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الجي�ش ال�سوري وحلفا�ؤه ّ
يتقدمون في الكا�ستيلو بحلب ..ويبد�أ عمليّة من  6محاور لتحرير كن�سبّا بالالذقية

وفد �إيطالي في دم�شق لتطبيع العالقات ..و�آخر من البرلمان الأوروبي يزور العا�صمة اليوم
أعلن الكرملين أنّ لروسيا والناتو مجاال ً واسعا ً
للتعاون إذا تم ّكن الحلف من التخلّي عن لهجته
السخيفة حول خطر روسي تخيلي.
وبحسب «روس��ي��ا ال��ي��وم» ،ق��ال المتحدّث باسم
الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أمس« :الحديث
عن الخطر النابع عن روسيا في الوقت الذي يُقتل فيه
عشرات األشخاص في وسط أوروب��ا ،ويُقتل المئات
يوم ّيا ً في الشرق األوس��ط ،هو أمر سخيف» ،مضيفا ً
أنّ «منظمة قصيرة النظر تماما ً يمكن أن تش ّوه النقاط
المهمة بهذا الشكل».
وأ ّك��د بيسكوف أنّ موسكو تتابع بانتباه عمل
ق ّمة الناتو ،وتأمل في تغلّب المنطق السليم واإلرادة
السياسيّة لتج ّنب المواجهة ،مشيرا ً إلى أنّ األمين
العام للناتو ينس ستولتنبرغ أعلن الجمعة عن
ض��رورة الحفاظ على االت��ص��االت مع روسيا وعدم
وجود أي خطر مباشر من قِبل روسيا.
وجدّد المتحدث باسم الكرملين دعوة موسكو إلى
التعاون على أس��اس مراعاة المصالح المشتركة،
مؤ ّكدا ً انفتاح روسيا للحوار.
وقال بيسكوف ،إ ّنه ال يمكن إيجاد أرضيّة مشتركة
للتعاون في ح��ال قيام الناتو بالدعاية المعادية
لروسيا واستخدام ذلك لتعزيز وجوده العسكري قرب
الحدود الروسية ،مؤ ّكدا ً أنّ التعاون يمكن في حال
القيام بتعزيز إجراءات الثقة في القارة ومكافحة الشر
الحقيقي المتم ّثل في اإلرهاب.
إيطالي
على صعيد العالقات األوروبيّة ،قام وفد
ّ
برئاسة رئيس االستخبارات الخارجيّة بزيارة دمشق
نهاية األسبوع الماضي الستكمال الملفات التي ُطرحت
خالل زيارة رئيس المخابرات العا ّمة السورية محمد
ديب زيتون ،تمهيدا ً لعودة القنوات الدبلوماسيّة بين
البلدين.
وأفاد موقع «رأي اليوم» أمس ،أنّ مصادر ّ
مطلعة

قالت« :إنّ المباحثات تر ّكزت على تطبيع العالقات
بين البلدين ،وف� ّ
�ك الحصار األوروب��ي على سورية،
حيث إنّ السلطات السوريّة ربطت هذا الشرط ببدء أي
مفاوضات أو تعاون أمني.
وتعهّد الوفد اإليطالي من جهته بمحاولة إحداث
خرق يمهّد لتطبيع أوروب��ي سوري قريباً ،حيث إنّ
روم��ا تتطلّع للعب دو ٍر في التسوية السياسيّة في
سورية.
إلى ذلك ،يبدأ وفد من البرلمان األوروبي اليوم زيارة
إلى سورية تستغرق يومين ،يستقبله خاللها الرئيس
السوري بشار األسد وعدد من كبار القادة السوريّين،
في زيارة هي األولى من نوعها لمم ّثلين عن البرلمان
األوروبي منذ اندالع أعمال العنف التي تعانيها سورية
قبل أكثر من  5سنوات ،والثالثة لن ّواب برلمانيين
عقب زيارتين قام بها ن ّواب من البرلمانين البلجيكي
والفرنسي.
وأبلغ مصدر في وزارة اإلع�لام السورية ،بأ ّنه
من المتو ّقع أن يلتقي الوفد بالرئيس األسد ،ووزير
الخارجية وليد المعلم ،وعدد من شخص ّيات تم ّثل
المعارضة بالداخل.
وأوض���ح أ ّن���ه س� ُت��ج��رى للوفد األوروب����ي ،ال��ذي
يترأّسه نائب رئيسة الشؤون الخارجية في البرلمان
األوروبي خافيير كوسو ،وعدد من الن ّواب في البرلمان
األوروب����ي ،م��راس��م استقبال رسميّة على الحدود
السوريّة اللبنانيّة.
سيتوجه للقاء رئيسة
وأضاف أنّ الوفد األوروبي
ّ
مجلس الشعب ال��س��وري قبل أن يتف ّقد مستشفى
حاميش ومركز لإليواء.
وتأتي زيارة وفد البرلمان األوروبي بعد  3أشهر من
زيارة قام بها وفد برلماني بلجيكي ض ّم عضو مجلس
الشيوخ آنك فان دير ميرخ ،وعضو مجلس النواب
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تقرير �شيلكوت:
هل هو بداية الم�ساءلة والمحا�سبة؟

