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م�شاورات رو�سية ـ �أميركية لإي�صال الم�ساعدات �إلى حلب ..و�أنقرة لعمليات م�شتركة مع مو�سكو

همزة و�صل

حميميم :قاعدة رو�سية دائمة ومتكاملة في �سورية

الإعالم المقاوم..
«الميادين» نموذجاً

أعلنت الخارجية ال��روس��ي��ة ،أم��س ،أنَّ موسكو تدعم
مقترحات األمم المتحدة حول إقامة نظام مراقبة مشتركة
على إيصال المساعدات اإلنسانية إلى سكان مدينة حلب
عبر طريق الكاستيلو.
وقالت الوزارة ،في بيان «ندعم مقترحات األمم المتحدة
حول إقامة نظام رقابة مشتركة على إيصال المساعدت
اإلنسانية إلى سكان حلب عبر طريق الكاستيلو .ويواصل
خبراؤنا العسكريون حاليا ً دراسة المسألة مع ممثلي األمم
المتحدة ونظرائهم األميركيين».
وأضافت «نظرا ً إلى الظروف المهيأة ،إننا مستعدون ،مع
السلطات السورية ،لمنح جميع المنظمات المعنية إمكانية
إيصال المساعدات اإلنسانية بصورة آمنة إلى أهالي حلب
الذين يعانون من نقص المواد الغذائية والطبية».
هذا و كانت الخارجية األميركية قد رحبت في وقت سابق،
بأي هدنة في سورية لتسهيل إيصال المساعدات ،و أضافت
«نرحب بأي وقف إلطالق النار ،من شأنه أن يساعد على نقل
المساعدات اإلنسانية الحيوية ،لكن هذا األمر يجب أن يلتزم
به جميع األطراف».
من جهته ،أعلن مبعوث األمم المتحدة إلى سورية ستيفان
دي ميستورا أنَّ إيصال مساعدات إنسانية إلى سكان حلب
يتطلب تهدئة لمدة  48ساعة ،قائالً إنَّ تهدئة  3ساعات غير
كافية لذلك.
دي ميستورا قال في مؤتم ٍر صحفي ،أمس ،أنَّ «الساعات
الثالث غير كافية ،ونحتاج إلى  48ساعة» ،مشيرا ً إلى أنَّ
هذه المسألة بُحثت أمس ،خالل اجتماع اللجنة الخاصة
بالشؤون اإلنسانية في جنيف ،وأضاف أنَّ الجانب الروسي
أبدى استعداده لمناقشة كيفية تحسين المبادرة األولية
بشأن فترات التهدئة اإلنسانية.
وذكر المبعوث األممي أنَّ األسبوع الحالي شهد تصعيدا ً
للنزاع المسلح وأنَّ المدنيين على جانبي الجبهة في حلب

