
دمشق/ وكاالت
ــوري أمس عىل جميع املخافر  ــيطر الجيش الس س
ــرث من 30  ــع األردن بطول أك ــدود م ــىل الح ــرشة ع املنت

كيلومرتا.
ويقوم الجيش حاليا بإزالة األلغام واملفخخات التي 

خلفتها الفصائل املسلحة التي هربت من املنطقة.
ــيطر عىل مساحة 1300  وبني املصدر أن الجيش يس
ــويداء الرشقي وعدة مرتفعات  كيلومرت مربع بريف الس

حاكمة يف املنطقة بحسب مصدر عسكري.
ــد الزلف  ــوري يف منطقة س وجاء تقدم الجيش الس
ــويداء الرشقي، حسبما ذكرت وكالة "سانا"  بريف الس

السورية الرسمية.
ــيطرة  ــة أن املناطق التي تمت الس ــت الوكال وأوضح
ــدة وتل  ــل الرياحي وتل أس ــل الطبقة وت ــا هي ت عليه
ــوح وجميع  ــو رشش ــرب أب ــوت ومع ــري الص ــي وب العظام
املخافر املنترشة عىل الحدود مع األردن، بطول أكرث من 

30 كم.
ــيطر عىل كامل  ــوري يس وبذلك أصبح الجيش الس
ــويداء،   ــة الس ــة يف محافظ ــورية األردني ــدود الس الح
ــي  ــالم الحرب ــبكة اإلع ــة ش ــت صفح ــبما أوضح حس

السوري عىل "فيسبوك".
ــرت أن فصائل من املعارضة  ــن وكالة "رويرتز" ذك لك
ــن قبل دول غربية  ــلحة، بينها فصائل مدعومة م املس
ــىل مقاطع كبرية من حدود  ــيطر ع و عربية، ال تزال تس

سوريا الجنوبية الغربية مع األردن وإرسائيل.
ــزاء التي ال  ــوري يف األج ــدم الجيش الس ــي تق ويأت

تشملها املنطقة الجنوبية لتخفيف التوتر.
ــعيد سيف، الناطق الرسمي  ونقلت "رويرتز" عن س
ــه إن  الجيش  ــهيد أحمد عبدو"، قول ــم قوات "الش باس
ــن هجوما من محورين يف ريف السويداء  ــوري ش الس

الرشقي وبات يسيطر عىل معظم أرايض املنطقة.
ــم فصائل  ــدث آخر باس ــرتز" عن متح ــت "روي ونقل
ــل   ــاء بفض ــوري ج ــش الس ــاح الجي ــة إن نج املعارض
ــائر" املدعوم  ــحاب مفاجئ لـ"جيش أحرار العش انس
ــؤوال عن هذا املقطع من  من قبل األردن، والذي كان مس

الحدود.
من جهتهم، أكد ناشطون يف ريف السويداء الرشقي 
ــائر قام بتسليم مواقعه  جنوب سوريا، أن جيش العش
ــا باتجاه األرايض  ــحاب منه ــوري، واالنس للجيش الس

األردنية.

طهران/
ــي رئيس  ــرب صالح ــد عيل أك أك
ــة اإليرانية للطاقة  املنظمة الوطني
ــت أمريكا  ــه إذا ما أخل ــة  أن الذري
ــا يف اإلتفاق النووي فإن  بإلتزامته
ــالمية ورشكائها  ــة اإلس الجمهوري
ــن  ــيتحولون م ــاق س ــذا اإلتف يف ه

دول مجموعة الـ1+5 إىل 7-1.
ــال  ــه يف ح ــي بأن ورصح صالح
ــا إىل جانب  ــدم اصطفاف أوروب ع
أمريكا فيما يخص اإلتفاق النووي 
ــنتحول إىل نموذج الـ7-1،  فإننا س
ــي الدول  ــران وباق ــي أن إي ما يعن
ــال  ــا يف املج ــارك معه ــي تتش الت
ستكون يف جانب وأمريكا لوحدها 

منفردة يف جانب آخر.
ــول إننا ال  ــي بالق ــد صالح وأك
ــر يف بداية األمر ردة  يجب أن نظه