زياد حافظ



تقرير شيلكوت ال��ذي صدر في لندن منذ بضعة أي��ام ،وإن جاء
بعد ثالث عشرة سنة من احتالل العراق من قبل التحالف األميركي
البريطاني ،فإنه يعلن بشكل رسمي ،ما عرفته جماهير منطقتنا العربية
وأحرار العالم الذين تظاهروا احتجاجا ً له ولمنعه قبل حصوله ،أن
مب ّررات العدوان على العراق واحتالله وتدمير مؤسساته كانت أكذوبة
القرن؛ كما كانت أكذوبة تبريرات زرع الكيان الصهيوني في قلب العالم
العربي ،فإنّ الدولة التي ر ّوجت لزراعته هي الدولة نفسها التي ر ّوج
ح ّكامها لبلطجة العصر في احتالل بالد الرافدين؛ وكما هي اآلن في
تبريراتها المزيّفة للعودة إلى احتالل العراق وسورية بحجة القضاء
على اإلرهاب .فحكومات الغرب تكذب وتدفع جماهيرنا وشعوب دول
الغرب ثمن األكاذيب.
وإذا كان التقرير إدان��ة رسمية لسياسات حكومة انطوني بلير
فال بد لتلحقها مساءلة ومحاسبة قانونية جزائية لمسؤولي تلك
السياسات .كما أنها يجب أن تشمل ليس فقط مسؤولي السياسة
البريطانية واالسترالية واإلسبانية الذين ساهموا ودعموا العدوان،
بل أيضا ً مسؤولي السياسة األميركية من رئيس ونائب رئيس ووزراء
ومسؤولين في مجلس األمن القومي األميركي والوزارات والكونغرس
واإلعالم األميركي ولكل من ح ّرض ور ّوج للعدوان واالحتالل والقتل
وتدمير القدرات العلمية ونهب الذاكرة والثروات العراقية.
كما يجب أن تشمل المساءلة والمحاسبة الحكومات العربية
التي ت��واط��أت وح � ّرض��ت على ال��ع��دوان بما فيها م��ن العراقيين،
والذين ر ّوج��وا الحتالل العراق لتصفية حسابات سياسية ضيّقة،

