
الجزئي ه��ذا لتحقيق أيّ��ة خ��ط��وات داع��م��ة للنظام
السوري».
ونقلت «آك��ي» عن المصادر ذات��ه��ا ،من دون ذكر
اسمها ،أنّ إمكانية اتفاق ال��روس واألميركيّين على
تعاون عسكري محصورة بإضعاف «جبهة النصرة»
في سورية ،وهدفها تفتيت هذه الجبهة ودفع المنتمين
إليها من السوريّين إلى مغادرتها واالنضمام لفصائل
عسكريّة تعتبرها الواليات الم ّتحدة موثوقة.
من جهته ،ك ّرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
معزوفته من أنّ الموقف الرسمي التركي اتجاه الملف
السوري والحكومة السوريّة لم يتغيّر ،وذلك خالل
زيارته لمدينة كيليس القريبة من حدود سورية.
يأتي تصريح الرئيس التركي هذا على خلفيّة تقارير
إعالميّة غربيّة تحدّثت عن استعداد أنقرة ال ّتخاذ
خطوات من شأنها أن تغيّر مسار األزمة في سورية.
وتشير التقارير إل��ى أنّ تركيا منذ نشوب الصراع
في سورية عُ رفت بموقفها المؤيّد «للمتم ّردين» الذين
يقاتلون ض ّد الجيش السوري ،ولكنّ المشاكل الداخليّة
ّ
تحث أنقرة على البحث عن حل وسط،
في البيت التركي
مع العبين آخرين في األزمة السورية مثل روسيا.
(التتمة ص)14

تنديد دولي وعربي للتفجيرات الدامية في بغداد ..و«داع�ش» يتب ّنى

العبادي :الإرهاب يائ�س بعد هزيمته في �ساحات المعركة
توعّ د رئيس الوزراء العراقي حيدر
العبادي اإلره��اب��يّ��ي��ن بالقصاص،
ورأى أنّ لجوءهم إل��ى التفجيرات
يأتي بسبب يأسهم بعد هزيمتهم في
ساحة المعركة.
رئيس الحكومة العراقية حيدر
العبادي ،الذي تف ّقد موقع التفجير
في منطقة الكرادة ،توعّ د «اإلرهابيّين
بالقصاص ،ورأى أنّ لجوءهم إلى
التفجيرات يأتي بسبب يأسهم بعد
هزيمتهم في ساحة المعركة».
بدوره ،قال رئيس مجلس الن ّواب
العراقي سليم الجبوري في بيان:
« ُن��دي��ن وب��أش�� ّد ع��ب��ارات االستنكار
التفجيرات اإلجراميّة الجبانة التي
استهدفت منطقتي الكرادة والشعب،
وال��ت��ي خلفت ضحايا ف��ي صفوف
المدنيّين العُ َّزل ،وأضرارا ً بالممتلكات
والخاصة».
العامة
ّ
وارتفعت حصيلة التفجير الذي
وقع فجر أمس ،في حي الكرادة وسط
العاصمة العراقية بغداد ،إلى 72
شهيدا ً وأكثر من  168جريحاً ،وفقا ً
لما أفادت به وكالة األنباء العراقيّة
المستقلّة.
وانفجرت شاحنة تبريد ملغومة
ح��ي ال��ك��رادة ف��ي وس��ط بغداد،
ف��ي
ّ
اإلره��اب��ي
وأع��ل��ن تنظيم «داع���ش»
ّ
المسؤوليّة ع��ن الهجوم ف��ي بيان
نشره أنصاره على اإلنترنت ،وقال
إنّ التفجير انتحاري.
وق��ال مصدر أمني ،إنّ ع��ددا ً من
ال��م��ح�لات ال��ت��ج��اريّ��ة وال��س��ي��ارات
المدنيّة احترقت من شدّة االنفجار.
(التتمة ص)14

