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ً
قريبا والفروف ينتقد دي مي�ستورا ويدعو �أنقرة لحوار �صريح
كيري والمع ّلم في مو�سكو

رو�سيا تر ّد على مقتل طيّاريها في تدمر بغارات من قاذفات ا�ستراتيجية
أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف عن أمله في أن
يتميز الحوار مع أنقرة حول تسوية األزمة السورية بصراحة أكثر،
بفضل تطبيع العالقات الروسية-التركية ،مؤكدا ً أنه من شأن تطبيع
العالقات بين موسكو وأنقرة التأثير بشكل إيجابي على الوضع
العام في منطقة الشرق األوسط .وأردف قائالً «إنني آمل في أن ذلك
سيساعدنا في البحث عن مقاربات مشتركة لتجاوز األزمة السورية
بفعالية أكبر ،على الرغم من أنّ مواقف روسيا وتركيا غير متطابقة
على اإلطالق فيما يخص هذه األزمة».
الفروف تابع في معرض تعليقه على اجتماعه األخير بنظيره
التركي مولود جاويش أوغلو في شوتشي في أواخر الشهر الماضي،
أنّ الحوار خالل اللقاء حمل طابعا ً صريحاً ،وهو ما يبعث على األمل
في تقليص عدد المواربات لدى التعامل مع الشركاء األتراك ،مضيفا ً
«أننا سنحاول العمل بصورة أكثر صراحة للتوصل إلى اتفاقات
بشأن تطبيق قرارات مجلس األمن الدولي والمجموعة الدولية لدعم
سورية».
كما أعرب الوزير الروسي عن قلقه من تباطؤ المبعوث الدولي
ستيفان دي ميستورا في إج��راء جولة جديدة من المفاوضات
السورية في جنيف ،وقال «إننا قلقون مما يبديه ستفان دي ميستورا
من التقاعس في الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالدعوة إلى إجراء
جولة جديدة من المفاوضات السورية ،وما يطلقه من تصريحات
عن ضرورة أن تتوصل روسيا والواليات المتحدة إلى كيفية إدارة
الشؤون المتعلقة بالتسوية السياسية في سورية ،إذ يلوح بأن األمم
المتحدة وأمانتها لن تجريا جولة جديدة من المشاورات السورية إال
بعد التوصل إلى مثل هذا االتفاق» ،مشددا ً «إنه موقف غير صائب».
الدبلوماسي الروسي أعاد التأكيد على أنه ال يحق ألحد باستثناء
السوريين أنفسهم ،تحديد مستقبل بالدهم ،مضيفا ً «وال يمكن
للسوريين أن يحققوا ذلك إال إثر تحديد مصير المفاوضات».
وأضاف أنّ على الالعبين الخارجيين ،وال سيما روسيا والواليات
المتحدة بصفتهما الرئيسين المتناوبين لمجموعة دعم سورية ،أن
يؤثروا على عملية التفاوض السورية ،ليحثوا األطراف السورية على

تبني مواقف بناءة والبحث عن حلول وسط.
هذا و أكد الفروف أ ّنه سيعمل خالل محادثاته المرتقبة مع نظيره
األميركي أثناء زيارة األخير إلى موسكو يومي  14و 15تموز ،من
أجل صياغة نهج مشترك يعتمد على المبادئ الواضحة الخالية
من أيّ ازدواجية والمسجلة في قرارات مجلس األمن الدولي بشأن
سورية.
وأضاف أنّ موسكو وواشنطن ستعمالن مع دي ميستورا لحمله
على المثابرة في أداء مهامه .وفي الوقت نفسه قال إن الجهود
الروسية  -األميركية المشتركة في هذا السياق ،ال يمكن أن تحل محل
المفاوضات السورية.
وح�� ّذر الف��روف من أنّ األح��ادي��ث عن تبديل مفاوضات جنيف
بالمشاورات الروسية  -األميركية تبعث بإشارات ضارة للغاية إلى
المعارضة السورية ،وتحديدا ً لهيئة المفاوضات العليا المنبثقة عن
قائمة الرياض ،والتي تطرح دائما ً إنذارات وهي تطالب برحيل بشار
األسد وتحديد «مواعيد قصوى ما» للعملية السياسية.
وبشأن محادثاته المرتقبة مع كيري ،قال الفروف إ ّنه سيبحث
مع نظيره قضية خروقات الهدنة في سورية من قبل التنظيمات
المنضوية تحت لواء «جبهة النصرة» على الرغم من ادعاءات تلك
التنظيمات االلتزام بنظام الهدنة.
وأردف قائالً «إننا مصممون على ضمان تنفيذ نظام وقف األعمال
القتالية بمراعاة تامة لالتفاقات المسجلة في القرار الصادر من
مجلس األم��ن الدولي بهذا الشان ،وتحديدا ً فيما يخص استثناء
«داعش والنصرة» والتنظيمات اإلرهابية األخرى ،المدرجة بهذه
الصفة ضمن قرارات مجلس األمن ،من نظام وقف إطالق النار».
وأوضح أنّ القضية الرئيسية التي تعرقل تنفيذ االتفاقات بهذا
الشأن ،تكمن في أنّ النصرة «تتلون كالحرباء»  ،وال سيما في ريف
حلب ،وتنشئ حولها تنظيمات أخرى تدعي بأنها غير تابعة لها
وتجاهر باستعدادها لالنضمام إلى نظام الهدنة ،بموازاة تحالفها
الميداني مع النصرة.
(التتمة ص)14

