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قاذفات ا�ستراتيج ّية رو�س ّية تق�صف «داع�ش» و«الن�صرة» من �إيران وال�صين تدعم دم�شق ع�سكري ًا

مباحثات رو�س ّية ـ �أميرك ّية حول التعاون في حلب
أ ّكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم ضرورة عدم
طائفي،
فرض أيّ نظام إلدارة الدولة السوريّة على أساس
ّ
وقال« :ينبغي مشاركة جميع مواطني سورية في تحديد
مصير بالدهم ،وال يمكن فرض نظام إلدارة الدولة على
طائفي» مؤ ّكدا ً أ ّنه ال يوجد أيّ سبب للحيلولة دون
أساس
ّ
تحقيق الح ّل في سورية بعد تنفيذ النقاط المذكورة آنفاً.
ولفتَ يلدريم إل��ى أنّ على تركيا مسؤوليّات اتجاه
المنطقة ،وأ ّنها ستعمل وفقا ً لمتطلّبات تلك المسؤوليات،
مضيفا ً أنّ أنقرة مثلما ً قامت بتطبيع العالقات مع «إسرائيل»
وروسيا وح ّل المشاكل معهما ،فإ ّنها ستح ّل المشاكل على
صعيد سورية والعراق.
رئيس ال��وزراء التركي أشار إلى أنّ بالده لها شرطين
لح ّل المشاكل في سورية؛ هما احترام وحدة تراب تركيا،
والحفاظ على وحدة األراض��ي السوريّة ،ومشاركة كافة
المك ّونات في تحديد مصير بالدهم.
وأع��رب عن رفض تركيا تقسيم سورية من خالل منح
الجنوبي إلى جه ٍة
الغربي منها إلى جهة ،والجزء
الجزء
ّ
ّ
الشرقي لألكرادُ ،مبديا ً رفضه لفكرة
الجزء
ومنح
أخرى،
ّ
إنشاء دولة كرديّة بين تركيا وبقيّة دول المنطقة ،مبيّنا ً أنّ
ح ّل مشاكل المنطقة ال يكون بهذا الشكل.
ُ
وب� ّي��ن يلدريم أنّ دول المنطقة ه��ي أفضل م��ن ت��درك
مشاكلها ،ولذلك فإنّ إيران وتركيا أفضل من يعرف هذه
المنطقة ،وأنّ أفضل من سيأتي بحل للمشكلة في سورية
هما تركيا وإيران ،الفتا ً إلى أنّ الواليات المتحدة وروسيا
وبقيّة دول التحالف ،إذا كانت ُتريد الحل فعالً ،فإن الح ّل
سيأتي ،وقال« :أنا متأ ّكد أ ّننا سنشهد معا ً خالل األشهر
المقبلة تقدّما ً ها ّما ً في هذا الصدد».
من جهته ،بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش
أوغلو ،أمس ،مع نظيره األميركي جون كيري ،آخر التط ّورات
الميدان ّية في مدينة منبج السور ّية ،واألوضاع الميدان ّية

والتط ّورات الحاصلة في سورية عا ّمة ،ومحافظة حلب
على وجه الخصوص .وكان جاويش أوغلو قد ص ّرح في
وقت سابق ،أنّ بالده تنتظر من واشنطن الوفاء بوعودها
بشأن انسحاب عناصر منظمة « »pydمن مدينة منبج،
بعد تحرير المدينة من قبضة تنظيم «داعش» اإلرهابي.
هذا ،وتم ّكنت «قوات سورية الديمقراطيّة» ،أمس ،من
السيطرة على قرى الغزة الكبيرة والصغيرة وإي�لان في
ريف منبج ،بعد عمليّات عسكريّة واسعة بهدف توسيع
نطاق األمان حول البلدة ،وإلبعاد «داعش» عن المدنيّين.
وفي تط ّور الفت ،أ ّكدت وزارة الدفاع الروسيّة ،أمس ،أنّ
قاذفات استراتيجيّة روسيّة من طراز «تو -22إم  »3انطلقت
من مطار همدان في إيران وقصفت أهدافا ً للمسلّحين في
وجهت
سورية .وأش��ارت ال��وزراة إلى أنّ هذه القاذفات ّ
ضربات إلى تنظيمي «داعش» و«النصرة» في حلب ودير
ال��زور وإدل��ب ،أسفرت عن تدمير  5مستودعات لألسلحة
والمتفجرات والمحروقات ،تابعة لإلرهابيين في محيط
ّ
مدن سراقب ،والباب ،وحلب ودي��ر ال��زور ،إضاف ًة إلى 3
مراكز للقيادة في محيط مدينتي الجفرة ودير الزور ،فضالً
عن تصفية عدد كبير من المسلّحين.
وحسب البيان ،ف��إنّ مقاتالت من ط��راز «س��و ،»30 -
و«سو »35 -انطلقت بدورها من قاعدة حميميم في سورية،
وقامت بمرافقة القاذفات الروسيّة أثناء أداء مه ّمتها ،ومن
ث ّم عادت جميعها إلى قواعد مرابطتها بعد أن أدّت المه ّمة
الموكلة إليها بنجاح.
وفي وقت سابق ،كشفت وسائل إعالم عن أنّ القاذفات
الروسيّة وصلت إلى مطار همدان اإليراني للمشاركة في
توجيه ضربات لمواقع «داع��ش» في سورية ،مشير ًة أنّ
نشر الطائرات في األراضي اإليرانيّة يُتيح الفرصة لتقليص
زمن التحليقات بنسبة .%60
(التتمة ص)14

