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في العراق ّ
كل �شيء وال �شيء!

�ستبقى �سورية!...
 د .خيام الزعبي

 مصطفى حكمت العراقي
يبدوأنّ قادة العراق قد عزموا أمرهم واتخذوا قرارهم
وات�ف�ق��وا ،بعد أن ك��ان ع��دم االت�ف��اق ه��و صفتهم المالزمة
منذ أن تولوا س��دة الحكم في البلد وعقدوا الصفقة التي
اجتمع عليها األض��داد ووح��دوا الجهود وحركوا األدوات
لتحقيق ما يريدون ،فكان النتاج باهرا ً وكان القطاف أكثر
مما كانوا يريدون ،ففرحوا بال ابتسامات وتبادلوا التهاني
بال اجتماعات وعقدوا العزم لتحقيق المزيد من الصفقات،
ال لبناء البلد أو تحقيق تنمية مستدامة لشعب أدمن الفقر
وال �ج��وع ،وال لجعل األم��ن ح��اض��را ً ف��ي ك � ّل زم��ان ومكان
وال لتقليل نسب البطالة األعلى في المنطقة وخفض نسب
الجهل ورفع منسوب المتعلمين في بلد كان قبلة المريدين
لكسب العلم والثقافة ،ك ّل ذلك لم يجتمع عليه ساسة العراق
بل اجتمعوا واتفقوا على جعل الدم العراقي مباحا ً لمن يشاء
بفسادهم وفشلهم وتهاونهم وركوعهم وتبعيتهم لمن كان
ه ّمه تدمير العراق وجعله خربة ،فكانوا اليوم هم األدوات
لتحقيق ذلك بفضل حنكتهم ودهائهم السياسي وجهادهم
ونضالهم وشهاداتهم التي صدّعوا رؤوس العراقيين بها،
فكان نتاج ذل��ك دم يسقط في ك� ّل حين وشعب ال يعرف
للفرح سبيالً ،وقيادات اغتنت من بعد جوع فعاشوا في
قصور وشعبهم يعيش تحت األنقاض ،وامتهنوا الكذب
والخداع والسرقة؛ وقالوا إنهم صادقون ومؤتمنون فكان
النفاق السياسي رمز عملهم ووقود بضاعتهم ،فأصبحوا
اضحوكة لشعبهم ولعبة بأيدي من أوصلهم لمناصبهم
الخاوية ،التي أصبحت تباع وتشترى علنا ً في مزادات
بيروت وع ّمان ودب��ي وباقي العواصم ،التي لجأوا إليها
إلخفاء وجوههم الحقيقية الملطخة بدماء والملمعة بأموال
حرام.
ك ّل هذا وأكثر إمتاز به قادة أتت بهم الصدفة لحكم بلد
ت�ص��ارع��ت عليه ال ��دول ،وطبقت عليه ال�م�ش��اري��ع وعاش
احتالالً دوليا ً بمباركة قادته الحاليين ومعظم دول الجوار
العربي والمحيط اإلقليمي والدولي ،ك ّل هذا كان األساس
لدمار العراق ووصوله إلى وضعه الحالي فالسيادة في
يتبجحون
بالدي منتهكة من ك ّل حدب وصوب وقادة البلد
ّ
بالمحافظة عليها .فأين السيادة يا قادة البلد من وزير دفاع
المحت ّل األميركي الذي أصبح ينام في واشنطن ويصحو
ف��ي ب�غ��داد ويستقبله ف��ي م�ط��ار ب�غ��داد السفير األميركي
وجنراالت الوزارة الذين ال يعرف عددهم أحد ،ويصل إلى
سفارة واشنطن في قلب بغداد من دون علم أحد من قادة
العراق النائمين في العسل؟
أين السيادة من وزي��ر يعلن إرس��ال جنود من بلده إلى
ال �ع��راق قبل أن يعلم بها وزي��ر ال��دف��اع ال�ع��راق��ي ورئيس
وزرائ��ه الذين استقبلوا الوزير األميركي بك ّل أدب؛ ومن
دون أزعاج لسيادة ولي نعمتهم االميركي حفظه الله؟
أين السيادة بتنفيذ أوامر سفير واشنطن في بغداد بمنع
أي مسؤولية أمنية في العاصمة
وزير الداخلية من تسلّم ّ
لعلمهم بمدى تم ّكنه من تحقيق األمن في العاصمة إلجباره
على ترك منصبه في حكومة يقودها السفير فكان قبول
استقالة الوزير من العبادي بسرعة الضوء وكأنه ينتظرها
