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ردود فعل غاضبة بعد تصريحات ماكرون عن اإلسالم..
وأردوغان: «يحتاج لعالج عقلي».. وباريس تستدعي سفيرها بأنقرة

عواصــم ـ وكاالت: تفاعلت 
قضية نشــر الرســوم املسيئة 
للنبــي محمد ژ بعــد ان اعاد 
نشــرها املدرس الفرنسي الذي 
قتــل على يد شــاب شيشــاني 
والتصريحات املسيئة لالسالم 
الرئيــس  التــي صــدرت مــن 
الفرنسي اميانويل ماكرون، حيث 
دانت وزارة اخلارجية األردنية 
في بيان امس «استمرار» نشر 
الرســوم الكاريكاتورية «حتت 
التعبير»، منددة  ذريعة حرية 
في الوقت نفسه بـ«أي محاولة 

لربط اإلسالم باإلرهاب».
ونقــل البيان عــن الناطق 
الرسمي باســم الوزارة ضيف 
الفايــز قولــه إن  اهللا علــي 
«اململكــة تدين االســتمرار في 
نشر مثل هذه الرسوم و(تعبر 
عن) اســتيائها البالغ من هذه 
املمارســات التــي متثــل إيذاء 
ملشــاعر ما يقارب من ملياري 
مسلم وتشكل استهدافا واضحا 
للرموز واملعتقدات واملقدسات 
الدينية وخرقا فاضحا ملبادئ 

احترام اآلخر ومعتقداته».
كمــا أكد «إدانــة األردن أي 
محاوالت متييزيــة تضليلية 

التركي رجب طيــب أردوغان 
امس الرئيس الفرنسي مجددا، 
واتهم فرنسا بأنها «تقف عموما 
وراء الكــوارث واالحتــالل في 
أذربيجان». وتساءل أردوغان 
عن مشكلة ماكرون مع اإلسالم، 
قائال «ما مشكلة املدعو ماكرون 
مع اإلسالم؟»، وأكد أن «ماكرون 

يحتاج إلى عالج عقلي».

نهجــا  والبــذاءة ال ميثــالن 
للتعامل. نطلــب من اردوغان 
أي يغير مســار سياسته ألنها 
خطيــرة من الزوايــا كافة. لن 
ندخــل فــي جــداالت عقيمــة 
وال نقبــل الشــتائم». وأعلنت 
استدعاء سفير فرنسا لدى أنقرة 
للتشــاور. كما أدانــت منظمة 
التعاون اإلسالمي تصاعد خطاب 
الكراهية والتحريض في فرنسا، 
وخاصــة في ظــل تصريحات 
رســمية صادرة عن مسئولني 

فرنسيني مؤخرا.
وأضافت أن هذه التصريحات 
تســيء للعالقــات الفرنســية 
- اإلســالمية وتغذي مشاعر 
الكراهيــة مــن أجــل مكاســب 
سياسية حزبية. وأكدت منظمة 
إدانتهــا  التعــاون اإلســالمي 
الســخرية بشكل متواصل من 
الرســل عليهم الســالم سواء 
فــي اإلســالم أو املســيحية أو 

اليهودية.
وعبــرت عن رفضهــا ألية 
أعمال إرهابية ترتكب «باســم 
الديــن»، موضحة أنهــا أدانت 
«اجلرمية البشعة بحق املواطن 

الفرنسي صمويل باتي».

الرئاسة  هذا، واســتنكرت 
الفرنسية تصريحات أردوغان 
«غير املقبولة» التي شكك من 
خاللها فــي «الصحة العقلية» 

لنظيره الفرنسي.
وقالت الرئاســة الفرنسية 
في تعليق لـ «فرانس برس» ان 
«تصريحات الرئيس اردوغان 
غير مقبولــة. تصعيد اللهجة 

األردن يدين إعادة نشر «الرسوم املسيئة».. و«التعاون اإلسالمي»: تسيء للعالقات الفرنسية - اإلسالمية