غارات جو ّية مك ّثفة للعدوان ال�سعودي على مناطق يمن ّية

عبد ال�سالم و�صل الريا�ض للتباحث في الم�سار ال�سيا�سي
أ ّكدت مصادر يمنيّة أنّ رئيس وفد أنصار الله محمد عبد السالم وصل إلى
األممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد ،للتباحث بشأن
السعوديّة برفقة المبعوث
ّ
السياسي ودعم جهود التهدئة على الحدود اليمنيّة السعوديّة.
المسار
ّ
وقد انتهت مشاورات السالم اليمنيّة اليمنيّة في الكويت باالتفاق على نقل
أعمال لجنة التهدئة والتواصل الميدانيّة إلى ظهران الجنوب في السعودية،
ومباشرة أعمالها من هناك ،وتفعيل أعمال اللجان الميدانيّة لتثبيت وقف إطالق
النار.
وكان عضو وفد حركة أنصار الله في الكويت حمزة الحوثي ،تو ّقع بُعَي َد
اليمني من الكويت إلى العاصمة اليمنيّة صنعاء ،أن
الوطني
عودة الوفد
ّ
ّ
«يكون هناك تصعيدا ً عسكر ّيا ً خالل المرحلة القادمة وخالل أيام العيد ،وما
اليمني والجيش واللجان الشعبيّة
بعد العيد» .وبنا ًء على ذلك ،خاطب الشعب
ّ
قائالً« :الحذر ث ّم الحذر ،واليقظة ،فصمو ُد ُكم خالل هذين األسبوعين سيكون
اليمني في
مفصلي لمستقبل اليمن ،ولترسيخ قناعة المجتمع
عبارة عن صمود
ّ
ّ
أن يكون هناك حل سياسي ناجز إن شاء الله».
صحافي عقده في مطار صنعاء ،تط ّرق الحوثي إلى شرح مجريات
ومن مؤتمر
ّ
ً
الوطني خاض
«الوفد
وقال
ّة،
ي
الكويت
العاصمة
في
ا
يوم
الـ70
خالل
المفاوضات
ّ
مفاوضات شا ّقة وصعبة على مدى أكثر من سبعين يوماً ،وتمحورت ال ّنقاشات
على ثالثة محاور رئيسيّة؛ المحور األول تم ّثل بالمشاورات حول الجانب
المؤسسة الرئاسيّة وموضوع التوافق على
السياسي ،أولها المشاورات حول
ّ
ّ
السياسي من
الحوار
استئناف
موضوع
وكذلك
تشكيل حكومة وحدة وطنية،
ّ
النقطة التي ت ّم التو ّقف عندها».
(التتمة ص)14

وا�شنطن ّ
تحذر الكويت من عمل �إرهابي!
كشفت جريدة «السياسة» الكويتية أنّ الكويت تل ّقت
تحذيرات من جهاز المخابرات المركزيّة األميركيّة (سي
آي إي��ه) األسبوع الماضي ،تفيد باحتمال وق��وع اعتداء
الحساسة في الكويت خالل األيام
إرهابي على أحد المواقع
ّ
واألسابيع المقبلة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنيّة ،أنّ أجهزة سياديّة في
الكويت تل ّقت الرسالة التي لم تكشف عن فحواها وتفاصيلها،
إ ّنما عُ لم أنّ أجهزة األمن الكويتيّة بادرت فور تل ّقيها الرسالة
إلى رفع درجة االستعداد والجهوزيّة ،وا ّتخاذ االحتياطات
الالزمة لتأمين الحقول والمصافي النفطيّة.
وأشارت إلى ا ّتخاذ اإلجراءات الالزمة لتأمين مطار الكويت
متخصصة،
الدولي من خالل التعاقد مع شركة بريطانية
ّ
األمني في المطار نفسه وعلى
فضالً عن تكثيف التواجد
ّ

الطرق ال ُمفضية إليه.
في هذا السياق ،أ ّكدت المصادر أنّ األجهزة األمنيّة ع ّززت
إجراءات التفتيش عند المراكز الحدوديّة للقادمين إلى البالد
عبر استخدام التفتيش ال��ذات��ي ،كما كشفت عن ع��دد من
مزدوجي الجنسيّة خالل األيام الماضية.
ولم تستبعد المصادر أن يكون «قرار منع مصليات العيد
الخارجية» الذي ا ّتخذته وزارة األوقاف ،وأعلن عنه أول من
أمس الوزير الكويتي يعقوب الصانع ،قد جاء في سياق
التدابير الطبيعيّة حيال الرسالة ،وال سيّما أ ّنها تأتي عقب
أي��ام قليلة من إحياء ذك��رى ضحايا تفجير مسجد اإلمام
الصادق الذي جرى في شهر رمضان من العام الماضي،
مشير ًة إلى أنّ الصانع كان قد أوضح أنّ القرار ا ُّتخذ لدواع
أمنيّة ،وبنا ًء على طلب من وزارة الداخلية.

