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اليمن� :إفال�س الغارات ...وانتقال باك�ستان وتركيا من �ضفة الحرب �إلى الت�سوية

�سورية :اختراقان �سيا�سي وع�سكري في مو�سكو واليرموك
رعد يم ّهد بالتوازن للحوار :العبيد والجهلة والجبناء مقابل الفجار الكبار وال�صغار
مقتل الإرهابيين
من�صور والناظر
ح��ق��ق ف���رع ال��م��ع��ل��وم��ات ف��ي قوى
األمن الداخلي أمس إنجازا ً تمثل بقتله
المطلوبين أس��ام��ة منصور وأحمد
ال��ن��اظ��ر ب��ع��د ع��م��ل��ي��ات رص���د واسعة
ومتابعة وم��ط��اردة .وف��ي التفاصيل
«أن ت��ب��ادالً إلط�لاق ال��ن��ار حصل بين
دوري��ة للمعلومات وسيارة بداخلها
م��س��ل��ح��ان ف���ي ش�����ارع ال��م��ئ��ت��ي��ن في
ط���راب���ل���س ،ان��ت��ه��ى ب��م��ق��ت��ل منصور
والناظر.
وق��ط��ع ال��ج��ي��ش ج��م��ي��ع الطرقات
ال��م��ؤدي��ة إل���ى ش���ارع المئتين وسط
طرابلس ونفذ مداهمات في المنطقة.

محليات

كتب المحرر السياسي
سجل مطلع األسبوع الثالث من العدوان السعودي على اليمن ،مراوحة
قاتلة في المكان من دون إحراز أي تغيير في الميدان ،فالبيانات اإلعالمية التي
تتحدث عن مقاومة ضارية تعترض تقدم الثوار الحوثيين في عدن والضالع
ولحج ،وشبوة مؤخراً ،تتضمن اعترافا ً مباشرا ً بمواصلة الثوار زحفهم في
الجغرافيا اليمنية ودخولهم إلى مناطق لم تكن تحت سيطرتهم مع بدء العدوان،
من دون أن يخسروا وجودهم في أي منطقة دخلوا إليها ،خصوصا ً عدن وباب
المندب ،وال يسجل للغارات الجوية ،إال المزيد من الشهداء وخصوصا ً من
المدنيين ،الذين قارب عددهم األلف من بينهم قرابة المئتي طفل وفقا ً لما قالته
مصادر اللجنة الثورية العليا في صنعاء لـ«البناء».
على الضفة السياسية ،ترتب على إفالس الغارات الجوية ،بحث سعودي
كالمي عن شعارات وعناوين تشبه ما أصاب «اإلسرائيليين» في عدوان تموز
على لبنان عام  ،2006من مثل إعالن استبدال المنع بالقطع ،والحديث عن
ضرب منظومة السيطرة وشبكة االتصاالت ومواقع القيادة ،بالمقابل صار
محسوما ً وفقا ً لمصادر إيرانية مطلعة قالت لـ«البناء» أن تركيا وباكستان
أبديتا االهتمام بمساعي طهران لصياغة مبادرة يجري التداول بها مع مسقط
وموسكو ،وأبلغتا إل��ى وزارة الخارجية اإليرانية ،الرغبة بالمتابعة لحين
تبلور خطوط المبادرة للمشاركة بمناقشتها ،والعمل معا ً على حل سياسي
(التتمة ص)10

