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لقاء رو�سي ـ �أميركي ـ �أممي في جنيف اليوم لإعادة �إطالق الحوار ال�سوري

الأ�سد :الإرهاب يريد �ضرب ن�سيجنا االجتماعي ..والفروف :الدعوة �إلى تغيير النظام نفاق
أ ّكد الرئيس السوري بشار األسد أنّ هدف اإلرهاب التي
تتعرض له سورية هو نشر الفكر والممارسات التكفيرية
المتطرفة بهدف ضرب النسيج اإلجتماعي المتنوع.
بحسب وكالة «سانا» فقد بحث الرئيس السوري
أمس مع رئيس أساقفة قبرص كريسوستوموس الثاني،
األوضاع التي تمر بها سورية إضافة إلى العالقات بين
البلدين وأهمية تطويرها في مختلف المجاالت.
وأوض��ح األس��د أنّ «أح��د األه��داف الرئيسية للهجمة
اإلرهابية غير المسبوقة التي تتعرض لها سورية ،هو
نشر الفكر والممارسات التكفيرية المتطرفة بهدف ضرب
النسيج االجتماعي المتنوع» ،مشددا ً على أنّ التجربة
القاسية التي يمر بها الشعب السوري زادت من تمسكه
بتنوعه ووحدته.
من جهته أ ّكد رئيس أساقفة قبرص على أهمية العمل
لتمتين عالقات بالده مع سورية ما يعود بالفائدة على
شعبي البلدين ،مشيرا ً إلى أنّ من مصلحة جميع الدول
األوروبية أيضا ً أن تعيد النظر في عالقاتها مع سورية
وترفع الحصار المفروض عليها والذي يزيد من معاناة
السوريين.
ول ّفت كريسوستوموس إل��ى أنّ ما شاهده والوفد
المرافق له خالل زيارتهم لسورية يؤكد أنّ السوريين
ماضون نحو الخروج من األزمة واالنتصار على اإلرهاب.
في اإلط��ار ذاته استقبل نائب رئيس مجلس ال��وزراء
وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم ،رئيس اساقفة
قبرص كريسوستوموس الثاني والوفد المرافق له.
وأش��ار المعلم إل��ى دور تركيا في تدريب وتمويل
وتسليح وإيواء إرهابيي تنظيمات «داعش» و«جبهة
النصرة» وغيرهما من التنظيمات اإلرهابية مؤكدا ً
أنّ الشعب السوري صمد وتصدى لإلرهاب والفكر
المتطرف ،بفضل التفافه حول جيشه وقيادته وتمسكه
بوحدة سورية وسيادتها ،داع��ي�ا ً إل��ى نقل الصورة

الحقيقية لألوضاع في سورية إلى العالم.
إل��ى ذل��ك ،وص��ف وزي��ر الخارجية الروسي سيرغي
الف��روف الدعوات إلى تغيير النظام في سورية بأنها
منافقة ،معيدا ً إلى األذهان العبر التي جاءت بها أزمتا
العراق وليبيا ،واستطرد قائالً «يظهر استمرار الدعوات
المنافقة إلى تغيير النظام في سورية ،على الرغم مما
حصل في العراق إثر إسقاط صدام حسين وفي ليبيا إثر
قتل القذفي بطريقة وحشية ،إنّ أولئك الذين يتمسكون
بهذه المواقف ليسوا إال أوغ��اداً ،أو ربما أنذاال ً يتمتعون
بذلك ،أو ربما يضعون ص��وب عيونهم تدمير ال��دول
والمناطق لتحقيق أهداف نفعية».
وأك��د الوزير الروسي أنّ «تنظيم «داع��ش» ال يكتفي
باضطهاد المسيحيين ،بل يقوم عناصره بقطع رؤوس
الشيعة بنفس ال��ش��راس��ة ،وه��م ي��دم��رون ويدنسون
المقدسات المسيحية والشيعية على حد سواء».
و أش��ار إلى أنّ المسلمين السنة يعانون أيضا ً من
جرائم التنظيم ،ال��ذي يعتمد «معايير خاصة» اتجاه
السنة ،انطالقا ً من أيديولوجيته التي ال مكان فيها
لمعظم المسلمين .وأردف قائالً «كلنا ن��درك أن أولئك
الذين يترأسون هذا التنظيم ويلهمونه ،ليسوا متدينين
على اإلط�لاق .إنهم ليسوا إال أشخاصا ً يحاربون من
أجل السلطة واألراض��ي .ويسعى «داع��ش» في طليعة
التنظيمات اإلرهابية األخرى ،إلنشاء دولة خالفة تمتد
من لشبونة إلى باكستان».
وذك��ر الف��روف أنّ ضباطا ً سابقين من جيش صدام
حسين ،يمثلون ال��ي��وم أس���اس ال��ق��درات العسكرية
ل��ـ«داع��ش» .وتابع قائالً «األمريكيون حلوا الجيش
والقوات األمنية العراقية ،وتركوا ذوي الخبرة القتالية
العالية ،بال لقمة عيش .والجميع يدركون ذلك جيدا ً
اليوم».
(التتمة ص)14