ــض أمريكا  ــال نق ــة حي ــل فني فع
لإلتفاق النووي، لكن يف حال اردنا 
ــا  ــذه فإنن ــل ه ــر ردة الفع أن نظه

سنفاجئ أمريكا وداعميها.
ــة اإليرانية  ــس املنظم وقال رئي
ــدول  ــدو أن ال ــة : يب ــة الذري للطاق
وال  ــتعدة  مس ــري  غ ــة  األوروبي
ــاق النووي،  ــة اإلتف ــب بزعزع ترغ
ــم نقض  ــال ت ــه ويف ح ــاً إىل أن الفت
ــإن الجمهورية  ــاق النووي ف اإلتف
ــتعدة بالقدر الكايف   اإلسالمية مس
ــة إىل العودة إىل  من الناحية الفني
أوضاع ما قبل هذا اإلتفاق بالشكل 
الذي يجعل الطرف اآلخر يف حرية 
ــران ال ترغب  ــره، إال أن طه ــن أم م

بأن تصل األمور إىل هذا الحد.
ــا  ــه إذا م ــي إن ــاف صالح وأض
ــث األمريكيون بوعودهم وقاموا  نك

ــاً  ــووي جانب ــاق الن ــة اإلتف بتنحي
ــداً أال تقف  ــل ج ــن املحتم فإنه م
الدول األوروبية إىل جانبهم، الفتاً 
ــكا إنتهجت حتى هذه  إىل أن أمري
ــري  ــة وغ ــة ملتوي ــة سياس اللحظ

مستوية يف تعاملها مع هذا األمر.
ــة  الطاق ــة  ــس منظم رئي ــد  وأك
ــه إذا ما أرادت  ــة اإليرانية إن الذري
أمريكا تمزيق اإلتفاق النووي فإن 
الجمهورية اإلسالمية سيكون لها 
ــذا األمر، لكن  ــراً من ه ــاً مغاي موقف
ــنطن تريد بما  ــال كانت واش يف ح
تمتلكه من حيل اللعب عىل فرض 
قيود ما، فإن ردنا حينذاك سيكون 
ــاً وطبقاً للمصلحة الوطنية  حكيم

لبالدنا وشعبنا.

07 الثــــورةسربغ ودولغ

العراق.. اعتقال محامني عملوا مع داعش
بغداد/

ــا ال يقل عن 15  ــال بحق م ــة أوامر اعتق ــلطات العراقي ــدرت الس أص
ــابق يف  ــم "داعش" لعملهم الس ــة انتمائهم إىل تنظي ــا، بتهم محامي

محاكم التنظيم اإلرهابي.
ــن رايتس ووتش"، يف بيان، أمس الخميس، أن  وذكرت منظمة "هيوم
املحامني الـ15 مّثلوا، قبيل اعتقالهم، أشخاصا مشتبه بانتمائهم إىل 

تنظيم "داعش"، أمام محكمة مكافحة اإلرهاب بمحافظة نينوى.
ــة قد ُترفع، يف حال  ــة إن حصانة املحامني ضد املالحق وقالت املنظم
كانوا متورطني يف أنشطة إجرامية، "لكن ال ينبغي مالحقتهم عندما 
يؤدون عملهم كمحامني. ينبغي للسلطات أيضا عدم ربطهم بقضايا 

موكليهم ملجرد أنهم يمثلونهم".
ــدى باقي  ــبب يف مخاوف ل ــذا اإلجراء تس ــة أن ه ــت املنظم وأوضح
ــرية إىل أن  إصدار األوامر كان بهدف تخويف املحامني  املحامني، مش

الذين يدافعون عن املشتبه بأنهم من داعش.