اقت�صاد

أعلن مصدر قريب من اللقاء التشاوري السوري الجاري في موسكو أمس أن
المشاركين فيه تبنوا ورقة نهائية تتكون من  10بنود.
وتحتوي الورقة على اإلشارة إلى ضرورة تسوية النزاع في سورية على
أساس بيان جنيف المؤرخ في  30حزيران عام  ،2012كما تم التوافق بين وفد
الحكومة ووفد شخصيات المعارضة على نقاط حول بند تقييم الوضع الراهن،
تضمنت مطالبة المجتمع الدولي بممارسة الضغوط الجدية والفورية على كل
األطراف العربية واإلقليمية والدولية التي تسهم في سفك الدم السوري لتنفيذ
قرارات مجلس األمن ذات الصلة بمكافحة اإلرهاب ووقف كل األعمال الداعمة
لإلرهاب من تسهيل مرور اإلرهابيين إلى الداخل السوري وتدريبهم وإيوائهم
وتمويلهم وتسليحهم ومطالبة المجتمع الدولي بالرفع الفوري والكامل للحصار
ولكل اإلجراءات االقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب
السوري ومؤسساته مع التأكيد على أن حامل ونتائج أي عملية سياسية يجب
أن يستند إلى السيادة الوطنية واإلرادة الشعبية التي يتم التعبير عنها عبر
الوسائل والطرق الديمقراطية.
كما تضمنت النقاط أن إنتاج أي عملية سياسية يتم بالتوافق بين السوريين
حكومة وقوى وأحزابا ً وفعاليات من المؤمنين بالحل السياسي ودعم وتعزيز
المصالحات الوطنية التي تسهم في تحقيق التسوية السياسية وم��ؤازرة
(التتمة ص)10

ب��ع��د أرب���ع���ة أي����ام م���ن م��ؤت��م��ر
«موسكو ،»2أنهى وف��دا الحكومة
والمعارضة السورية اجتماعاتهما
التشاورية في العاصمة الروسية.
وكان الوفدان عقدا ثالثة جلسات
م��ن ال��م��ش��اورات ف��ي ال��ي��وم األخير،
وعلى جدول أعمالها تقييم الوضع في
سورية وتوحيد القوة ضد اإلرهاب
ب��اإلض��اف��ة إل��ى مناقشة إج���راءات
لبناء الثقة بين الطرفين والبحث في
العملية السياسية بحسب مقترحات
جنيف .1 -
وف��ي ال��ي��وم ال��راب��ع ت�� ّم التوافق
على عشرة نقاط ف��ي ختام اللقاء
التشاوري الثاني وهي:

«داع�ش» يعدم � 300شخ�ص في الأنبار

الجي�ش اليمني يحرر مدينة عتق من م�سلحي «القاعدة» وهادي

العبادي� :سن�سلح الح�شد ال�شعبي العراقي

خامنئي :ال�سعودية �ستتلقى �ضربة
و�س ُيمرغ �أنفها في التراب

أفادت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أمس بأن بيونغ يانغ أطلقت صاروخين
في البحر األصفر خالل هذا األسبوع ،في الوقت الذي يقوم فيه وزير الدفاع
األميركي بزيارة المنطقة.
وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية كيم مين سيوك بأن
الصاروخين أطلقا من قاعدة على الساحل الغربي لكوريا الشمالية الثالثاء
الماضي بمناسبة تدريبات روتينية على ما يبدو ،مضيفا ً أن كوريا الشمالية تطلق
بانتظام صواريخ أرض جو ،وأن وزارة الدفاع ال تعتبر هذه الصواريخ تهديداً.
وتزامن إطالق الصاروخين مع وصول وزير الدفاع األميركي أشتون كارتر
إلى اليابان ،وتوجه الخميس إلى سيوول حيث يفترض أن يجري محادثات مع
الحكومة حول التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية.
من ناحيته ،سخر وزير الدفاع األميركي بعد وصوله إلى سيوول بطريقته
الخاصة ،من أن بيونغ يانغ أطلقت هذه الصواريخ ،كـ»رسالة ترحيب خاصة
به» ،قائالً« :تسلمت منصبي قبل  6أسابيع ولدي صاروخان».
(التتمة ص)10

