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وتحرر  6000مدني من قب�ضة «داع�ش»
«الديمقراطية» تكمل �سيطرتها على منبج
ِّ

ظريف من �أنقرة :اتفاقنا على �ضرورة الحفاظ على وحدة �أرا�ضي �سورية
دعَّ ��ا وزي��ر الخارجية اإليراني محمد ج��واد ظريف من أنقرة إلى التعاون
والتشاور بين إيران وروسيا وتركيا كقوى مؤثرة في المنطقةُ ،مرحبا ً بالتقارب
التركي الروسي مؤخراً.
وقال ظريف في مؤتم ٍر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش
أوغلو «تركيا دولة صديقة وشقيقة» ،معربا ً عن فرحته بشأن وقوف الحكومة
التركية والشعب التركي «صفا ً واحدا ً في مواجهة االنقالب» .مضيفا ً أنَّ «مثل
هذه المحاوالت االنقالبية ُتهدد الديمقراطية وحقوق اإلنسان».
وأ َّكد الوزير اإليراني أنَّ البلدين لهما ذات التوجهات بشأن ضرورة مكافحة
اإلرهاب ،قائالً «نقف إلى جانب الشعب التركي في مواجهة اإلرهاب» ،مشيرا ً
اتفاق البلدين على ض��رورة الحفاظ على وح��د ِة أراض��ي سورية .وأعرب
«إمكانية تجاوز االختالفات في وجهات النظر من خالل اللقاءات مع الجانب
التركي».
من جانبه قال وزي��ر الخارجية التركي إنَّ أمن واستقرار إي��ران من أمن
واستقرار تركيا ،وإنَّ بالده تدرك أنَّ إيران تنظر إلى أمن واستقرار تركيا بنفس
الشكل ،مشددا ً على أهمية التعاون بين البلدين في القضايا األمنية.
وأضاف «تشاطرنا مع الجانب اإليراني مر ًة أخرى األفكار حول سورية.
وسنعم ُل خالل المرحل ِة المقبلة على تقييم مثل هذه القضايا في إطار تعاون
أوثق .هناك قضايا نتفق فيها ،من قبيل وحدة األراضي السورية .فيما اختلفت
وجهات نظرنا حول بعض القضايا األخ��رى ،دون أن نقطع قنوات الحوار
وتبادل األفكار ،سيما أننا أ َّكدنا منذ البداية على أهمية الدور البناء إليران من
أج ِل التوصل إلى حل دائم في سورية».
جاء ذلك في وقت ،أ َّكد وزير الدفاع التركي فكري إيشق أنَّ بالده اتخذت
وروسيا ق��رارا ً في ما يخص الشأن السوري ،مضيفا ً أنَّ ب�لاده عازمة على
مواصلة القتال ضد تنظيم «داعش» ،وهي ستتحرك وفق مصالحها في مجال
التعاون مع روسيا.
في غضون ذلك ،نقلت صحيفة «إيزفيستيا» الروسية عن نائب رئيس لجنة
الدفاع في مجلس النواب الروسي فيكتور فودوالتسكي ،تأكيده طلب وفد من
الدبلوماسيين والعسكريين الروس أثناء مباحثات مع نظرائهم األتراك إغالق
الحدود التركية-السورية.
(التتمة ص)14

