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مو�سكو تبد�أ التح�ضيرات لـ«جنيف  ...»3والريجاني ي�ؤكد ا�ستمرار الم�ساعدات �إلى �سورية

�أكثر من � 50شهيد ًا وع�شرات الجرحى في تفجير انتحاري في القام�شلي

تعيش سورية ماراتون بين المحور الداعي إلى تسوية سياسية
في سورية ومحاصرة االرهاب ،وهذا المحور تقوده روسيا وإيران.
وبين محور تقوده الدول الداعمة لإلرهاب بقيادة الواليات المتحدة
و«إسرائيل» والسعودية وتركيا وقطر ،وقد شكل التفجير االرهابي
الدموي في مدينة القامشلي الذي تبناه «داعش» قمة االنحطاط الذي
تعيشه دول المحور الثاني.
وفي سياق الحراك السياسي ،أعلنت وزارة الخارجية الروسية
أمس أن موسكو بدأت الخطوات العملية إلعداد مؤتمر «جنيف »3
الخاص بالتسوية السورية.
وق��ال ميخائيل بوغدانوف نائب وزي��ر الخارجية والمبعوث
الروسي إلى الشرق األوسط وشمال افريقيا «يجب أن يدرك الجميع
أن جنيف 3 -ليس لقاء منفصال ،بل عملية تفاوض ستتطلب توفر
اإلرادة السياسية والصبر والوقت .إننا نرى أن عقد مثل هذا المؤتمر
يستحق دعمنا ،ولذلك بدأنا الخطوات العملية لإلعداد لجنيف.»3 -
وت��اب��ع الدبلوماسي ال��روس��ي أن نتائج ل��ق��اءات المعارضة
السورية في موسكو والقاهرة يجب أن تشكل قاعدة مشتركة إلجراء
المفاوضات مع دمشق في إطار عملية «جنيف.»-3
وأوض���ح أن��ه باإلضافة إل��ى ال��م��ش��اورات التي أج��راه��ا ممثلو
المعارضة السورية «على مسار موسكو» ،عقد لقاءان مثمران في
القاهرة ،ومشاورات في بروكسل وأستانا .وأردف «أما اآلن ،تولدت
فكرة توحيد عمليات الحوار كافة ،وتحديد المكان والموعد لكي
يجتمع المشاركون في اللقاءات السابقة ،معتمدين في مناقشاتهم
الجديدة على نتائج لقاءات موسكو والقاهرة» ،مشددا ً على أن هذه
القاعدة يجب أن تمثل الموقف المشترك للمعارضة السورية في
المفاوضات المستقبلية مع دمشق.
كما توقع بوغدانوف أن تبدأ مجموعة االتصال الدولية حول سورية
التي اقترح المبعوث األممي ستيفان دي ميستورا تشكيلها ،العمل في
تشرين األول المقبل ،مشيرا ً أن مهمة هذه المجموعة التي سيشارك
الالعبون الخارجيون فيها بضمان الطابع المستقر للمفاوضات بين
األطراف السورية ،وفي تنسيق موقف الالعبين الخارجيين من أجل
التأثير على المفاوضين بصورة إيجابية وبناءة.

