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مجموعات مسلحة تسيطر على بلدة 
استرتيجية في ريف محافظة حماة السورية

 ا�ستمرت ردود الفعل الغا�سبة �سمن التيارات ال�سلفية 
مل��ا خرج به م�ؤمت��ر ا�ست�سافته العا�سم��ة ال�سي�سانية، 
غ��روزين، بهدف تعريف ه�ية "اأه��ل ال�سنة واجلماعة" 
اإذ ا�ستثن��ت ت��سيات��ه تل��ك التي��ارات م��ن التعري��ف، 
كم��ا مل ت��درج امل�ؤ�س�س��ات الديني��ة ال�سع�دي��ة �سم��ن 
امل�ؤ�س�س��ات التعليمي��ة "العريق��ة"، ع��اوة على مكان 
انعق��اد امل�ؤمت��ر يف الدولة التابعة لرو�سي��ا. وت�سمنت 
ت��سي��ات امل�ؤمت��ر ال��ذي حم��ل عن���ان "من ه��م اأهل 
ال�سن��ة واجلماعة" وح�رضه �سيخ الأزهر وعدد من كبار 
رج��ال الدين من ح�ل الع��امل، اأن اأهل ال�سنة واجلماعة 
هم "الأ�ساعرة واملاتريدية يف العتقاد واأهل املذاهب 
الأربع��ة يف الفق��ه، واأه��ل الت�س���ف ال�س��ايف علم��ا 
واأخاق��ا وتزكية". وفقا للبيان، الذي ح�ض اأي�سا على 
اإن�ساء قن��اة تلفزي�نية على م�ست���ى رو�سيا "لت��سيل 
�س���رة الإ�سام ال�سحيحة."  كما اعترب امل�سارك�ن اأن 
امل�ؤمتر ميثل "نقطة حت���ل هامة و�رضورية لت�س�يب 
النحراف احل��اد واخلطري الذي طال مفه�م اأهل ال�سنة 
واجلماع��ة اإث��ر حم��اولت اختط��اف املتطرف��ن لهذا 
اللق��ب وق�رضه على اأنف�سه��م واإخراج اأهل��ه منه" وفقا 
لتعبريه��م. كم��ا ح��ددوا امل�ؤ�س�س��ات الديني��ة ال�سني��ة 
العريق��ة باأنها الأزه��ر ال�رضيف والقروي��ن والزيت�نة 
وح�رضم���ت ومراك��ز العل��م والبحث فيم��ا بينها ومع 
امل�ؤ�س�س��ات الديني��ة والعلمي��ة يف رو�سي��ا الحتادي��ة.  
ولك��ن ه��ذه اخلط�ة لقت انتق��ادات وا�سعة م��ن التيار 
ال�سلف��ي، فق��ال ال�سي��خ عل���ي ال�سق��اف، اإن امل�ؤمتر مل 
ي���رض اإىل ق�س��ف رو�سي��ا لل�س�رين وُعقد حت��ت رعاية 
الرئي�ض ال�سي�ساين، رم�س��ان قاديروف، الذي قال باأنه 
"معروف ب�لئه التام للرئي�ض الرو�سّي ب�تن"، متهما 
الرئي�ض ال�سي�ساين مبع��اداة ال�هابية والتعهد بقتالهم. 

و�سخ��ر ال�سقاف من ت��سي��ات امل�ؤمتر بتحديد ط�ائف 
ال�سنة قائ��ا اإن ذلك يخرج من الإ�سام من عا�س�ا قبل 
الأ�سع��ري واملاتريدي، كما اتهم امل�ؤمتر بتعمد جتاهل 

الت�ا�س��ل مع العلم��اء ال�سلفين. اأما ال�سي��خ ال�سع�دي، 
حمم��د ال�سعيدي، فذهب اإىل الق�ل باأن امل�ؤمتر "تاآمري 
عل��ى العامل الإ�سامي وعلى اململكة العربية ال�سع�دية 

ب�سكل خا�ض، يقع �سمن العديد من التحركات الغربية 
لقت��ل كل مظاهر يقظة ال�سع���ب الإ�سامية اإىل حقيقة 

دينها" وفق راأيه.