قوات البي�شمركة ت�صد هجوم ًا لـ«داع�ش» �شرق �صالح الدين

تقرير �إخباري

مبعوث �أوباما يدعم العبادي بحربه �ضد «الإرهاب»
أ َّك���د ب��ري��ت م��اك��غ��ورك مبعوث
الرئيس االميركي باراك أوباما ،دعم
التحالف ال��دول��ي لحكومة رئيس
الوزراء العراقي حيدر العبادي في
حربها ضد «اإلرهاب».
وأف��اد موقع «السومرية نيوز»،
إنَّ مكتب ال��ع��ب��ادي ق��ال ف��ي بيان
إنَّ األخير «استقبل اليوم ،مبعوث
الرئيس األميركي الخاص للتحالف
ال��دول��ي ب��ري��ت م��اك��غ��ورك وال��وف��د
المرافق له».
وأض��اف البيان« :أنَّ الجانبين
بحثا ً الحرب ضد عصابات «داعش»
اإلرهابية واالستعدادات الستكمال
تحرير الموصل ،إضافة إلى األوضاع
األمنية والعسكرية وتدريب وتسليح
القوات العراقية».
وأ َّك��د ماكغورك بحسب البيان،
«دع���م التحالف ال��دول��ي لحكومة
العبادي في حربها ضد اإلره��اب»،
معربا ً عن إعجابه بـ «االن��ج��ازات
العسكرية وق��ي��ادة معارك تحرير
األراضي».
وأشار إلى أنَّ «التحالف الدولي
مستعد لتقديم المزيد م��ن الدعم
م��ن أج���ل ت��ح��ري��ر ك��ام��ل األراض���ي
العراقية».
إل��ى ذل��ك ،أ َّك��د وزي��ر الخارجية
العراقي ابراهيم الجعفري الجمعة،
ع��دم وج���ود ش��يء يمنع مشاركة
ال��ح��ش��د ال��ش��ع��ب��ي ف���ي عمليات
تحرير مدينة الموصل من سيطرة

«داع���ش» ،م��ش��ددا ً على أنَّ الحشد
خندق من
سيبقى متواجدا ً في كل
ٍ
خنادق المواجهة ضد «داعش».
ِ
وقال مكتب الجعفري في بيانٍ نقله
موقع السومرية نيوز ،إنَّ «رئيس
التحالف الوطني وزي��ر الخارجية
اب��راه��ي��م الجعفري زار مقر فرقة
العباس القتاليَّة المنضوية تحت
لواء الحشد الشعبي في البصرة».
وأ َّكد الجعفري ،بحسب البيان،
أن��ه «ال يوجد ش��يء يمنع مشاركة
ال��ح��ش��د ال��ش��ع��ب��ي ف���ي عمليات
تحرير الموصل ،ألنه يُعبر عن كل
مكونات الشعب العراقي» ،مشددا ً
على أنَّ «الحشد الشعبي سيبقى
خنادق
خندق من
متواجدا ً في كل
ٍ
ِ
المواجهة ضد إرهابيي «داعش» ألن
تجربته أثبتت جدارتها في تحقيق
االنتصارات الكبيرة ضد عصابات
«داعش» اإلرهابية».
وأض��������اف ال���ج���ع���ف���ري ،أنَّ
«الدبلوماسية العراقية استثمرت كل
المؤتمرات واللقاءات الدولية لحشد
الدعم والمساندة ألبناء العراق،
الذين يحاربون اإلره��اب نياب ًة عن
العال ِم كله ،وردّت كل االتهامات التي
تحاول التقليل من البطوالت التي
يحققها الحشد الشعبي في ميادين
المواجهة ،وتشويه صورته ،ودعَّ ت
دول العالم والمنظمات الدولية إلى
توفير المزيد من مستلزمات الحرب
ضد اإلرهاب».

الأمم المتحدة :الأو�ضاع في ليبيا تتدهور
وال بديل عن دعم حكومة الوفاق
قال مبعوث األمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر ،إنَّ دعم حكومة الوفاق
الوطني الليبية «يتهاوى» وسط تزايد انقطاع التيار الكهربائي وضعف العمل ِة
المحلية التي تؤثر على الواردات الحيوية.
ونقلت صحيفة «نويه زورتشر تسايتونغ» السويسرية أمس ،عن المبعوث
األممي قوله إنه ال بديل عن دعم حكومة الوفاق ،لكنه أق َّر بأنها خسرت بعضا ً
من شعبيتها التي حققتها في بادئ األمر ،موضحا ً أنَّ  %95من الليبيين كانوا
يدعمون رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج.
وقال كوبلر« :في ذلك الوقت كانت الكهرباء تعمل في طرابلس  20ساعة يوميا ً
واآلن  12ساعة ...في أبريل كان الناس يدفعون  3.5دينار مقابل الدوالر ..اليوم
بخمس ِة دنانير .هذا مدمر القتصاد يعتمد على االستيراد .الدعم يتداعى».
(التتمة ص)14