نواب في البرلمان وحزب المالكي يطالبون ب�إبعاد ال�سفير ال�سعودي في بغداد
ّ

ّ
تخطط لهدم الم�سجد الأق�صى..
جمعيات يهود ّية

�سحب الثقة من العبيدي على جدول �أعمال البرلمان العراقي العدو يُ�ص ِّعد هجومه ّ
�ضد العاهل الأردني
نيابي ،ب��أنّ رئيس
كشف مصدر
ّ
مجلس ال���ن��� ّواب ال��ع��راق��ي ،سليم
الجبوري ،ق ّرر إدراج سحب الثقة من
وزير الدفاع خالد العبيدي في جلسة
البرلمان في  23آب المقبل.
جاء ذلك بعد أن تسلّم الجبوري
طلبا ً مو ّقعا ً من  63نائبا ً قدّمته النائب
عالية نصيف إلى رئاسة البرلمان.
يُشار إلى أنّ مجلس الن ّواب ص ّوت
في وقت سابق من يوم االثنين على
عدم قناعته بأجوبة وزير الدفاع خالد
العبيدي ،خالل جلسة استجوابه في
البرلمان مطلع الشهر الحالي.
وك��ان المجلس ق��د ص�� ّوت ف��ي 9
آب على رف��ع الحصانة عن رئيس
المجلس سليم الجبوري ،والنائبين
محمد الكربولي وطالب المعماري.
طلب تقدّم
وج��اء التصويت بعد
ٍ
به الجبوري والكربولي والمعماري
إلى أعضاء المجلس ،رغب ًة منهم في
إتمام التحقيقات القضائيّة المتعلّقة
بجملة من االتهامات وُجِّ هت إليهم
م��ن ِق � َب��ل وزي���ر ال��دف��اع ف��ي جلسة
استجوابه.

وتقدّم رئيس مجلس الن ّواب سليم
الجبوري ،حينها ،بطلب إلى أعضاء
البرلمان لرفع الحصانة عنهُ ،مرجعا ً
ذلك إلى إتمام التحقيقات القضائيّة
المتعلّقة باالتهامات التي وُجِّ هت
إليه من قِبل العبيدي خالل جلسة
استجوابه األخير مطلع آب.

وش����ه����دت ج��ل��س��ة ال��ب��رل��م��ان
التي عُ ��ق��دت ف��ي  1آب ،استجواب
العبيدي الذي ا ّتهم رئيس الجبوري
بـ«التو ّرط في ملفات فساد» متعلّقة
بعقود تسليح ،فضالً عن ا ّتهامه عددا ً
من الن ّواب بـ«التو ّرط في مل ّفات فساد
وابتزاز كبيرة» ،فيما أ ّكد الجبوري