ورقة العمل ال�سيا�سي
1ـ ت��س��وي��ة األزم�����ة ال��س��وري��ة
بالوسائل السياسية على أساس
توافقي وفق مبادئ «جنيف – .»1
2ـ م��ط��ال��ب��ة المجتمع ال��دول��ي
بممارسة الضغوط الجدية والفورية
على كافة األطراف العربية واإلقليمية
وال��دول��ي��ة ال��ت��ي تساهم ف��ي سفك
الدم السوري لتنفيذ قرارات مجلس
األمن ذات الصلة بمكافحة اإلرهاب،
ووقف كافة األعمال الداعمة لإلرهاب
المتمثلة بتسهيل مرور اإلرهابيين إلى
داخ��ل األراض��ي السورية وتدريبهم
وإيوائهم وتمويلهم وتسليحهم.
3ـ مطالبة المجتمع الدولي بالرفع
ال��ف��وري والكامل للحصار ولكافة

تمكن الجيش اليمني والق ّوات األمنية مسنودة باللّجان
الشعبية من تأمين مدينة عتق مركز محافظة شبوة
جنوب اليمن ،فيما تستمر عمليات مالحقة عناصر تنظيم
«القاعدة» فيها ،في وقت دعت اللجنة الثورية الشعب
اليمني للخروج في مسيرات حاشدة اليوم الجمعة تحت
شعار« :ما لم تحصدوه بالحوار لن تحصدوه بالقوة في
العاصمة اليمنية صنعاء والمحافظات».
وبالتزامن ،واصلت الطائرات السعودية عدوانها
وشنت سلسلة غ��ارات على أه��داف مختلفة في عمران
وصنعاء والضالع ،وقصفت البوارج الحربية مدينة عدن
وسط مالمح كارثة إنسانية تعززها عدم قدرة ثالجات
المستشفيات على استيعاب جثث الشهداء.
وكانت مصادر عسكرية قد أكدت أن طائرات السعودية
وحلفائها نفذت قرابة أربعين غارة على محافظات يمنية
عدة ،ما أدى إلى وقوع خسائر في األرواح بين المدنيين.
في غضون ذلك ،أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة
اليمنية العقيد ال��رك��ن ش��رف غالب لقمان ف��ي مؤتمر
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جلسة الحوار في موسكو بين وفدي الحكومة والمعارضة

مو�سكو الت�شاوري يتبنى ورقة نهائية والجي�ش يتقدم في الزبداني

بيونغ يانغ تطلق �صاروخين
«ترحيب ًا» بكارتر

4

هل يتجاوز الم�ؤتمر
القاري الأفريقي
قطوع االنتخابات
�أم يقع في قطب
الخالفات؟

مجدالني ي�ؤكد وجود قرار م�شترك �سوري وفل�سطيني ال�ستعادة اليرموك

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ،أمس ،أن حكومته جادة بتسليح
الحشد الشعبي في كل مكان من العراق ،مشيرا ً إلى أن ذلك سيتم ضمن سيطرة
الدولة ،فيما شدد على أن السالح لن يوزع في شكل «غير منضبط».
ونقل التلفزيون الرسمي في خبر عاجل تابعته «السومرية نيوز» عن العبادي
قوله ،إن «العراق يحكمه أبناؤه ونحن جادون بتسليح أبناء الحشد الشعبي في
كل مكان من العراق ضمن سيطرة الدولة» ،مبينا ً أن «السالح لن يوزع في شكل
غير منضبط».
من جانب آخ��ر ،أوض��ح العبادي« ،أؤم��ن باالستقالل الحقيقي للهيئات
المستقلة» ،الفتا ً إلى أن األخيرة «تعني أنها تدير شؤونها وفقا ً لقوانينها
الخاصة».
وك��ان العبادي أك��د ،في أول شباط الماضي ،أن الحشد الشعبي «ركيزة
أساسية» في نظام الدولة العراقية ،وفيما عزا سبب اعتماد الحكومة على الحشد
في القتال ضد «داعش» بصورة أكبر من القوات األمنية إلى عدم قدرة الجيش
النظامي على القتال في حرب العصابات ،شدد على أن الحشد الشعبي لن يكون
من طائفة واحدة فقط.
وفي السياق ،أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ،وجود أذرع لدو ٍل متنفذة
على األرض العراقية استطاعت تغذية «داعش» واستخدام الساحة العراقية
لتصفية الحسابات ،محذرا ً من ترك العراق وحده في مواجهة «اإلرهاب».
(التتمة ص)10