(أ.ف.پ) الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون 

تسعى لربط اإلسالم باإلرهاب، 
تزييفا جلوهر الدين اإلسالمي 
احلنيف». وقال ان «ما  املجتمع 
الدولــي اليوم في خضم عديد 
أخطار حتدق باإلنسانية جمعاء 
هو مزيد من التعاضد والتكاتف 
والتالقي، ال تغذية ألسباب فرقة 

مذهبية أو دينية أو إثنية».
من ناحيته، هاجم الرئيس 

األحزاب السودانية ترفض التطبيع: ابتزاز سياسي 
وشعبنا املهمش غير ملزم به

عواصم ـ وكاالت: أعربت 
األحزاب السياسية الكبرى في 
السودان عن رفضها التطبيع 
الــذي أعلنتــه اخلرطوم مع 
إســرائيل برعايــة الواليات 

املتحدة االميركية.
«قــوى  حتالــف  وقــال 
اإلجماع الوطني»، وهو ثاني 
أبــرز مكونات قــوى «إعالن 
احلرية والتغيير»، إن الشعب 
السوداني غير ملزم باتفاقيات 

التطبيع.
أن  التحالــف  وأضــاف 
«الســلطة االنتقالية تتعمد 
انتهاك الوثيقة الدســتورية 
ومتضي في اجتاه التطبيع مع 
الكيان الصهيوني واخلروج 
على ثوابت السودان في دعم 

حقوق الفلسطينيني».
وتابع: «شعبنا الذي يتم 
عزلــه وتهميشــه بطريقــة 
منهجيــة عبــر الصفقــات 
الســرية، غيــر ملــزم مبــا 
ينتهي إليه التطبيعيون من 

اتفاقيات».
وأكد أن الشعب «سيلتزم 
مبواقفه التاريخية، وسيعمل 
مــن خــالل جبهــة عريضة 
ملقاومة التطبيع ودعم الشعب 
الفلسطيني من أجل احلصول 
على كامل حقوقه املشروعة».
ورفض حتالــف اإلجماع 
قــرار يعنــى  الوطنــي «أي 
بالتطبيــع دون تفويض من 

بالتطبيع مع إسرائيل ابتزاز 
سياسي، وحق التطبيع يجب 
أن يترك حلكومة دميوقراطية 
مفوضة لها الشرعية الالزمة 
باســم  القــرارات  لتتخــذ 

الشعب».
احلــزب  رئيــس  وكان 
الصادق املهدي قال في بيان 
صحافــي مؤخــرا ان «حزبه 
سيســحب دعمــه للحكومة 
االنتقاليــة، في حــال قررت 
التطبيــع مــع إســرائيل». 
بدورهما، أعلن حزبا «املؤمتر» 
و«البعث» السودانيان رفضهما 
قرار احلكومة االنتقالية توقيع 
اتفــاق تطبيــع العالقات مع 
إســرائيل، مرحبني رغم ذلك 
بشــطب اخلرطوم من قائمة 

اإلقليمي والدولي. وأشادت 
اخلارجية والتعاون الدولي 
في بيان لها، بجهود الواليات 
املتحدة والسودان وإسرائيل 
للوصــول إلى هــذا االتفاق 

التاريخي.
وقالت الــوزارة في بيان 
بثتــه وكالة انبــاء االمارات 
الرســمية (وام)، إن «قــرار 
السودان مبباشرة العالقات 
مع إسرائيل يعد خطوة مهمة 
لتعزيز األمن واالزدهار في 
املنطقــة». وأضافت أن «هذا 
اإلجناز من شــأنه توســيع 
التعــاون االقتصادي  نطاق 
والتجــاري والعلمي وكذلك 

الديبلوماسي».
كمــا رحبــت اخلارجيــة 
البحرينيــة باإلعــالن عــن 
توصل السودان وإسرائيل إلى 
اتفاق لبدء العالقات بينهما 

برعاية الواليات املتحدة. 
وقالت الوزارة، في بيان 
بثتــه وكالة انبــاء البحرين 
الرســمية (بنا) أمــس، إنها 
تعتبر هــذا اإلعالن «خطوة 
تاريخية إضافية على طريق 
حتقيق الســالم واالستقرار 
واالزدهار في منطقة الشرق 

األوسط».
وأشادت الوزارة باجلهود 
املبذولــة من قبل واشــنطن 
«لتســهيل التوصل إلى هذا 

االتفاق.

