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العالم

سوريا

ُ
فصائل الغوطة «تحيي» االقتتال الداخلي:

«جيش اإلسالم» يهاجم «النصرة»

فيما تشهد عديد من الجبهات
السورية مشاركة «هيئة تحرير الشام» إلى
جانب بقية الفصائل في غرف عمليات
مشتركة من درعا إلى ريف حماه وجبال
الالذقية ،تعود خالفات الغوطة القديمة
إلى الواجهة مجددًا لتضع «الهيئة» في
مواجهة هجوم عنيف يقوده ّ
مجددًا
«جيش اإلسالم»
ف ــي ال ــذك ــرى الـسـنــويــة األولـ ــى لجولة
الحرب الداخلية األب ــرز بني الفصائل
املسلحة فــي غــوطــة دمـشــق الشرقية،
تكرر املشهد أمس مع بدء اقتتال جديد
ب ــن األطـ ـ ـ ــراف ن ـف ـس ـهــا ال ـت ــي خــاضــت
اشتباكات العام املاضي .املعارك التي
أطـلـقـهــا أم ــس «ج ـيــش اإلسـ ـ ــام» ضد
ع ـنــاصــر «ه ـي ـئــة ت ـحــريــر الـ ـش ــام» في
ب ـلــدة ع ــرب ــن ،فــرضــت أج ـ ـ ً
ـواء مـتــوتــرة
عـلــى كــامــل ب ـل ــدات ال ـغــوط ــة .إذ نقلت
مصادر معارضة أن «جيش اإلسالم»

سيطر الجيش السوري
على محيط جامع الهداية
في القابون
تـحــرك وف ــرض ح ـصــارًا عـلــى ع ــدد من
عناصر «تحرير الشام» في بلدات حزة
واألش ـع ــري وكفربطنا وأطـ ــراف بلدة
عــربــن ،عقب قيام األخـيــرة باعتراض
رتـ ــل ت ــاب ــع ل ــ«ج ـي ــش اإلس ـ ـ ـ ــام» ،وفــق
الـتـصــريـحــات الــرسـمـيــة ال ـص ــادرة عن
«الجيش» .وقــال «جيش اإلســام» في
ب ـيــان إن ال ــرت ــل امل ـخ ـطــوف ك ــان يتجه
للمشاركة في العمليات العسكرية في
القابون.
وفيما أشــارت معلومات عن مشاركة

«فـيـلــق الــرحـمــن» إل ــى جــانــب «تحرير
ال ـش ــام» فــي امل ـع ــارك ال ــدائ ــرة وسـقــوط
ع ــدد م ــن ع ـنــاصــره ف ــي االش ـت ـبــاكــات،
قالت مصادر في «جيش اإلسالم» إنه
ال خالفات مع «الفيلق» وال مع «حركة
أح ــرار ال ـشــام» ،وإن تـقــارب مـقــرات مع
«الـفـيـلــق» فــي الـبـلــدة هــو مــا أدى إلــى
سقوط ضحايا في صفوفه.
فــي املـقــابــل أوض ــح املـتـحــدث الرسمي
باسم «فيلق الرحمن» وائل علوان ،على
صفحته الرسمية على «فايسبوك» أن
«كــل ما يــروج عن اعـتــداء على مــؤازرة
ـار مــن الـصـحــة»،
لــ(جـيــش اإلسـ ــام) ع ـ
مشيرًا إلــى أن «(الـجـيـ ٍـش) ُي ّ
جهز منذ
أسابيع لالعتداء على الغوطة وإعادة
االق ـت ـتــال الــداخ ـلــي فـيـهــا ،وق ــد اعـتــدى
عـلــى م ـق ــرات (فـيـلــق الــرح ـمــن) صـبــاح
اليوم في عربني وكفربطنا».
وبينما نقل مطلعون على االشتباكات
ً
أن حصيلتها تـجــاوزت أربـعــن قتيال
من الطرفني ،لفت بيان «جيش اإلسالم»
إلى أن مبادرات الحل «لم تنفع في لجم
هــذه املمارسات وال التخفيف منها».
وش ــدد عـلــى أن ال ـخــاف مـحـصــور مع
«تحرير الشام ...ونحن على وفاق تام
وت ــواص ــل دائ ـ ــم م ــع جـمـيــع الـفـصــائــل
األخـ ــرى ،الـتــي وضـعـنــاهــا فــي صــورة
الحدث منعًا ألية مضاعفات وتورطات
ال تحمد عقباها» .وفي خالل الهجوم
تمكن «جـيــش اإلس ــام» مــن السيطرة
على بلدتي حــزة واألشـعــري وأطــراف
فــي بلدة عــربــن .ونقلت «وكــالــة إبــاء»
ال ـتــاب ـعــة ل ــ«ه ـي ـئــة ت ـحــريــر الـ ـش ــام» أن
«جيش اإلسالم» اقتحم مقرات األخيرة
باألسلحة الثقيلة واملتوسطة ،مضيفة
أنــه قــام «بتصفية عــدة مجاهدين من
(ه ـي ـئــة ت ـحــريــر الـ ـش ــام) م ـيــدان ـيــا بعد
اعتقالهم غدرًا في منطقة األشعري».
وف ـ ـ ـ ــي انـ ـ ـتـ ـ ـظ ـ ــار م ـ ــا سـ ـتـ ـفـ ـض ــي إلـ ـي ــه
االش ـت ـبــاكــات ،واحـتـمــال توقفها على
غـ ــرار جــولــة ال ـع ــام امل ــاض ــي بــوســاطــة
ّ
قطرية ،قالت «حركة أحرار الشام» في