وكان القيادي في الحشد الشعبي
األمين العام لمنظمة «ب��در» هادي
العامري أ َّك��د ،في  2آب أنَّ الحشد
الشعبي س��ي��ش��ارك ف��ي عمليات
تحرير مدينة الموصل.
وك���ان المتحدث ب��اس��م الحشد
الشعبي أحمد األسدي أ َّكد ،الخميس
( 24آذار  ،)2016أنَّ الحشد
الشعبي سيكون أول ق��وة ُتشارك
مشاركة أساسية في معارك تحرير
الموصل ،مشيرا ً إلى أنَّ الحشد غير
معني بالتصريحات التي ُتعارض

مشاركته بعمليات التحرير.
ميدانياً ،نجحت قوات البيشمركة
الكردية في ص ِد هجوم ن َّفذته عناصر
«داع��ش» على منطقة الزركة شرق
محافظة صالح الدين ،ما أس َّفر عن
مقتل وإصابة أكثر من  20عنصرا ً من
التنظيم.
ونقلت «ال��س��وم��ري��ة ن��ي��وز» عن
م��ص��د ٍر أم��ن��ي ف��ي محافظة صالح
ال��دي��ن قوله إنَّ مجموعة مسلحة
تابعة لتنظيم «داع���ش» ،هاجمت
أم��س مواقع ق��وات البيشمركة في

مخا�ض ت�شكيل الحكومة التون�سية ع�سير

منطقة الزركة من الجهة الغربية
لطريق الطوز -تكريت.
ول�� َّف��ت ال��م��ص��در إل���ى أنَّ ق��وات
«البيشمركة تمكنت من قتل  5من
عناصر «داعش» وإصابة  ،12فيما
سجلت قوات البيشمركة مقتل أحد
عناصرها» .وأضاف المصدر الذي
طلب ع��دم الكشف ع��ن اس��م��ه ،أنَّ
األوضاع األمنية اآلن تحت السيطرة
وأجبرت قوات البيشمركة مسلحي
«داعش» على االنسحاب.
(التتمة ص)14

دفعة مالية لم�صر من �صندوق النقد خالل �أ�سابيع

توتر في العالقات بين القاهرة ولندن ب�سبب «الإخوان»
قال وزير الخارجية المصري إنَّ ما
صدر عن وزارة الداخلية البريطانية
في الفترة األخيرة ،بشأن استعداد
المملكة المتحدة الستقبال طلبات
اللجوء من عناصر اإلخوان يفتقر إلى
المعلومات الصحيحة.
واعتمد على تقارير مغلوطة ،مشيرا ً
إلى أنَّ محاكمات قادة الجماعة تتم
بعيدا ً عن أي إجراءات استثنائية.
ق��ال رئيس ِبعثة صندوق النقد
الدولي إلى مصر ،كريس جارفيس،
إنَّ القاهرة قد تحصل في أيلول على
الشريحة األول��ى ،بقيمة  2.5مليار
دوالر ،من قرض الصندوق البالغ 12
مليار دوالر.
وأضاف جارفيس أنَّ مصر ستتلقى
الشريحة األول���ى م��ن ال��ق��رض على
الفور بعد موافقة المجلس التنفيذي
للصندوق ،ب��دون انتظار إج��راءات
اإلصالح االقتصادي المحددة.
ووفقا ً لجارفيس فإنه سيتم صرف
الشرائح الباقية من القرض على
أس��اس مراجعات دوري��ة إلج��راءات
اإلص�لاح ،التي ستتخذها الحكومة

المصرية .وستجري أول مراجعة
لبرنامج ق��رض مصر في شباط أو
أذار.
وواف����ق ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال��دول��ي
م��ن ح��ي��ث ال��م��ب��دأ أول أم���س ،على
تقديم قرض لمصر بقيمة  12مليار
دوالرألجل ثالث سنوات لدعم برنامج
الحكومة لإلصالحات ،والذي يهدف
إلى سد العجز في الميزانية وإعادة
التوازن إلى أسواق العملة.