م�س�ؤول من «الإقليم» :اقتحام المدينة قد يبد�أ خالل �شهرين

منصة رئاسة مجلس
أ ّنه لن يعتلي
ّ
الن ّواب لحين إثبات براءته من ال ّتهم
وجهها إليه العبيدي.
التي ّ
�ي
كما ص��� ّوت ال��ب��رل��م��ان ال��ع��راق� ّ
بالموافقة على تعيين  5وزراء من
أصل  ،6قدّمهم رئيس الوزراء العراقي
حيدر العبادي ضمن اإلصالحات
إل��ى مجلس ال��ن � ّواب ،وأدّوا اليمين
الدستوريّة.
وعيّن بنا ًء على ه��ذا التصويت
كل من عبد ال��رزاق آل عيسى وزيرا ً
ل����وزارة التعليم ال��ع��ال��ي ،وحسن
الجنابي وزي����را ً ل����وزارة ال��م��وارد
المائيّة ،وكاظم فنجان وزيرا ً لوزارة
النقل ،وآن نافع أوسي وزيرا ً لوزارة
اإلع��م��ار واإلس��ك��ان ،وج��ب��ار لعيبي
وزيرا ً لوزارة النفط ،فيما لم يحصل
ّ
المرشح الجديد لوزارة الداخليّة على
ثقة البرلمان.
ووصف المكتب اإلعالمي لرئيس
مجلس ال��وزراء ،حيدر العبادي ،أنّ
الحرب ض� ّد الفساد ال ت��زال طويلة
وتحتاج إلى مزيد من الجهود.
(التتمة ص)14

رفض وزير استيعاب المهاجرين وشؤون القدس في
وجهها العاهل
الكيان الصهيوني زئيف إلكين ا ّتهامات ّ
األردن��ي الملك عبدالله الثاني ،قال فيها إنّ االج��راءات
الصهيونيّة في األقصى ستؤدّي إلى حرب دينيّة.
ونقلت إذاعة العدو عن إلكين قوله إنّ ا ّتهامات العاهل
الصحة ،وإ ّنها جاءت إلرضاء
األردني «ال أساس لها من
ّ

الشارع األردني ليس إلاّ » .وأضاف الوزير ،أنّ «إسرائيل»
ّ
ْ
يحق أليّة
يسبق لها مثيل في الحرم ،وال
تقدّم تنازالت لم
يؤجج
دول��ة أن تشتكي» .وتابع يقول ،إنّ «األم��ر ال��ذي
ّ
العنف في المنطقة هو اإلسالم المتط ّرف بتيا َريه الس ّني
والشيعي ،وليس النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي».
(التتمة ص)14

البرلمان اليمني يُ�سقط �شرع ّية هادي ..و�شهداء غرب اليمن

ق ّوات كندية تدعم البي�شمركة لتحرير المو�صل الخارج ّية الإيران ّية :جرائم ال�سعودية �سببها ال�صمت الدولي
أ ّكدت وسائل إعالم كنديّة أنّ قوات خاصة كنديّة تساعد
قوات البيشمركة الكرديّة في اإلعداد والتخطيط لتحرير
مدينة الموصل ،آخر معاقل تنظيم «داعش» في العراق.
وحسبما ذكرت قناة «سي تي في» الكنديّة أمس ،فإنّ
قوات كنديّة خاصة توجد على مسافة قريبة من الموصل،
لكنها لم تشارك في العمليّات القتاليّة ،ويقتصر دورها
على مراقبة المعارك وتقديم االستشارات.
وكانت قوات البيشمركة الكرديّة العراقيّة ،مدعومة
بغارات جويّة من قوات التحالف بقيادة الواليات المتحدة،
قد ش ّنت هجوما ً جديدا ً على مسلّحي تنظيم «داعش» في

شمال العراق.
ونقلت وكالة «رويترز» ،عن مسؤول كرديّ قوله ،إنّ
الهجوم ب��دأ صباح األح��د الماضي ،بعد قصف عنيف
شرقي
وعدّة غارات جويّة ن ّفذتها طائرات التحالف جنوب
ّ
الموصل ،وتم ّكنت قوات البيشمركة من استعادة السيطرة
على  9نقاط سكانيّة كان تنظيم «داعش» يسيطر عليها.
وبالتزامن مع ذلك ،تم ّكنت القوات العراقيّة من مهاجمة
ق��وات «داع���ش» في الموصل من الجنوب ،واستعادة
نقطتين سكانيّتين في منطقة القيارة.
(التتمة ص)14