روحاني ُ
«مالحق» في المناظرة األولى

ّ
تميزت أول مناظرة تلفزيونية مباشرة بني املرشحني الستة لالنتخابات الرئاسية في إيران ،أمس ،بنقاش حاد
وتعددت االتهامات بني روحاني
بني الرئيس حسن روحاني ،ورئيس بلدية طهران املحافظ محمد باقر قاليبافّ .
ونائبه األول إسحق جهانغيري ـ مرشح أيضًا ـ من جهة ،وقاليباف من جهة أخرى .وقال قاليباف إن «مشكلتنا
قائال« :لم يسبق أبدًا أن
الكبرى هي العمل .لقد وعدتم باستحداث أربعة ماليني فرصة عمل»ّ .
ورد روحاني عليه ً
وعدت بتوفير أربعة ماليني فرصة عمل .هذه كذبة».
(أ ف ب)

بـيــان إنـهــا «تابعت بكل حــزن وم ــرارة
مـ ــا يـ ـج ــري فـ ــي الـ ـغ ــوط ــة ال ـش ــرق ـي ــة»،
مضيفة أن الهجوم طاول مقرات تابعة
ُ
ل ـهــا واع ــت ـق ــل ال ـعــديــد م ــن عـنــاصــرهــا.
وأضافت أن «واقــع الغوطة الشرقية...
ّ
ي ـ ـحـ ــتـ ــم ع ـ ـلـ ــى فـ ـص ــائـ ـلـ ـه ــا الـ ـتـ ـع ــام ــل
بمسؤولية أك ـبــر ،وتنحية الـخــافــات
الجانبية التي ستضر حتمًا باملصلحة
العامة» .وأكدت عدم معرفتها املسبقة
بالهجوم ،مناشدة األطراف «بالتعقل

وترك االحتكام للسالح».

الجيش يتقدم في القابون
بــال ـتــوازي مــع امل ـعــارك الـتــي ت ــدور في
الغوطة ،تقدم الجيش السوري في حي
القابون الدمشقي ،مسيطرًا على نقاط
ج ــدي ــدة ف ــي أطـ ـ ــراف ال ـح ــي ال ـشــرق ـيــة.
وأوضحت مصادر ميدانية أن الجيش
سـيـطــر ع ـلــى مـحـيــط ج ــام ــع ال ـه ــدايــة،
وعلى مواقع جديدة في شارع الحافظ

ضـمــن حــي تـشــريــن .وش ـهــدت املـعــارك
أمـ ــس اس ـت ـه ــداف ــات مــدف ـع ـيــة وجــويــة
مكثفة لـنـقــاط املـسـلـحــن فــي الـقــابــون
وبـ ــرزة .أم ــا فــي ري ــف حـمــاه الشمالي،
فقد شهدت أغلب املحاور هدوءًا نسبيًا
بــاملـقــارنــة مــع زخ ــم امل ـع ــارك فــي خــال
األيـ ــام املــاض ـيــة ،بـعــد فـشــل م ـحــاوالت
املسلحني املتعددة الستعادة السيطرة
على بلدة املصاصنة.
(األخبار)