في خطر كبير ،مطالبا ً بتقديم مساعدات طبية عاجلة لسكان
المدينة ،ومؤكدا ً أنَّ مسألة الوقت لها أهمية كبيرة.
وبشأن استعمال غاز الكلور في سورية قال دي ميستورا،
إنه في حال تأكيد استعمال هذا الغاز السام فإنَّ ذلك سيعتبر
جريمة حرب وسيتعين على روسيا والواليات المتحدة الرد
على ذلك فوراً.
في غضونِ ذلكّ ،
كشف وزير الخارجية التركي مولود
جاويش أوغلو ،أمس ،عن استعداد بالده لدراسة إمكانية
شنَّ عملية عسكرية مشتركة مع روسيا ضد تنظيم «داعش»،
مؤكدا ً أنَّ أنقرة ستكثف مشاركتها في العمليات ضد التنظيم
ِ
لقصف مواقع التنظيم.
اإلرهابي وسترسل مقاتالتها
وذك��ر ال��وزي��ر التركي أنَّ ب�لاده خ�لال فترة األزم���ة في
عالقاتها مع روسيا ،ظلت تدعو إلى التعاون في محارب ِة
اإلرهابيين .وأردف قائالً «إننا نعرف جميعا ً أين يتواجد
إرهابيو «داع��ش» .ونحن كنا ندعو دائما ً إلى التركيز على
العمليات ضدهم».
وكذلك أعلن أوغلو ،أنَّ اإلنتقال السياسي في سورية غير
ممكن بوجود الرئيس السوري بشار األسد ،مشيرا ً إلى أنَّ
أنقرة وموسكو تؤكدان وحدة األراضي السورية والحفاظ
على هيكليتها السياسية .وأوضح أوغلو أنَّ خيار تركيا األول
هو التعاون مع حلف شمال األطلسي ،الفتا ً إلى أنَّ هذا األمر ال
يمنع التعاون مع جهات أخرى ،الفتا ً «قد نبحث عن تعاون
في اإلطار الدفاعي خارج منظومة الناتو».
ب��دوره قال السفير التركي من روسيا أوميت يرديم إنَّ
«أنقرة وموسكو بصدد تفعيل المشاورات ح��ول سورية
قريباً» ،موضحا ً أن��ه ت� َّم استعراض الوضع في سورية
بالتفاصيل خ�لال اللقاء بين الرئيسين ال��روس��ي بوتين
�اق بشأنِ تكثيف
و أردوغ���ان ،وتوصل الطرفان إل��ى ات��ف� ٍ
االتصاالت حول سورية.
(التتمة ص)14

دمر � 18آلية «لداع�ش» محملة بالأ�سلحة
غارات عراقية ُت ِّ

ُّ
عات داع�ش في �سيناء
ي�شن غارات على
الجي�ش
تجم ٍ
ّ

العبادي :المعركة باتت على �أبواب المو�صل

«النقد الدولي» يُقر�ض م�صر الـ 12مليار دوالر

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر
العبادي ،أم��س ،إنَّ المعارك باتت
على أب���واب الموصل «بعدما كنا
نقاتل على أبواب بغداد».
وأض��اف في كلمته خالل المؤتمر
الذي أقامته وزارة الشباب والرياضة
بمناسب ِة يوم الشباب العالمي ،إنَّ
«الشباب يمثلون المِحرك األساسي
لعجل ِة البلد ويجب أن يأخذوا دورهم
الحقيقي ،فهم أم��ل ه��ذا الشعب»،
داعيا ً إل��ى «إيجاد قيادات شبابية
ف��ي ال��م��ح��اف��ظ��ات لتقديم الخدمة
ال��ع��ام��ة للمجتمع ول��ي��س م��ن أجل
االنتخابات».
ودعا العبادي إلى «اعتبار الكذب
السياسي جريمة مخلة بالشرف»،
م��ؤك��دا ً أنَّ ح��م�لات التشويه التي
يشنها البعض هدفها خلط األوراق،
«فأعلى األصوات التي تدعي محاربة
الفساد هي األكثر فساداً».
وش���دد على «ض����رورة ال��وق��وف
بوج ِه الحملة التضليلية السوداء
التي «يروج لها «دواعش» السياسة
واإلع��ل�ام واالق��ت��ص��اد ،وي��ح��اول��ون