اإلرهاب. وقال حزب «املؤمتر»: 
إنــه «يرفــض التطبيــع مع 
إســرائيل، لكنه يرحب برفع 
اسم السودان من قائمة الدول 

الراعية لإلرهاب».
من جهتــه، أعلــن حزب 
«البعث» الســوداني العضو 
في قوى احلرية والتغيير، أنه 
شرع «في اتصاالت سياسية 
ومجتمعية لتشــكيل جبهة 
وطنيــة ضــد التطبيــع مع 

إسرائيل».
في سياق متصل، رحبت 
الســودان  اإلمــارات بقــرار 
تطبيع العالقات مع إسرائيل، 
معربة عن أملها في أن يكون 
لهــذه اخلطوة أثــر إيجابي 
على مناخ السالم والتعاون 

صورة مركبة لرئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان ورئيس احلكومة االنتقالية عبداهللا حمدوك 
ورئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو    (ا.ف.پ)

مجلــس تشــريعي منتخب، 
خاصــة في ظــل تغييب تام 
للشعب وقواه احلية»، داعيا 
السلطة االنتقالية إلى جتميد 

أي خطوات في هذا الشأن.
من جهته، قال األمني العام 
حلــزب «األمــة» الســوداني 
الواثق البرير: «موقفنا كحزب 
بخصوص رفع اسم السودان 
مــن قائمــة الــدول الراعيــة 
لإلرهاب املنطلق من ثوابت 
مبدئية أنه حق مكتســب ما 
بعد ثورة ديســمبر املجيدة. 
النظام البائد هو الذي تسبب 
في فرض اإلرهاب على الشعب 

السوداني».
وأضاف: «ربط رفع اسم 
الســودان من قائمة االرهاب 

أذربيجان تبدي استعدادها إيقاف القتال 
في «قره باغ» بشرط وقف أرمينيا إطالق النار

«الپنتاغون» تندد باالختبار التركي 
لصواريخ روسية وتتوعد أنقرة

عواصمـ  وكاالت: أعلن رئيس أذربيجان، 
إلهام علييف امس، إن بالده مستعدة لوقف 
األعمال القتالية في إقليم ناغورني قره باغ 
املتنازع عليه، في حالة وقف إطالق النار 

من اجلانب األرمني.
وأضاف علييف في تصريحات، نقلتها 
قناة (روسيا اليوم) اإلخبارية، «نحن على 
استعداد لوقف األعمال العدائية، لقد حتدثت 
عن ذلك بالفعل خالل محادثات أجريت في 
موســكو يوم ١٠ من الشهر اجلاري، كل ما 
هو مطلوب، فقط أن توقف أرمينيا إطالق 
النار، وسيتعني على الديبلوماسيني العمل».

وتابع: إنه «يجب على أرمينيا أن تعترف 
مببادئ تسوية النزاع التي حددها الرؤساء 
املشاركون ملجموعة مينسك التابعة ملنظمة 
األمن والتعاون في أوروبا (روسيا وفرنسا 
والواليات املتحدة) والتي قبلتها أذربيجان».
وقــال رئيــس أذربيجــان إن نيكــول 
باشينيان، بعد توليه منصب رئيس وزراء 
أرمينيا، «دمر عملية السالم بتصريحاته 
التحريضية واستفزازاته العسكرية»، مشيرا 
إلــى أن الوقــت قد حان لتحقيق تســوية 

سياسية.
في املقابل، قال وزير خارجية أرمينيا 
زوهراب مناتساكانيان، إن األرمن في قره 
باغ يضطرون للقتال ضد ٣ أطراف معادية 
في وقت واحد، مما يؤدي إلى تفاقم النزاع.
وأضاف الوزير، فــي كلمة أمام مؤمتر 