 قال ن�سطاء اإن "ف�سائل تابعة للمعار�سة ال�س�رية 
امل�سلح��ة �سيطرت على بل��دة حلفايا ال�سرتاتيجية 
يف حمافظ��ة حم��اة".  وتق��ع البل��دة ق��رب طري��ق 
رئي���ض يرب��ط املناط��ق ال�ساحلية بطري��ق حلب-
دم�س��ق ال�رضيع. وهي على بع��د ب�سعة كيل�مرتات 
فق��ط م��ن بل��دة حم��ردة امل�سيحي��ة التاريخية اإىل 
الغرب.  واأ�سارت م�سادر ميدانية اإىل اأن امل�سلحن 

متكن���ا من ال�سيط��رة على ق��رى الب�ي�س��ة وزلن 
وامل�سا�سن��ة، بالتزام��ن م��ع ح�س��د ق�اته��م على 
اجلبه��ات املحيط��ة ببل��دة م���رك باجت��اه طيب��ة 
الإم��ام.  وج��رى اقتحام بلدة حلفاي��ا ي�م الثنن 
بعدم��ا �سن��ت جماع��ة جن��د الأق�س��ى املت�س��ددة 
وكتائ��ب تابع��ة "للجي���ض ال�س�ري احل��ر" هج�ما 
خ��ال الليل �سيطروا خاله على عدة نقاط تفتي�ض 
للجي�ض ال�س�ري والق�ات الرديفة له يف ريف حماة 
ال�سمايل.  وقال م�سدر ع�سكري �س�ري اإن �رضبات 

ج�ي��ة نفذه��ا اجلي�ض قتل��ت ع�رضات م��ن م�سلحي 
املعار�سة ورف�ض تاأكيد اأو نفي �سق�ط حلفايا يف 
اأي��دي املعار�سة. وقالت م�اق��ع اإلكرتونية م�الية 
للحك�م��ة اإن اجلي���ض ير�س��ل تعزي��زات م��ن اأج��ل 
ا�ستع��ادة البلدات الت��ي خ�رضها.  عل��ى �سعيد ذي 
�سل��ة، �سقط م��ا ل يقل عن 11 قتي��ا بن �سف�ف 
املجم�ع��ات امل�سلحة اأغلبهم من "جبهة الن�رضة" 
بن��ريان الق���ات ال�س�رية يف ريف حم��اة اجلن�بي 
الغرب��ي.  ونف��ذت وحدة من اجلي���ض ال�س�ري، فجر 

الثنن، عمليات مكثف��ة على م�اقع ونقاط حترك 
التنظيم��ات الإرهابي��ة يف بل��دة طل��ف وحميطها 
بالري��ف اجلن�ب��ي الغرب��ي م��ن حمافظ��ة حم��اة، 
اأ�سفرت عن تدمري اآلية ثقيلة و�سيارتي دفع رباعي 
مزودتن بر�سا�سات ثقيلة.  وتنت�رض يف بع�ض قرى 
ريف حم��اة اجلن�بي الغربي جمم�ع��ات اإرهابية 
تابع��ة لتنظيم "جبهة الن���رضة" حتا�رض املدنين 
وت�ست���يل عل��ى ممتلكاته��م اإ�ساف��ة اإىل قيامه��ا 

با�ستهداف القرى املجاورة بالقذائف.