"ويكيليكس" ينشر مجموعة 
جديدة من وثائق "CIA" السرية

ــرش موقع "ويكيليكس"، أمس الخميس، مجموعة جديدة  ن
ــتخبارات املركزية األمريكية  من الوثائق الرسية لوكالة االس

تتعلق بعمل برنامج جمع فيديوهات.
وأوضح املوقع، يف بيان، أن برنامج "Couch Potato" يسمح 
 "JPG" ــور من نوع ــع ملفات فيديو بامتداد "AVI" وص بجم

من ملفات فيديو.
ــن وثائق وكالة  ــس" نرش أول مجموعة م ــر أن "ويكيليك يذك
ــن أن  ــارس. وأعل ــة يف 7 م ــة األمريكي ــتخبارات املركزي االس
ــرب ترسيب لوثائق "يس آي  ــب تلك املعلومات يعترب أك ترسي

إيه".
ــن الوثائق املرسبة أكرث من 8700 ملف، كانت مخزنة  وتتضم
ــتخبارات اإللكرتونية الواقع يف  ــبكة داخلية ملركز االس يف ش

مقر "يس آي إيه" يف والية فريجينيا األمريكية.
ــة جديدة من  ــايض، حزم ــبوع امل ــع قد نرش، األس وكان املوق
ــف آلية عمل أدوات التحكم بكامريات  الوثائق املّرسبة، تكش
الويب وامليكروفونات، وذلك ضمن مرشوع ملنشورات املوقع 

.Vault 7 أطلق عليه

تراجع شعبية مريكل بني األملان
برلني/

ــت ديماب بطلب من  ــتطالع للرأي أجرته مؤسسة إنفراتيس أفاد اس
ــاة إي أردي، وصحيفة ,ويلت، بأن %59 من املواطنني األملان فقط  قن

أعربوا عن رضاهم عن نشاط املستشارة األملانية أنجيال مريكل.
وبحسب االستطالع، فإن عدد املواطنني األملان الذين يؤيدون مريكل 
ــوز املايض، حيث  ــهر يوليو/تم ــبة %10، مقارنة مع ش انخفض بنس

بلغت شعبية املستشارة األملانية آنذاك 69%.
ــعبية الحكومة االتحادية بمقدار 7  ــتطالع إىل تراجع ش ــار االس وأش

نقاط، فوصلت إىل 45%.
ــدم رضاهم كليا عن  ــتطالع عن ع ــاركني يف االس وأعرب %15 من املش
ــري إىل ازدياد عددهم بنسبة 6%  ــارة األملانية، ما يش ــاط املستش نش

باملقارنة مع الشهر املايض.

انتقادات اليطاليا بسبب توقفها 
عن إغاثة املهاجرين

روما/
ــتيائها  ــة الخرض يف الربملان األوروبي عن اس عربت مجموع
وقلقها من قيام السلطات اإليطالية بتجريم املنظمات غري 
ــاذ املهاجرين يف البحر  ــة، التي تقوم بعمليات إنق الحكومي

األبيض املتوسط.
ــلطات  ــس األول الس ــا، أم ــان له ــة، يف بي ــت املجموع وطالب
ــواد مدونة  ــة عاجلة“ لبعض م ــة، بإجراء ”مراجع اإليطالي

السلوك املثرية للجدل.
ــة  مدون ــوى  محت أن  ــرض،  الخ ــة  مجموع ــاء  أعض ــرب  واعت
ــد الدولية  ــع القواع ــرق مختلفة م ــض بط ــلوك: ”يتناق الس
ــة عندما يتعلق  ــاذ يف البحر، خاص ــة لعمليات اإلنق الحالي
األمر بمنع املنظمات من نقل املهاجرين من قارب إىل آخر“.

ــت املجموعة الربملانية إىل ”خطورة ما ورد يف مدونة  كما نبه
ــراد رشطة  ــرتاطها وجود أف ــة، خاصة اش ــلوك اإليطالي الس

مسلحني عىل منت قوارب املنظمات غري الحكومية“.
ــات مع باقي  ــا بصدد إجراء مباحث ــادت املجموعة بأنه وأف
املجموعات الربملانية، وكذلك املفوضية األوروبية ، من أجل 

”إقناعها بسحب دعمها ملدونة السلوك اإليطالية“.
ــزو من  ــس هناك غ ــرض: ”لي ــة الخ ــان مجموع ــاء يف بي وج
ــى ألوروبا ككل، فالحمالت  ــل املهاجرين إليطاليا وال حت قب

اإلخبارية الزائفة هي التي تؤثر عىل الرأي العام“.

