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معارك �شوارع في منبج ..وف�صائل مدعومة من قطر وال�سعودية وتركيا و�أميركا ترتكب جرائم حرب

�شمخاني ي� ّؤكد التن�سيق الإيراني الرو�سي ال�سوري ..و«الأمن الجماعي» تدعو لمواجهة الإرهاب

أ ّكد أمين المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني علي
شمخاني أهميّة ودور التنسيق السياسي والعسكري بين
إيران وروسيا وسورية لما له من تأثير كبير في المعادالت
الراهنة بالمنطقة.
ولفتَ شمخاني في جلسة لمجلس الشورى اإلسالمي
في إيران ،إلى أنّ التط ّورات السياسيّة والدفاعيّة واألمنيّة
في العراق أدّت إلى تراجع تيار اإلرهاب التكفيري ،مبيّنا ً
أنّ العمليات في مدينة الفلوجة ،والتي كانت نموذجا ً
للتنسيق والتعاون بين الجيش وقوات الحشد الشعبي،
ساهمت ف��ي تعزيز م��ب��ادرة الحكومة على الصعيد
العسكري والسياسي.
وفي السياق ،دعا وزراء خارجية الدول األعضاء في
موحدة
منظمة معاهدة «األمن الجماعي» إلى تكوين جبهة ّ
لمواجهة اإلرهاب في سورية.
وف��ي بيان مشترك ح��ول الوضع في سورية ،صدر
في ختام اللقاء ال��ذي استضافته العاصمة األرمينيّة
يريفان ،أ ّكد وزراء خارج ّية الدول األعضاء الست (روسيا،
بيالروس ،أرمينيا ،كازاخستان ،قرغيزيا ،طاجيكستان)
دعمهم لسيادة سورية ووحدة أراضيها ،داعين إلى إزالة
التهديد اإلرهابي وإنهاء النزاع المسلّح في البالد في
أسرع وقت وبطرق سلم ّية دبلوماس ّية ،من دون شروط
ّ
تدخل خارجي.
مسبقة وبعيدا ً من أيّ
كما أشار البيان إلى أهم ّية «الجهود المبذولة من قِبل
رؤساء المجموعة الدول ّية لدعم سورية في ضمان وتعزيز
نظام وقف األعمال القتاليّة في سورية» ،داعيا ً إلى تكوين
موحدة لمواجهة اإلرهاب والتط ّرف الدوليّين في
«جبهة
ّ
هذا البلد في ظل دور األمم الم ّتحدة المحوريّ ».
ودع��ت «األم��ن الجماعي» إلى حشد جهود المجتمع
الدولي ،بما في ذلك الجهود الرامية إلى خلق ظروف
مؤاتية لتجفيف قنوات تمويل اإلرهاب.
كما أشار الوزراء إلى أهميّة ضمان أن ُتسفر المشاورات

الجارية في جنيف ،تحت اإلشراف الدولي ،بين الحكومة
السورية و«المعارضة» ،عن نتائج ملموسة.
وتابع البيان قائالً« :إنّ الدول األعضاء تعبّر عن قلقها
الشديد إزاء ت��ط� ّورات الوضع اإلنساني في سورية»،
مشير ًة «إل��ى ض��رورة ضمان وص��ول إنساني مستقر
إلى األهالي المنكوبين بما يتماشى مع القانون الدولي
اإلنساني ،ووقف العقوبات األحاديّة التي تخ ّرب اقتصاد
البالد».
من جهتها ،اشترطت «مجموعة حميميم» التي تم ّثل
«المعارضة الداخلية» في سورية ،تحقيق تقدّم في
مفاوضات جنيف لدخول مم ّثلي المعارضة تشكيلة
الحكومة السوريّة.
وف��ي تصريح لوكالة «سبوتنيك» الروسية ،أمس،
أش���ارت ميس ال��ك��ري��دي ،المتحدّثة باسم «مجموعة
حميميم» ،إل��ى غ��ي��اب مم ّثلين ج��دد ع��ن المعارضة
(باستثناء وزي��ر المصالحة الشعبية على حيدر) في
الحكومة الجديدة التي ت ّم إعالن تشكيلها االثنين بنا ًء
على مرسوم من الرئيس السوري بشار األسد.
وعزت الكريدي هذا الوضع إلى تعليق المفاوضات في
جنيف ،مشير ًة إلى ضرورة تحقيق تقدّم في البحث عن
تسوية سياسيّة لألزمة السوريّة .وأوضحت الناشطة
كريدي ،أ ّنه ما دامت نار الحرب مستعرة في البالد ويسعى
كل طرف إلى التغلّب على اآلخر ،فمن المستبعد أن تقبل
الحكومة مم ّثلين جدد عن المعارضة في صفوفها.
من جه ٍة أخرى ،ا ّتهمت منظمة العفو الدوليّة الفصائل
اإلرهابيّة في محافظ َت ْي حلب وادل��ب بارتكاب جرائم
حرب.
المنظمة قالت في تقرير لها ،إنّ هذه الفصائل تخطف
وتع ّذب وتقتل خارج إطار القانون ،ودعت ال��دول التي
تدعمها إلى االمتناع عن تسليحها.
(التتمة ص)14