(التتمة ص)14
* األمين العام للمؤتمر القومي العربي

ال�شيخ المال يت�ساءل عن �سبب تجاهل الأزهر مجزرة الكرادة؟

العبادي يُعفي قائد عمليات بغداد وم�س�ؤولين �أمن ّيين
أع��ل��ن المكتب اإلع�لام��ي لرئيس ال���وزراء
حيدر العبادي الجمعة ،أنّ األخير أصدر أمرا ً
بإعفاء قائد عمليات بغداد ومسؤولي األمن
واالستخبارات في العاصمة.
وق��ال مكتب ال��ع��ب��ادي ف��ي ب��ي��ان ،نقالً عن
السومرية نيوز ،إنّ «رئيس مجلس ال��وزراء
القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي
أص��در أم���را ً بإعفاء قائد عمليات ب��غ��داد من
منصبه» .وأض��اف المكتب ،أنّ «العبادي أمر
أيضا ً بإعفاء مسؤولي األمن واالستخبارات في
بغداد من مناصبهم».
يُشار إلى أنّ رئيس الوزراء حيدر العبادي وافق
األربعاء الماضي على استقالة وزير الداخلية
محمد الغبان ،التي تقدّم بها ،من منصبه.
من جه ٍة أخرى ،انتقد رئيس جماعة علماء
العراق الشيخ خالد المال مؤسسة األزهر أل ّنه
لم يستنكر التفجير اإلرهابي لتنظيم «داعش»
اإلره��اب��ي في ش��ارع ال��ك��رادة في بغداد ،الذي
استشهد فيه أك��ث��ر م��ن  300م��دن��ي ع��راق��ي،
متسائالً« :أيقبل اإلع�لام المحايد في العراق
أن يستشهد المئات في هذا البلد من دون أن
يستنكر األزهر؟».
وبحسب «االت��ج��اه ب���رس» ،أش��ار الشيخ
خالد المال خ�لال خطبة الجمعة التي أُقيمت
في ال��ك��رادة في موقع االنفجار ال��ذي ضربها
فجر األحد الماضي ،إلى أنّ مؤسسة األزهر لم
تستنكر المجزرة التي أودت بحياة أكثر من
 300مواطن عراقي ،بينما استنكرت مقتل 4
سعوديين في تفجير المسجد النبوي الشريف

في المدينة المنورة.
وجرح نحو 75
إلى ذلك ،استشهد  40شخصا ً ُ
بين مدني وعسكري ،في هجوم تب ّناه «داعش»
واستهدف مرقد السيد محمد ابن اإلمام الهادي،
في قضاء بلد جنوب تكريت مركز محافظة
صالح الدين.
وأوضح مصدر أمني أنّ الهجوم على المرقد
ب��دأ باستهداف المنطقة المحيطة بقذائف
الهاون ،حاول بعدها ثالثة انتحاريّين الدخول
إلى المرقد قبل أن يُقضى عليهم.
من ناحيته ،أوعز زعيم التيار الصدري السيد

ً
قتيال
ا�ستهداف التحالف ال�سعودي بم�أرب والجوف ب�صاروخين بال�ست ّيين 12
بهجوم انتحاري
غرب بنغازي

الحوثي يدعو المتواجدين في الريا�ض
العودة �إلى الوطن للحوار

دعا محمد علي الحوثي ،رئيس اللجنة الثوريّة العليا،
إلى فتح صفحة جديدة وعودة جميع اليمنيّين إلى أرض
الوطن للحوار من دون وصاية من أحد.
وق��ال الحوثي« :نؤ ّكد على استعدادنا فتح صفحة
جديدة وفتح قلوبنا لبعضنا البعض» .وأضاف الحوثي
نصها وكالة
في كلمة له بمناسبة «عيد الفطر» ،نشرت ّ