على وقع االنق�سامات افتتحت القمة العربية ال�سابعة والع�شرون في نواك�شوط

تحرر مواقع ا�ستراتيجية في المو�صل
القوات الم�شتركة
ِّ

م�ص ّرون على ا�ستقرار العراق
ولد عبد العزيز :الق�ضية الفل�سطينية تبقى ق�ضية العرب الأولى الجعفريِ :
على وقع الخالفات واالنقسامات
العربية أفتتحت القمة العربية
ال��س��اب��ع��ة وال��ع��ش��ري��ن ،أم���س ،في
العاصمة الموريتانية ـ نواكشوط
بغياب أغ��ل��ب ال��ق��ي��ادات العربية،
وحيث كانت القضية الفلسطينية
واألزمات في العالم العربي واإلرهاب
أهم البنود التي ناقشتها هذه القمة.
وفي كلمة االفتتاح ،أكد الرئيس
الموريتاني محمد ول��د عبد العزيز
بضرورة النهوض بالدور العربي
اإليجابي على الساحة الدولية خدمة
للسلم واألمن الدوليين.
وش��دد ول��د عبد العزيز ،على أنّ
القضية الفلسطينية ه��ي قضية
العرب األول��ى ،وستبقى كذلك حتى
إي��ج��اد ح��ل دائ��م لها يضمن حقوق
الفلسطينيين المشروعة ،وانسحاب
«إس��رائ��ي��ل» من مرتفعات الجوالن
وم��زارع شبعا المحتلة ،مضيفا ً أنّ
«األوض��اع المضطربة التي تعيشها
ال��دول في المنطقة أدت إلى التفكير

والتشكيك في إصرارنا على العمل
لحل القضية الفلسطينية».
وقال ولد عبدالعزيز إنّ «ظاهرة

اإلرهاب تمثل أكبر التحديات» ،مضيفا ً
أنّ «استئصال اإلرهاب يتطلب وضع
استراتيجية جماعية متعددة األبعاد

وفي مقدمتها تحقيق تنمية مستدامة
للوطن العربي».
(التتمة ص)14

هل من مخطط الغتيال ال�سي�سي في نواك�شوط؟
قالت وسائل إعالم مصرية ،إنّ الكشف عن محاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح
السيسي ،يقف وراء عدم حضوره قمة نواكشوط التي بدأت أعمالها ،أمس ،في
العامصة الموريتانية.
وذكرت صحيفة «المصري اليوم» أنه وردت «معلومات مؤكدة» إلى رئاسة
الجمهورية تفيد ب��أنّ السيسي سيتعرض لمحاولة اغتيال ح��ال تواجده في
موريتانيا .وكشفت المصادر أنّ تلك المحاولة لم تكن األولى ضد الرئيس المصري
خالل جوالته الخارجية ،الفت ًة إلى أ ّنه بناء على تلك المعلومات تقرر عدم مشاركته
في القمة العربية.
وكلّف السيسي رئيس مجلس ال��وزراء ،برئاسة وفد مصر خالل القمة ،ونقل
رسالة إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز ،تتضمن اإلعراب عن أطيب
التمنيات بنجاح القمة في اعتماد القرارات الالزمة التي من شأنها تعزيز العمل
العربي المشترك ،ودعم التكاتف والتضامن العربي في مواجهة مختلف التحديات
التي تواجهها األمة العربية في الوقت الراهن.

ليبيا ت�ستدعي ال�سفير الفرن�سي لديها لالحتجاج

معيتيق :محاربة الإرهاب ال تبرر انتهاك ال�سيادة
كشف نائب رئيس المجلس الرئاسي
لحكومة الوفاق الوطني الليبية أحمد
معيتيق عن استدعاء السفير الفرنسي
في ليبيا أنطوان سيفان ،على خلفية
مقتل  3ج��ن��ود فرنسيين ف��ي مدينة
بنغازي في وقت سابق.
وقال معيتيق ،في مؤتمر صحفي في
طرابلس السبت الماضي« :المجلس
الرئاسي يرفض التدخل الفرنسي في
ليبيا» ،الف ًتا إل��ى أن تكاتف الجهود
الدولية للقضاء على اإلره��اب ،ال يبرر
أي تدخل دون علمه.
وأشار نائب رئيس المجلس الرئاسي
لحكومة الوفاق الوطني ،إلى أنه أجرى
اتصاالت مع الحكومة الفرنسية لمعرفة