اع��ت��ب��ر ال��م��ت��ح �دّث ب��اس��م وزارة
الخارجيّة اإليرانية بهرام قاسمي،
أنّ صمت المجتمع الدولي المؤسف
حيال استهداف المدارس والمشافي،
سبّب تج ّرؤ ووقاحة السعودية على
ارتكاب جرائم ض ّد االنسانية.
وذك��رت وكالة إرن��ا اإليرانيّة أنّ
بهرام قاسمي ن �دّد بشدّة أول أمس
بـ«بقصف طیران العدوان السعودي
لمستشفی عبس ف��ی مدینة حجة
الیمنیّة» ،معتبرا ً «القصف جریمة
ض ّد البشریّة ال یمكن تص ّورها».
وشدّد قاسمي علی أنّ «مثل هذه
الممارسات ج��اءت كنتیجة لصمت
األوس����اط ال��دول��یّ��ة ،وم��ن��ه��ا األم��م
المتحدة ،وتس ّترها علی جرائم هذا
النظام» ،حسب قوله.
وجدّد المتحدّث باسم الخارجیة
اإلیرانیّة تأكیده بالقول« :ال ّ
شك أنّ
خطوة مم ّثلي الشعب الیمني المتم ّثلة
باستئناف أعمال البرلمان وال ُّن ُظم
الدیمقراطیّة أثارت مزیدا ً من غضب
وس��خ��ط ال��س��ع��ودی��ة ،ل��ذل��ك انبری
هذا النظام القاتل لألطفال إلی شنّ
هجمات واسعة ض ّد المستشفیات
والمدارس ،بهدف االنتقام من األبریاء
والعُ َّزل فی الیمن» ،حسب ما نقلته
الوكالة اإليرانية.
يُذكر أنّ طيران العدوان السعودي
استهدف أول أمس االثنين مستشفى
«عبس» في محافظة حجة في اليمن.
وأ ّكدت ّ
منظمة أطباء بال حدود ،أنّ

غارة استهدفت مشفى في عبس غرب
اليمن ،ما أدّى إلى سقوط أكثر من
 25شهيداً .كما تقوم الطواقم الطبيّة
بمساعدة الجرحى ،وتقييم الوضع
لضمان سالمة المرضى والموظفين
بعد تع ّرض المشفى للقصف .يُذكر
أنّ المنظمة دعمت مستشفى عبس
منذ شهر يوليو  ،2015وق��د قامت
بمعالجة  4611مريضاً.
يأتي ذلك غداة استهداف مدرسة
لألطفال ،ما أدّى إلى استشهاد عشرة
منهم وإصابة آخرين .وطالبت األمم

ال��م��ت��ح��دة بالتحقيق ال��ع��اج��ل في
الغارة التي دا َنها األمين العام لألمم
المتحدة .ودع��ا ب��ان إل��ى التحقيق
العاجل في هذا الحادث المأساوي،
م��ط��ال��ب �ا ً أط�����راف ال���ن���زاع اليمني
«باتخاذ كل ما يلزم لتج ّنب انتهاكات
القانون ال��دول��ي وح��ق��وق اإلنسان
في المستقبل ،ولحماية المدنيّين
والمنشآت المدنيّة».
وك��ان��ت منظمة أط��ب��اء ب�لا ح��دود
قد ا ّتهمت التحالف السعودي بشنّ
غارات على مدرسة شمال اليمن.

إلى ذلك ،أصدر البرلمان اليمني
ب��ي��ان�ا ً رس��م � ّي �اً ،أع��ل��ن فيه إسقاط
الشرعيّة التي «يتشدّق بادّعائها
ال��ف��ا ّرون» ،في إش��ارة إل��ى عبد ربه
منصور هادي المتواجد في العاصمة
السعودية .وأ ّكد البرلمان في بيانه أنّ
الشرع ّية الحقيق ّية الوحيدة القائمة
اليوم ،تتمحور في مجلس الن ّواب
بموجب قوة الدستور وأحكامه ،التي
تؤ ّكد بجالء استمرار المجلس في
مباشرة سلطاته الدستوريّة.
(التتمة ص)14