األنباء اليمنيّة «سبأ»« :ندعوهم للعودة إل��ى الوطن
لنتحاور ونتناقش حول قضايانا ومشاكلنا ،بعيدا ً عن
الدس والوقيعة ،ومن دون وصاية
التعبئة والتحشيد ،أو
ّ
أو ضغوط من أحد».
وأ ّكد القيادي بحركة أنصار الله« ،نحن على ثقة بأ ّننا
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أسفر هجوم انتحاري ن ّفذه تنظيم
«داعش» ،واستهدف تج ّمعا ً للجيش
الليبي غرب بنغازي عن سقوط 12
قتيالً و  35جريحاً.
وق���ال الم ّتحدث ب��اس��م الكتيبة
« »302محمد العزومي ،إنّ سيارة
ّ
مفخخة يقودها انتحاريّ  ،استهدفت
مساء األرب��ع��اء مق ّر إدارة الكتيبة
« 210مشاة» التابعة للقيادة العامة
للقوات المسلحة الليبية بحي كافور
غرب بوابة القوارشة.
وأض���اف ال��ع��زوم��ي ،أنّ التفجير
تسبّب بمقتل آم��ر الكتيبة «210
مشاة» إدريس البرعصي ،وآمر سرية
«شهداء سلوق» حمد سالم الفارسي،
فيما أُصيب آم��ر القطاع ال��راب��ع في
المحور الغربي علي القطعاني.
وأوض��ح المصدر أنّ االنتحاري
استغ ّل انشغال وح���دات الجيش
الليبي التي غادرت مواقعها لمساندة
ال��ك��ت��ي��ب��ة « 309ط��ب��رق» بمحور
الساحل ،ودخ��ل من م��زارع منطقة
القوارشة ليستهدف الجيش.
ه���ذا ،ون��ف��ى ال��ع��زوم��ي األخ��ب��ار
ال��م��ت��داوَل��ة ع��ب��ر م��واق��ع ال��ت��واص��ل
االجتماعي حول مقتل القائد الميداني
محمد ذاوود القابسي في الهجوم
االنتحاري.
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مقتدى الصدر إلى «سرايا السالم» ،الجناح
بالتوجه إلى بلد مرقد السيد
العسكري للتيار،
ّ
محمد في القضاء وحمايته.
وفي بيان له ،أوضح الصدر أنّ هدف السرايا
األول ه��و حماية المقدسات وحماية أرواح
األب��ري��اء ،مشيرا ً إل��ى أنّ على الجميع التزام
األوام���ر والنظم ،وع��دم ت��رك األم��اك��ن المه ّمة
تحسبا ً لوقوع األسوأ.
ّ
من جه ٍة أخ��رى ،ارتفعت حصيلة شهداء
تفجير الكرادة إلى  292بحسب وزارة الصحة
العراقيّة.

وأوضحت الوزارة أنّ التفجير ُن ّفذ بوساطة
سيارة ّ
متفجرة من نوع سي فور
مفخخة بمواد
ّ
ونترات األمونيوم.
ووفق التحقيقاتُ ،وضعت السيارة في وسط
الشارع كي تكون فاعليّة التدمير على جهتيه.
�وج��ه�ا ً ويشبه العبوات
وك��ان االن��ف��ج��ار م� ّ
المضادّة للدروع ،وتكون آثاره حارقة با ّتجاه
الهدف الذي يحوي مواد قابلة لالشتعال كمحال
العطور والمالبس وغيرها ،بحسب الوزارة.
ميدان ّياً ،تم ّكنت قوات عراقيّة مشتركة من
الفرقة  16وبإسناد من فوج مكافحة اإلرهاب
في السماوة ،من تحرير منطقة الزنكورة ضمن
قاطع عمليّات األنبار من تنظيم «داعش» ،وفق
ما أعلنت وزارة الدفاع العراقيّة ،التي أضافت
أنّ ما ال يق ّل عن  60إرهاب ّيا ً ُقتلوا في خالل
المعارك.
أمن ّيا ً أيضاً ،ف ّككت القوات األمنيّة العراقية
سيارة ّ
مفخخة في مدينة الصدر في بغداد.
هذا ،وارتفعت حصيلة شهداء تفجير الكرادة
إل��ى  290ش��ه��ي��داً ،بحسب وزارة الداخليّة
العراقيّة.
وأشار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
في اتصال هاتفي تل ّقاه من الملك األردني ،إلى أنّ
اإلرهابيّين أرادوا بتفجير الكرادة التعويض عن
خسارتهم ،إلاّ أ ّنه ستت ّم مالحقتهم في الموصل
وك ّل شبر من العراق.
على صعي ٍد آخر ،تظاهر المئات من المواطنين
العراقيّين في ساحة التحرير وسط بغداد أمس،
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�سلطات البحرين تمنع ثالثة ن�شطاء من مغادرة البالد