بفارغ الصبر ،وهو ذات��ه ال��ذي ترك استقاالت عدة لباقي
ال� ��وزراء م��ن دون م��واف�ق��ة أو رف ��ض ،ف�ه��ل م��ن قبلها هو
السفير األميركي أو العبادي من نفذ األوامر بسرعة؟
أين السيادة من السماح بدخول سيارة مح ّملة بالمواد
المتفجرة إلى قلب بغداد ،ووقوع التفجير الذي كان األكبر
ف��ي ت��اري��خ األع �م��ال اإلره��اب�ي��ة ف��ي العاصمة لجهة حجم
الخسائر المادية والبشرية؟
أي��ن ال �س �ي��ادة م��ن ال �ق �ب��ول ب��إج��راء ات �ف��اق م��ع اإلره ��اب
ومم ّوليه من الرياض وواشنطن وغيرهم ،من محور الش ّر
في المنطقة والسماح بإخراج رت��ل كبير من ق��ادة داعش
ف��ي الفلوجة وب��اق��ي مناطق اإلره��اب ف��ي ال��رم��ادي ،حتى
كشف المستور وقصف الرتل وت ّم القضاء على اإلرهاب،
لينسف االتفاق ويكون ال��ر ّد اإلرهابي مئات الشهداء في
بغداد وصالح الدين والقادم قد يكون اسوأ؟
أين السيادة من سفير ل��رأس الش ّر في المنطقة مملكة
آل سعود يعادي مؤسسة الحشد الشعبي التابعة رسميا ً
لرئيس مجلس ال��وزراء العراقي؟ ويطالب بالقضاء عليها
ومحاربتها «ك��داع��ش» وي ��زور األره��اب�يّ�ي��ن القابعين في
السجون العراقية والمحكومين ب��اإلع��دام لقتلهم مئات
ال�ع��راق�ي�ي��ن األب ��ري ��اء ،وي�ع�ل�ن�ه��ا ص��راح��ة ب�س�ع��ي مملكته
إلخراجهم وإج ��راء صفقات م��ع حكومة ال�ع��راق لتحقيق
ذلك؟
أين السيادة من جيش تركي قابع في شمال العراق رغما ً
عن حكومة العبادي التي كان صوتها عاليا ً في بادئ األمر،
إلى أن أصبح وجود األتراك مباحا ً بظ ًل السكوت الحكومي
الفاضح فمن سكت رضي؟
ك ّل ذلك قليل في من ا ّدع��ى أنّ سيادة العراق محفوظة
وأما التخبّط في إدارة البلد فهو أصبح الظ ّل المالزم لك ّل
ق��ادة البلد وحتى في الحرب لم يفلح الساسة في تعديل
م �س��اره��م ،إذ اك�ت�م�ل��ت المسبحة ب�ق�ب��ول اس�ت�ق��ال��ة وزي��ر
الداخلية المجاهد واالب��ن البار للحشد الشعبي ،واألنجح
من بين وزراء داخلية ال�ع��راق ما بعد االح�ت�لال من دون
االتيان بوزير جديد ،وقد تدار الوزارة بالوكالة مرة أخرى
كما كان سابقاً ،ك ّل ذلك ألنّ الوزير لم يخضع كما خضع
رئيسه ألوامر إدارة واشنطن ،فضالً عن الخروج ببيان من
مكتب العبادي ُيعلن إعفاء قائد عمليات بغداد ومسؤولي
األم��ن واالستخبارات في المحافظة من دون تسميتهم،
وكأنه يقول بأنهم سيعودون كما السابق ألنهم خط أحمر
في ظ ّل دعم ورض��ى من سفير واشنطن في بغداد ،ومن
دون إعطاء المناصب لقادة جدد ليتأكد خيار إبقائهم في
مناصبهم فهم أقوى من العبادي نفسه...
ف��ي المجمل ف��إنّ ف��ي ال �ع��راق سفير غ��رب��ي ي�ق��ود البلد
وحكومة ضعيفة لدرجة الخنوع ،حيث نصف وزرائها
غائبين وال�ن�ص��ف اآلخ��ر ي�ق��ود وزارت �ي��ن أو أك�ث��ر أصالة
ووكالة ،وبلد سيادته على فقراء شعبه وخنوعه أمام والة
نعمة قادته...
في العراق شعب يذبح بصمت وقادة يسرقون جهاراً،
وقوات أمنية وحشد شعبي يخوض المعارك في السياسة
سنقتص
والميدان وينتصر ليرسم المعادالت ويقول بأننا
ّ
م��ن «دواع ��ش» المنطقة الخضراء ف��ور اكتمال انتصارنا
ودحرنا لدواعش الصحراء.