ترتيبات النتخاب قيادة جديدة ملنظمة 
التحرير الفلسطينية

القدس املحتلة/
ــة عادية للمجلس  ــطينية ترتيبات لعقد جلس ــدأت القيادة الفلس ب
الوطني الفلسطيني مطلع الشهر املقبل، لبحث األوضاع السياسية 
ــة التحرير  ــدة لـ"منظم ــة جدي ــة تنفيذي ــاب لجن ــة وانتخ وامليداني

الفلسطينية".
ــؤول فلسطيني كبري،  ونقلت وكالة األنباء اإليطالية "آكي"، عن مس
ــطيني يف مدينة رام  قوله إن النية تتجه لعقد املجلس الوطني الفلس

الله يف الضفة الغربية، يومي السادس والسابع من سبتمرب القادم.
ــاس والجهاد  ــتوجه "لحركتي حم ــوة س ــؤول إن الدع ــاف املس وأض
ــم إىل رام الله،  ــذر وصول ممثليه ــاركة، ويف حال تع ــالمي للمش اإلس
ــاركة عرب  ــالل اإلرسائييل، فإن بإمكانهم املش ــبب إجراءات االحت بس

الفيديو".

حول العالمحول العالم

الجيش السوري يوسع مناطق سيطرته على الحدود مع األردن

إيران: إذا أخّلت أمريكا بإلتزاماتها سنتحول من ٥+١ إلى ٧-١

ـــي  ـــل ـــي ـــرائ إس ــــــوي  ج ــــــم  دع  
لــــ‘الـــقـــاعـــدة‘ فـــي ســوريــا
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ــع  موق ــن  م ــة  مرسب ــق  وثائ ــفت  كش
ــالت للخارجية  ــس“ عن مراس ”ويكيليك
”رسي  ــارة  بعب ــورة  ممه ــعودية  الس
ــن  ــدة ع ــق جدي ــح حقائ ــة“، تفض للغاي

تطبيع الرياض مع تل أبيب.
ــة معلومات  ــق املرسب ــاء يف الوثائ وج
ــعودية  ــل التقارب بني الس ــح مراح تفض
ــاح  بإلح ــدأت  ب إذ  ــالل،  االحت ــان  وكي
ــع  ــألة التطبي ــرح مس ــىل ط ــعودي ع س
ــعودية  ــالم الس مع إرسائيل ومبادرة الس
ــا جامعة الدول  ــام 2002م التي تبنته ع

العربية يف قمة بريوت يف العام نفسه.
إن  ــس:  ويكيليك ــع  موق وأورد 
ــدأت عام  ــعودية نافذة ب ــخصيات س ش
ــأن إرسائيل  ــة ب ــث عالني 2006م بالحدي
لم تعد ضمن قائمة أعداء السعودية بل 
ــمي، ليتطور  ــرب لحليف غري رس هي أق
ــعودية للتقارب مع  ــر إىل مبادرات س األم
ــام 2008، وفعاليات التقارب  االحتالل ع

مستمرة منذ ذلك التاريخ.
ــة  املؤرخ ــات  الربقي ــدى  إح ــت  وبين
ــلة من وكيل  ــل 2005م، واملرس بـ27 أبري
ــة  ــؤون االقتصادي ــة للش وزارة الخارجي
والثقافية، إىل وزير الخارجية السعودي، 
ــت إليه  ــع الذي وصل ــم التطبي عن حج

السعودية مع االحتالل اإلرسائييل.
ــة املذكورة تلقي وزارة  وفضحت الربقي
ــة من رئيس  ــعودية برقي ــة الس الخارجي
ــعودي  ديوان رئيس مجلس الوزراء الس
الستبيان املوقف القانوني والدبلومايس 
ــأن تعامل اململكة مع رشكات أجنبية  بش

وثيقة الصلة بإرسائيل.
ــل  ــة إن وكي ــة املرسب الربقي ــاء يف  وج
إىل  ــار  أش ــعودية  الس ــة  الخارجي وزارة 
ــم  ــعودي رق ــوزراء الس ــس ال ــرار مجل ق
ــو 1995م، الخاص  ــؤرخ بـ13يوني (5) امل
ــل من الدرجتني  بإيقاف مقاطعة إرسائي
الثانية والثالثة، واالكتفاء فقط بالدرجة 
ــة  ــع اململك ــا تقاط ــي بموجبه األوىل الت
دون  ــل،  بالكام ــة  اإلرسائيلي ــرشكات  ال
ــا إرسائيل أو  ــي تملك فيه ــع الت أن تقاط
أشخاص يحملون الجنسية اإلرسائيلية 
ــة، أو األجنبية التي تتعامل  حصة معين