أعلنت الحكومة المصرية أمس أنها توصلت
صندوق النقد الدولي على
اتفاق مبدئي مع
إلى
ٍ
ِ
برنامج قرض بقيم ِة  12مليار دوالر ،لمد ِة ثالث
سنوات لدع ِم برنامجها االصالحي.
صحافي ُمشترك بين البنك
جاء ذلك في مؤتم ٍر
ٍ
المركزي المصري ووزار ُة المالي ِة المصرية وبعث ُة
الصندوق الدولي.
ِ
ُ
محافظ البنك المركزي طارق عامر خالل
وقال
ُ
تستهدف تمويل
المؤتمر ،إنَّ الحكومة المصرية
برنامجها االقتصادي بنحو  21مليار دوالر على
صندوق النقد
ثالثِ سنوات ،منها  12مليارا ً من
ِ
ٍ
سندات وتموي ٍل من
الدولي والباقي من إص��دا ِر
البنكِ الدولي وم��ص��اد ٌر أخ��رىَ ،
وط��� َرحَ ما بين
خمس إلى ستِ شركات حكومية في البورصة
خالل العامين المالين (.)2017 - 2016
وأ ّكد أنَّ دعم الصندوق لتنفيذ برنامج الحكوم ِة
االق��ت��ص��ادي ُيعطي رس��ال��ة ثقة ف��ي االقتصاد
المصري ،مضيفا ً أنَّ القرض بمثاب ِة شهاد ٍة بأنَّ
مصر جاذبة لالستثمارات الخارجية وقادرة على
تحقيق التوازنِ االقتصادي بدون اضطرابات.
ِ
وق���ال ع��ام��ر «ل��دي��ن��ا ال��ج��رأة على مواجهة
مشكالتنا وعلينا القيام بما يجب لخدم ِة البالد
ونأخذ هذا الموضوع بمنتهى الجديَّة».
ٌ
مروحيات للجيش المصري
إلى ذل��ك ،ش ّنت

إفشال كل شيء ولكن نقول لهم إنَّ
العراق لوحة بيضاء وليست سوداء
ولن تنفع حمالتكم».
هذا وكان رئيس ال��وزراء العراقي
قد أعلن أنَّ المرحلة األولى والثانية
من تحرير الموصل اس ُتكملت ،وأنَّ
القوات العراقية المشتركة تمضي

نحو المرحلة الثالثة ،مبينا ً أنَّ
«البعض يحاول تأخيرنا عن معركة
الموصل وعلينا الحذر منهم».
وأشار العبادي إلى أنَّ الحرب ضد
«داعش» ليست حربا ً عراقية ،وإنما
حرب عالمية.
هي
ٌ
(التتمة ص)14

مواجهات �سرت
قتيل وجريح في
�أكثر من  100بين
ِ
ٍ

ٍ
تجمعات لعناصر إرهابيين موالين
غارات على
«لداعش» جنوبي رفح والعريش ،ما أدى إلى
مقت ِل  19عنصرا ً وإصاب ِة ثالث ٌة وعشرين آخرين.
وذكرت مصادر في شمال سيناء أنَّ األجهزة
األمنية رصدت تجمعا ً لعناص ٍر موالين «لداعش»
جنوب مدينة رفح ،وعلى الفور قصفت ُه مروحيات

األباتشي ما أدى إلى مقت ِل  12مسلحا ً وتدمير
ُ
ٍ
دراجات نارية.
وثالث
عرب َة نق ٍل
كذلك استهدفت الطائرات تجمعا ً آخر لعناصر
التنظيم في منطقة مزارع جهاد أبو طبل جنوب
العريش ،م��ا أدى إل��ى مقتل سبعة إرهابيين
أيضاً.

تدمير �آليات ومخازن �أ�سلحة �سعودية على الحدود مع اليمن

محاربة «داع�ش» في ليبيا المخالفي ينتقد مجل�س «الحوثيين» ال�سيا�سي
روما :ندعم وا�شنطن في
ِ
أعلن وزي��ر الخارجية اإليطالي
باولو جينتيلوني أنَّ روما ال تخوض
قتاال ً في ليبيا ،بل ُتقدم قواعدها
العسكرية للطيران األميركي الذي
يوجه ضرباتٍ إلى تنظي ِم «الدول ِة
اإلرهابي هناك.
اإلسالمية»
ُ
تصريح جينتيلوني ه��ذا جاء
في حديثٍ نشرت ُه أم��س صحيفة
«»Corriere della Sera
اإليطالية ،حيث ق��ال« :المساهمة
في استقرا ِر ليبيا هي من أولوياتنا
القومية» ،مشيرا ً إلى أنَّ روما ُتقدم
دعما ً لوجستيا ً لعملياتِ مكافح ِة
اإلرهاب في ليبيا.
وأ َّكد الوزير اإليطالي« :ال توجد
لدينا بعثاتٍ عسكري ٍة في ليبيا ،فإذا
بموجب
تك َّون هناك بعثات فهي
ِ
تصريح البرلمان فقط».
ِ
وكانت وزي��ر ُة الدفاع اإليطالية
روبيرتا بينوتي أعلنت ف��ي الـ3
من آب عن استعدا ِد روم��ا لتقديم
قواعدها العسكرية ومجالها الجوي
لتأمين عمليات الجيش األميركي.
سياق آخرأعرب جينتيلوني
وفي
ٍ
عن أمل ِه في أن ال تعمل مصر على
تقسيم ليبيا ،حيث ق��ال« :مصر
التي لها حدود مشتركة طويلة مع
ليبيا تنظر إلى قضية ليبيا بمثاب ِة
مسألة أمنها القومي ،آم��ل في أنَّ
اهتمام مصر الشرعي لن ينتقل إلى
محاول ٍة لتقسي ِم ليبيا إلى قسمين»،
مضيفا ً أنَّ ت��ط��ور األح����داث بهذا