كوالي�س
خفايا


أصبحت تصريحات وخطابات المتآمرين على سورية
ب�ق�ي��ادة ت��رك�ي��ا وأم �ي��رك��ا ب�ع��د أك �ث��ر م��ن خ�م��س س �ن��وات من
ال �ع��دوان ،أكثر ارت�ب��اك�ا ً وهستيرية وتناقضا ً وال عقالنية
فيها ،ك ّل تصريح ينسف ما سبقه بدون أدنى خجل ،بل في
التصريح نفسه نجد تناقضا ً واضحا ً مشكوكا ً فيه ،حتى أنّ
أي تصريح لهم ،وهذا بح ّد
شعوبهم لم تعد تثق أو تصدّق ّ
ذات��ه نجاح محسوب لسورية بشعبها وجيشها وقيادتها،
وك� � ّل ي��وم يمضي على ال �ع��دوان ي��زي��د اإلن �س��ان السوري
ق��وة وصالبة وص�م��وداً ،وال تزيد المتآمرين إال الخسارة
والسخط والهزيمة.
ال �ي��وم ل�ي��س ل�ت��رك�ي��ا وح�ل�ف��ائ�ه��ا مصلحة استراتيجية،
ف��ي ضمان أن تظ ّل س��وري��ة م��وح��دة ،وليس لهم مصلحة
استراتيجية ف��ي وج��وب أن ت�ك��ون ه�ن��اك س��وري��ة واح��دة،
وذل��ك لتكون الغلبة لهم ليسيطروا أكثر فأكثر ويشكلوا
المنطقة كما يرغبون ،وما التصريحات التركية التي تتحدّث
عن استهداف الدولة السورية وإسقاطها وتقطيع أوصالها
وت��زوي��د اإلره��اب�ي�ي��ن وال�م�ج�م��وع��ات المسلحة باألسلحة
النوعية وقيامها بتدريب مقاتلي هذه الفصائل وفتح حدودها
أمام عناصر هذه المجموعات إلى الداخل السوري ،إال دليالً
قاطعا ً يكشف سعي تركيا وحلفائها الغربيين لتقسيم دول
المنطقة لتسهل بذلك م�ح��اوالت السيطرة عليها والتحكم
بمصيرها...
وليس ما أكده الرئيس التركي خالل المؤتمر الصحافي
في مطار «أت��ات��ورك» ال��دول��ي باسطنبول أنّ «س��وري��ة على
وشك أن تمحى من الخريطة والمسرح التاريخي نتيجة ما