مع الرشكات اإلرسائيلية.
عالقات اقتصادية فاضحة

ــعود  ــة أن آل س ــذه الربقي ــفت ه وكش
ــعينيات،  ــف التس ــذ منتص ــمحوا من س
ــل  ــة بإرسائي ــا عالق ــي له ــرشكات الت لل
ــف  مختل يف  ــة  اململك ــل  داخ ــل  بالعم
ــم يف  تت ــط  ــة فق املراجع ــاالت، وأن  املج

حاالت خاصة متعلقة بأمن املعلومات.
ــره:  ــس يف تقري ــع ويكيليك ــع موق وتاب
ــد بن عبد  ــن نايف بن أحم ــواء رك إن الل
ــكريني  ــادة العس ــم الق ــد أه ــز، أح العزي
ــاالت  مج يف  ــص  متخص ــعوديني،  الس
ــات الخاصة والحرب اإللكرتونية،  العملي
ــف 2012م بكتابة مقال يف  ــام يف منتص ق
إحدى املجالت التابعة للقوات املشرتكة 
ــة عن  ــه بإيجابي ــدث في ــة، تح األمريكي
ــات  ــة عالق ــن رضورة تقوي ــل وع إرسائي

بالدها معها.
ــارز يف  ــعودي الب ــط الس ــد الضاب وأك
ــع كل  ــىل رضورة أن تدف ــه، ع ــال ذات املق
ــيل  ــالل اإلرسائي ــعودية واالحت ــن الس م
ــي  والتالق ــاون  التع أوارص  ــة  تقوي إىل 
ــا  عموم ــرب  والع ــطينيني  الفلس ــني  ب

واإلرسائيليني.

ــا  ــعودي حينه ــب الس ــّلط الجان وس
ــل الصهيوني عىل  ــىل رد الفع ــوء ع الض
مقال اللواء السعودي، بحسب ما تظهر 
ــؤون  برقية من وكيل وزارة الخارجية لش

املعلومات والتقنية إىل سعود الفيصل.
اىل ذلك ورد يف برقية أخرى نص مقالة 
ــيل يف صحيفة هآرتس،  ــب اإلرسائي للكات
أمري أورن، دلل فيها األخري بمقالة نايف 
عىل أن الرياض تغازل إرسائيل بعالقات 
ــا أن  ــة، كم ــرشوط معين ــا ل ــة وفق طبيعي
ــن وكيل الوزارة إىل  ــاك برقية أخرى م هن
ــائل  ــول اهتمام وس ــعود الفيصل، ح س
ــة الكاتب اإلرسائييل  ــالم عربية بمقال إع
ــا يؤكد أن  ــىل األمر برمته، م ــا ع وتعليقه

ــار لجس  ــة اختب ــف كان بالون ــال ناي مق
ردود فعل إرسائيل واإلعالم العربي.

ــق ويكيليس  ــري العجب أن وثائ ومايث
ــف  ــم تكت ــاض ل ــدت أن الري ــة أك املرسب
ــىل  ــل ع ــع إرسائي ــات م ــع العالق بتطبي
ــعت إىل  ــط، إذ س ــمي فق ــتوى الرس املس
ــط مع االحتالل عىل  خلق عالقات ورواب

املستوى الشعبي أيضا.
ــبق فضحت إحدى  ــالوة عىل ماس وع
الوثائق ”بروتوكول“ غري رسمي بوساطة 
ــة  ــني اململك ــات ب ــى عالق ــة ترع أمريكي
ــاء أكاديمي،  ــارات تحت غط وأيًضا اإلم
ــميه خرباء  ــي يف إطار ما يس ــو ما يأت وه
ــيس عالقات  ــة بـ“تأس ــات الدولي العالق