ال�سي�سي يُحيل  17م�س�ؤو ًال
بالمخابرات العامة للتقاعد
أص��در الرئيس المصري عبد
ال��ف��ت��اح السيسي ،أم���س ،ق���رارا ً
رئاس ّيا ً بإحالة  17مسؤوال ً من
جهاز المخابرات العامة للتقاعد،
حمل ال��رق��م  281لسنة ،2016
ونشرته الجريدة الرسميّة للبالد.
وذك����رت ال��ج��ري��دة ال��رس��م��ي��ة
«ال��وق��ائ��ع» ،أنّ «ال��رئ��ي��س عبد
ال��ف��ت��اح ال��س��ي��س��ي ،أص���در ق���رارا ً
جمهور ّيا ً بإحالة  17وكيالً (ن ّواب
لمدير الجهاز) بالمخابرات العامة
إل��ى المعاش بنا ًء على طلبهم».
ول���م ي��ق��دّم ال���ق���رار ال��ج��م��ه��وري،
ال���ذي شمل أس��م��اء المسؤولين

االستخباراتيّين ،توضيحا ً حول
أسباب طلبهم.
وق������رار ال��ت��ق��اع��د ف���ي ج��ه��از
المخابرات العامة تك ّرر أكثر من
مرة منذ وصول الرئيس المصري
للسلطة في حزيران .2014
ف��ف��ي ي��ول��ي��و  ،2014ص��در
رئ��اس��ي بإحالة  14وكيالً
ق��رار
ّ
للمخابرات العامة إلى المعاش
بناء على طلبهم ،وف��ي حزيران
 ،2015أحال السيسي  11وكيالً
للمخابرات بالجهاز ذاته للتقاعد
بنا ًء على طلبهم ،وكذلك إحالة
 13وكيالً للسبب ذاته في كانون

األول . 2015
وت��ش��ه��د م��ص��ر ح��رك��ة تن ّقالت
بهيكل ال��دول��ة اإلداري ،بشكل
رئ��ي��س��ي ف��ي ت��م��وز م��ن ك��ل ع��ام،
وعاد ًة ال ُتعلن أجهزة االستخبارات
عن تفاصيل شؤونها الداخليّة.
وشهدت ساحة القضاء خالل األيام
الماضية ،خروج هيئات قضائيّة
بعد وصولهم إل��ى س��نّ المعاش
( 71ع���ام���اً) ،م��ن بينهم عدلي
منصور الرئيس المؤ ّقت السابق،
والذي كان يتو ّلى في وقت سابق
رئاسة المحكمة الدستوريّة العليا،
أعلى محكمة في البالد.

تقرير �إخباري
«�أفريكوم» من المغرب و�إلى ال�سنغال!؟
ص��دّق البرلمان السنغالي على مشروع قانون
يسمح بوجود ق ّوات أميركيّة على األراضي السنغاليّة
بشكل دائم لمواجهة التحدّيات األمنيّة المشتركة.
وت�� ّم التصويت على مشروع القانون ال��ذي يُجيز
للرئيس ماكي صال التصديق على ا ّتفاق ُمب َرم عُ قد بين
الطرفين في شهر أيار الماضي ،يسمح بوجود قوات
أميركيّة في السنغال بشكل دائم لمواجهة «المخاطر
األمنيّة في المنطقة».
وو ّق��ع��ت السنغال وال��والي��ات المتحدة اتفاقيّة
تتعلّق بالتعاون في مجال الدفاع .وتتحدّث الحكومة
السنغالية عن أنّ االتفاقيّة التي أق ّرها البرلمان تتعلّق
بوضع القوات األميركيّة على األراض��ي السنغالية
وش���روط استخدامها للمنشآت المحليّة ،بحسب
ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسيّة عن مسؤول في
الخارجيّة السنغاليّة.
ورفض وزير الخارجية السنغالي مانكير أنجاي
الحديث عن وج��ود قاعدة عسكريّة؛ نافيا ً أن تكون
االتفاقية سريّة ،مؤ ّكدا ً أ ّنها ا ّتفاقية شراكة تسمح
ّ
بالتدخل عسكريا ً في حال وجود مخاطر أو
لواشنطن
تهديدات ،لك ّنها تبقى اتفاقيّة مربحة للطرفين.