تفجيري الكرادة وبلد
البرلمان العراقي يناق�ش تقرير
َ

القوات العراقية تت� َّأهب ال�ستعادة «والية المو�صل»
ب��دأت ال��ق��وات العراقية تتمركز
في قاعدة القيارة الجوية ،جنوب
الموصل ،لتعيد تنظيم قطعاتها،
قبل انطالق عمليات التحرير نحو
الموصل ،فيما أبدت واشنطن التي
تملك أك��ث��ر م��ن  5أالف مستشار
عسكري ف��ي ال��ع��راق ،رغبتها في
«مشاركة برية» الستعادة المدينة،
التي أضحت محاصرة من جميع
الجهات عدا منفذ واحد.
وت��ع��د والي��ة نينوى وح��ده��ا ما
تبقى ل���ـ»داع���ش» ،بعد أن خسر
نهاية األسبوع الماضي والية دجلة
بسيطرة ال��ق��وات ال��ع��راق��ي��ة على
ناحية القيارة جنوب الموصل ،التي
أصبحت محاصرة من كل جهة عدا
طريق يمر خالل تلعفر نحو البعاج
ثم سورية ،انحسب من خالله أمس
اإلثنين أكثر من  500عنصر تابع
للتنظيم نحو األراض��ي السورية،
ب��ح��س��ب ل��ج��ن��ة األم�����ن وال���دف���اع
البرلمانية.
ف��ي ض���وء ه���ذه االس��ت��ع��دادات
جاءت زيارة وزير الدفاع األميركي

آشتون كارتر إلى بغداد ،المتزامنة
مع تقدم القوات العراقية تدريجيا ً
ن��ح��و ال��م��ع��ق��ل ال��رئ��ي��س��ي لتنظيم
«داع������ش» ف���ي ال���ع���راق بمدينة
الموصل الشمالية ،بعد أن تمكنت
من تحرير قاعدة القيارة العسكرية
( 60كم جنوب الموصل) السبت
وهي تستعد القتحام ناحية القيارة
التي ق��ام التنظيم بتلغيم الطرق

المؤدية إليها ،العاقة تقدم القوات
العراقية ،إضافة إلى اشعال النيران
في أبار النفط فيها.
ظاهر ال��زي��ارة المفاجئة وغير
المعلنة من قبل كارتر إلى العراق،
هو متابعة خطة تحرير الموصل
وتقديم ال��دع��م األم��ي��رك��ي للعراق
للخالص من اإلرهاب ،هكذا يقولون
(التتمة ص)14