 ا�سدرت م�ؤ�س�سة "جل�بال فاير باور" تقريرها ال�سن�ي للت�سنيف 
العامل��ي جلي����ض العامل، وتربع��ت م�رض على مرتب��ة اأق�ى جي�ض 
عرب��ي يف الع��امل، واحتل��ت اجلزائر واململك��ة العربي��ة ال�سع�دية 
و�س�ري��ا واملغرب، املراتب الأربع��ة التالية. اإذ ح�سلت م�رض على 
املرتبة ال���18 عامليا والأوىل عربيا، وج��اءت بعدها اجلزائر يف 
املرتبة الثانية عربيا وح�سلت على املرتبة ال�27 عامليا، وتلتها 
اململكة العربية ال�سع�دية يف املرتبة ال�28 دوليا والثالثة عربيا، 
وح�سلت �س�ريا على املرتبة الرابعة عربيا وال�42 دوليا، وجاءت 
يف املرتب��ة اخلام�س��ة عربيا، املغ��رب التي ح�سلت عل��ى املرتبة 
ال�49 عاملي��ا. وجاء ت�سنيف اجلي��ض العربي��ة الأخرى كالتايل: 
الإم��ارات العربي��ة املتح��دة، ت�ن���ض، الأردن، ُعم��ان، الك�ي��ت، 
قط��ر، اليمن، البحري��ن، لبنان، ال�س�دان، الع��راق، ليبيا، ثم جاءت 
ال�س�م��ال يف املرتبة الأخرية عربيا وعاملي��ا، على القائمة التي 
�سمل��ت 126 دولة. اأم��ا على ال�سعيد العامل��ي، ت�سدرت ال�ليات 

املتح��دة الأمريكية القائمة، وتلتها رو�سيا يف املرتبة الثانية، ثم 
ال�س��ن، فالهند، فربيطانيا. ويف املرات��ب ال�ساد�سة اإىل العا�رضة، 
ج��اءت فرن�سا وك�ري��ا اجلن�بية واأملانيا والياب��ان وتركيا بذلك 
الرتتي��ب. وُيذك��ر اأن معه��د اأبح��اث �ست�كه���مل العامل��ي لل�سام، 
ن���رض تقريرا ال�سهر املا�س��ي، ُيفيد بارتف��اع واردات الأ�سلحة من 
قب��ل دول ال���رضق الأو�سط بن�سبة 61 يف املائ��ة بن الفرتتن من 
2006 اإىل 2010 و2011 اإىل 2015، حيث ح�سدت ال�سع�دية 
مرتبة ثاين اأكرب م�ست�رد لاأ�سلحة يف العامل، بزيادة قدرها 275 
يف املائ��ة مقارنة بالفرتة ال�سابقة.  وذكر التقرير ارتفاع واردات 
ال�س��اح م��ن قبل دولة الإم��ارات العربية املتح��دة بن�سبة 35 يف 
املائة، اأما قطر فارتفع��ت ن�سبة ا�ستريادها لاأ�سلحة بن�سبة 279 
يف املائ��ة. يف حن ارتفعت واردات الأ�سلحة يف م�رض بن�سبة 37 
يف املائ��ة اأغلبها يع�د اإىل ارتف��اع حاد �سهدته ال�اردات يف عام 