هذا وأكد المسؤول الروسي أن المبادرة الروسية الخاصة بتشكيل
تحالف مناهض لتنظيم «داعش» اإلرهابي تحظي بتأييد واسع في
الغرب والشرق األوسط على حد سواء ،و قال «بشكل عام إننا نشعر
بتأييد واس��ع لمبادرة الرئيس الروسي الخاصة بتشكيل جبهة
دولية مناهضة لإلرهاب لمواجهة «داعش» والتنظيمات اإلرهابية
األخرى».
واعتبر بوغدانوف أن الغارات الجوية التي يوجها التحالف الدولي
بقيادة الواليات المتحدة إلى مواقع «داعش» في العراق وسورية ال
تأتي بأية نجاحات حاسمة في محاربة «داعش».
ولذلك تتعلق المبادرة الروسية ليس بتشكيل ق��وة مسلحة
مشتركة أو استحداث قيادة عسكرية موحدة ،بل يدور الحديث عن
ضمان التنسيق بين جميع األطراف الموجودة على األرض وتهتم
بالقضاء على التنظيم اإلرهابي ،بما في ذلك إقامة قنوات لتبادل
المعلومات وتوزيع األدوار في العمليات القتالية.
وف��ي سياق آخ��ر ،أکد رئیس مجلس ال��ش��وری االس�لام��ي علي
الریجاني علی استمرار المساعدات االنسانیة االیرانیة الی سوریة،
وقال :ان التعاون بین طهران ودمشق في مجال تقدیم المساعدات
الصحیة والطبیة یعتبر اجراء ایجابیا وان ایران تعتبر من واجبها
دعم االخوة في سوریة.
وافادت وكالة االنباء االيرانية (ارنا) ،ان الریجاني قال خالل لقائه
االربعاء وزیر الصحة السوري نزار یازجي :ان الظروف في سوریة
هي ظروف خاصة في الوقت الراهن ونامل بان نشهد انتصار سوریة
حکومة وشعبا علی الجماعات االرهابیة.
من جانبه هنا وزیر الصحة السوري خالل اللقاء ایران بنجاحها
في القضیة النوویة ،قائال :ان الشعب السوري یقدر دوما الدعم
المعنوي االیراني ولن ینساه.
ميدانياً ،أسفر تفجير ارهابي انتحاري بسيارة مفخخة استهدف
دوار الصناعة وسط مدينة القامشلي في محافظة الحسكة السورية
عن استشهاد اثنين وخمسين شخصا ً و جرح أكثر من سبعين أخرين
معظمهم من المدنيين.
التفجير الذي أعلن «داع��ش» مسؤوليته عنه ،وقع بالقرب من

العدو يتراجع ويعر�ض الإفراج عنه في ت�شرين الثاني

جامعة الدول العربية...
ال جامعة وال عربية

د .سمير ص ّباغ

ّ
مكتظة بالركاب ،واستهدف مقرا لقوات األمن الداخلي
محطة حافالت
الكردية.
وأفادت مصادر محلية في القامشلي لألناضول ،أن سيارة مخففة
يقودها انتحاري استهدفت مقرا لـ«األسايش» في الحي الشرقي من
المدينة .وأوضحت أن احد عناصر «األسايش» حاول منع السيارة
المفخخة من التقدم باتجاه المبنى ،قبل أن تنفجر وتودي بحياته مع
اآلخرين.
وأك��دت المصادر أن عدد القتلى مرشح للزيادة بسبب خطورة
إصابات بعض الجرحى ،الفتين إلى أن أضرارا ً مادية كبيرة لحقت