بالفيديــو ملجلــس واشــنطن األطلســي، 
«يتميز هذا النزاع، فــي أن العدوان ليس 
فقط من جانب أذربيجان.. في الواقع، يقاتل 
مواطنونــا في قره بــاغ ضد ثالثة أطراف 
معاديــة في وقت واحد». مشــددا على أن 
اجلانب األرمني، لن يتنازل عن أمن املواطنني 

في قره باغ أبدا.
ميدانيًا، اندلعت اشتباكات جديدة بني 
القــوات األذربيجانية وقــوات أرمنية في 
قره باغ بعد يوم من محادثات أجريت في 

واشنطن بهدف إنهاء القتال.
وأعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان عن 
نشوب قتال في اإلقليم واملناطق احمليطة به.

واتهــم مســؤولون محليــون القــوات 
األذربيجانية بقصــف مبان في خانكندي 
أكبر مدن اإلقليم وهو ما نفته أذربيجان.

واجتمــع وزيــر اخلارجيــة األميركي 
مايك بومبيو مع وزيري خارجية أرمينيا 
وأذربيجان على نحو منفصل أمس االول 
فــي محاولة جديدة إلنهاء القتال. وقوض 
انهيار اتفاقني بوساطة روسية لوقف إطالق 
النار توقعات التوصل لنهاية سريعة للقتال 

الذي اندلع في ٢٧ سبتمبر.
وقالــت قــوات أذربيجان إنهــا حققت 
مكاسب على األرض تشمل السيطرة الكاملة 
على احلدود مع إيران وهو ما تنفيه أرمينيا. 
ويقول مســؤولو اإلقليم األرمن إن قواته 

صدت هجمات.

واشنطنـ  وكاالت: دانت الواليات املتحدة 
جتربة تركيا ملنظومة صواريخ «إس-٤٠٠» 
الروســية، محذرة من أن العالقات الدفاعية 
مع هــذا احلليف االســتراتيجي العضو في 
حلف شــمال األطلســي قد تتأثر «في شكل 

خطير» جراء ذلك.
وقال املتحدث باسم وزارة الدفاع االميركية 
(الپنتاغــون) جوناثان هوفمــان إن «وزارة 
الدفاع األميركية تدين بأشد العبارات االختبار 
الذي أجرته تركيا في ١٦ اجلاري لنظام الدفاع 

اجلوي «إس-٤٠٠».
وأضاف «موقفنا كان واضحا على الدوام 
ولم يتغيــر: نظــام إس-٤٠٠ ال يتوافق مع 
االلتزامات التي تعهدت بها تركيا بصفتها حليفا 

للواليات املتحدة وحلف شمال األطلسي».
وتابع «نحن نعارض اختبار تركيا هذه 
املنظومــة، وقد تكون لذلــك عواقب وخيمة 

على عالقاتنا الدفاعية».

وأكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 
اول مــن امــس أن بالده أجــرت مؤخرا أول 
اختبار للمنظومة الروسية، مقلال من أهمية 

االنتقادات األميركية.
وقــال لصحافيــني فــي اســطنبول «هذا 
صحيــح. االختبارات جرت وســتتواصل»، 
وأضاف ردا على انتقادات واشنطن «لن نطلب 

رأي األميركيني في ذلك».
وتسبب شــراء تركيا نظام «إس-٤٠٠» 
في ســياق تقاربها مع موسكو، بخالفات مع 
دول غربية عدة تقول إن النظام الروســي ال 

يتماشى ومعدات احللف األطلسي.
وردا على تســليم أول بطارية روســية 
العام املاضي ألنقرة، علقت الواليات املتحدة 
مشــاركة تركيا في برنامج تصنيع طائرات 
حربية أميركية حديثة من طراز «إف-٣٥»، 
معتبــرة أن منظومــة «إس-٤٠٠» ميكن أن 

تتسبب في كشف أسرارها التكنولوجية.