.2015

تركيا.. ال انضمام لالتحاد األوروبي إال بعد رحيل أردوغان 

بنغالديش تعتزم إعدام قيادي جديد بأكبر حزب إسالمي

األمم المتحدة: عدد قتلى حرب اليمن 10 آالف ضحية

 اأعل��ن املف����ض الأوروبي ل�س�ؤون القت�ساد الرقمي واملجتم��ع الرقمي غ�نرت اأتينغر 
اأن��ه ل ميكن احلديث ع��ن ان�سمام تركيا اإىل الحتاد الأوروب��ي اإل بعد رحيل رئي�سها 
احل��ايل رجب طيب اأردوغان من من�سبه. وقال اأتينغر "اإن العاقات اجليدة مع تركيا 
ل ت��زال مهمة بالن�سبة لاحتاد الأوروب��ي. والن�سمام )تركيا اإىل الحتاد الأوروبي( 
يف الظ��روف احلالية يبدو اأمرا غري واقعي حتى العقد املقبل، وميكن احلديث عن ذلك 
عل��ى الأرجح بعد رحيل اأردوغان".  جتدر الإ�سارة يف هذا ال�سياق اإىل اأن املفاو�سات 
ح���ل ان�سمام تركيا اإىل الحت��اد الأوروبي، والتي بداأت يف عام 2005، تعرثت عدة 
م��رات ب�سب��ب وج�د خافات ب��ن اجلانبن، ويذك��ر اأن 16 من اأ�س��ل 35 ف�سا يف 
مل��ف ه��ذه املفاو�س��ات به��ذا ال�ساأن ل ت��زال مفت�ح��ة ومل يتم العان ع��ن اي قرار 

نهائي ب�ساأنها. 

  رف�ست حمكمة بنغادي�ض العليا، طلب ا�ستئناف اأخري قدمه اأحد قادة اأكرب حزب 
اإ�سامي يف الباد �سد حكم بالإعدام �سدر عليه بعد اإدانته بجرائم حرب، ما ميّهد 
لإعدام��ه رمبا يف الأي��ام املقبل��ة.  وكان الق�ساء حك��م يف 2014 على امل�س�ؤول 
امل��ايل يف ح��زب اجلماع��ة الإ�سامي��ة مري قا�س��م علي، قط��ب العق��ارات والنقل 
البحري، بخطف وقتل مقاتل �ساب يف حرب ال�ستقال عن باك�ستان يف 1971.

وق��ال املدع��ي الع��ام حمب���ب الع��امل اإن "الرئي���ض )املحكم��ة العلي��ا( رف�ض اأي 
مراجع��ة. اأ�سع��ر بالرتي��اح وكذل��ك ال�سعب". واأ�س��اف "ميكنه طلب عف��� رئا�سي 
واإل �سينف��ذ احلكم يف اأي وقت تريده الدول��ة". وكانت املحكمة العليا قد اأيدت يف 
مار���ض/اآذار املا�س��ي عق�بة الإعدام بحق م��ري قا�سم علي )63 عام��ا(. واأثارت 
حمكم��ة جرائ��م احلرب الت��ي اأن�ساأتها رئي�سة ال���زراء ال�سيخ��ة ح�سينة يف 2010 
اأعمال عنف واتهمها �سيا�سي�ن معار�س�ن منهم زعماء اجلماعة الإ�سامية باأنها 

ت�ستهدف خ�س�م ح�سينة ال�سيا�سين.
 يذك��ر ان ال�سلط��ات يف بنغادي�ض كانت قد نفذت حك��م الإعدام يف اأمري اجلماعة 
الإ�سامي��ة مطيع الرحمن نظام��ي يف ماي�/اأيار املا�سي رغ��م منا�سدات حملية 
ودولي��ة بالع��دول عن ذل��ك. وكان الرج��ل قد اأدي��ن بارتكاب جرائ��م حرب مطلع 

�سبعينيات القرن املا�سي.

 اأعل��ن من�سق الأمم املتحدة للعمليات الإن�سانية يف حرب اليمن امل�ستمرة منذ 18 
�سه��را ))جيمي مكج�لدري��ك(( اأن "عدد قتلى ال�رضاع امل�سل��ح يف الباد قد و�سل 
اإىل نح��� 10 اآلف اإن�س��ان يف زي��ادة ع��ن تقدي��رات اأخرية حدده��ا م�س�ؤول�ن يف 
الإغاثة الدولية باأكرث من �ستة اآلف".  كما قال من�سق العمليات الإن�سانية بالأمم 
املتحدة اإن عدد القتلى الذين �سقط�ا يف حرب اليمن امل�ستمرة منذ 18 �سهرا و�سل 
اإىل نح��� ع�رضة اآلف يف زيادة عن تقدي��رات للعدد ا�ست�سهد بها م�س�ؤول�ن وعمال 
اإغاث��ة يف معظم العام احلايل باأنه اأكرث من �ستة اآلف.  فيما قال مكج�لدريك يف 
م�ؤمت��ر �سحف��ي بالعا�سمة اليمني��ة اإن الرقم اجلديد ي�ستن��د اإىل معل�مات ر�سمية 
وفرته��ا م�ؤ�س�سات طبي��ة يف اليمن. واأ�ساف اأنه يعتقد اأن الع��دد رمبا يك�ن اأعلى 
م��ن ذلك لأن بع���ض املناطق لي�ست بها م�ؤ�س�سات طبية وع��ادة ما يدفن الأقارب 