عالن ...الأ�سير الذي ي�أ�سر العدو



باألمس القريب ،أيّ في عام  ،2011ق� ّررت ال��دول الغربية ،وفي
مقدّمها الواليات المتحدة األميركية ،إسقاط النظام الليبي ،ايّ نظام
معمر القذافي ،الذي عقدت معه اتفاقا ً ماليا ً كبيرا ً اعتبرت فيه قضية
«لوكربي» الشهيرة بحكم المنتهية ،ما ّ
يدل على مدى تن ّكرها لتوقيعها
على االتفاقيات المعقودة معها.
أسقطت الواليات المتحدة األميركية نظام معمر القذافي بالخديعة
نفسها ،إذ لجأت الى حلفائها من العرب واألوروبيين للقيام بتلك
المهمة القذرة ،وتحديدا ً جامعة الدول العربية الواقعة يومذاك تحت
النفوذ القطري والخليجي عموما ً (وحتى اليوم) ،والتي لم تتو ّرع عن
الطلب رسميا ً من الحلف األطلسي ان يفعل ذلك ويسقط النظام الليبي
بحجة حماية الشعب.
أما اليوم فبعد م��رور ثالثة أع��وام على إسقاط النظام ،مش ّرعة
األبواب أمام فوضى خانقة أدّت الى سيطرة القوى اإلرهابية المتطرفة
على البالد بأكملها تقريباً ،فتمعن بشعبها قتالً وذبحاً ،ما جعله يطالب
جامعة الدول العربية بمساعدته للتخلص من هذه القوى الشيطانية
المدعومة أميركياً؟ ولكن هل تتجرأ الجامعة على مساعدته؟ وبالتالي
الطلب من الحلف األطلسي المدعوم أميركيا ً للقيام بذلك؟ بالطبع كال
ألنّ القوى اإلرهابية المتطرفة (داعش) لم تكن لتتواجد في هذه البالد
لوال الدعم األميركي نفسه المسهّل لـ«داعش» ،إذ كيف لتلك األسلحة
وألولئك المقاتلين أن يجدوا لهم مكانا ً في البالد؟
أغلب الظنّ أنها لن تفعل ذلك بسرعة .فقد جاء الر ّد باألمس بإحالة
الموضوع الى أركان الجيوش العربية وبالتالي عدم تلبية حكومة
الثني المعترف بها دولياً.
إنّ التباطؤ في وضع ح ّد لحركة «داعش» من شأنه تنفيذ مشروع
التقسيم الذي ترعاه أميركا للشرق العربي كما لمغربه .لذلك وجب
على الدول الممتعضة من تباطؤ الجامعة مثل األردن ومصر واإلمارات
أن تنسحب من الجامعة وتقوم بالمهمة وحدها لمنع المزيد من تقسيم
ليبيا.

*رئيس رابطة العروبة والتقدّم

أك��د رئيس هيئة ش��ؤون األس��رى
الفلسطينية عيسى قراقع ان االسير
محمد ع�لان رف��ض ق���رار المحكمة
العليا في الكيان «اإلسرائيلي» التي
ع��رض��ت عليه اإلف���راج ف��ي تشرين
الثاني المقبل ،حيث اعتبر قراقع
ق��رار سلطات االحتالل تراجعا ً عن
مواقفها وانتصارا ً لألسير محمد عالن
المضرب عن الطعام من  66يوماً.
فبعد إض��راب عن الطعام تجاوز
الشهرين ،لم يقبل األسير الفلسطيني
محمد عالن بأقل من اإلفراج الفوري
ع��ن��ه ،ف��م��ن غ��رف��ت��ه ف��ي مستشفى
برزالي الذي يشهد معركة اسطورية
بين ع�لان وسجانيه ،أعلن األسير
الفلسطيني رفضه لعرض النيابة
«اإلسرائيلية» القاضي باإلفراج عنه
بداية شهر تشرين الثاني المقبل.
وكانت مصادر أف��ادت عن تدهور
خطير في صحة األسير محمد عالن
المضرب عن الطعام استدعى إدخاله
غرفة العناية المركزة ،وقالت إنه
ال يستطيع التواصل مع من حوله.
وأوض��ح��ت أن��ه يعاني ض���ررا ً في

بالمباني في المنطقة المستهدفة.
وفي السياق ،نفذت وحدات من الجيش والقوات المسلحة عملية
عسكرية واسعة في سهل الغاب أحكمت فيها السيطرة على عدد
من القرى والبلدات ،فيما قضت وحدات أخرى من الجيش على 17
إرهابيا معظمهم من جنسيات أجنبية بريف الالذقية الشمالي،
وأوق��ع��ت وح���دات الجيش العاملة ف��ي درع���ا قتلى ف��ي صفوف
التنظيمات اإلرهابية المرتبطة بالعدو اإلسرائيلي ،في وقت دمر فيه
الطيران الحربي أوك��ارا إلرهابيي ما يسمى جيش الفتح في ريفي
إدلب وحماة.