وتسعى واش��ن��ط��ن منذ ف��ت��رة إل��ى نقل القيادة
العسكرية األميركيّة «أفريكوم» إلى أفريقيا لتسهيل
مه ّمتها في محاربة اإلره��اب ،بعد تنامي التهديدات
اإلرهابيّة في الساحل وشمال أفريقيا.
وكانت الترشيحات تتحدّث عن خمس دول أفريقيّة
مهيّأة الحتضان القاعدة األميركيّة ،لكنّ واشنطن
ّ
األمني
تفضل بعضها على بعض بسبب االستقرار
ّ
االستراتيجي من ناحي ٍة
من ناحية ،وبسبب وضعها
ّ
أخ��رى .وهذه ال��دول الخمس هي المغرب والغابون
وأوغندا والسنغال وكينيا.
وك��ان المغرب على رأس قائمة البلدان الخمسة
ّ
المرشحة الحتضان قاعدة «أفريكوم» بحكم موقعه
الجغرافي القريب من منطقة الساحل والصحراء
ومنطقة شمال افريقيا؛ كما أنّ المملكة تحظى بمستوى
كبير من االستقرار أمن ّيا ً وسياس ّياً ،األمر الذي جعل
واشنطن تعرض على المغرب استضافة «أفريكوم»
على أراضيها لحظة إنشائها عام  ،2008وهو الطلب
الذي رفضه المغرب لحظتها بسبب السمعة السيّئة
للواليات المتحدة بعد ّ
تدخلها العسكريّ في كل من
العراق وأفغانستان.