الشكل قد يمثل «تهديدا ً إليطاليا،
ومأسا ًة للدول ِة الليبية ،وخطأ ً كبيرا ً
لمصر».
لقي  10عناصر من قواتِ
ميدانياًَّ ،
«البنيان ال��م��رص��وص» ،التابع ِة
لحكوم ِة الوفاق الليبية ،مصرعهم،
بتفجي ٍر انتحاري بسيار ٍة مفخخ ٍة
ف��ي م��ن��ط��ق� ِة ال��ج��ي��زة العسكرية
بمدينة سرت.
و ُق��ت��ل  7عسكريين م��ن ق��واتِ
«البنيان ال��م��رص��وص» ،وأصيب
 82آخ�����رون ف���ي ال���م���ع���اركِ مع

مسلحي تنظيم «داع�����ش» ،أول
أمس ،بالمحو ِر الشرقي والجنوبي
لمدين ِة سرت.
وأوض���ح ال��ن��اط� ُ
�ق ب��اس��م غرف ِة
عمليات «ال��ب��ن��ي��ان ال��م��رص��وص»
العميد محمد الغصري ،أنَّ انتحاريا ً
فجر
ينتمي لتنظيم «داع�����ش»
َّ
س��ي��ار ِت � ُه بعد دخ��ول � ِه إل��ى محور
الجيز ِة العسكرية ومجمع القاعات
التي تتواجد فيه ق��وات البنيان
المرصوص.
(التتمة ص)14

قال وزير خارجية حكومة هادي،
ع��ب��د ال��م��ل��ك ال��م��خ�لاف��ي ،إنَّ إع�لان
«ال��م��ج��ل��س ال��س��ي��اس��ي» م��ن جانب
الحوثيين وما ترتب عليه هو باط ٌل
دستورياً.
وأ َّكد المخالفي خالل ندو ٍة صحفية،
أنَّ «ال��م��ج��ل��س ال��س��ي��اس��ي لجماعة
ال��ح��وث��ي ُي��ش��ك��ل ت��ح��دي �ا ً لليمنيين
وللمجتمع الدولي وال شرع َّي ًة له ،وهو
ٍ
ونسف
بمثاب ِة إع�لان ح��رب جديدة
بحسب تعبيره.
لمشاورات الكويت»
ِ
وأفاد المسؤول اليمني بأنَّ القرار
األممي « »2216يلزم ال��دول بعد ِم
التعامل مع الحوثيين ،مشيرا ً إلى أنه
سيتم مواجهة أيّ عم ٍل غير مشروع.
وأوضح الوزير اليمني أنَّ جماعة
الحوثي وأنصار الرئيس السابق علي
عبد الله صالح ،رفضوا التوقيع على
اتفاق مشاورات الكويت ،مضيفا ً أنه
ِ
سيتم بذل كل الجهود للحفاظِ على
الدستورية في اليمن.
وط��ال��ب المخالفي البرلمانيين
ال��ع��رب ب��ض��رورة ات��خ��اذ إج����راءاتٍ
حق من يحضر الجلسة
صارمة في ِ
التي دعَّ ا إليها «االنقالبيون».
ميدانياً ،أعلنت وزارة الدفاع اليمنية
عن تدمير آليتين عسكريتين ومخزن
أسلحة للقوات السعودية في مواقع
بالمخروق في نجران.
وأف��ادت أيضا ً بمقت ِل وإصابة عدد
م��ن ق��وات ه��ادي بينهم ق��ي��ادات في
القاعدة خالل مواجهاتٍ مع الجيش