أس��ب��اب وح��ج��م ال��ت��واج��د العسكري
الفرنسي في ليبيا ومالبساته.
وأع��ل��ن الرئيس فرنسوا ه��والن��د،
األرب���ع���اء ال��م��اض��ي ،مقتل  3جنود
فرنسيين خالل مهمة بعدما تحطمت
مروحيتهم في مدينة بنغازي الليبية.
وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي
كأول إقرار رسمي بوجود قوات فرنسية
في ليبيا ،ما دف��ع المجلس الرئاسي
لحكومة الوفاق الوطني الليبية ،إلى
إص��دار بيان أع��رب فيه عن «استيائه
البالغ من التواجد العسكري الفرنسي
في الشرق الليبي دون علمه ودون
التنسيق المسبق معها».
(التتمة ص)14

اختتم وزي��ر الخارجية العراقي
ابراهيم الجعفري ،أمس ،زيارته إلى
العاصمة االميركية واشنطن ،فيما
أش��ار إل��ى أنّ العراق ِ
مص ٌّر على أن
يسير بخطى ثابتة نحو االستقرار.
وق��ال مكتب الجعفري ف��ي بيان
ن��ش��ره ع��ل��ى م��وق��ع��ه ،أنّ «وزي���ر
الخارجية إبراهيم الجعفريّ اختتم
زيارته للواليات المتحدة األميركيّة،
بعد مشاركته باجتماعات ال��دول
المانحة لدعم العراق واجتماعات
ال��ت��ح��ال��ف ال��دول��ي ض��د عصابات
«داع���ش» اإلره��اب��ي��ة ،ولقائه أبناء
الجالية العراقيَّة».
وأضاف المكتب إنّ «لقاء الجعفريّ
بوفد الجالية العراقية في واشنطن
قد شهـ ِد استعراض األوضاع األمنيّة،
والسياسيَّة ف��ي ال��ب�لاد ،والسيَّما
ال��ح��رب ع��ل��ى ع��ص��اب��ات «داع���ش»
اإلرهابيّة ،واالنتصارات المتالحقة
ال��ت��ي تحققها ال���ق���وات المسلحة
العراقية بتشكيالتها المختلفة».

وأ ّكد الجعفري أنّ «قواتنا المسلحة
األمني،
سجلت ج��دارة في التصدِّي
َّ
ّ
وقد تكلل ُم َّ
ؤخرا ً بتحرير الفلوجة،
وت��ت� ُّم الفرحة بتحرير الموصل»،
مشيرا ً إلى أنّ «العراق على الرغم من

الظروف االستثنائيّة حيث التحدِّيات
االقتصاديَّة ،واألمنيَّة ،والسياسيَّة
فإنه ُم ِ
ص ٌّر على أن يسير بخطى ثابتة،
َّ
ويشق طريقه نحو االستقرار».
(التتمة ص)14

اليمن« :تو�شكا» بالي�ستي يد ِّمر
مع�سكر ًا �سعودي ًا بالكامل في جيزان
أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان
الشعبية صباح أم��س ،صاروخا باليستيا من نوع
توشكا على معسكر للقوات السعودية بمنطقة «أحد
المسارحة» في قطاع جيزان.
ونقلت «المسيرة نت» عن مصدر عسكري قوله ،أنّ
المعسكر السعودي الذي ت ّم استهدافه بصاروخ توشكا
يحوي غرف عمليات ومطار لألباتشي وعشرات اآلليات
والشاحنات المحملة باألسلحة.
وأ ّكد المصدر أنّ الصاروخ أصاب هدف ُه بدق ٍة عالي ٍة،
ما أدى إلى تدمي ٍر كام ٍل للمعسكر السعودي ،ووقوع

عشرات القتلى والجرحى في صفوف جيش العدوان
السعودي.
ويأتي إطالق الصاروخ ردا ً على استمرار العدوان
السعودي األميركي على اليمن.
و ُتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إطالق
ص���اروخ باليستي م��ن ن��وع «ت��وش��ك��ا» على أه��داف
عسكرية سعودية ،حيث استهدفت القوة الصاروخية
قاعدة قوة الواجب البحرية في جيزان بصاروخ من
الماض.
نفس النوع في  20أغسطس من العام
ِ
(التتمة ص)14