طبيعية متجذرة من أسفل“.
ــعودية أيضا  ــت الخارجية الس وطالب
باستكمال معلومات عن وفد من عرشات 
ــتضافتهم  اس ــعوديني،  الس ــالب  الط
السفارة اإلرسائيلية يف واشنطن يف إطار 
ــادة تحت  ــداد الق ــي إلع ــج تدريب برنام
ــب  ــة، وبحس ــة األمريكي ــة الحكوم رعاي
2008م  ــطس  أغس يف  ــلة  املرس ــة  الربقي
ــوى  فح ــة  الخارجي ــب  طل إىل  ــري  تش
ــي  الت ــتبيانات  واالس ــارة  الزي ــدف  وه
ــواد املكتوبة  ــة ومحتوى امل ــا الطلب مأله
واملطبوعة واملرئية التي أهدتها السفارة 
إىل  ــري  تش ــا  كم ــة،  للطلب ــة  اإلرسائيلي
السعودية باالستعالم عن غرض الزيارة 

وما دار فيها.
وذكرت الوثيقة أن الطالب السعوديني 
ــفارة  ــتمعوا إىل رشح من موظفي الس اس
ــئلة والتقطوا  ــة وطرحوا األس اإلرسائيلي

الصور التذكارية هناك.
جدير بالذكر أن الخارجية السعودية 
يف  ــرات  تحذي أو  ــرتاض  اع أي  ــد  تب ــم  ل
ــعودية  ــارة الس ــذه الزي ــول ه ــة ح الربقي
للسفارة الصهيونية، وأنها تعاملت معها 
ــد طلب  ــا يحدث عن ــي كم ــكل روتين بش
ــول  ــفاراتها ح ــن س ــوزارة م ــتعالم ال اس
ــو ما ييش  ــدث بعينه، وه ــن ح ــم ع العال
ــطة مماثلة تحدث بشكل  بأن هناك أنش
ــخص  روتيني، وليس ترصفا فرديا من ش

أو مجموعة أشخاص.
ــاالت  االتص ــر  وزي ــال  ق ــك  ذل إىل 
ــل  ارسائي إن  ــرا  ق ــوب  اي ــيل  االرسائي
ــتحرض مؤتمرا اقليميا مع السعودية  س
ــي األمر  ــن أن ينته ــرص ويمك واالردن وم

بتوقيع اتفاق دفاع مشرتك.
ــة ” ميدل  ــا نقلت صحيف ــب م وبحس
ــو  ــوب عض اي ــن  أعل ــور“  ــت مونيت ايس
ــت يف حزب الليكود ان ” تل ابيب  الكنيس
ــيايس  تعتزم حضور مؤتمر اقتصادي س

اقليمي مع السعودية ومرص واألردن“.
ــف  وصح ــات  ترسيب ــدة  لع ــا  ووفق
ــود حاليا  ــعودية تق ــة، فإن الس إرسائيلي
ــل بطريقة  ــع إرسائي ــع م ــاه للتطبي اتج
متسارعة، يف حني أن اإلمارات والبحرين 
ــع  م ــة  رسي ــات  عالق ــجوا  نس ــل  بالفع

إرسائيل.
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أنظمة الخزي العربي تمارس التطبيع مع العدو الصهيوني

ــف قياديون يف ما يسّمى  كش
أن  ــّر“  الح ــوري  الس ــش  ”الجي
ــّدم غطاًء  ــي ق ــان الصهيون الكي
يف  ــدة“  ”القاع ــم  لتنظي ــا  جوًي
ــري  األخ ــوض  خ ــاء  أثن ــوريا  س
ــش الحر“،  ــّد ”الجي ــارك ض مع
ــّلحة  املس ــم  قواته أن  ــن  مؤكدي
ــل منذ البداية منطق  كانت تحم

الوهابية والتكفري.
ــت  تحّدث ــك،  ذل ــوازاة  وبم
تقارير عن تفاؤل أمريكي حيال 
سري اتفاقيات وقف إطالق النار 
مع روسيا يف سوريا، فيما قالت 

مصادر
ــاح  نج إن  ــة  معني ــة  أمريكي
ــار جنوب غرب  ــالق الن وقف إط
ــد الطريق نحو  ــد يمّه ــوريا ق س