تقرير

البابا فرنسيس في القاهرة :تقارب مع الكنيسة القبطية
القاهرة ــ جالل خيرت
ّ
حل البابا فرنسيس ضيفًا على مصر
يوم أمس ،في زيار ٍة هي األولى حملت
عناوين عــدة ،دينية وسياسية .ورغم
ع ــدم خــروجـهــا عــن خـطــاب الفاتيكان
املعروف في قضايا اإلرهــاب والعنف،
حملت تصريحات البابا كالمًا مهمًا

شهدت الزيارة «التاريخية»
توقيع اتفاق مع بابا اإلسكندرية
تواضروس الثاني
عن دور رجال الدين في «كشف العنف
ُ
املــرتـكــب بــاســم الــديــن وال ـلــه» ،وهــو ما
ُ
ي ــأت ــي ف ــي ص ـل ــب ال ـن ـق ــاش امل ـ ـثـ ــار فــي
ال ـق ــاه ــرة الـ ـي ــوم ،ع ــن دور األزهـ ـ ــر في
تـجــديــد ال ـخ ـطــاب الــدي ـنــي وال ـح ـ ّـد من
ّ
اإلره ـ ــاب وال ـت ـط ــرف .وتــت ـســم ال ــزي ــارة
بأهمية كبيرة ،لكونها تأتي بعد ثالثة
أسابيع تقريبًا من التفجيرين اللذين
استهدفا كنيستني ،ما أثــار ًفي حينه
افتراضات بإلغائها استجابة ملخاوف
أمنية.
وفور وصوله إلى القاهرة ،شارك البابا
فرنسيس في الجلسة الختامية ملؤتمر
األزه ــر العاملي للسالم برئاسة شيخ
األزهــر ،وزار الكاتدرائية املرقسية في

العباسية .وشهدت أجندة البابا أمس
أيـضــا ل ـقـ ً
ـاء مـ ّ
ـوسـعــا مــع الــرئـيــس عبد
الفتاح السيسي في قصر االتحادية،
وهو اللقاء الثاني الذي يجمعهما بعد
زي ــارة السيسي للفاتيكان عــام 2014
خالل جولته األوروبية.
ومن املقرر أن يترأس البابا فرنسيس
«قـ ــداسـ ــا ض ـخ ـمــا» ف ــي س ـت ــاد ال ــدف ــاع
الجوي وسط إجــراءات أمنية مشددة،
خـ ــال زي ــارت ــه ال ـت ــي تـسـتـمــر يــومــن.
ويــوم أمــس ،انتقد البابا العنف الذي
ي ـ ـ ــؤدي إلـ ـ ــى الـ ـش ــر وال ـ ـع ـ ـنـ ــف ،م ــؤك ـدًا
«رفـ ـ ـ ــض الـ ـ ــرسـ ـ ــاالت اإللـ ـهـ ـي ــة ال ـع ـنــف
وحرصها على كرامة اإلنسان» .وأشار
فــى كلمته ،فــي مؤتمر األزه ــر العاملي
للسالم ،إلى أن مستقبل البشر يعتمد
عـلــى ال ـحــوار بــن األديـ ــان والـثـقــافــات،
«وه ــو مــا تـقــوم بــه لجنة ال ـح ــوار بني
األزه ــر والـفــاتـيـكــان ،وت ـقــوم عـلــى أداء
الواجب بشجاعة وإخــاص والحفاظ
على الهوية بعيدًا عن الغموض وعدم
الصراحة» .وأكد البابا ضرورة رفض
ً
البربرية التي تدعو إلى العنف ،قائال:
«إنـنــا مسلمني ومسيحيني مــدعــوون
للمساهمة فــى الـتـعــاون فــي إط ــار من
األخ ـ ـ ـ ـ ّـوة ،م ـ ّ
ـوج ـه ــا ال ـش ـكــر إلـ ــى اإلمـ ــام
األكبر لتنظيم املؤتمر والدعوة إليه»،
وم ــؤكـ ـدًا م ـســؤول ـيــة رجـ ــال ال ــدي ــن في
كشف العنف الذي يظهر ويقدم نفسه
تحت غطاء ديني ،كذلك طالب بـ«كشف