المحامي المنا�ضل الأ�سير محمد عالن
�ستنت�صر على الجالد

عمر زين

الدماغ نتيجة النقص في الفيتامين
ب.1
وأك��د مركز عدالة القانوني الذي
يشارك بالمرافعة عن محمد عالن
أمام المحكمة العليا أن محامي عالن
يرفضون اقتراح النيابة بعدم تجديد
اعتقاله االداري ويطالبون باإلفراج

الفوري عنه لتدهور صحته.
ولم توجه «إسرائيل» رسميا ً حتى
اآلن أي اتهام لعالن لكنها قالت إنه
ضالع في «إرهاب خطير» .وقد هددت
حركة الجهاد اإلسالمي بشن هجمات
على «إسرائيل» إذا استشهد .واعتقل
(التتمة ص)14

�أنباء عن �سيطرة «داع�ش» على جزء من م�صفاة بيجي بعد معارك

المالكي يدعم �إ�صالحات العبادي
ويندد بدعم ال�سعودية للإرهاب

دي مي�ستورا...
بين الواقع الميداني والوقائع الدولية



محمد عالن ...أيها الزميل البطل ،دخولك الى تنظيم األمعاء
الخاوية منذ شهرين ونيّف في معتقلك الصهيوني سيسجله
تاريخ المحاماة العربية بل تاريخ المحاماة العالمية والتاريخ
اإلنساني بأحرف من ذهب.
لقد أكدت أيها الزميل وأعلنت في صيامك هذا أنك أقوى من
االعتقال اإلداري المخالف للحق اإلنساني وللقانون اإلنساني،
والذي هو جريمة حرب.
كما أك��دت وأعلنت للعالم أنّ ق��ان��ون اإلط�ع��ام القسري هو
قانون غير مسبوق في العالم ،وهو مخالف للمواثيق الدولية.
وأكدت ايضا ً أنّ النظام الرسمي العربي متخاذل يترك أسراه
في أيدي الجالد من دون محاسبة ،فال ب ّد أن يكون الحساب
عسيرا ً على موقفه هذا ،وكذلك باقي المواقف التي ال تنتفض
للحق العربي القومي واإلنساني.
إنّ المعاملة اإلجرامية لألسرى المستندة الى وحش التطرف
واإلرهاب والصلف الصهيوني لن تم ّر من دون عقاب ولو بعد
حين.
وإنّ ت��ده��ور حالتك الصحية الخطيرة ه��ي برسم مجلس
حقوق اإلنسان في جنيف والصليب األحمر الدولي ،حيث يقع
عليهما واج��ب التحرك السريع إلنقاذ حياتك وحياة إخوانك
االسرى وإال يفقدان مب ّرر وجودهما.
إنّ ك ّل االتحادات الحقوقية في العالم وك ّل نقابات المحامين

(التتمة ص)14
*محا ٍم ،عضو المكتب الدائم التحاد الحقوقيين العرب
عضو المؤتمر القومي العربي

تركيا نحو انتخابات مبكرة:
�أي دور للم�ؤ�س�سة الع�سكرية؟

فاديا مطر

ناديا شحادة

بعد خرق الهدنة في مدينة الزبداني من قبل المسلحين بتاريخ
 15آب الجاري من طريق التوجيه لمجموعات مسلحة باستهداف
مدينتي الفوعا وكفريا في الريف األدلبي ،وقطع مياه الشرب عن
معظم أحياء دمشق ،تتواصل العمليات العسكرية في مدينة الزبداني
مع استمرار تقدم قوات الجيش السوري والمقاومة اللبنانية نحو
الحسم الكامل لمدينة الزبداني في ريف دمشق بعد قطع خطوط
اإلمداد وتقليص تواجد المجموعات اإلرهابية في جغرافية متضائلة
تدريجيا ً بغية السيطرة الكاملة على كامل المدينة التي ُتعد في الموقع
االستراتيجي المهم ذات قيمة كبيرة بعد معركة القلمون لتوسطها
بين دمشق وحمص والساحل في الشمال الريفي لدمشق ،فالمدينة
البالغة مساحتها ما يقارب  400كلم كانت في فترة من الفترات
ممرا ً لوجستيا ً مهما ً للمسلحين من لبنان والقلمون ،وهو ما جعلها
ف��ي كفة الميزان «التكنواستراتيجي» للمسلحين وداعميهم ذات
قيمة لالنطالق بتحركاتهم ،وهو ب��دوره ما جعل الحركة اإلقليمية
والدولية دراماتيكية مع خسارتها ،فمع إع�لان مجلس األم��ن في