الجي�ش اليمني واللجان ي�سيطرون على مواقع �سعودية حدودية

هادي بعد لقائه ولد ال�شيخ:
نجن من م�شاورات الكويت �إ ّال ال�سراب
لم ِ

القوات ال�صهيونية تت�س َّلم قاعدة تعز اليمنية من ال�سعودية؟!
أعلن قائد جيش االحتالل الصهيوني الجنرال غادي أيزنكوت عن عقد لقاء
جرى في العاصمة األردنية ع ّمان ،جمع بوساطة السفير األردني لدى كيانه
«وليد عبيدات» كالً من سفيرة االحتالل «عينات شالين» ونظيرها السعودي
خالد بن فيصل بن تركي باألردن.
وقال الجنرال غادي أيزنكوت :في هذا اللقاء الذي جرى على هامش االحتفال
الوطني بالعيد السبعين الستقالل المملكة األردنية ،ت ّم النقاش على آخر
المستجدات السياسية في الساحة اليمنية واإلقليمية ،مشيرا ً إلى أنّ الحديث
تركز حول األوضاع في المنطقة ،والتحديات الحقيقية التي تواجهها السعودية
في اليمن.
وأشار قائد جيش االحتالل الصهيوني إلى تصريحات خالد الفيصل بن تركي
سفير المملكة في األردن :أنّ حرب االستنزاف في اليمن ستجرنا إلى تغيير
إستراتيجية الحرب ونحن على أتم الرغبة لالستفادة من الخبرات العسكرية
اإلسرائيلية.
وأض��اف الجنرال غ��ادي أيزنكوت نقالً عن السفيرة اإلسرائيلية ،بأننا
مستعدون لتقديم مشاورات عسكرية للسعودية في الحرب على اليمن ،ولكن
التعاون الصهيوني  -السعودي في اليمن مرهون بتسليم قاعدة تعز الجويّة
قرب البحر األحمر للكيان الصهيوني!

مجتهد :بن �سلمان التقى نتنياهو في العقبة قبل ثالثة �أ�شهر
ولي العد السعودي محمد
ولي ّ
كشف المغ ّرد الشهير مجتهد تفاصيل عالقة ّ
بن سلمان بالكيان الصهيونيوالواليات المتحدة ،فقال في سلسلة تغريدات له
على صفحته على «تويتر»« :حصلنا على تأكيد أنّ ابن سلمان التقى رئيس
الوزراء «اإلسرائيلي» بنيامين نتنياهو شخصيًا خالل زيارته لألردن قبل  ٣أشهر
وتحديدًا في مدينة العقبة» ،وأضاف «يبدو أنّ ابن سلمان استعجل استثمار
عالقته بـ»إسرائيل» ولم يقدر ج ّيدًا الوقت الذي يحتاجه اللوبي الصهيوني من
أجل أن يؤثر في السياسة األميركية» ،وتابع «المبرر الرسمي للقاء التفاهم ض ّد
إيران واإلرهاب والحقيقي استجداء بن سلمان لدعم «إسرائيلي» في أميركا من
ولي العهد السعودي محمد بن نايف».
خالل اللوبي الصهيوني للقفز فوق ّ
وتابع مجتهد «رحلة ابن سلمان ألميركا كانت محاولة لحرف بوصلة أمريكا
لصالحه ،لكن اإلدارة األميركية الزالت غير مقتنعة وقد تعامل معه الرئيس األميركي
باراك أوباما بشيء من اإلهانة» ،وأردف «سببب آخر لالستعجال هو أن ابن سلمان
يريد حسم الموضوع مع أميركا قبل االنتخابات أل ّنه يعلم أن كال المرشحين
(دونالد ترامب وهيالري كلينتون) ّ
ولي العهد ابن نايف عليه».
يفضالن ّ
وأشار مجتهد إلى أنّ «الفرصة مهيأة إلعالن عالقة مع «إسرائيل» بحجة
إنجاح مشروع الجسر وال يستبعد أن تتضمن زيارة بن سلمان لألردن التنسيق
مع مسؤولين «إسرائيليين».

هجوم م�س َّلح قرب المقر ال�سابق للحكومة الليبية

التقى الرئيس اليمني المستقيل عبدربه منصور هادي
أمس المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ
أحمد ،وذلك في إطار جهود ومساعي تحقيق السالم في
البالد.
وجاء اللقاء بحضور نائب هادي ،الفريق الركن علي
محسن األحمر ،حيث ت ّم التأكيد على ق��رارات الشرعية
الدولية وآخ��ره��ا ال��ق��رار  2216وال��م��ب��ادرة الخليجية
ومخرجات الحوار الوطني وهي عناصر أساسية لحل
األزمة اليمنية.
وش��دد ه��ادي خ�لال اللقاء على ح��رص الحكومة على