تفكيك  15خل ّية �إرهاب ّية في بغداد

الجي�ش ي�سيطر على موقعين ع�سكريين عند الحدود اليمن ّية ال�سعوديّة

الداخل ّية العراق ّيةّ :
مفخخة الكرادة َق ِدمت من ديالى

عبد ال�سالم :مفاو�ضات الكويت ك�شفت حجم العدوان

كشف وزير الداخلية العراقي الذي
قدّم استقالته أمس محمد سالم الغبان،
ّ
المفخخة التي انفجرت
أنّ السيارة
األحد الماضي في منطقة الكرادة ببغداد
وخلفتالعشراتمنالشهداءوالجرحى،
قدمت من محافظة ديالى ،مشيرا ً إلى أنّ
منطقة التفجير كانت فيها مواد سريعة
االشتعال ،فيما انتقد «تراشق االتهامات»
بين الجهات المعنيّة.
وقال الغبان خالل مؤتمر صحافي
عقده اليوم في مبنى ال��وزارة ،بحسب
ال��ـ»س��وم��ري��ة ن��ي��وز» ،إنّ «ال��س��ي��ارة
ّ
المفخخة التي انفجرت في الكرادة
كانت قادمة من محافظة ديالى» ،الفتا ً
إلى أنّ «منطقة التفجير كانت فيها مواد
سريعة االشتعال كالعطور وغيرها».
وأضاف أنّ «األجهزة األمنيّة يجب
أن تأخذ دوره��ا الصحيح ،ويجب أن
تكون هناك سيطرات ُتحكم المداخل
وتحفظ األمن» ،منتقدا ً في الوقت ذاته
«تراشق االتهامات الذي يحدث بعد كل
تفجير».
(التتمة ص)14

أث����ار ت��ج��دّد االش��ت��ب��اك��ات على
الحدود اليمنيّة السعوديّة ،وإطالق
صاروخين باليستيّين على مدينة
أبها جنوب المملكة ،وت ّم اعتراضهما،
المخاوف من انفجار الحرب بصورة
أكثر عنفا ً في اليمن ،وانهيار العمليّة
التفاوضيّة السلميّة التي انطلقت
في الكويت ،وج��رى تأجيلها لمدة
أس��ب��وع��ي��ن بمناسبة ع��ي��د الفطر
المبارك.
م��ص��در ي��م��ن��ي ك��ب��ي��ر ش����ارك في
المفاوضات ،طلب عدم ذكر اسمه،
ّ
ل��خ��ص ل������ـ«راي ال���ي���وم» أج����واء
المفاوضات والتط ّورات المتسارعة
في الملف اليمني عموما ً في النقاط
التالية:
أوالً :استمرار المفاوضات لمدّة
سبعين يوما ً كان بمثابة «اعتقال»
للمفاوضين ف��ي ال��ك��وي��ت ،وك��ادت
ه��ذه ال��م��ف��اوض��ات تنهار أك��ث��ر من
م��رة ،خاصة عندما قصفت طائرات
«ع��اص��ف��ة ال��ح��زم» م��واق��ع ل��ق � ّوات
التحالف الوطني في لحج ،ولكن