آلت إليه األوض��اع هناك» ،إال دليالً آخر على ذلك ،وبالتالي
ف ��إنّ إزال ��ة ال ��دول أو تقسيمها م��ا ه��ي إال صناعة مفلسة
يتمسكون بها ،فسورية كانت وستبقى موجودة ،كانت قبل
وجودهم وستبقى بعد رحيلهم ،فال خريطة للمنطقة وال
للعالم وال وجود للحضارة بدون سورية.
يراهنون على خراب وسقوط سورية ،لكن لن يحدث ذلك
بمشيئة الله ،فسورية خالدة وباقية ،بفضل أرواح شهدائها
الذين ضحوا بدمائهم الزكية كي تبقي سورية صامدة وسط
األم ��م ،ول��ن يتحكم ف��ي مصيرها أو أن يكون وص�ي�ا ً على
شعبها من ب��اع وطنه وسلّم إرادت��ه إل��ى رع��اة اإلره��اب في
العالم وزعماء المؤامرات وقادة االستعمار الجدد ،سيظ ّل
علم سورية يرفرف في سمائها خفاقا ً شامخاً ،ولن تنكسر
إرداة السوريين ،ولن ينخدع الشعب في من خدعوه سابقا ً
وتاجروا بأحالمه وآماله وطموحاته.
اليوم بات من الواضح أنّ الرئيس أردوغ��ان ارتكب خطأ ً
كبيراً ،وأوقع نفسه في د ّوامة لن تنتهي بسهولة ،فأردوغان
هو من بدأ الحرب على سورية بيده ،لكن ال يمكن أن ينهيها
بيده ،فلم يعد يبحث عن «ص��ورة انتصار» في الحرب على
سورية ،وإنما عن «ص��ورة خ��روج أو إن�ه��اء» ،تسمح له أن
ي� ّدع��ي أم��ام حلفائه بأنه «ان�ت�ص��ر» ،فالحرب أظ�ه��رت مدى
قوة الجيش السوري وقدرته على ضرب وزعزعة أمن من
يعتدي عليه.
إنّ ال�م�ش�ه��د ال���ذي ت�ش�ه��ده س��وري��ة ال��ي��وم ،ي��ؤك��د ب��أنّ
المشروع الغربي والتركي يواجه سقوطا ً وفشالً ذريعا ً على
أبواب حلب والرقة ودير الزور ،وأدلة الفشل على ذلك كثيرة،
أي
بدءا ً بسقوط وفشل جميع العمليات اإلرهابية في تحقيق ّ
أه��داف أو مكاسب سياسية ،وأنّ مشروع تقسيم سورية
قد إنهار بعد أن انكشفت ك ّل خيوط اللعبة ورأى العالم ما
يجري في العراق وليبيا واليمن من مجازر ودمار ،لذلك فإنّ

الجيش السوري يحقق انتصارات قو ّية على أرض الواقع،
فهذه االنتصارات صدمت تركيا وحلفاءها من العرب الذين
تفاجأوا بقوة الدولة السورية ،وبالتالي فإنّ التوقعات التي
خططت لها تركيا وحلفاؤها في سورية ،والتي وضعت بها
ك ّل إمكاناتها من أجل تأجيج األزمة السورية وتفكيك الدولة
السورية وإسقاط نظامها ،جاءت في غير صالحها وفشلت
وسقطت ك ّل أقنعتها ورهاناتها ،وانهارت المؤامرة.
وأخ �ي��را ً يمكنني ال�ق��ول ،لقد تح ّولت س��وري��ة ال�ي��وم إلى
عاصمة العالم تطرق أبوابها قوى الشرق والغرب ،ودمشق
عصية على السقوط والخضوع تص ّر على حريتها وسيادتها
واستقالل قرارها ،ألنها تعلم أنّ العالم هو من يحتاج إليها
وليس العكس ،وأنّ سقوطها يعني سقوط القيم والحضارة
وسقوط اإلنسانية ،فسورية كانت وال زالت وستظ ّل مفتاح
السلم والحرب في العالم ،هي من ترسم المعادالت ،وهي من
تق ّرر التحالفات ،وهي من تقود المعارك على األرض لترسم
خارطة المنطقة ،في إط��ار ذلك ستنهض سورية وتنتفض
و ُتعيد ترتيب ساللم المجد ،وتبث الثقة واألمان فى نفوس
شعبها وسترتفع سورية فوق جالديها شاهدة على عصرها
وستعود متألقة باأللوان وبرائحة المساجد وستنهض في
بداية جديدة وستكون أعظم ق��وة ،باختصار ش��دي��د ...إنّ
سورية ستبقى صامدة بوجه اإلرهاب الدولي واإلقليمي من
جهة ،وبوجه اإلرهابيين والقتلة من جهة ثانية مهما طال أمد
األزمة ،وستظ ّل سورية دائما ً رغم أنف ك ّل حاقد أو حاسد،
بالتالي فإنّ من مصلحة الجميع أنّ تنهض سورية وتتعافى
كي تمارس دورها التاريخي في حفظ األمن القومي وإحباط
ك ّل المخططات التي تستهدف تفكيك دول المنطقة.
 كاتب سياسي
khaym1979@yahoo.com