السالم ،وقال« :لقد قدمنا الكثير من التنازالت في سبيل ذلك
لمصلحة شعبنا ووطنا ألننا نحمل هم شعب وقضية وطن،
نحن مسؤولون عنه وليست لدينا مشاريع فئوية»« ...منذ
الذهاب إلى مشاورات السالم ونحن ملتزمون بما يطلب من
قبلنا ،إال أننا لم نحصد إال سراب من قبل المليشيا االنقالبية
التي ال يهمها إال وقف الغارات الجويّة ،لكي تستمر في
ع��دوان��ه��ا وبهمجية على األب��ري��اء وال��ع��زل وقتل األس��ر
واألطفال ،كما حدث صبيحة العيد في م��أرب ومواصلة
حصار المدن في تعز وغيرها» بحسب تعبيره.
(التتمة ص)14

بعد يوم من انتقال حكومة الوفاق الوطني الليبية إلى مقر جديد في طرابلس،
تعرض مقر شركة «ليبيانا» للهاتف المحمول وال��ذي يواجه المقر السابق
للحكومة لهجوم من قبل مسلحين مجهولين.
ونقل موقع «بوابة الوسط» إللكتروني عن أحد مهندسي شركة «ليبيانا»
قوله إنّ مسلحين اقتحموا أمس مقر الشركة الرئيسي في منطقة بوستة
بالعاصمة الليبية طرابلس ،وأطلقوا األعيرة النارية على المكاتب المطلة
على موقف السيارات بالشركة ،وأخرجوا الموظفين من المقر وحاولوا دخول
المقسم .وقال المهندس إنّ المسلحين حاولوا قطع الخدمة على بعض المدن
الليبية ،احتجاجا ً على التوزيع غير العادل للطاقة على المدن الليبية من قبل
الشركة العامة للكهرباء.
وأوض��ح المهندس أنّ عناصر األم��ن سيطروا على الموقف قبل دخول
المقتحمين للمقسم ،محذرا ً من أنّ العبث بالمقسم سيؤدي إلى قطع الخدمة
ويتسبب بالعديد من المشاكل في الشبكة.
يُذكر أنّ مقر شركة «ليبيانا» يواجه القاعدة البحرية التي كان المجلس
الرئاسي يستخدمها مقرا ً له قبل انتقاله إلى مبنى رئاسة الحكومة بطريق
السكة.
وج ّرت عملية تسلم المقر الواقع في وسط طرابلس بحضور رئيس الوزراء
فايز السراج ،وأعضاء في الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي ،وذلك بعد
نحو مئة يوم من دخولها إلى العاصمة ،وهي خطوة اعتبرت «البداية الفعلية»
لعمل الحكومة التي عقدت اجتماعا ً في المقر الجديد فور دخولها إليه.