ويحتاج االتفاق المبدئي هذا إلى
موافقة نهائية من المجلس التنفيذي
لصندوق النقد ال��دول��ي .وردا ً على
س��ؤال عما إذا ك��ان هناك أي شيء
ق��د يحول دون نيل الموافقة على
مستوى المجلس التنفيذي ،قال
جارفيس «هناك عامل مهم يتمثل في
أننا نحتاج إلى ضمان أنَّ البرنامج
سيم َّول بشك ٍل كامل».
(التتمة ص)14

بأت أمس المرحلة الثانية من المشاورات لتشكيل الحكومة ،كما أوضح
ذلك رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد ،الذي أوضح في تصريح صحافي
مقتضب أن المرحلة األولى من المشاورات ركزت على هيكلة الحكومة ومنهجي ِة
عملها من دون التطرق إلى األسماء المرشحة لشغل المناصب الوزارية.
وأم��ام رئيس الحكوم ِة المكلف مهم ٌة صعبة ،تتمثل في تشكيل حكومة
تكنوقراط سياسية مع االبتعاد عن المحاصصة السياسية ،وعدم الخضوع
ألي ضغوط من أي جه ٍة كانت ل��دى اختياره للشخصيات المشاركة في
الحكومة المرتقبة.
وب��دأت العقبات تظهر تباعا ً أمام الشاهد بعدما رفضت بعض األحزاب
المشاركة في المشاورات الحثيثة التي يجريها .وهكذا رفضت كتلة «الجبهة
الشعبية» ،التي تضم أحد عشر حزبا ً سياسياً ،االستجابة إلى طلب تقدم به
الشاهد إليها بعقد لقاء للتشاور بشأن التشكيلة الحكومية .وقالت الجبهة إنه
«بالنظر إلى أنها لم تشارك في المشاورات حول وثيقة اتفاق قرطاج ورفضت
تكليف الشاهد ،فإنها ال ترى أيَّ فائدة في هذا اللقاء الشكلي الذي يتعلق بهيكلة
وتركيبة حكومة الرباعي الحاكم الجديدة».
وعلى هذا المنحى سارت أح��زاب معارضة عدة انسحبت من مشاورات
تشكيل الحكومة بعدما كانت داعمة لفكرة حكومة توافقية ،ورأت أنَّ تعيين
الشاهد هو عودة إلى السيطرة المطلقة للرئيس؛ مطالبة باختيار شخصية
محايدة لقيادة الحكومة المقبلة.
هذا ،بينما ترفض أحزاب الرباعي الحاكم أي تمثيل ضعيف في الحكومة
على غرار حزب «حركة النهضة» الذي ص َّرح رئيسه راشد الغنوشي بأ ّنه لن
يقبل بمشاركة رمزية في الحكومة المنتظرة مثلما كان عليه األمر في الحكومة
المقالة التي كانت تضم وزيرا ً واحدا ً من «حركة النهضة».
ويصر حزب «نداء تونس» على أن تكون الهيكلة الحكومية المقبلة مشابهة
للحكومة السابقة مع التركيز على إجراء تعديالت تتعلق أساسا ً بدمج بعض
الحقائب الوزارية لتقليص عدد ال��وزراء كما يقول رئيس كتلة حزب «نداء
تونس» سفيان طوبال.
وإنَّ إصرار أكبر حزبين في االئتالف الحاكم على رفع مستوى تمثيلهما في
ٌ
بعض تقويضا ً لجهود الشاهد الذي ص َّرح بأنه لن
الحكومة المقبلة رأى فيه
يراعي المحاصصة السياسية في حكومته.