(التتمة ص)14

ندد رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي بدور
المملكة السعودية في دعم المنظمات االرهابية والتكفيرية
في المنطقة كتنظيم «داعش».
وق��ال المالكي ،في تصريحات لمراسل «ف��ارس» في
مشهد (شمال شرقي إيران) أمس ،خالل زيارته ايران ،ان
تنظيم داعش االرهابي ليس بهذا الحجم والقدرة في احتالل
مناطق من العراق وسورية ،اال ان الدعم الذي يتلقاه من

دول في المنطقة وعلى رأسها السعودية ألغراض سياسية
وتكفيرية وطائفية منحه القدرة وشجعه على القيام بهذه
الجرائم.
واتهم المالكي تركيا بدعم تنظيم «داعش» في سورية
بهدف اسقاط حكومة بشار األسد والتوسع في شمال هذا
البلد ألهداف توسعية وتأسيس دولة عثمانية جديدة.
(التتمة ص)14

باتت األمور في تركيا تتجه نحو األكثر تعقيدا ً بعد إعالن رئيس
ح��زب ال�ع��دال��ة والتنمية احمد داود أوغ�ل��و فشله ف��ي التوصل مع
االح��زاب التي حلت في المراكز الثاني والثالث وال��راب��ع لتشكيل
حكومة ائتالفية ،ومع اقتراب انتهاء الفترة القانونية التي ينص عليها
دستور البالد التركية لتشكيل ائتالف حكومي وهي  23آب الجاري،
أعاد رئيس الوزراء احمد داود أوغلو رسميا ً أمس تفويض تشكيل
الحكومة الى الرئيس رجب طيب أردوغ��ان بعد فشل المفاوضات
ف��ي ش��أن تشكيل ائ�ت�لاف حاكم جديد بحسب م��ا أعلنت الرئاسة
التركية ،وبحسب الدستور التركي سيتعين على رئيس الجمهورية
أردوغ��ان بعد انتهاء المهلة المحددة لتشكيل حكومة االئتالف حل
حكومة تصريف األع�م��ال التي يقودها داود اوغ�ل��و وال��دع��وة الى
تشكيل حكومة موقتة تستمر حتى اج��راء انتخابات ج��دي��دة ،أي
االنتخابات المبكرة التي يطمح إليها أردوغان حيث وجد نفسه امام
تحديات حقيقية بعد فشل حزب «العدالة والتنمية» في تحقيق غالبية
برلمانية في االنتخابات ،االمر الذي وضعه امام خيارين إما تشكيل
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همزة و�صل
القام�شلي...
ال�شهادة ت�شتهيني!
نظام مارديني
منذ ولدت مدينة القامشلي
من ماء «تموزي» وهواء ربيع
«أن �ل �ي��ل» ،ك��ان ال�ح�م��ام يطير
من بين يدي أطفالها الذين ال
نعرف مذاهبهم وأعراقهم...
كانت أعيادها موحدة :أجراس
كنائسها واح��دة وصوت الله
من مآذنها واح ُد أحد.
ك��ان��ت كمن ت�س��ري بدفء
ش ��وارع� �ه ��ا ن� ��دى وه �ت��اف��ات
ل �م �ج��ان �ي��ن ي �ح �ب��ون ال �ح �ي��اة
وي��رس��م��ون م��راي��اه��م على
حيطان بيوتها الترابية.
وأطلقت
ولدت
اتذكر حين
ُ
ُ
صرختي األول ��ى كيف كنت