همزة و�صل
تموز...
�أبي�ض � -أ�سود
نظام ماريني
ع��ن��دم��ا ت��ف��ت��ح��ون ن��اف��ذة
ُّ
سيطل عليكم جنوب
الصباح،
لبنان بنهاراته ال ُمعبّأة بعبق
الزعتر صارخاً :أنا المستقبل...
عندما ستفتحون ب��واب��ات
ّ
وتتنشقون األنفاس
ال��زه��ور،
ال��م��ق��ب��ل��ة إل��ي��ك��م م���ن ج��ن��وب
ال��ج��ن��وب ،ت��ل��ك ال��م��وص��ول��ة
بمحطات عديدة من االنكسار
واالن��ت��ص��ار ،س��ت��غ�� ِّردون مع
ال��ط��ي��ور ال��م��ه��اج��رة م��ن جبال
ك���ردس���ت���ان إل����ى ش��واط��ئ��ن��ا
الفلسطينية ،أغ��ان��ي الحرية
والسيادة واالستقالل.
ع��ن��دم��ا ستفتحون أب���واب
ال��ت��اري��خ ،اق���رأوه بحقائقه ،ال
ب��م��رارات��ه ف��ق��ط ،وت��ذك��روا أنّ
ّ
ح��ق وخير
ف��ي مجتمعنا ك�� ّل
وجمال ...وحب.
عندما ستفتحون حدقات
عيونكم ،ستشاهدون في كتاب
صلب الفلسطيني
البداية كيف ُ
السوري األول وهو يصرخ في
وج��ه أوالد األف��اع��ي :اخرجوا
من بيت أبي ،فهو بيت للصالة
وقد جعلتموه مغارة للصوص
وقطاع الطرق.
ع��ن��دم��ا س��ت��ف��ت��ح��ون ك��ت��اب
ال��م��ق��اوم��ي��ن س��ت��ق��رأون كيف
أطلق زبانية النظام العربي
ال��م��ت��ح��ال��ف م���ع ال��م��ش��روع
الصهيوني النار على الزعيم
المقاوم أنطون سعاده ليغتالوا
في ذلك الوقت الخطة القومية
ال ُمعاكسة ،التي لو ُقيّض لها
النجاح ،لكان أبناؤنا يحيون
في أمان اآلن.
ون���ح���ن ُن��ش��ع��ل ال��ش��م��وع
ف��ي ك��ن��ائ��س ال��ن��ص��ر و ُن��خ��رج
ح���ص���ارات ال����روح م��ن وه��اد
ال��ت��م� ّن��ي وال��رج��اء ب��أن نكون
م��زروع��ي��ن ف��ي أرض��ن��ا ،عندما
يغسل الهواء رذاذ النافورات
ّ
بكف المقاوم الممدودة ببياض
األيام إلى أحالمنا.
وعندما أشعلنا اليوم الشموع
في كنائس الفرح ،خرج علينا
تصريحان غ��رائ��ب��ي��ان ،األول
لممثل التيار الليبرالي في ما
يسمى ب��ـ «االئ��ت�لاف الوطني
ال���س���وري ل��ق��وى م��ع��ارض��ة»
المدعو ميشيل كيلو .والثاني
لما يسمى بـ «رئيس االئتالف
السوري المعارض» األخونجي
أنس العبدة .األول يتباكى على
غدر األميركيين لـ «ثورته» من
تحت ب��رج إي��ف��ل وي��ن� ِّ
�ظ��ر على
السوريين م��ن ه��ن��اك ،واآلخ��ر
يُطمئن غلمانه من اسطنبول
بأنّ تركيا لن تغدر بهم كما غدر
األميركيون!
ال ش� ّ
��ك ف��ي أنّ م��ن يتابع
تصريحات غ��رب��ان «ال��ث��ورة»
يكتشف كم هم منفصمون عن
الوقائع والحقائق ،وسيكتشف
كيف تتصدّر ائتالفات القوارض
والمومياءات مسرح األح��داث
الذي قارب على نهايته بعد أن
أزكمت رائحته النتنة ضمائر
الكثيرين وعقولهم.
ف��ي تشخيص علم النفس
ليس من الطبيعي أن ترى من
يع ِّكر الماء ليصطاد فيه ،فهذا
ب��ال��ت��أك��ي��د ش��خ��ص ذو نيات
سيئة يبحث عن خلق الفوضى
من أجل إنتاج نظامه الشرير.
وألج��ل خلق الفوضى وإنتاج
ال��ش��ر ،يقتنص ذل��ك الشخص
ك � ّل معلومة مشوشة أو خبر
م��ن��ق��وص ،ل��ي��ط��ع��ن ب��ل��ده من
الخلف بال رحمة بينما يتسلق
على دم��اء شهدائه ليصل إلى
مناصب في هيكليته الواهمة.
هكذا هو ال��ـ «كيلو» ،في حين
يحاول العبدة الرس َم بفرشاة
الطائفية والتطرف اإلسالمي
إلنتاج لوحة مظلمة المعالم
ل��وط��ن��ه ،وك��م ي��ذ ِّك��رن��ي ه��ذان
الخائنان بالشاعر العراقي بدر
شاكر السياب ال��ذي ق��ال :إني
ألعجب كيف يمكن أن يخون
ال��خ��ائ��ن��ون .أي��خ��ون إن��س��ان
ب��ل�اده؟ َم���ن خ���ان م��ع��ن��ى أن
يكون ...فكيف يمكن أن يكون؟
الخط الفاصل بين الخاليا
السرطانية التي يمثلها كيلو،
وال��خ�لاي��ا النائمة ال��ت��ي التي
يمثلها العبدة ،هو أنّ األول��ى
تهاجم جسم اإلن��س��ان ،فيما
تفتك الثانية باإلنسان بأكمله،
ف��ي��خ��ل��ف��ان م�لاي��ي��ن ال��ع��وائ��ل
المضطهدة وأرت��اال ً من األرام��ل
واأليتام.
ونستذكر أيضا ً ما قاله األديب
القومي سعيد تقي الدين :مَن
نفس عبد ال تلمع
كانت نفسه
َ
الشمس فوق جبينه!