قالت مصادر يمنية إنّ
الرئيس منصور هادي
تلقى تعليمات سعودية
اي دعوة
بعدم تلبية ّ
للحوار في الكويت قبل
مطلع شهر آب ليتبيّن
مصير المعارك الدائرة
في سورية ويت ّم رسم
السقف السياسي
للمفاوضات خصوصا ً
أنّ الموقف األميركي
الذي سترسمه المعادلة
السورية سيق ّرر كيفية
التعامل مع مفاوضات
اليمن عدا الحاجة إلى
انتظار القمة العربية في
نواكشوط وتكريس
شرعية هادي لعدم
طرحها بندا ً تفاوضياً.

وزير خارجية اليابان :الحكم نهائي وملزم قانوني ًا

ت�سيبرا�س يدعو للتعاون مع رو�سيا و ميركل لرفع العقوبات عنها

بكين ترف�ض حكم الهاي ب�ش�أن بحر ال�صين

مو�سكو :اجتماعنا مع «الناتو»
�سيركز على تو�سع الحلف �شرق ًا

أصدرت هيئة تحكيم في الهاي ،أمس ،حكمها في نزاع
بشأن بحر الصين الجنوبي تطعن فيه الفلبين في حق
الصين باستغالل الموارد عبر مساحات شاسعة من تلك
المنطقة االستراتيجية.
وأك��دت المحكمة في بيان أنّ «الصين انتهكت حقوق
الفيليبين السياديّة ،في منطقتها االقتصادية الحصريّة،
من خ�لال التدخل في أعمال الصيد واستخراج النفط
الفليليبينية ،وبناء جزر اصطناعية ،وعدم منع الصيادين
الصينيين من الصيد في تلك المنطقة».
ووجد القضاة في الحكم الذي يقع في  497صفحة،
أنّ الدوريات األمنية الصينية جازفت باالصطدام بسفن
صيد فلبينية في أجزاء من البحر وألحقت أضرارا ً ال يمكن
إصالحها بالشعب المرجانية بسبب أعمال البناء التي
تقوم بها.
من جانبها ،رحبت مانيال بالقرار ،وقال وزير الخارجية
الفيليبيني برفيكتو ياساي إنّ بالده ترحب بقرار المحكمة
في الهاي بشأن آلية التحكيم التي أطلقتها الفلبين ،فيما
يتعلق ببحر الصين الجنوبي ،داعيا ً إلى ضبط النفس.
بدورها ،قال وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا إنّ
الحكم نهائي وملزم قانونيا ً وعلى األطراف المعنية االلتزام
به ،مؤكدا ً أنّ طوكيو تدافع باستمرار عن أهمية سيادة

القانون واستخدام الوسائل السلمية بدال ً من استخدام
القوة أو اإلجبار في السعي إلى تسويّة النزاعات البحرية.
وفي السياق ،قاطعت بكين جلسات النظر في القضية
في محكمة التحكيم الدائمة ،و رفضت االعتراف بالقرار،
وقالت وكالة األنباء الصينية الرسمية «تشينخوا» إنّ
الصين ال تقبل وال تعترف بقرار محكمة التحكيم الدائمة
المدعومة من األمم المتحدة ،بشأن نزاعها مع الفلبين على
مناطق في بحر الصين الجنوبي.
ه��ذا وم��ن المتوقع أن يزيد الحكم من التوترات في
المنطقة ،حيث أدى التواجد العسكري المتزايد للصين
إلى نشر القلق بين جيرانها األصغر ،كما أ ّنه أحد نقاط
المواجهة مع الواليات المتحدة.
وتجري الواليات المتحدة والصين مناورات عسكرية
بشكل منتظم ،في المنطقة التي تمثل أهمية كبيرة بالنسبة
لكل من بكين وواشنطن ،اللتين تتبادالن االتهام باالستفزاز
كان أحدثها الشهر الماضي.
يذكر أنّ الحكم الحالي مهم ،باعتبار أنّ تلك ستكون أول
مرة يتم فيه تقديم طعن قضائي في النزاع الذي يشمل
خمس دول ،لها مطالب متداخلة بالسيادة على بعض من
أكثر المناطق الواعدة بوجود حقول للنفط والغاز وأماكن
صيد السمك.