أرت �ج��ف وأن ��ا ان�ظ��ر ال��ى آلهة
الخصب عشتار ،القابلة التي
احتضنتني ،وهي تدس نور
أصابعها في جسدي وتربت
علي وهي تدندن يا «تموزي»
ّ
ي��ا «ت� �م ��وزي» .ك�ن��ت أري ��د أن
أت�ك�ل��م ،ل�ك��ن ،ت��ذك��رت أن��ي ما
زل��ت «كومبيوتر» ب�لا ذاكرة
وال لغة إال لغة الروح.
نه ٌر «جغجغ» بفرعيه الذي
كان يمر بالقرب من شرفات
ال�م��دي�ن��ة ،ك��ان يفتح راحيته
ل �ي �ض �م �ن��ا ك �ي �ف �م��ا ش � ��اء .كنا
نسير م��ع النهر سباحة من
ال�ح��دود التركية ون��زوالً إلى
«ال �ج��ب ال�ف��رن�س��ي» ،مساحة
ليست بالقصيرة ك��ي نصل
بقعة معينة وم �ح��ددة ،هناك
ك��ان ينتظرنا أص��دق��اء وهم
يحرسون ثيابنا كي ال تسرق
ونضطر للعودة إل��ى المنزل
عرا ًة.
وان� � ��ا أن� �ظ ��ر إل� ��ى أج��س��اد
الشهداء الطاهرة أمس ،والتي
امتزجت دماؤهم بتراب هذه
المدينة ،كنت أت�ع��رف إليهم
م��ن خ�ل�ال ج��س��دي ،واح� ��دا ً
واح� ��داً ،وأخ���رج ال��ى الحياة
ف��س��ي��ح��ا ً م� �ل� �ف ��وف� �ا ً بحبهم
وبياض روحهم ،هذا البياض
ال � ��ذي أرم� �ي ��ه ع �ل��ى جسدي
ببرودة ألتدفأ ،وحين اشتاق
للربيع بعد مطر بلل جسدي،
ت �ت �س �ل��ل ش� �ق ��ائ ��ق ال �ن �ع �م��ان
فيصرخ ضوؤها :ال تحزن،
اب�ت�ع��د ق�ل�ي�لاً ك��ي أرى ربيع
وج��وه �ه��م ك �ل ّ�ه��ا وه ��و يقب ُل
صباحي بدمعةٍ...
هو دم واحد يراق بسكين
واح � � ��دة ي �ش �ح��ذه��ا أح��ده��م
وه��و يركب موجة االحتقار
لنفسه لسبب نجهله ...هذا
ال��دم الطاهر يجب أن يشجع
بعضهم من الذين يعيشون
هلوسة «ال �ث��ورة» وهذيانها
ل �ت �ص �ح �ي��ح م� �س ��ار النصل
المغمس ب��األوردة المقطوعة
ل��رب �م��ا ي�ن�ج�ل��ي ه� ��ذا ال �ح��زن
وي �ع��ود م��ن غ��ادرن��ا ف��ي آخر
م�ح�ط��ة ب�ل�ا ب �ص �م��ات ،وإل��ى
تأكيد أننا ما زلنا نعشق البقاء
واق �ف �ي��ن ب��ان �ت �ظ��ار أن يحين
ظ�ه��ور أسمائنا ل�ل��ذه��اب الى
الشهادة...
لم تعد هناك أماكن نحتمي
ب�ه��ا إال وح��دت �ن��ا ،فالصخرة
ال �ت��ي ت��واج��ه ن �ه��ر «جغجغ»
ل��ن ت��رح��م ت ��أوه ��ات إخوتنا
وأوالدن� ��ا ال��ذي��ن ق�ت�ل��وا غ��درا ً
ال لشيء س��وى أنهم عشقوا
تراب بالدهم.
غدا ً سيتكاثر حبر المطابع
ع �ل��ى أح� ��رف ال ��رث ��اء ،بينما
يبقى أبناء شهدائنا بال غطاء
ي �ح �م �ي �ه��م ،وه � ��ذا ع �ش��ق لن
يثمر س��وى حماسة مؤذية
لنسيجنا االج�ت�م��اع��ي ال��ذي
تمنيناه متينا ً ال يتأثر.
أقول ...الشهادة تشتهيني
ي ��ا أح �ب �ت��ي وان� �ت ��م جميعكم
شهادتي العليا.