تسوية النزاع السوري.
ــع Alternet تقريرًا  ونرش موق
أشار فيه اىل أن ما يعرف ”بكتيبة 
ــام 2014م  ــئت ع الجوالن“ أُنش
ــقني عن  ــن قبل عدد من املنش م
ــمى ”الجيش  فرقة تابعة ملا يس
السوري الحر“ بعد أن اكتشفوا 
ــان  ــع الكي ــيًقا م ــاك تنس أن هن

الصهيوني.
ــؤالء  ه إن  ــر  التقري ــاف  وأض
ــش  الجي أن  ــف  كي ــاهدوا  ش
اإلرسائييل يقدم الغطاء الجوي 
ــارش للهجمات التي تعرضوا  املب

ــارص تنظيم  ــدي عن ــا عىل أي له
”القاعدة“.

ونقل التقرير عن أحد مصادر 
ــه إن ”ارسائيل“  ــذه الفرقة قول ه
ــة  البواب ــح  بفت ــابًقا  س ــت  قام
ــر“.  ــش الح ــة لـ“الجي الحدودي
ــوات  ــأن ق ــر ب ــر التقري ــا ذّك كم
 (UNDOF) ــة  األممي ــة  املراقب
قامت بتوثيق عرشات التعامالت 
ــات  واملجموع ــل“  ”ارسائي ــني  ب
ــة  ــوريا، وخاص ــلحة يف س املس
ــات معلوًما  ــة كما ب أن الصهاين
ــي  الطب ــالج  الع ــون  يقدم
للمسلحني من ”القاعدة“ وربما 
ــّم تعيد  ــش“، ث ــن ”داع ــا م أيًض

إرسالهم اىل امليدان.
ــد  أح ــن  ع ــل  نق ــر  التقري
أن  ــر“  الح ــش  ”الجي ــؤويل  مس
ــتند  يس كان  ــري  األخ ــق  ”منط
ــة  الوهابي ــىل  ع ــة  البداي ــذ  من

والتكفريية.
ــيل  إرسائي ــوي  ج ــم  دع

لـ“القاعدة“ يف سوريا
Al- ــرش موقع ــن ناحيته، ن م
ــه اىل  ــت في ــرًا لف Monitor تقري
أن املسؤولني األمريكيني يعربون 
عن ثقة متزايدة بأن التعاون مع 
موسكو باتفاق وقف اطالق النار 
ــري بنجاح، مشريًا  يف سوريا يس
ــني  األمريكي ــؤولني  ”املس أن  اىل 

ــاح االتفاق بني  ــربون أن نج يعت
ــىل  ع واألردن  ــكا  وأمري ــيا  روس
ــوب  ــار يف جن الن ــالق  ــف اط وق
ــوريا قد يشكل نموذًجا  غرب س
ــع  ــي رويس أوس ــاون أمريك لتع
ــتقرار مؤقتة بعد  ــىل خطة اس ع

هزيمة ”داعش““.
بما ورد  ــر  التقري ــهد  واستش
ــي  األمريك ــد  املوف ــان  لس ــىل  ع
 Brett ــدويل“  ال ــف  لـ“التحال
ــوزارة  ب ــني  للصحفي  McGurk
ــبوع  األس األمريكية  ــة  الخارجي
أن  ــه  في ــاء  ج ــذي  وال ــت  الفائ
ــار قرب  ــالق الن ــف إط ــاق وق اتف
ــة  ــوب الرق ــة جن ــة الطبق منطق
ــري، وأن هناك  ــاح كب ــري بنج يس
ــكريني  العس ــًال يومًيا بني  تواص
ــروس،  ــم ال ــني ونظرائه األمريكي
اىل جانب مشاورات دبلوماسية 

تجري بني الحني و اآلخر“.
ووصف املوفد األمريكي نتائج 
ــالق النار جنوب  اتفاق وقف إط
ــدة“، يف  ــوريا بـ“الواع ــرب س غ
حني نقل التقرير عن دبلومايس 
ــف  املل ــىل  ع ــل  يعم ــي  أمريك
ــرتط عدم الكشف  ــوري اش الس
ــة الجنوب  ــمه، أن منطق عن اس
ــًدا وأن نجاح  ــوري مهمة ج الس
وقف إطالق النار هناك قد يفتح 

الطريق نحو حّل سيايس“.