يندد ّ
برلمان �أوروبا ّ
ب�شدة ب�سلوك المنامة
ط��ال��ب ال��ب��رل��م��ان األوروب�����ي في
ستراسبورغ سلطات البحرين بإعاد ِة
الجنسيّة لكافة نشطا ِء المعارضة
َ
حقوق اإلنسان وكبا ِر
والمدافعين عن
ِ
المرجعيات الدينيّة ،الذين ج ّردتهم
السلطات منها كوسيلة للضغط
السياسي.
منسق ُة الشؤون الخارجية
ودعت ّ
لالتحا ِد األوروب��ي فدريكا موغريني
أمام البرلمانِ  ،السلطات البحرين ّي َة
��راج ال��ف��وري عن أمينِ عا ِم
إل��ى اإلف� ِ
جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان
وال��ح��ق��وق��ي ن��ب��ي��ل رج����ب وب��ق��ي��ة
المعتقلين ،وإع���اد ِة الجنسيّة إلى
الشيخ عيسى قاسم.
وق��ال��ت ال��ن��ائ��ب��ة ورئ��ي��س��ة كتلة
ال��خ��ض��ر ف���ي ال��ب��رل��م��ان األورب����ي
ريبيكا ه��ارم��ز ،ف��ي تصريح« :إنّ
ق��رار السلطات البحرينيّة بإسقاط
الجنسيّة عن الشيخ عيسى قاسم
تعسفي وغير مسؤول أبداً،
هو قرار
ّ
ومثل هذه القرارات تسبّب اشتعال
األوضاع بر ّمتها في البحرين ،ونطلب
من الحكومة إعادة النظر والتراجع
عنها».
وف���ي م��داخ��ل � ٍة ل��ه��ا أم���ام جلسة
المنسقة العليا
ال��ب��رل��م��ان ،أ ّك���دت
ّ
للسياسة ال��خ��ارج� ّي��ة ف��ي االت��ح��اد

األورب��ي فيديريكا موغيريني ،على
أنّ القضية في البحرين هي سياسيّة
وليست فقط حقوقيّة ،ودع��ت إلى
ح�لّ��ه��ا ع��ب��ر ال��م��ص��ال��ح��ة ال��وط��ن� ّي��ة
وإصالحات سياسيّة فعليّة ،وشدّدت
على أن تتراجع الحكومة عن قرار
إغ�لاق ال��وف��اق ،وع��ن تشديد الحكم
على أمينها العام.
وأض��اف��ت م��وغ��ي��ري��ن��ي« :طلبنا
من الحكومة في أكثر من مناسبة،
وخ���اص���ة خ��ل�ال زي������ارة م��م� ّث��ل��ن��ا
األوربي لحقوق اإلنسان ستافروس
المبرينيديس ،ب��إط�لاق س��راح كل