واللجان في تعز.
ب��دوره ،أ َّكد مصد ٌر عسكريٌ يمني،
�اص
م��ق��ت��ل ج��ن��دي س��ع��ودي ب��رص� ِ
قناص ِة الجيش واللجان بموق ِع التلة
الحمراء في جيزان.
من جهتهِ ،شنّ التحالف السعودي
أكثر من مئة وعشر غ��ارات على عد ِة
مناطق
محافظاتٍ يمنية ،باإلضافة إلى
ٍ
داخل السعودية سيطر عليها الجيش
اليمني واللجان الشعبية .كما ش ّنت
طائرات التحالف خمسين غارة على
ُ
حيث أفيد عن
نِهم شمال شرق صنعاء

استشهاد ثالثة مدنيين على األقل.
وف���ي ص��ع��دة اس��ت��ش��ه��د شخص
وج��رح آخ��ر في غ��اراتٍ على معسك ٍر
ُ
في مديرية الصفراء .من جهت ِه أطلق
الجيش اليمني ص��اروخ �ا ً بالستيا ً
على قاعدة خميس مشيط الجويَّة
السعودية في عسير.
مراسل الميادين في اليمن أفاد بأنَّ
مقاتالت التحالف السعودي جدَّدت
غاراتها الجويَّة العنيفة على العاصمة
صنعاء منذ ساعات الصباح األولى
ال��ي��وم الخميس ،حيث ش� ّن��ت غ��ارة

جويَّة على جبل النهدين ال ُمطل على
مقر الرئاسة اليمنية ،وغارتين على
معسكر َ
ض� ْب�وَة جنوباً ،واستهدفت
غ���ارة ج��و َّي��ة أخ���رى محيط وزارة
األشغال العامة في منطقة ُنقم شرق
العاصمة صنعاء.
كذلك ع���اودت ط��ائ��رات التحالف
السعودي قصف مطار صنعاء الدولي
بغارتين جويتين ،واستهدفت قاعدة
الديلمي الجويَّة ومحيط تلة التلفزيون
شمال العاصمة وجبل عَ ْطان جنوباً.
(التتمة ص)14