حزب المحافظين البريطاني
يعلن فوز تيريزا ماي بزعامته

أعلنت لجنة االنتخابات بحزب
المحافظين البريطاني ،ف��وز وزي��رة
ال��داخ��ل��ي��ة وع��ض��و ال��ح��زب ،تيريزا
م��اي ،بزعامة الحزب ،بعد انسحاب
منافستها ،وزي����رة ال��ط��اق��ة أن��دري��ا
ليدسون ،من المنافسة .وقال رئيس
اللجنة البرلمانية لحزب المحافظين،
غ��راه��ام ب���رادي ،لممثلي ال��ح��زب في
البرلمان «لقد تلقيت تأكيدات من أمانة
الحزب ،ويمكننا اإلعالن اآلن بأ ّنه ت ّم
انتخاب ماي لزعامة حزب المحافظين،
ويدخل القرار حيز التنفيذ فوراً».
هذا و كان رئيس الوزراء البريطاني
المستقيل ،ديفيد ك��ام��ي��رون ،أعلن،
أ ّن��ه سيخلي منصبه رسميا ً األربعاء
المقبل ،ليفسح المجال لتريزا ماي

بتسلم ال��م��ن��ص��ب .وق���ال ك��ام��ي��رون
للصحفيين «أن��ا سعيد ،ألنّ تيريزا
ماي ستصبح رئيس الوزراء الجديد..
أ ّنها قويّة وسياسية محنكة ..أنها أكثر
من ق��ادرة على أن تؤمن القيادة التي
تحتاجها البلد في السنوات الحالية..
وستحظى بدعمي الكامل» .وأضاف
«غدا ً سأعقد اجتماعي األخير لمجلس
الوزراء ،وفي األربعاء المقبل سأتوجه
إلى مجلس العموم البريطاني لإلجابة
ع��ن بعض االستفسارات ح��ول عمل
مجلس ال�����وزراء ،ب��ع��ده��ا سأتوجه
إل��ى قصر باكنغهام ،ألق��دم عريضة
االستقالة ،سيكون لدينا رئيس جديد
للوزراء في هذا المبنى الذي أقف أمامه
بحلول مساء األربعاء».

أعلنت وزارة الخارجية الروسية،
أنّ ق��رارات قمة «الناتو» في وارس��و
حول زي��ادة قوات الحلف في جبهته
ال��ش��رق��ي��ة ستتصدر ج���دول أع��م��ال
اجتماع مجلس «روسيا – الناتو» في
 13تموز.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية
الروسية ماريا زاخاروفا ،أنّ «قرارات
قمة الحلف ال��ت��ي ع��ق��دت ف��ي  8و9
يوليو في وارسو حول زيادة الوجود
ال��ع��س��ك��ري ل��ل��ن��ات��و ع��ل��ى «الجبهة
الشرقية» للحلف وانعكاساتها على
األم���ن األوروب�����ي ستتصدر ج��دول
أعمال االجتماع» ،مضيف ًة أنّ االجتماع
س��ي��ت��ن��اول أي���ض���ا ً ت��س��و ّي��ة األزم���ة
األوكرانية والوضع في أفغانستان
واألخطار اإلرهابية في المنطقة.
ه��ذا وك���ان األم��ي��ن ال��ع��ام للحلف
ينس ستولتنبرغ قد أعلن األسبوع
الماضي أنّ «مجلس روسيا  -الناتو»
سيجتمع ف��ي بروكسل ،ف��ي  13من
الشهر الجاري ،على مستوى الوزراء
وس��ي��ب��ح��ث ال���وض���ع ف���ي أوك��ران��ي��ا
وشفافية النشاط العسكري.
من جانبه قال مندوب روسيا لدى
الناتو ،ألكسندر غروشكو ،إنّ موسكو