همزة و�صل
المو�صل..
و«باربي» داع�ش!
نظام مارديني
ي��م � ّر ال���ع���راق م��ن��ذ اح��ت�لال
األم��ي��رك��ي��ي��ن ل��ه ،بمرحلة من
ت��ه��دي��م ال��ه��وي��ة ل��م يشهد لها
التاريخ مثاال ً (وهو كان يعيش
خ��ل�لاً ذات��ي��ا ً قبل االح��ت�لال)..
فالكراهية لآلخر تنمو وتزدهر،
في حين ال تتوقف اليد المعوليّة
عن ه��دم المجتمع ..ال بل الى
تهديم وإفناء اإلنسان العراقي
نفسه ،إم��ا عبر تح ّوله ال��ى «
ك���اره» ل��ك��ل م��ا ع���داه أو قاتل
غي َره!
ال أحد هنا خارج االنعزاالت
ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ت��ي ت���دور فيها
اللحظة التاريخية العراقية.
ل��ي��س م���ن ال��س��ه��ول��ة قتل
االن���ع���زال���ي م��ث��ل��م��ا ل��ي��س من
ال��ص��ع��وب��ة ق��ت��ل االن��ع��زال��ي��ة..
الشتيمة ليست رأياً ،حين تبلغ
اآلالم الحناجر أو عندما ال حكمة
وال موضوعية ،فتكون الشتيمة
صعود سلم اليأس لبلوغ ذروة
اللغة ..وهو ما يذ ّكرنا بما قاله
بريخت« :حقا ً إنني أعيش في
زم��ن أس���ود ..الكلمة الطيبة ال
تجد من يسمعها»..
إن ال��ن��ق��اط األك��ث��ر سخونة
ف��ي مرحلة م��ا بعد «داع���ش»
ستكون أك��ث��ر تعقيداً ،وربما
ستكون بوابة لنزاعات مفتوحة
والسيما في ما يتعلق في مسألة
من سيحكم المناطق التي تم
إخالؤها وكيف؟
فكيف سيواجه العراقيون
مشهد ما بعد تحرير الموصل،
ف��ي ض���وء تبشير «واش��ن��ط��ن
بوست» من أن العراق مقبل على
ح��روب وصراعات دموية بين
أطيافه ومكوناته الرئيسية!؟
المعركة المقبلة ستتح ّول
م���ن «داع�������ش» ف���ي ن��ي��ن��وى
وم��ن��اط��ق أخ���رى ال���ى انتشار
«م��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه» ب��ي��ن التنظيم
وواشنطن  ..فاألميركيون لن
يتمسكون
يتركوا العراق وهم
ّ
بالمثل القائل :ابقوا الذئب خلف
ال��ب��اب! م��ن خ�لال إظ��ه��ار أزم��ة
المناطق المتنازع عليها بين
أربيل وبغداد.
تحرير ال��م��وص��ل ،المدينة
الموغلة في القدم ،من مخالب
«داع����ش» سيعكس ص��راح��ة
أهمية المعركة المقبلة ليس
على صعيد العراق بل محيطه
القومي واإلقليمي وال��دول��ي،
وبالمقابل علينا أن ندرك جملة
حقائق غاطسة وربما هي غير
م��ن��ظ��ورة ،وال��ت��أك��ي��د ب��أن أه��م
االستحقاقات الوطنية لمعركة
ما بعد تحرير الموصل تتمثل
أوالً ،ب��ظ��ه��ور أزم���ة المناطق
المتنازع عليها .وه��ذا ما ظهر
ج��ل��ي �ا ً ع��ل��ى ال��س��ط��ح ،حيث
سارع القادة األكراد إلى إطالق
تصريحات أكدوا خاللها بأن كل
المناطق المتنازع عليها والتي
ت ّم تحريرها أو سيتم تحريرها
الح��ق �ا ً ف��ي ال��م��وص��ل سيجري
ض ّمها إلى اإلقليم!
أم���ا النقطة ال��ث��ان��ي��ة فهي
الوجود العميق لـ «داعش» في
الصحراء الممتدة من الرمادي
الى جنوب الموصل.
أم��ا النقطة الثالثة فهي أن
«المجتمع الداعشي» هو شعب
الدولة المفترضة أي الدولة ما
بعد داعش؟
لقد ح� ّذر ن��واب في البرلمان
ال��ع��راق��ي «إق��ل��ي��م ك��ردس��ت��ان»
أراض م��ن مدينة
م��ن «ق��ض��م»
ٍ
الموصل وض ّمها إل��ى اإلقليم،
الفتين إلى أنه في حال أص ّرت
ق��وات البيشمركة على البقاء
في المناطق التي ح ّررتها من
داع��ش ضمن محافظة نينوى،
ف���إن ال��ش��ع��ب س��ي� ّت��خ��ذ خيار
«المواجهة».
لكل الجماعات العراقية ،وما
دون الجماعات ،ولكل القبائل،
وما دون القبائل ،اللعب داخل
ال��ع��راق وب��ال��ع��راق ه��و اللعب
داخ���ل جهنم وبجهنم ف��ي آن
واحد!!
لم يحِ ن بعد انفصال «إقليم
كردستان» ،ألن أميركا ال تريد
انفصالهم اآلن بهدف الحصول
على المزيد من التمزيق للنسيج
العراقي والتفتيت والشرذمة.
وفي ضوء ذلك كان من الوهم
تصديق أن رأس «داعش» ،بات
يمث ُل «باربي» المجتمع الدولي
ص��داع
ال��ذي ي��و ُد الخالص من ُ
بالد ما بين النهرين!
ولكن هل نحن أم��ام «ه��ؤالء
ال��ذي��ن ي��راق��ص��ون الغيب ،في
مهرجان وثني قد ال يتو ّقف عند
األبد؟».