نظام مارديني
جاهل مَن ينكر دور اإلعالم في
الحرب التي تشنّ على سورية،
إن ل��م نقل إن��ه ك��ان ف��ي أس��اس
العدوان على سورية من خالل
الفبركات وال��ك��ذب و»شيطنة»
القيادات ،والشحن المفرط الذي
أجج النعرات المذهبية والعرقية
بين السوريين ،كما في تأليب
الرأي العام العربي خدمة لهوى
دول أجنبية.
ن��درك حقيقة أن اإلع�ل�ام في
أي مكان ال يمكن بأية ح��ال أن
تنعتق يدا حريته وقدما بشكل
مطلق وكامل من ثالوث أثافي
ال��م��ال وال��ع��ق��ي��دة السياسية
وقبضة المصالح ،ولكن رغم
كل ذلك يظل بحثنا عن اإلعالم
المتوازن في حريته حقا ً مشروعا ً
لنا ال ينبغي أن ُتقعدنا دون��ه
فرضية االستسالم لقيود اإلعالم
المعادي ال��ذي افتقر ال��ى الحد
األدنى من األخالق ومن معقولية
الطرح ومسؤولية البحث التي ال
تحتمل مسايرة!
كل الشاشات المعادية ،كل
الصحف المعادية ،كل اإلذاعات
ال��م��ع��ادي��ة ،ك��ان��ت ت��ح� ّ
�ث على
دخ��ول المجموعات المسلحة
«االحتفالي» إل��ى حلب ،في ما
ك��ان ف��ران��ز كافكا ،بسوداويته
الهائلة ،يصفها بـ «ليلة العدم»..
قال الليلة الجميلة ،ليلة الزفاف
مع ...العدم!
ك��ان يُ���راد للوطن ال��س��وري
وللعالم العربي كله ومن خالل
اإلعالم المفبرك أن يُعاد تركيبه
اآلن لتكون «تل أبيب» هي قبلة
«الشرق األوسط».
ف��ي «ه��م��زة وص���ل» سابقة
( )2016/8/8تحدثنا عن دور
هذا اإلعالم المعادي في معركة
حلب ال��ت��ي يخوضها الجيش
السوري وحلفاؤه ضد اإلرهاب
ال��دول��ي ،وف��ي مقالتنا الراهنة
اليوم سنشير إلى أهمية اإلعالم
المقاوم ودوره ورسالته السامية
في بث الحقائق وإيصالها إلى
السوريين بخاصة ومواطني
العالم العربي بعامة .وقد أخذنا
هنا قناة الميادين كنموذج حي
ورائد في خلق هذا التوازن المؤثر
في ساحات فلسطين والعراق
وسورية ولبنان ..وص��وال ً إلى
اليمن والبحرين ،ومصر وليبيا،
رغم التشويش الذي تتع ّرض له،
عبر مالحقتها وتشويه رسالتها
المقاومة الوطنية ..ومن دون
أن يعني هذا الدفاع عن األخطاء
وعن الذين يخطئون وعن الذين
لم يدركوا ما يعنيه إيقاع الزمن
واستراتيجية ال��زم��ن ف��ي هذا
القرن.
أهمية «الميادين» انها أخرجت
إعالمها من الغرف المقفلة ومن
المفاهيم المقفلة ،وه��ي ت��درك
اآلن أنها أم��ام زمن آخر يحتاج
ف��ي عالمنا العربي إل��ى إع�لام
موضوعي يواكب الحدث بكلمة
الحقيقة وال��ص��ورة المباشرة
التي تؤكد حقيقة هذه الكلمة..
فالحقيقة هنا وجود ومعرفة.
اإلع�لام المعادي الضالع في
الكوميديا ،وفي التراجيديا ،كان
ال يزال يهلل لالستيالء على تلة،
أو على قرية ،أو على طريق يُطل
على حلب ..وكان البعض يوزع
الحلوى على المارة في طرابلس
وربما في غيرها ،وبتلك الفوقية
وبتلك الميكيافيلية ..ولكن ماذا
يعني حين تسقط هذه الهياكل
العظمية ال��ت��ي رأي��ن��ا صورها
في محرقة اإلع�لام وفي محرقة
المذاهب؟
عبدالله المحيسني السعودي
ق��ال إن تحرير حلب يقتضي
وق���ت���ا ً ق���ص���ي���راً ..ي���ا رج����ل! ال
ّ
يستحق المحيسني ،التائه بين
موقف وم��وق��ف ،وبين عاصمة
وعاصمة ،وبين سفارة وسفارة،
بضع كلمات ..لكن ما تف ّوه به
يُظهر مدى جهله لطبيعة شعبنا
السوري في حلب؟
كاد إعالم مشيخات الخليج
المتواطئ ضد كل بيت سوري،
ض��د ك��ل ج���دول م���اء ،ض��د كل
حديقة ،ضد كل مصنع ،ضد كل
جامعة ،ضد كل كائن بشري..
كاد هذا اإلع�لام أن يفوز ليعلن
أن س��وري��ة ال��دول��ة ذاه��ب��ة الى
«ليلة العدم» ،لوال أن «الميادين»
وبما ملكته من رصيد أخالقي
لكان اإلعالم المعادي ح ّولنا إلى
مستودعات للغيب ..كما الى
مستودعات للغياب؟