تع ّول على حوار جدّي مع الناتو على
خلفية تصاعد نشاطاته بالقرب من
الحدود الروسية.
ج��اء ذل��ك ف��ي وق���ت ،أث���ار اق��ت��راح
رئيس ال���وزراء اليوناني أليكسيس
تسيبراس لبدء التعاون مع روسيا رد
فعل الرئيس األميركي الحاد.
وأك����د وزي����ر ال���دف���اع ال��ي��ون��ان��ي،
بانوس كامينوس ،أنّ حادثا ً وقع بين
تسيبراس والرئيس باراك أوباما في
حفل عشاء حضره المشاركون في
اجتماع قمة حلف شمال األطلسي في
بولندا .وكانت صحيفة «فاينانشل
تايمز» قد ذكرت أنّ تسيبراس اقترح
على المشاركين في حفل العشاء أن
يتحولوا م��ن المواجهة م��ع روسيا
للتعاون معها.
وف��ي رد فعل ف���وري ،ق��ال أوباما
مخاطبا ً تسيبراس «هذا ما يجب أن
تقولوه لصديقكم ب��وت��ي��ن» ،حسب
ما ذك��ره وزي��ر ال��دف��اع اليوناني في
تصريح لصحيفة يونانية.
ويجدر بالذكر أنّ أوباما قال أثناء
حضوره الجتماع قمة «الناتو» إنّ
ال��ح��ل��ف واج���ه ف��ي ال��ف��ت��رة األخ��ي��رة
تهديدات كثيرة ،مدعيا ً أنّ روسيا

مصدر أحد التهديدات.
في غضون ذلك ،اعتبرت المستشارة
األلمانية أنجيال ميركل ،أ ّن��ه يتعين
على االتحاد األوروبي وروسيا االتفاق
بما يتيح رف��ع العقوبات وتطبيع
العالقات بين الجانبين ،وقالت «نحن
جميعا ً نريد عالقات جيدة مع روسيا»،
وأع� ّرب��ت عن ترحيبها الحتمال رفع
العقوبات عن موسكو .وقالت« :أنا
شخصيا ً أود حدوث ذلك».
وش����ددت م��ي��رك��ل ع��ل��ى ض���رورة
توصل طرفي النزاع في «دونباس»
جنوب شرق أوكرانيا إلى التسوية،
وفض النزاع هناك قبل رفع العقوبات
عن روسيا .هذا وكانت وسائل إعالم
ألمانية ،ق��د نشرت ف��ي وق��ت سابق
حديثا ً لوزير الخارجية األلماني فرانك
فالتر شتاينماير ،انتقد فيه مناورات
حلف األطلسي في أوروب��ا الشرقية،
داعيا ً إلى الحوار مع روسيا ،وعدم
استفزازها.
كما اعتبر شتاينماير كذلك ،أ ّنه من
غير الضروري «االستمرار في تسخين
الوضع /في العالقات مع روسيا/
ب��ن��ب��رة ال��س�لاح ال��ع��ال��ي��ة وص���راخ
العسكريين».

الكونغر�س يدعو �إلى التحقيق في «�أكاذيب» كلينتون

جاء ذلك في وق��ت ،أعلنت النائبة
إنجيال إيغل ،وهي وزير شؤون األعمال
السابقة ،رسميا ً عن ترشحها لمنصب
زعيم حزب العمال البريطاني.
واعتبرت إيغل ف��ي تصريح لدى
انطالق حملتها لفوز بزعامة الحزب،
أنّ الرئيس الحالي للحزب جيريمي
كوربن غير ق��ادر على ضمان زعامة
الحزب على الساحة السياسية.
وبعد فشل المفاوضات مع النقابات
بهدف تسويّة االنقسامات داخل الحزب
والتي نشبت بسبب « ،»Brexitأعلنت
إيغل أ ّنها ستقدم ترشيحها لرئاسة
ح��زب العمال ضد كوربن ال��ذي بات
يعارضه  80%من نواب الحزب.