ياريفان: نقاتل ضد ٣ أطراف معادية

(أ.ف.پ) عائلة تعيش في ملجأ بإقليم قره باغ 

أنباء سورية

متطوعون يحاولون إخراج قلعة احلصن من عزلتها
حمــص ـ أ.ف.پ: تنهمــك 
رنا في إزالة أعشاب نبتت بني 
حجارة جدران قلعة احلصن 
في وسط سورية، إحدى أبرز 
القالع الصليبية حول العالم 
التي لم تسلم من املعارك خالل 
سنوات احلرب مع أنها مدرجة 

على قائمة التراث العاملي.
أكثــر مــن ٤٠٠  وتطــوع 
شــخص من طالب جامعيني 
وسكان املنطقة إلزالة أعشاب 
ونباتــات يابســة وكل ما من 
شأنه أن يحترق داخل القلعة 
ومحيطهــا في ريــف حمص 
الغربي، خشية من أن تصلها 
ألســنة النيــران بعدمــا أتت 
حرائق على مساحات واسعة 
خــالل األســابيع األخيرة في 

مناطق مجاورة.
وتقــول رنــا جريــج (٣٢ 
عامــا) لوكالــة فرانس برس 
«هــذه القلعة هــي بيتنا، هنا 
ذكرياتــي وذاكرتــي.. أخاف 

عليها» من احلرائق.
ويوضــح ناجي درويش، 
املسؤول في جامعة احلواش 
اخلاصة، التــي تولت تنظيم 
املبادرة التطوعية بينما ينتشر 
طالبه في أنحاء القلعة الواقعة 
على تلة مرتفعة «خشينا على 
قلعتنا من األعشاب واألشجار 
اليابســة التي تراكمت خالل 

سنوات احلرب».
ويعود تاريخ بناء القلعة 

قبل أن تتمكن قــوات النظام 
من السيطرة عليها في مارس 
٢٠١٤. وتــروي مديرة القلعة 
نعيمــة محرطم بينما تواكب 
بفرح عمل املتطوعني، أن القلعة 
أقفلت أبوابها العام ٢٠١٢، بعد 
عام من اندالع االنتفاضة في 
البــالد، وأعيــد فتحهــا العام 
٢٠١٤، «لكنهــا لم تكن جاهزة 
الستقبال الزوار» جراء األضرار 

التي حلقت بها.
وحتولــت القلعة في تلك 
الفترة ســاحة لقتــال عنيف، 

زائــر العــام ٢٠١٩، لكن وباء 
كورونا أعاد العزلة إلى القلعة 
التي لم يدخلها سوى خمسة 
آالف زائر» خالل العام احلالي.
العامة  املديرية  وقســمت 
لآلثار واملتاحف األضرار التي 
حلقت بالقلعة إلى مستويات 
عــدة، أبرزها مــا تعرضت له 
زخارف قاعة الفرسان الشهيرة 
والكنيسة التي تعد أقدم جزء 
في القلعة، وفق رئيس شعبة 
الهندســة في املوقع املهندس 

حازم حنا.
ورغم توقف معظم بعثات 
التنقيــب األجنبية عن زيارة 
سورية بعد بدء احلرب، عملت 
البعثة املجرية في نهاية العام 
٢٠١٦ على ترميم برج الكنيسة 
وبعــض األجزاء الداخلية في 
القلعــة. وأدرجــت منظمــة 
يونيســكو القلعة على قائمة 
التراث العاملي للبشرية العام 
٢٠٠٦، لتصبح واحدة من ستة 
مواقع سورية مدرجة عليها، 
أبرزها املدينة القدمية في كل 
من دمشق وحلب وآثار تدمر.

وفي العــام ٢٠١٣، أدرجت 
املنظمة الدولية املواقع الستة 
على قائمة التراث االنســاني 
املهــدد باخلطــر، فــي خطوة 
عكســت املخــاوف املتزايــدة 
من تعرضها للدمار على وقع 
النزاع الذي لم تســلم املعالم 
واملواقع التاريخية من تبعاته.

