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االتفاق في الحجر الأ�سود واليرموك دخل ح ِّيز التنفيذ ...والمجموعات الم�سلحة َّ
تفككت

الفروف :مو�سكو ووا�شنطن واثقتان من بدء المفاو�ضات ال�سورية هذا ال�شهر
قال وزي��ر الخارجية الروسي سيرغي الفروف
إن موسكو وواشنطن واثقتان ببدء المفاوضات
السورية الشهر الحالي في جنيف.
وفي مؤتمر صحافي بعد لقائه نظيره األميركي
جون كيري في زوري��خ السويسرية شدد الفروف
على ض��رورة مكافحة اإلره��اب مؤكدا ً أن تنظيمي
جيش االس�لام وأح���رار الشام ما زاال على الئحة
االرهاب بالنسبة لموسكو ألنهما قصفا المدنيين.
وقال الفروف إن محادثاته مع كيري ركزت على
تنسيق الجهود بين البلدين في مجال مكافحة
اإلره��اب ،مضيفا ً أن «الجانب األميركي طرح عددا ً
من االقتراحات بهذا الشأن ،وهي تسير في اتجاه
صائب».
وأشار الفروف إلى أن «التطبيق العملي للجهود
المشتركة بين موسكو وواشنطن وتوزيع المهمات
والدعم المتبادل على صعيد مواجهة اإلرهابيين ال
تزال مهمتنا» ،قائالً« :إن بإمكان البلدين التوصل إلى
اتفاقات أكثر فعالية من مذكرة تنص على «إجراءات
ال بد منها لتفادي المفاجآت».
وك��ان��ت «م��ع��ارض � ُة ال��ري��اض» أعلنت اسماء
مفاوضيها الى جنيف ومن بينهم المسؤول السياسي
في جيش اإلسالم محمد علوش.
منسق المعارضة السور ّية رياض حجاب اتهم
روسيا بعرقلة سير المفاوضات ،رافضا ً مشارك َة
أي طرف ثان من المعارضين في محادثات جنيف
بحسب قوله.
بدوره ،هاجم القائم باألعمال في بعثة سورية لدى
األمم المتحدة منذر منذر عددا ً من الدول الخليجية
على رأسها السعودية وقطر« ،لعرقلتها مساعي
الحل السياسي في سوريا» ،على ح ّد تعبيره.
المتحدث ب��اس��م الخارجية األميركية جون

كيربي من جهته ،قال إن واشنطن تأمل أن تعقد
جولة المفاوضات بشأن سورية المقررة في جنيف
في الخامس والعشرين من الشهر الجاري .وفي
تصريح صحافي أشار كيربي إلى أن بالده «تدرك
حجم العقبات التي تعتري عقد المؤتمر في موعده»،
الفتا ً إلى أن «التقييم النهائي لتنظيمي جيش اإلسالم
وأح���رار ال��ش��ام ال ي��زال قيد البحث ل��دى الجانب
األردني».
إلى ذلك دخل  5000مدني إلى حي القدم في ريف
دمشق الجنوبي كأكبر عملية إدخال لمدنيين إلى
أحياء تخضع لتسوية بين المجموعات المسلحة
والدولة السورية .وبحسب مصدر فإن عائالت الحي
اجتمعت في محطة حي القدم لتنتقل بعدها من حي
القدم الغربي إلى الحي الشرقي ،وهو جزء من الحي
الذي يخضع للسلطات السورية ،إضافة إلى دخول
عائالت لبعض المسلحين أيضاً.
وأشار إلى أن عدد المسلحين بحسب ما أفادت
السلطات يتراوح بين  100و 1300مسلح تقريبا ً
في الحي .كما لفت المصدر إلى أن التسوية تشمل
ثالثة أيضا ً أحياء :جورة الشيباني والماذنية.
وك��ان��ت ه��ذه العملية تجرى على م��راح��ل في
السابق وأن التسوية هذه كانت معقودة منذ شهر
آب  ،2014لكنها ت��أخ��رت بسبب بعض األم��ور
لوجستية لجهة االلتزام ببقية بنود االتفاق سواء
من جهة المجموعات المسلحة ،أو حتى من بعض
البنود التي تترتب على أط��راف أخ��رى ،لتتحول
األحياء إلى آمنة في محيط دمشق وال تعود إلى
أحياء تماس ،وسيكون هناك نقاط لالغاثة لتأمين
إدخال المساعدات اإلنسانية إلى هذه األحياء وليس
فقط إدخال المدنيين.
وأش���ار م��س��ؤول االع�ل�ام ال��م��رك��زي ف��ي الجبهة