دعّ ا أعضاء جمهوريون في الكونغرس األميركي ،إلى فتح
تحقيق رسمي في االتهامات الموجهة إلى وزيرة الخارجية
السابقة هيالري كلينتون ،ب��اإلدالء بشهادات كاذبة تحت
القسم.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أنّ االتهامات تتعلق
بالشهادات التي أدل��ت بها كلينتون ،أم��ام إح��دى لجان
الكونغرس بشأن قضية رسائلها اإللكترونية.
وتعتبر قضية الرسائل اإللكترونية إح��دى العقبات
الرئيسية على طريق الحملة االنتخابية لكلينتون ،التي
سبق لها أن ضمنت ترشيحها من قبل الحزب الديمقراطي
لتتنافس في االنتخابات المقبلة ،مع المرشح الجمهوري
دونالد ترامب.
وأحال عضوان بمجلس النواب األميركي طلبا ً رسميا ً بشأن
إجراء التحقيق للمدعي العام شيانينغ فيليبس ،بموازاة بعث
نسختين من الطلب نفسه إلى وزيرة العدل األميركية لوريتا
لنتش ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي ( )FBIجيمز كومي.

واعتبر جيسون شافيتز ال��ذي يمثل والي��ة يوتا وبوب
غودليت الذي يمثل فرجينيا في مجلس النواب ،في رسالتهما
أنّ الحقائق التي جمعتها « »FBIلدى تحقيقها في قضية
استخدام كلينتون لبريدها اإللكتروني الشخصي الخاص،
ألغ���راض مهنية خ�لال شغلها منصب وزي���رة الخارجية
( ،)2013-2009تكذب بعض الشهادات التي أدل��ت بها
كلينتون تحت القسم أمام الكونغرس.
وفي هذا السياق ،دعّ ا النائبان السلطات الفدرالية إلى
إجراء تحقيق أولي ،لتحديد ما إذا كان من الضروري مالحقة
كلينتون بسبب إدالئها بشهادات كاذبة أمام الكونغرس.
وسبق لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي ،أن أوصى وزارة
العدل بعدم فتح قضية جنائية ضد كلينتون في قضية
الرسائل اإللكترونية ،على الرغم من أ ّنه أ ّكد أنّ التحقيقات
األولية ،أثبتت تقاعس كلينتون ومساعديها لدى العمل مع
البريد اإللكتروني .واستجابة لطلب المكتب ،تراجعت وزير
العدل عن توجيه التهم الرسمية إلى كلينتون.

مقتل � 40إرهابي ًا من جماعة «�أبو �سياف» في الفلبين
أعلن الجيش الفلبيني ،أن قواته قتلت  40ارهابيا ً من جماعة «أبو سياف» وأصابت  25آخرين ،في أول هجوم كبير
لمكافحة اإلرهاب جنوب البالد ،في ظل حكم الرئيس الجديد .وبحسب المصادر ،قال المتحدث العسكري اإلقليمي الميجور
فيلمون تان ،إن~ « 22مسلحا ً قتلوا وأصيب  16آخرون ،خالل هجوم بدأ األسبوع الماضي في أدغال مقاطعة سولو،
وقتل جندي واحد في المعارك» .كما أضاف المتحدث أنّ « 18من مقاتلي جماعة أبو سياف قتلوا وأصيب  9آخرون ،خالل
هجمات متزامنة في مقاطعة جزيرة باسيالن المجاورة» .يذكر أنّ الرئيس رودريغو دوتيرتي الذي انتخب حديثاً ،حذر
جماعة «أبو سياف» مؤخرا ً ودعاها إلى وقف موجة من عمليات الخطف للحصول على فديّة ،مشيرا ً إلى أ ّنه سيواجه هذا
األمر في نهاية المطاف .كما ص ّرح قائد الجيش الفلبيني األسبوع الماضي ،بأنّ «هجوما ً يلوح في األفق من شأ ّنه أن يسبب
الصدمة والرعب للمتطرفين».