بعــد متركز بعــض الفصائل 
داخلها، وتسبب القصف الذي 
تعرضت لــه بتدميــر بعض 
األقــواس والواجهات وأحلق 
أضرارا بزخرفات تزين األعمدة 

الضخمة داخل القلعة.
القلعــة  وبعدمــا فتحــت 
أبوابها مجددا إثر أعمال ترميم 
طالت بعــض أجزائها، تدفق 
الزوار تدريجا حتى بدء تفشي 

وباء كوفيد-١٩.
وتقــول محرطــم لوكالة 
فرانس بــرس «زارنا ٢٣ ألف 

(أ.ف.پ) قلعة احلصن 

الكاثوليكيــة الــى الفترة بني 
العامني ١١٤٢ و١٢٧١. وتعد مع 
قلعة صــالح الديــن القريبة 
منهــا، واحدة مــن أهم القالع 
األثرية فــي العالم، بحســب 
منظمة األمم املتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة (يونيسكو).
التــي  القلعــة  وشــهدت 
البلــدات  تتوســط عشــرات 
على معارك ضارية، وشكلت 
آخر معقل لفصائل املعارضة 
فــي ريف حمص الغربي على 
مقربة مــن احلدود اللبنانية، 

موجة حرائق جديدة في محافظة 
طرطوس ومدينة جبلة

اجليش التركي يرسل رتًال جديدًا إلى سهل 
الغاب: نراقب األوضاع في إدلب مع الروس

وكاالت: اندلعــت حرائــق جديــدة فــي 
محافظتي طرطــوس والالذقية بعد أقل من 
اسبوعني على السيطرة على السيطرة على 

أكبر موجة حرائق في تاريخ سورية.
وقال املرصد الســوري حلقوق اإلنسان، 
إن حرائق جديدة اندلعت في بعض البساتني 
واألحــراج الواقعة في صافيتا واســقبولي 
التابعــة ملنطقة الشــيخ ســعد واجلرينات 
والسودا وتلة الشماميس وجبل بيت سماق 
التابــع لبلــدة بحنني ضمن ريــف محافظة 
طرطوس، إلى جانــب اندالع ٤ حرائق على 
مفرق العيدية في ريف مدينة جبلة الواقعة 

مبحافظة الالذقية.

وكانت موجــة احلرائق التي اندلعت في 
١٢ اجلاري اجتاحت مســاحات واســعة من 
الغابات واحملميات والبســاتني الزراعية من 
ريفي الالذقية وطرطوس في الساحل السوري 
وصــوال إلى ريف حمص على مــدار ٥ أيام، 
وأكد املرصــد حينها احتــراق أكثر من ٢٠٠ 
موقع وتضرر عشرات القرى واحتراق بعضها 
بشكل كامل. وتسببت تلك احلرائق في وفاة 
٤ أشخاص باإلضافة إلى تسجيل أكثر من ١٠٠ 
حالة اختناق بفعل األدخنة، فضال عن تضرر 
أكثر ٢٧٠٠٠ أســرة وإحلاق الضرر بالثروة 
النباتية واحليوانية وتضرر البنى التحتية 

في املناطق التي شهدت حرائق.

وكاالت: أعلنــت وزارة الدفاع التركية 
في بيان أن اجليش التركي، بالتنسيق مع 
زمالئه الروس، يراقب عن كثب الوضع في 

إدلب السورية.
وأفــادت صحيفة «حرييــت»، نقال عن 
مصادر عســكرية، أن اجليش التركي بدأ 
بإعادة نشر عدد من نقاط املراقبة التابعة له 
شماال في مناطق إدلب التي أصبحت حتت 
سيطرة النظام الســوري، وهو ما طلبته 
روسيا سابقا. وكانت القوات التركية أخلت 

نقطة املراقبة في مدينة مورك بريف حماة. 
وقال البيان: «بالتنســيق مع روســيا، 
نراقب عن كثب الوضع في إدلب، ويتم اتخاذ 

جميع اإلجراءات لضمان سالمة قواتنا».
وفي الســياق، قــال املرصد الســوري 
حلقوق اإلنســان أمس، انــه رصد دخول 
رتل عسكري تابع للقوات التركية إلى بلدة 
قســطون، الواقعة في ســهل الغاب ضمن 
الريف الشمالي الغربي حلماة، وذلك بهدف 

االستطالع في املنطقة هناك.