القاهرة تر ّد على �أردوغان:
لدينا ّ
تحفظات على التعامل مع تركيا
في أول تعليق على ق��ول الرئيس التركي رج��ب طيب
أردوغان إنّ بالده ليس لها مشكلة مع الشعب المصري ولكن
مع قيادته ،أعلنت القاهرة أنّ مصر «هي التي لديها تح ّفظات
على التعامل مع القيادة التركيّة».
وشدّد الناطق باسم الخارجية المصريّة ،أحمد أبو زيد ،في
بيان أمس ،أنّ «مصر هي التي لديها تح ّفظات على التعامل
مع القيادة التركيّة التي تص ّر على تب ّني سياسات متخبّطة
إقليمياً».
ً
بأنّ
أنّ
وأشار أبو زيد إلى «من المهم التذكير دائما احترام
إرادة الشعوب هو نقطة االنطالق إلقامة عالقات طبيعيّة بين
الدول ،وهي الحقيقة التي ما تزال غائبة عن البعض».
كما اعتبر المسؤول المصري أنّ الجانب التركي يجب «ألاّ
يغيب عن ذهنه أنّ الشعب المصري هو الذي اختار قيادته في
انتخابات ح ّرة وديمقراطيّة».
يأتي بيان الخارجية المصرية ر ّدا ً على التصريحات التي
أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،في وقت سابق
من أمس ،واعتبر فيها أ ّنه «ليس لبالده مشكله مع الشعب

المصري ولكن مع قيادته» ،منتقدا ً أحكام القضاء الخاصة
بأعضاء تنظيم اإلخوان المسلمين ،مستبعدا ً تحسن العالقات
بتحسنها مع روسيا
التركيّة مع مصر في الفترة الراهنة أسوة
ّ
و«إسرائيل».
وأدلى رئيس الوزراء التركي ،بن علي يلديرم ،قبل أيام،
بتصريحات أع��رب فيها ع��ن إمكانية تحسين العالقات
المصريّة التركية ،واشترطت الخارجيّة المصريّة أن تكون
نقطة االنطالق ،لتحسين العالقات بين البلدين ،اعتراف
تركيا بشرعية «ثورة  30يونيو» وما نتج عنها.
وتأ ّزمت العالقات بين مصر وتركيا منذ أن رفضت األخيرة
خلع الرئيس األس��ب��ق محمد مرسي القيادي ف��ي جماعة
«اإلخوان المسلمين» ،واعتبار عزله «انقالبا ً عسكر ّياً» ،فيما
تجاهلت ثورة شارك فيها ماليين المصريّين في  30حزيران
 2013للمطالبة برحيله عن الحكم.
و ُت��دي��ن مصر ه��ذا الموقف ،م ّتهمة تركيا بدعم جماعة
«اإلخ��وان المسلمين» التي أعلنتها القاهرة رسميا ً «تنظيما
إرهابياً».

الجزائر تح�سم ممتلكات «الأقدام ال�سود»:
ُت�ص ّنف من �أمالك الدولة كـ«�إجراء «م�شروع»
حسم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في
الذكرى الـ  54لالستقالل ،أمر استرجاع ممتلكات «األقدام
السود» ،الذين غادروا البالد عام  ،1962بتصنيفها ضمن
أمالك الدولة كـ«إجراء «مشروع».
وأ ّك��د بوتفليقة في رسالة للجزائريين بمناسبة عيد
االس��ت��ق�لال ،رف��ض ب�لاده طلبات إع���ادة الممتلكات أو

التعويض عنها للمستوطنين الفرنسيّين واألجانب الذين
تركوها عقب االستقالل ،مؤ ّكدا ً على مشروعيّة تصنيفها
ضمن أمالك الدولة ،وموضحا ً أنّ ذلك «جاء في سياق ما
فعله المستعمر الفرنسي بممتلكات الشعب الجزائري،
حيث أصبح «جزءا ً ال رجعة فيه من تشريع الدولة».
(التتمة ص)14

الناتو ي�ستعد
لن�شر �سفنه قبالة
�سواحل ليبيا
أعلن حلف شمال األطلسي
«ال��ن��ات��و» ،ع��ن ق����راره نشر
وح����دات ب��ح��ر ّي��ة وال��ت��م��رك��ز
قبالة السواحل الليبيّة في
البحر المتوسط.
وأعلن األمين العام للناتو
ينس ستولتنبيرغ في تصريح
للصحافيّين ،أنّ قرار التمركز
سيت ّم التصديق عليه يوم
الثامن من تموز الحالي في
وارسو خالل الق ّمة األطلس ّية.
وأوض��ح ستولتنبيرغ ،أنّ
القدرات العسكر ّية األطلس ّية
ف��ي وس��ط المتوسط سيت ّم
نشرها بالتنسيق مع القوة
األوروب � ّي��ة ،من دون الحاجة
للحصول على تفويض من
مجلس األمن.
وكان مجلس األمن الدولي
أع���ط���ى ،ال��ش��ه��ر ال��م��اض��ي،
االت���ح���اد األوروب�����ي ال��ض��وء
األخ��ض��ر ل��ض��ب��ط وم��داه��م��ة
السفن التي تق ّل مهاجرين
غير شرعيّين من ليبيا با ّتجاه
أوروبا.
كما أجاز لالتحاد األوروبي
ف���ي ت��ش��ري��ن األ ّول ال��ع��ام
الماضي ،استخدام القوة ض ّد
مه ّربي المهاجرين .ويستهدف
ال��ق��رار ال��س��ف��ن ال��ق��ادم��ة من
ليبيا ،والتي يكون على متنها
مهاجرون غير شرعيّين في
طريقهم نحو أوروبا.