توج زيارته
�سرمدي ّ
بلقاء ن�صراهلل
والبحث تناول
اليمن و«النووي»

اإلج�����راءات االق��ت��ص��ادي��ة القسرية
أح��ادي��ة ال��ج��ان��ب المفروضة على
الشعب السوري ومؤسساته.
4ـ نتائج أي عملية سياسية
ي��ج��ب أن ت��س��ت��ن��د إل���ى ال��س��ي��ادة
الوطنية واإلرادة الشعبية التي يت ّم
التعبير عنها عبر الوسائل والطرق
الديمقراطية.
5ـ إنتاج أي عملية سياسية يت ّم
بالتوافق بين السوريين حكومة
وق����وى وأح����زاب����ا ً وف��اع��ل��ي��ات من
المؤمنين بالح ّل السياسي.
6ـ دع���م وت��ع��زي��ز المصالحات
الوطنية التي تساهم ف��ي تحقيق
(التتمة ص)10

صحافي في صنعاء ،الحرص خالل الفترة الراهنة من
العدوان السعودي على اليمن ،إلتاحة الفرصة لألشقاء
من الشعوب العربية وفي مقدمهم الشعب السعودي
لمراجعة النفس والضغط على النظام السعودي للكف
والتوقف عن هجماته وعدوانه البربري بحق الشعب
اليمني.
وأشار الناطق الرسمي للقوات المسلحة إلى ما يعانيه
الشعب اليمني جراء االعتداءات الغاشمة التي يشنها
النظام السعودي منذ  15يوما ً على سيادة ومقدرات اليمن
بهدف نسف جسور األخوة وحسن الجوار بين الشعبين
الشقيقين ،الفتا ً إلى مجريات األح��داث وما يتعرض له
الشعب اليمني من ظلم وقتل وتدمير لبنيته التحتية جراء
العدوان السعودي السافر ومن تحالف معه ضد اليمن.
إلى ذلك ،أكد المرشد األعلى للثورة اإليرانية السيد علي
خامنئي أن الرياض «أخطأت باعتدائها على اليمن» ،وأن
األخيرة أسست لــــ «بدعة سيئة في المنطقة».
(التتمة ص)10