تقرير :الجي�ش الأميركي ّ
قدم
معلومات كاذبة عن حربه �ضد «داع�ش»
أصدر الكونغرس األميركي تقريراً ،يتهم فيه مسؤولين عسكريين بتقديم
معلومات استخباراتية كاذبة حول جهود الواليات المتحدة في الحرب ضد
تنظيم «داعش» في العراق وسورية.
وأعد أعضاء في الكونغرس هذا التقرير ،إثر تحذيرات من أنَّ مديري أحد
أجهزة االستخبارات يفرزون المعلومات لتقديم صورة ملطفة للمخاطر
التي يمثلها تنظيم «داعش» ،ويقومون بتجميل جهود الواليات المتحدة
على األرض.
وقال النائب الجمهوري مايك بومبيو في بيان «منذ منتصف عام 2014
حتى منتصف عام  ،2015تالعب مسؤولو قيادة القوات األميركية في
الشرق األوس��ط (سنتكوم) بالمعلومات االستخبارية من أجل تخفيف
الخطر الذي كان يمثله تنظيم «داعش» في العراق».
وأضاف بومبيو ،أنَّ الذين كانوا يستخدمون هذه المعلومات كانت لديهم
على الدوام نظرة متفائلة عن النجاحات األمريكية ضد تنظيم «داعش»،
مشيرا ً إلى أنَّ ذلك يمكن أن يعرض جنودا ً أميركيين للخطر.
وج��اء في التقرير أنَّ  % 40من المحللين في «سنتكوم» الذين ت َّم
ٍ
لضغوط لتشويه أو حذف معلومات
استجوابهم أعترفوا أنهم تعرضوا
خالل العام الماضي.
وتبين لمعدي التقرير أنَّ القيادة المركزية َّ
ٍ
بيانات صحافية
نشرت
وتصريحات علنيَّة ص َّورت فيها الوضع «بشكل ملحوظ أكثر إيجابية من
الواقع».
ويجري المفتش العام للبنتاغون حاليا ً تحقيقا ً داخليا ً في هذه المسألة،
كون وزارة الدفاع األميركية لم تجب بالتفصيل على االتهامات الواردة في
التقرير.
ودعَّ ��ا عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ إلى محاسبة
مسؤولي «سنتكوم» ،في ح��ال تبين فعالً أنهم مارسوا ضغوطا ً على
المحللين لتشويه المعلومات حول التصدي لتنظيم «داعش».