هناك ذويهم مبا�رضة.
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 تجنبا لدخول اإلرهابيين.. الجزائر تبني ساترا ترابيا 
عازال على حدودها مع تونس 

 انه��ت ال�سلط��ات اجلزائري��ة املرحلة الأوىل م��ن اأ�سغال بناء 
�سات��ر تراب��ي بط���ل 340 كيل��� مرت ميت��د اإىل ح��دود ولية 

تطاوين جن�ب �رضقي ت�ن�ض.
 ال�سات��ر الرتاب��ي يتك���ن من خن��دق عميق و�س��د رملي عال 
ثب��ت ب��سائل خمتلف، وي�س��ار اإىل اأن ا�ستكماله يتيح مراقبة 
مت�ا�سل��ة للح��دود امل�سرتك��ة يف تل��ك املنطق��ة القريبة من 
احل��دود الليبي��ة الت��ي ُو�سف��ت باأنه��ا "اأكرب م�س��در لتهريب 
الأ�سلح��ة اإىل ت�ن���ض باملنطق��ة".  وكان��ت اجلزائ��ر بداأت يف 
بن��اء ال�ساتر الرتابي العازل عل��ى ط�ل احلدود مع ت�ن�ض يف 
�سبتم��رب عام 2015.   كما اأن اله��دف الرئي�ض من بناء ال�سد 
الرتاب��ي يهدف اإىل منع دخ�ل الإرهابين من ت�ن�ض وليبيا، 
اإ�سافة اإىل وقف ن�ساطات التهريب، بخا�سة اأن اأبراج مراقبة 
�ست�سي��د على ط�ل اجلدار العازل م��ا �سيمكن من اكت�ساف اأي 

حماولة ت�سلل اإىل الأرا�سي اجلزائرية.  اذ ميتد ال�ساتر الرتابي 
ال��ذي تعك��ف اجلزائر على اإجنازه من ولي��ة ال�ادي املقابلة 
لت���زر الت�ن�سية وينته��ي عند املثلث احل��دودي الذي يجمع 
ليبي��ا وت�ن���ض، الافت يف الم��ر اأن خمططات بن��اء ال�ساتر 
ت�س��ري اإىل اأن��ه �سيمتد مل�ساف��ة 140 كيل� م��رتا على احلدود 
اجلزائري��ة الت�ن�سي��ة و�سيغط��ي م�ساف��ة كب��رية م��ن احلدود 

اجلزائرية مع ليبيا، اأي�سا. 
 فيم��ا كانت ت�ن�ض قد اأقامت خندقا وحاجزا ترابيا يف وقت 
�ساب��ق ميتد على احلدود مع ليبيا لنح��� 200 كيل� مرت، يتم 
جتهيزه مبنظ�مة مراقبة اإلكرتونية، وذلك بهدف وقف ت�سلل 
الإرهابي��ن م��ن ليبيا اي�س��ا، خا�سة عقب الهج���م الدم�ي 
عل��ى منتج��ع �سياحي مبدين��ة �س��سة والذي اأ�سف��ر عن مقتل 

اأجانب. اأغلبهم �سياح  اآخرين   40 39 �سخ�سا واإ�سابة 