همزة و�صل
قمة «الأمل»..
الهاوية الم�ستمرة!؟
نظام مارديني
لن نتوقع الـمعجزات من قمة
موريتانيا التي ال ت��زال تعيش
على تخوم القرن الثامن عشر،
رغ���م م��واق��ف��ه��ا «ال��ن��ب��ي��ل��ة» تجاه
فلسطين وس���وري���ة وال��ع��راق
وال��ق��ض��اي��ا ال��ع��رب��ي��ة األخ����رى،
ولـن يتبارى أح��د للرهان على
م��ا سيصدر عنها م��ن مواقف
وبيانات ،فلـم تكن القمة األولى
لتبني عليها الشعوب العربية
الكثير من التوقعات ،بل كانت
السابعة والعشرين ،وهي تأتي
تماما ً على مستوى التوقعات
ال��ش��ع��ب��ي��ة؛ ف��ل��ـ��ن ت��ن��ج��ح ف��ي أن
ت��خ��يّ��ب آم����ال أي م��ن مواطني
تلك الدول أكثر .فشلها متوقع،
وش��ل��ل��ه��ا ل���ـ���م ي���ك���ن م��ف��اج��ئ��اً،
وم��ه��زل��ت��ه��ا ال��ت��ي ت��س��وق��ه��ا لنا
وسائل اإلع�لام تجعلنا نخجل
من كوننا أبناء هذا العالم العربي
وأن من شاهدناهم هم قادته.
يطرح المراقبون والمعنيون
عشرات التعليالت لفشل القمم
العربية وفي جمع عالم العروبة
ح��ول قضية واح���دة كالقضية
الفلسطينية وبث الوفاق بينهم
ب���دالً م��ن ال��ف��رق��ة واالخ��ت�لاف،
فمن قائل إن السبب هو الخارج
المتربص ب��ال��ع��رب وثرواتهم
والخائف من إمكاناتهم فيعمل
على التحريض بينهم ،وآخر
ي������رى أن م���ص���ال���ح األن���ظ���م���ة
العربية الضيقة هي بيت الداء،
فكل منها يكيد لآلخر أم ً�لا في
اتساع سلطانه ونفوذه على من
يجاوره ،وهناك من يقول غير
ذلك من التعليالت التي تكاد ال
تحصر.
وب���ه���ذا ال��م��ع��ن��ى ف����إن القمم
العربية ال تستحق الشتيمة،
ألن���ه���ا ال��ش��ت��ي��م��ة ب��ح��د ذات���ه���ا،
مجسدة بالفشل منذ تأسيس
ّ
بريطانيا المشبوه لما ُيسمى
ب��ال��ج��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة ،أواس����ط
أربعينيات القرن الماضي عندما
ك��ان��ت م��ص��ر ت����دار م���ن مكتب
االس��ت��خ��ب��ارات البريطاني في
القاهرة ،ولكونها شتيمة ألنها
فشلت تماما ً في معالجة قضايا
العالم العربي كافة ،ولم تخرج
ف��ي  26قمة باستثناء قمتها
ال��ـ ( )13التي ُعقدت في بغداد
عام  ،1978إثر جنوح السادات
بارتكابه الخيانة العظمى بحق
ف��ل��س��ط��ي��ن ح��ي��ن زار الكيان
الصهيوني المغتصب ..وها
ه��ي تلك الخيانة تفتح أبوابها
أم��ام بعض الخونة السوريين
والخليجيين،ولعلآخرهمكانت
زي����ارة ض��اب��ط االستخبارات
السعودي السابق ال��ل��واء أنور
ع��ش��ق��ي (ال��م��س��ت��ش��ار السابق
لألمير بندر بن سلطان) للكيان
الصهيوني.
قمة بغداد تلك التي عقدت في
الثاني من تشرين الثاني،1978
بناء على طلب العراق إثر توقيع
مصر اتفاقيات ك��ام��ب ديفيد،
ص����درت ع��ن��ه��ا ق�����رارات مه ّمة
تصدت لالختراق الصهيوني
ـ األم��ي��رك��ي ال���ذي ش��ك��ل بداية
مسار نحو الهاوية التي يتخبّط
في قعرها العرب.
بالتأكيد ،إن فشل القمة هو
ترسيخ لفشل مضاعف ،أقطابه
ال���ن���ظ���ام ال���رس���م���ي م���ن جهة،
والحركة الشعبية ومؤسسات
المجتمع الـمدني العربية ،من
جهة أخرى.
ت����وم����اس م�����ان ال������ذي كتب
«م����وت ف���ي ال��ب��ن��دق��ي��ة» وحيث
الطاعون يقتل ال��ه��واء ،ق��ال إن
ال��ج��رذان ضيوف ش��رف على
نيتشه وهيغل وعلى بيتهوفن.
ال��ج��رذان التي تأكل الفلسفة،
وترقص جنائزيا ً على ضفاف
ال��ب��ح��ي��رات ،ال تستسيغ مذاق
ق������رارات ،وت���وص���ي���ات ،القمم
العربية التي غالبا ً ما تذهب الى
صناديق القمامة… فهل نامت
جرذاننواكشوط،كماالشتيمة،
في أس ّرة القادة العرب؟