همزة و�صل

و�ضوء بغداد ً
دما..
وجاهلية الوهابية!
نظام مارديني
اص �ط �ب �غ��ت ب� �غ ��داد ال �ع��زي��زة
ب��دم��اء األب��ري��اء م�س��اء السبت،
ففي لحظات قليلة انمحت مالمح
الحياة والعافية والفرح في لعبة
شطرنج الوهابية وبيادقها في
ال��داخ��ل ال �ع��راق��ي ،حيث جاءت
ه��ذه الدماء الزكية وكأنها الرد
الطبيعي على تلك االنتصارات
التي حققها ال�ع��راق�ي��ون ،وكان
آخ��ره��ا اس �ت �ع��ادة ال�ف�ل��وج��ة من
قهرها وفجاعتها وحزنها من يد
بيادق آل سعود الذين اخترعوا
لهم اسم «داعش».
ال �ت �ف �ج �ي��رات ج � ��اءت عشية
ت �ص��ري �ح��ات وزي � ��ر خ��ارج �ي��ة
السعودية عادل الجبير ودعوته
ل �ت �ف �ك �ي��ك ال� �ح� �ش ��د ال �ش �ع �ب��ي،
والغرض من هذه التصريحات
إعطاء ص��ورة للعالم أن الحشد
ال يختلف ع��ن «داع� ��ش» .و َمن
تابع بعض كتّاب ومثقفي العراق
في اآلونة األخيرة يدرك أهداف
المطالبة بتصنيف الحشد على
أن��ه منظمة إره��اب �ي��ة ،وآخ��رون
دعوا إلى تجريمه.
ول� �ك ��ن ه� ��ل ي �س �ت �ط �ي��ع أح ��د
إدان��ة السعودية بعدما اشترت
«ال��ض��م��ي��ر» األم�� �م� ��ي ..مثلما
اش � �ت� ��رت ض��م��ي��ر «ال��م��ث��ق��ف»
العربي الذي وضع نفسه مناخ
االح �ت �ب��اس األخ�لاق��ي وأصبح
مصنعا ً لتبرير القتل؟
ب �ع��د ت �ح��ري��ر ال �ف �ل��وج��ة من
«داعش» ،تلك المدينة التي راهن
االرهاب عليها ومن وراءه دول
ومنظمات تموله وتسوق أفكاره
وممارساته على أنها ثورة ضد
الظلم أو تبرر أفعاله وتعدّها ردة
فعل على التهميش! ولذلك قامت
ال�س�ع��ودي��ة بتأسيس عشرات
الفضائيات التي تتبنّى خطابا ً
واح��دا ً وهو التحريض الطائفي
م ��ن خ �ل�ال دع � ��اة وإع�لام �ي �ي��ن
وش �ي��وخ ل �ت��روي��ج ث�ق��اف��ة الثأر
وال�ط��ائ�ف�ي��ة ب��أج�م��ل العبارات،
سهلة االبتالع ،وأكثر النصائح
المدفونة ف��ي ح�ش��وات الفتنة،
وي � ��درك آل س �ع��ود أن ت��وال��ي
ح� � � ��وادث ال� �ق� �ت ��ل داخ � � ��ل أس ��ر
خليجية م��ؤخ��راً ،م��ا ك��ان ليت ّم
ل��وال ت��أث��ر أب�ن��اء الخليج بالفكر
ال��وه��اب��ي اإلره��اب��ي ال��ذي ُيقنع
َمن يحمله بأن كل َمن حوله هم
ك �ف��ار يستحقون ال�ق�ت��ل ،وهذا
دليل قاطع إلى النهاية التي تريد
تكريسها الوهابية في مجتمع
الهالل السوري الخصيب.
ف��ي كتابه «البيان والتبيين»
دع��ا الجاحظ ،أبوعثمان عمرو
بن بحر الكناني رب السموات
الى درء «فتنة القول» ،ليؤكد في
نهاية األمر بأن لكل زمان «شكالً
من المحنة» .ولعل محنتنا اليوم
حين نجد أن كالم الفتنة أصبح
م�� ��راوغ� � �اً ،ي �ب �ت �ع��د ع� ��ن ضبط
اإلش�� ��ارة إل ��ى ال �م �ق �ص��ود ،وال
يتوانى عن إع��ادة اليوم ما قاله
أمس بإفاضة ،كما ال يتوانى عن
تكذيب ما قاله أمس متواكالً على
ع�ط��ل ذاك���رة مستمعيه ..وفي
أغلب األحيان يحل أصحاب هذا
ال�ك�لام ضيوفا ً على الشاشات
الملونة في آخر الليل ،محل فيلم
ال�س�ه��رة ،وعندما تكون الفتنة
ب�ح��اج��ة إل��ى ع��ود ث �ق��اب ،فقط،
ليشب الحريق.
ّ
ل�ل�ع��راق ال �ع��زي��زَ ..،م��ن يقتل
عائلته بفعل التفكير الوهابي كما
حصل في الرقة سابقا ً وحصل
اليوم في مناطق خليجية ،يكون
مستعدًا لقتل عشرات العراقيين
ك �م��ا ال �س��وري �ي��ن واللبنانيين
وال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي �ي��ن ..ول � ��ذا ف��إن
االن�ت�ص��ار األك�ب��ر هنا ليس في
ميدان القتال وحده على أهميته،
ب��ل ف��ي م �ي��دان ال�ف�ك��ر والعقل.
وه� ��ذه م �س��ؤول �ي��ة الحكومات
والجامعات وال�م��راك��ز الفكرية
والثقافية والبحثية مثلما هي
مسؤولية النخب الثقافية أيضاً.
..للسعودية صاحبة فتوى
ال �ف �ت��اوى ال��وه��اب�ي��ة ال�ت��ي تجيز
للمرأة التف ّرج على التلفزيون
ب �ش��رط أن ي �ك��ون م �غ �ل �ق �اً ..إذا
أردتِ ال �ق �ض��اء ع �ل��ى «داع� ��ش»
ل�ي�خ�ل��ع ال �س �ع��ودي��ون جلدهم،
وال يكفي أن يخلعوا أوهامهم
وأقنعتهم وعباءاتهم.