ّ
تدخل أمير الكويت صباح األحمد
ً
ً
ش��خ��ص� ّي�ا ،وإرس��ال��ه مبعوثا إلى
الرياض لعدم تكرار هذا الخرق لوقف
القتال حال دون ذلك.
ث��ان��ي��اً :ك��ان��ت ه��ن��اك م��ح��اوالت

سعوديّة لحصر أعمال التهدئة في
الشمال ،ولكن وفد التحالف الوطني
أص ّر على أ ّنها يجب أن تشمل الشمال
والجنوب معاً ،بحيث تشمل كل اليمن.
(التتمة ص)14

�إدانة رو�س ّية حازمة لتفجيرات ال�سعوديّة:
الدولي بال هوادة
للتن�سيق في محاربة الإرهاب
ّ

دانت موسكو بأش ّد العبارات سلسلة التفجيرات اإلرهابيّة
التي ه� ّزت المملكة العربيّة السعوديّة يومي  3و 4تموز،
وجدّدت استعدادها لتعزيز التنسيق مع الرياض في محاربة
اإلرهاب.
ولفتت وزارة الخارجيّة الروسيّة في بيان صدر أمس ،إلى
أنّ التفجيرات التي ن ّفذها انتحاريّون أمام القنصليّة األميركيّة
في جدة ،ومسجد شيعي في القطيف ،وقرب المسجد النبويّ
في المدينة المن ّورة ،جاءت في ختام شهر رمضان المبارك
وعشيّة احتفال العالم اإلسالمي بعيد الفطر .وذكرت بأنّ هذه

الهجمات أسفرت ،حسب البيانات األوليّة ،عن مقتل  4رجال
أمن وإصابة  5آخرين.
وتابعت الوزارة أنّ هناك اشتباها ً بتو ّرط تنظيم «داعش»
في تدبير التفجيرات ،على الرغم من عدم تب ّني أ ّي��ة جهة
للهجمات في السعودية حتى اآلن.
واستطردت الوزارة في بيانها« :أ ّننا ندين هذا االستفزاز
اإلجرامي من قِبل متط ّرفين بأش ّد العبارات ،و ُنعرب عن تعازينا
لذوي القتلى والتمنيّات بالشفاء العاجل للمصابين».
(التتمة ص)14