همزة و�صل
«د َْع َ�شنة» عقل..
�أم ردع تنويري!
نظام مارديني
ف��ي عصر العولمة ،وال��ث��ورة
المعلوماتية ،حيث تط ّورت وسائل
االتصال إلى ح ّد مذهل ،وتحققت
ث��ورات هائلة في مجاالت العلوم
المختلفة ،واإلع�لام الجماهيري،
ازدادت ،وي���ا ل��ل��م��ف��ارق��ةُ ،ج��زر
�ص��ب وت���ن��� ّوع���ت .ومعها
ال��ت��ع� ّ
تصدّعت منظومات القيم ذات
ال��م��ح��ت��وى ال��ق��وم��ي واإلن��س��ان��ي
الغني ،لتستبدل بمنظومات تبدو
أكثـر تجريدا ً وجفافاًُ ،تك ِّرس ،عند
كثـر من األفراد الميل إلى ممارسة
العنف الديني ..وها هو التاريخ
الذي فتح فمه شاغراً ،تعود إلينا
أح��داث��ه وه���ي مسكونة برعب
التأويل والكراهية.
نعيش اليوم في عالم يتع ّرض
الن��ش��ط��ارات متسلسلة ،ويؤشر
ت��داع��ي قيم ال��ح��داث��ة والمدنية
وال��ت��ن��وي��ر واإلن��س��ان��ي��ة القائمة
على فكرة المواطنة ،والحريات
العامة ،ومبادئ حقوق اإلنسان،
وسلطة العقل ..وهو عالم تتذرذر
فيه األف��ك��ار ،وت��ت��ع�دّد الخنادق
المتقاتلة ،ويشت ّد فيه الصراع على
الله حتى أن هذا الصراع يذ ّكرنا
بما قاله النهضوي أنطون سعاده
في أربعينيات القرن العشرين
إن «اقتتالنا على السماء أفقدنا
األرض».
األسئلة هنا :كيف تمكن مقاربة
حالة التنوير بعد ك��ل م��ا جرى
وي��ج��ري؟ وه��ل تمكن استعادة
الوظيفة الثقافية لتكون ساندة
للعقل التنويري في الهالل السوري
الخصيب؟
ب��ق��در م��ا ت��ك��ون ه��ذه األسئلة
ض��روري��ة ،فإنها تستدعي معها
الوعي بخطورة معرفة المتغيّرات،
ال سيما م��ع ص��ع��ود الجماعات
الطائفية والمذهبية واإلثنية
االنعزالية ،وم��ع تح ّول الصراع
ال��س��ي��اس��ي إل���ى ص���راع ه��وي��ات
صغرى وخنادق.
ال ش��ك ف��ي أن ال��ت��ط��رف يثلم
مفهوم «المواطنة» ،التي ال تتحقق
إال بفعل قبول المشاركة مع اآلخر
في حب الوطن والدفاع عنه ورفض
كل مظاهر الطائفية والمذهبية
واإلثنية أو العشائرية والقبليّة،
وكل مَن يعمل على محاربة الفكر
التنويري والعقالني ويحارب أي
تغيير تفرضه ض��رورات الحياة،
كوجود المرأة في الحياة العامة
ومشاركتها الفاعلة في التغيير
اإلصالحي.
مجتمعنا يذهب ضحية أمام
ثالثية «اإلس��ل�ام ال��س��ي��اس��ي»..
السلطة والمال ،والسالح للذبح
الحالل..
لقد أرادت قوى اإلرهاب اإلقليمي
والعالمي أن ُت��وق��ف تصاعد مد
ال��وع��ي ال��ف��ك��ري ف��ي مجتمعنا،
وبمعنى آخ��ر ه��ن��اك م��ح��اول��ة لـ
«دعشنة» العقل وتشظيه وسلخه
من هويته ومن ثم صلبه على رماح
التخلف والجهل ..إن رمزية فصل
ال���رأس عن الجسد هنا واضحة
وج��ل��ي��ة ف��ي ال��خ��ط��اب ال��دم��وي
ل�لإره��اب االخ���وان���ي ،إن���ه فصل
رأس الحقيقة عن قاعدتها العقلية
ومسخ هوية الروح أو روح الهوية،
ونشر حالة ال��ظ�لام أم��ام ج��ذوة
لتوسع
التنوير التي كانت تعمل
ّ
رقعة جغرافيتها لدى المثقف.
وهكذا فقد «اإلسالم السياسي»
حياءه ،منذ تخلّى عن «إسالمه»..
ولنا أن نتخيل مقدار الحياء الذي
ُفقد!
ولكن السؤال المحرك للوعي
الثقافي الجمعي ،يبقى :مَن يؤثر
في مَن« ،اإلسالم السياسي» يؤثر
في التنوير أم التنوير يؤثر في
«اإلسالم السياسي»..؟
ال ب ّد لنا ،ونحن نخوض غمار
الصراع الوجودي مع قوى الظالم
وال��ج��ه��ل وال��ت��خ��ل��ف أن ن��راج��ع
أنفسنا قليالً ،وأن نعيد السؤال تلو
السؤال لنصل إلى تعريفات جديدة
للراهن العقلي في الهالل السوري
الخصيب ،إلى أين ومن أين؟ وهل
م��ن ض��ف��اف آم��ن��ة خلف ك��ل هذا
العناء؟ وهل نحن في قعر اإلسالم
أم في قعر الوثنية؟
لطالما ك��ان ال��ه�لال ال��س��وري
الخصيب ه�ل�ال ال��ت��ن��وي��ر األول
وصاحب الريادة في خوض غمار
التجارب اإلنسانية أدب���ا ً وفكرا ً
وث��ق��اف��ة وف��ن��اً ،وح��ي��ن يتع ّرض
التنوير هنا ل�لإب��ادة ،فهذا يعني
أن هويتنا الثقافية تحتضر أمام
تسارع قرع طبول الذبح الحالل
ال��ه��م��ج��ي ..إن��ه��ا م��ع��رك��ة وج��ود
ومعركة عقول ومعركة ثقافة.
عشيّة تسلّمه جائزة نوبل ،قال
الكاتب الياباني الفذ ياسوناري
كاواباتا «لكي نقهر الكآبة علينا أن
نقهر… التاريخ».