حقيقة ذلــك وكــل صــور الكراهية التي
تعارض حقيقة كل األديان التي تدعو
إلــى الـســام ونبذ أي شكل مــن أشكال
العنف باسم الله».
وقال البابا إن مصر «رعت الحضارات
وال ـث ـقــافــات املـخـتـلـفــة ،وأك ـ ــدت أهمية
االعتراف بالغير ،ما ترك أثرًا واضحًا
ف ـ ــي ت ـق ــدم ـه ــا ف ـ ــي ج ـم ـي ــع املـ ـ ـج ـ ــاالت،
منها الــريــاضــة وال ـع ـمــارة وك ــل فــروع
املعرفة والتعليم ،مثنيًا على الشعب
املصري وسعيه للبحث عن السالم»،
ومؤكدًا أهمية تعليم الشباب وتلبية

احتياجاتهم األساسية من أجــل نشر
السالم.
م ــن ج ـه ـتــه ،قـ ــال ش ـيــخ األزه ـ ــر أحـمــد
الـطـيــب ،ال ــذي لــم تـكــن كلمته ،بحسب
البعض ،على مستوى الـحــدث ،إنــه ال
حل للمشاكل التي يعاني منها العالم
إال مــن خــال «إع ــادة الــوعــي برساالت
ال ـ ـس ـ ـمـ ــاوات» ،م ـ ـشـ ــددًا ع ـل ــى ض ـ ــرورة
العمل على «تنقية صورة األديان ّ
مما
عـلــق بـهــا مــن فـهــم مـغـلــوط ،أي أشـيــاء
ّ
تـ ـح ــث ع ـل ــى ال ـع ـن ــف ،وال ـت ــأك ـي ــد عـلــى
القيم األخالقية في األديان وإبعاد أي

ثاني لقاء بين البابا والسيسي بعد زيارة الرئيس المصري إلى الفاتيكان عام ( 2014أ ف ب)

دعاوى للعنف أو اإلرهاب عنها».
وأضاف «ليس اإلسالم أو املسيحية أو
اليهودية دين إرهاب ،وإن كل األعمال
التي يتم القيام بها باسم تلك األديان
ب ـع ـي ــدة ج ـ ـدًا ع ــن ق ـي ــم ت ـل ــك األديـ ـ ـ ــان»،
ً
قائال إن املسيحية ليست دين إرهاب
«ب ـس ـبــب أن طــائ ـفــة م ــن املــؤم ـنــن بها
حـمـلــوا الـصـلـيــب وراح ـ ــوا يـحـصــدون
األرواح ال ّ
يفرقون بها بني رجل وامرأة
وطـفــل ومـقــاتــل وأس ـيــر» .كــذلــك ،أعــرب
شيخ األزه ــر عن تقديره لتصريحات
البابا املنصفة التي تدفع عن اإلسالم
واملسلمني تهمة اإلرهاب.
وشـهــدت الــزيــارة «التاريخية» للبابا
تــوق ـيــع اتـ ـف ــاق م ــع ب ــاب ــا االس ـك ـنــدريــة
وبطريرك الكرازة املرقسية تواضروس
الثاني ينهي الخالف بني الكنيستني
ال ـكــاثــول ـي ـك ـيــة واألرث ــوذكـ ـسـ ـي ــة ح ــول
إعـ ـ ـ ـ ــادة «س ـ ــر امل ـ ـع ـ ـمـ ــوديـ ــة» ،بـحـســب
مـ ــا أعـ ـل ــن امل ـج ـم ــع امل ـ ـقـ ــدس فـ ــي ب ـيــان
رسمي ،في خطوة تعزز التقارب بني
الكنيستني ،إذ إن الكنيسة القبطية
األرث ــوذك ـس ـي ــة ك ــان ــت ت ـش ـتــرط ت ـكــرار
ســر املعمودية للمسيحيني الراغبني
ف ــي االنـ ـضـ ـم ــام إل ـي ـه ــا م ــن ال ـك ـنــائــس
األخرى ،باعتبارها ال تعترف بطقوس
معموديتهم األول ــى ،حيث كــان البابا
الراحل شنودة الثالث يرى أنه «يجوز
تـعـمـيــد ش ـخــص م ــرة أخـ ــرى طــاملــا لم
ّ
يعمد بطقس أرثوذكسي».