همزة و�صل
تموز..
الداللة والرمز
نظام مارديني
أخ�������ذت دالالت ورم������وز
االستشهاد في حياتنا اليومية
ب��ع��دا ً ج��دي��دا ً وخ��ص��وص �ا ً بعد
استشهاد الزعيم أنطون سعاده،
لتصبح لغة حقيقية تغني عن
الجمل أو الكلمة المفردة ،وقد
انسحبت هذه ال��دالالت والرموز
على مفاصل حياتنا ومنها الحياة
الثقافية ،فعندما نتذكر وقفة عزه
فجر الثامن من تموز يتبادر إلى
الذهن دور الموت الملحمي .وإذا
ما قلنا سعاده فهو داللة على أن
الموت في سبيل العقيدة والفكر
هو حياة أخرى ال يفقهها إال الذين
ن��ذروا أنفسهم في سبيل نهضة
وطنهم وأمتهم.
فالشهادة هنا كرمز ودالل��ة
ث��ق��اف��ي��ة ت��ع � ّم��ق ف��ك��رة ان��ت��م��اء
ال��س��وري ألرض���ه ،ألن طابعها
الروحي جعلها لصيقة ودائمة
في مجتمعنا ،بحيث كلما مر زمن
عليها ازدادت ث��راء وق��وة ،وهي
عكس الرموز المفتعلة التي تظهر
فجأة لتختفي وه��ذه ال تؤسس
لخطاب سياسي أو ثقافي وقومي
دائم إ ّنما تؤسس لخطاب فردي
غير ثابت ّ
يدل على المحاصصة
السياسية فقط.
مجسات
لطالما كانت األسئلة
ّ
المعرفة ،وتجليات الفكر الفعال،
وق��د تكون م��ؤش��رات العبقرية
والخلق وهي كذلك عند سعاده،
ودائما ً ما كان العباقرة بأسئلة
مهمة ومنذ الطفولة (هل نتذ ّكر
أسئلة سعاده وه��و في ريعان
الشباب) ومثلها المجتمعات
التي هي في سباق نهضوي...
ف��األس��ئ��ل��ة م��ف��ات��ي��ح ل�لإض��اءة
وال يطرحها غير العقل الفعّ ال
والنظام المص ّمم على العمل،
وعلى البحث عن العلل واألسباب
للمتاعب والعقبات والظواهر....
ولتطوير الحياة ،ول��ذل��ك جاء
س���ؤال س��ع��اده الفلسفي :مَن
نحن ،..واستتبعه بسؤال آخر:
ما ال��ذي جلب على شعبي هذا
ال��وي��ل؟ لتنتهي األسئلة على
الرملة البيضاء« :أن��ا أم��وت أما
��اق ،»..فهل ك��ن��تَ يا
ح��زب��ي ف���ب� ٍ
تستعْ جل رس��م ق ْب ً
لتك
زعيمي ْ
على جبين األرض ،ك��ي يكون
الرحيل إليها ّ
معطرا ً بالحب؟
ه���ك���ذا خ����رج س���ع���اده عن
المألوف باستشهاده الجريء،
وبأفكاره ال ّتح ّرريّة ،التي أبت إالّ
أن ُتعارك «الحقائق» الناقصة.
لقد س��رق لحظات حياته من
الوجود ،وراح «يُغازل» بياض
األوراق بمبادئه
الخاصة ،وكتبَ
ّ
أنَّ ّ
الشرف السوري ال يُقاس بما
ي ّ
ُغطي أجسادنا من األقمشة،
وي�����د ُُّك ج���دار ال��� ّزم���ن بمعوله
الح ّر صدى وهَ ول
فيُسمع العالم ُ
صرخته.
ها نحن اليوم ،وبعد سبعة
ّ
نتوضأ
وستين ع��ام �اً ،ال ن��زال
بغبار ال��رم��ل��ة البيضاء التي
عُ جنت بدمائك الزكية ..وفي كل
تموز نوقد شمعة عودتك الينا
كأنك نسرا ً في حومة السماء..
ت��راق��ب أع���راس أبطالنا الذين
ارتدوا الشهادة ثوبا ً يتسابقون
ب��ح��ن��اء أوردت���ه���م ف���ي ه���ودج
اإلصرار.
ففي كل صبغة من ورقة ورد
منتشية على ضفاف الفراتين،
ب��ردى ،نهر األردن والليطاني،
يوجد اسمك ممهورا ً بالكبرياء
ال��واس��ع��ة وال��ف��ض��ف��اض��ة وه��ي
تدور مع نواعير حماه المغسولة
بالعطور غير المعلن عنها.
نحن من دون فكرك ضائعون
تائهون خائفون جائعون للنور
بلهفة العيون المتس ّربة كخيوط
ال��ع��ن��اك��ب م���ن ث��ق��وب ال��زم��ن
الحافي.
ال���ي���وم ت��ت��س��اق��ط األل�����وان
المتمنطقة بالوجوه الغائبة عن
ال��ك�لام ،ف��إذا بها تزهر سواعد
أب��ط��ال م��ت��أهّ ��ب��ة ل��ص��د غ���زوات
العناصر الدخيلة على حديقة
ال��زه��ور .فماذا علينا أن نفعل،
ي��ا زعيمي ،حتى نعيد ألواننا
وأصباغنا الى سابق بهائها من
الحياة والحيوية؟
..............
خلجة:
َ
لشهادتك
للشهاد ِة المستفيض ِة من
َ
قامتك،
َ
لصوتك طع ُم الوطن..
ك��م أضع ُت َ
ـك ح��ي� َ
�ن أضعتُ
نفسي!
َ
وحين وجدتـ ُّ َك
أغمضتُ عيني ...غـفوتُ
َ
ودماؤك كـا َنت الوطن!