المعتقلين ال��س��ي��اس� ّي��ي��ن بسبب
نشاطاتهم السلميّة والمطالبة
بالحريات ،وأنّ تحقيق الحكومة
لهذه المطالب التي نبحثها اآلن،
هو أمر في أقصى األهميّة بالنسبة
لالتحاد األوربي».
واعتبر البرلمان ال��ذي عبّر عن
قلقه إزاء استخدام الحكومة قوانين
مكافحة م��ا يُس ّمى اإلره����اب ،ب��أنّ
إسقاط الجنسية هو ألغراض الضغط
السياسي على المعارضة ،وطالب
ّ
بتعديل قانون الجنسية في البالد.
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همزة و�صل
«ال�سير �شيلكوت»..
وكذبة الديمقراطية
نظام مارديني
م��ن أب����رز ن��ت��ائ��ج تقرير
شيلكوت ال���ذي ص��در قبل
ايام ،أن القرار بغزو العراق
لم يكن صائباً .وأن المملكة
المتحدة اختارت الغزو قبل
استنفاد ف��رص الخيارات
السلمية .وأن ق��رار التدخل
ُب���ن���ي ع���ل���ى «م��ع��ل��وم��ات
وت��ق��ي��ي��م��ات اس��ت��خ��ب��اري��ة
واهنة».
ال مفاضلة وال مقارنة ،ألن
الهدف هو تمرير الجريمة
وغسل اليد والضمير ،فهل
نحن في مسرح الالمعقول،
حيث جرت محاكمة رئيس
وزراء بريطانيا السابق،
طوني بلير؟ وهل المطلوب
محاكمة بريطانية أم يجب
أن ت��ك��ون ه��ن��اك محاكمة
دول���ي���ة؟ ول���م���اذا أع��ل��ن��ت
المحكمة الجنائية الدولية
أن قرار غزو العراق خارج
اختصاصها؟
ف��ي م��ؤت��م��ره الصحافي
الذي عقده بعد اإلع�لان عن
تقرير «شيلكوت» ،قال بلير
إنه اتخذ ق��راره ،ألنه يعتقد
أن���ه ك���ان ع��ل��ى ح���ق! وق��ال
اعتذرت عن أخطاء الحرب
ول��ي��س ع��ن ق��راره��ا! وك��ان
ال�لاف��ت أن��ه استتبع كالمه
بإشارة خطيرة من أن القرار
بعدم قصف سورية في عام
 2013كان خطأ ً جوهرياً!
ال���س���ؤال اآلن :أليست
الدول التي تقول إنها تعلمنا
الديمقراطية هي نفسها من
ي��غ��ذي االره����اب ويصنعه
وي��دع��م��ه ال���س�ل�اح؟ وه��ل
اعتذار بلير يكفي؟
ُحسسك بلير( ،هذا الذي
ي ّ
نشأ وأش���رف عليه رئيس
وزراء كيان العدو السابق
المقتول إسحق رابين) من
اع��ت��ذاره وك��أن فريقا ً لكرة
ال��ق��دم خسر م��ب��اراة وليس
دم���ار بلد بالكامل وح��رب
داخلية طاحنة .ولكن هذا
التقرير لشيلكوت الخطير
لم يكن يكشف سمسار الدم
المجرم بلير فقط ،بل األهم
أنه يفضح أيضا ً نظما ً عربية
وخليجية ما زالت تستخدمه
م��س��ت��ش��ارا ً وس���م���س���اراً..
ورئيسا ً للرباعية الدولية
ب����م����اذا؟ ف���ي ال���م���وض���وع
الفلسطيني ،ويا للسخرية!
لطالما كان العدوان على
ال��ع��راق خ��ي��ار المحافظين
الجدد ،وهم واجهة اللوبي
الصهيوني .كان حلمهم هو
إع��ادة تشكيل المنطقة على
م��ق��اس «إس���رائ���ي���ل» ،بعد
ان��ك��ش��اف لعبة «أوس��ل��و»
وتوابعها.
ك���ان واض���ح���ا ً ان بلير
يسير مع ب��وش األب��ن على
طريقة تاتشر مع بوش األب
وري��غ��ان ،أن��ه معه ف��ي كل
ش���يء ..ه��ذا التقرير كشف
ال��ح��ق��ائ��ق ام����ام المجتمع
ُحصل
الغربي ،ولكنه لن ي ّ
حقوق شعبنا ف��ي العراق
ال��ذي يتم تمزيقه وتفتيته
ض��م��ن خ��ط��ة «ال��ف��وض��ى
ال��خ�لاق��ة» ..بلير ف��ي ه��ذا
الخيار كان يتمتع بحماية
الكيان الصهيوني ولوبياته
الفاعلة في العالم ،ولذلك
ن��راه بالعين المجردة وهو
يسرح ويمرح ويسمسر دون
خ��وف وال وج��ل ..هو تاجر
شنطة رهيب!
تقرير «شيلكوت» يقودنا
إل���ى أه��م��ي��ة أن ن��ن��اق��ش ما
ي��ح��دث ف��ي س��وري��ة ال��ي��وم
من مؤامرة صنعها الغرب
وعضدها ب��داع��ش م��ن أجل
تقسيم سورية واالستمرار
في إنشاء دويالت عنصرية
مهلهلة وض��ع��ي��ف��ة ت��ك��ون
القضية الفلسطينية آخر
همها .
بسخرية ُم� ّرة نتذكر ذلك
المسؤول العربي الذي يترك
زواره لتأدية فريضة الصالة
ق��ب��ل أن ي��ت�لاش��ى ف��ي ليلة
الويسكي ،الليلة الطويلة.
لكأن شهرزاد ال تزال تمشي
حافية القدمين على ضفاف
دجلة.
ه��ذا يذكرني بما ورد في
إح���دى م��س��رح��ي��ات ج��ورج
شحادة (بالفرنسية)« :أيّها
السيد الشيطان متى تفك
أسرنا؟».