نقاط على الحروف
اليرموك لي�س تل الزعتر
ناصر قنديل
 يحاول بعض القيادات الفلسطينية المرتبطة بالسعوديةوقطر وتركيا واستطرادا ً الواقفة على ضفة العداء لسورية
بالضرورة ،تصوير ما يشهده مخيم اليرموك في سورية
باستعادة صورة مخيم تل الزعتر والمكانة التي يحتلها في
الذاكرة الفلسطينية.
 سقط تل الزعتر في لحظة تاريخية ملتبسة من الحرباألهلية في لبنان وبداية الدور العسكري السوري إلنهائها،
ودخول ميليشيات حزب الكتائب إلى المخيم في مناخ من
الشحذ النفسي العنصري ،ب��ص��ورة تشابه م��ا ج��رى في
مخيمي صبرا وشاتيال مع االجتياح «اإلسرائيلي» لبيروت
عقب اغتيال بشير الجميّل.
 مخيم اليرموك أكبر المخيمات الفلسطينية في سورية،يرزح تحت سيطرة المجموعات المسلحة التابعة لتشكيالت
مم ّولة من السعودية وقطر ينتمي أغلبها لمتف ّرعات تنظيم
«ال��ق��اع��دة» ،وكانت في الشق الفلسطيني منها تعمل تحت
غ��ط��اء ح��رك��ة ح��م��اس وش��ك��ل��ت الح��ق��ا ً ن���واة تنظيم «جبهة
النصرة» وبعدها «داعش» ،ويشكل فريق يحمل اسم «أكناف
بيت المقدس» بقايا حماس الرسمية ،وتعلن التشكيالت
قتالها العلني ض�� ّد الجيش ال��س��وري بعد تصفية وجود
فصائل فلسطينية على رأسها تنظيمات منظمة التحرير
الفلسطينية ،والجبهة الشعبية ـ القيادة العامة وحركة فتح
االنتفاضة ،وتختطف المخيم الفلسطيني تحت عناوين ال
عالقة لها بالقضية الفلسطينية ،واالنقسام ليس فلسطينيا ً
ـ فلسطينياً ،بل هناك من ق�� ّرر من الفلسطينيين أنّ قضيته
تطهير سورية من جيشها ونظام الحكم فيها وج��زء كبير
من شعبها لحساب االنتصار لمشروع دول��ة أممية تبايع
الخليفة أو األمير ،وبعض التافهين المتحدّثين عن نصرة
ث��ورة ف��ي س��وري��ة ف��ي وج��ه نظام ال دخ��ل لهم بشأنيهما،
وسط ذاك��رة سورية فلسطينية عنوانها التعامل األخوي،
وتن ّعم الفلسطينيين بميزات ال��م��واط��ن ال��س��وري ،وحيث
القضية الفلسطينية هي قضية الدولة السورية التي بسبب
االلتزام بها تح ّملت الدولة والشعب في سورية الضغوط
وال��ح��روب ،وألجلها تح ّملت وج��ود فصائل كحماس ،التي
تح ّولت إلى حصان طروادة لخطف جزء من جغرافيا الوطن
السوري ووضعه في خدمة مشروع معاد للدولة والشعب
السوريين ،بذرائع ال دخل للقضية الفلسطينية بها.
 في تل الزعتر كانت ك ّل الفصائل الفلسطينية التي نعرفهاموجودة مع شعبها ،وسط تاريخ متداخل من الحرب األهلية
اللبنانية ،والمخيم في قلب الحرب ويومياتها مع الجوار
الطائفي المعبّأ ض ّد الفلسطيني كوجود ،والمختزن لذاكرة
سلبية من الجيرة مع سالحه ،والتعبئة المشككة بقضيته
والمتهيأة بقوى سياسية للتحالف مع «إسرائيل» ،وشعارات
تطهير لبنان م��ن ال��غ��رب��اء ف��ي اإلش���ارة إل��ى الفلسطينيين
وح��ده��م ،وك���ان اج��ت��ي��اح مخيم ت��ل ال��زع��ت��ر ب��ق��وى لبنانية
عنصرية تسلحت ببعض السلوكيات والشعارات الخاطئة
للتنظيمات الفلسطينية ،لتوظيفها في خدمة مشروع يهدف
لسلخ لبنان عن هويته وموقعه الطبيعي في ال��ص��راع مع
«إسرائيل» ،وتلى سقوط المخيم مجزرة بحق الفلسطينيين،
وتهجير ،وهجرة سياسية للبنان نحو الحقبة «اإلسرائيلية»
تباعاً ،ت ّوجت باالجتياح «اإلسرائيلي» عام  1982وفي قلبه
تكرار لمجزرة شبيهة في صبرا وشاتيال.
 الذي يجري اليوم في مخيم اليرموك هو إعادة المخيمإل��ى فلسطينيته ،وتحريره من خاطفيه ،الهادفين لتغيير
���أي مخيم
م��وق��ع��ه وه��وي��ت��ه ،وس��ك��ان��ه وم��وق��ع بندقيته ،ف ّ
(التتمة ص)10

اجتماع في وزارة
المال لمتابعة
�إجراءات الجمارك

ثقافة وفن
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عن �إ�شكالية العالقة
الثقافي
بين
ّ
وال�سيا�سي...
ّ
و«ه�أنذا ثالثنا»
لزاهر بول�س

�أحمد �أ�شقر

الحب
«�أعلن
ّ
لدم�شق» ...مهرجاناً
تكريم ّي ًا ل�سورية

عربيات
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حملة وطنية
�أردنية لإ�سقاط
االتفاقية :لن نكون
�أ�سرى لغاز العدو