الشعبية القيادة العامة أنور رجا في حديث إلى
دخول االتفاق حيز التنفيذ في الحجر األسود ومخيم
اليرموك ،فلفت إلى أن هذا األمر ت ّم قبل حوالى الشهر،
إال أن الجهات المعنية في الدولة كانت منذ أشهر عدة
تعمل على ترتيب هذا األمر.
واعتبر رجا أن األمر هو تحصيل حاصل ألمر واقع
بعد أن أغلقت اآلفاق تماما ً أما المسلحين وأصبحت
الدائرة ضيقة حول المجموعات الذين أقدموا على
التفاوض ليس للنجاة.
وأكد رجا أنه من خالل االنتصارات التي حققها
الجيش السوري على أرض الواقع يعمل تنظيم
داعش على التجمع في أماكن أخرى .وأشار إلى أن
ما يحصل يخدم الحكومة السورية التي تعمل على
ترحيل المسلحين إلى أماكن بعيدة ،ومن ثم إلى
التعامل معها في جبهة واحدة ،ومنها الحجر األسود
واليرموك اللذين يقعان في خاصرة العاصمة
دمشق.
ورأى رج���ا أن���ه ح��ي��ن تنسحب المجموعات
المسلحة فإن هذا يريح المخيم بشكل عام ،لكنه
أشار في المقابل إلى أن هناك مجموعات مسلحة
صغيرة أخ��رى ستبقى داخ��ل المخيم .وأك��د أن ما
يحصل ليس مصالحة بل تسوية أمر واقع نجم عن
تطورات الوضع من تقدم للجيش السوري ،ومن
صمود فصائل التحالف كالجبهة الشعبية في مدخل
المخيم وص ّد هجمات المسلحين للتمدد.
وعن الجهة األمنية التي ستدخل المخيم وستمسك
بزمام األمن فيه أكد رجا أن هناك مجموعات مسلحة
من أبناء الحجر األس��ود ،وهي ميليشيات شعبية
قامت بالتنسيق مع الحكومة السورية لتسلم أمنه
بصورة انتقالية ،وهي من المجموعات التي لم تحمل
السالح إلى جانب داعش وجيش االسالم.

وفاة �شاب بعد �إحراقه نف�سه احتجاج ًا على حجز ب�ضاعته

�إحباط محاولة لتنفيذ تفجيرات �إرهابية في مدينة كربالء

تون�س :االحتجاجات المطلبية َّ
تتمدد �إلى العا�صمة الجبوري :الت�سوية ال�شاملة لق�ضايا المنطقة �ضرورة
شهدت العاصمة التونسية مسيرة
غاضبة أمس ضد الحكومة بسبب
أحداث القصرين .ورفع المتظاهرون
أث��ن��اء توجههم نحو مبنى وزارة
الداخلية شعارات تطالب بإسقاط
النظام.
يذكر أن ش���رارة األزم���ة انطلقت
ع��ل��ى خلفية وف���اة ال��ش��اب «رض��ا
اليحياوي» ،الذي طالب بالتوظيف
ف��ي مدينة القصرين ،ليجد نفسه
خارج قائمة توظيف المعلن عنها من
قبل الحكومة ،ليقوم بعدها بتسلق
أحد أعمدة الكهرباء ليسقط صريعا ً
صعقا ً بالكهرباء.
وف����ي م��ح��اول��ة م���ن ال��س��ل��ط��ات
ال��ت��ون��س��ي��ة الح���ت���واء ال��م��وق��ف،
وامتصاص غضب الجماهير التي
احتشدت تضامنا ً مع اليحياوي،
أقالت الحكومية التونسية االثنين
الماضي ،م��س��ؤول رفيع ف��ي والي��ة
القصرين بوسط وغ��رب تونس ،إال
إن المحاوالت باءت بالفشل ،لتتطور
األح���داث بعد ذل��ك ،إل��ى استخدام
(التتمة ص)14

أك���د رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب ال��ع��راق��ي سليم
الجبوري أن��ه ال بد من تسوية تاريخية شاملة
لقضايا المنطقة ،وفق منهج تبادل الحلول.
وق��ال في كلمته اليوم بافتتاح أعمال اجتماع
منظمة التعاون اإلسالمي إن «م��ا تمر به بعض
شعوبنا اإلسالمية من أوض��اع خطيرة ومؤلمة
وح��س��اس��ة ،يستدعي منا تحفيز ك��ل طاقاتنا
لالستدراك والمعالجة».
وش��دد الجبوري على أن��ه ال بد من جهد أممي
جامع للخروج من هذه األزمة.
من جهته ،دع��ا األمين العام التحاد مجالس
الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي محمود
إرول قليج ،إلى «توحيد الصفوف لمواجهة التطرف
والتعصب».
وح� ّ
�ث في كلمته على «ع��دم ت��رك مصير األمة
اإلسالمية في أيدي جماعات متطرفة خارجة عن
الدين والملة».
وشدد على أن االتحاد «تميز بروح اإلخاء والمحبة
والتعاون وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية والعمل
اإلسالمي المشترك ،وهو يعمل في هذه المرحلة
للخالص م��ن التنظيمات اإلره��اب��ي��ة» ،م��ؤك��دا ً أن
المؤتمر «يعقد في ظروف دقيقة حيث تواجه أمتنا
تحديات جمة تستدعي منا التعاون للتصدي لها».
(التتمة ص)14

ح�صيلة جديدة للعدوان � 8278شهيداً و 16015جريح ًا

العفو الدولية تتهم الأكراد
بتهجير ق�سري للعرب �شمال العراق

�ألمانيا تعتبر تون�س والمغرب والجزائر
ً
بلدانا �آمنة لإعادة الالجئين �إليها

اتهمت منظمة العفو الدولية قوات البيشمركة وبعض الميليشيات الكردية
بالقيام بحملة تهجير قسري للسكان العرب من بعض البلدات شمال العراق.
وتضمن تقرير جديد للمنظمة نشر أمس عمليات هدم آالف المنازل بالجرافات
وتفجيرها أو حرقها في المناطق التي حررت من قبضة تنظيم «داعش» من قبل
القوات الكردية.
وأوضحت المنظمة أن تلك العمليات تجرى بذريعة للدعم المزعوم الذي قدمه
هؤالء العرب لـ«داعش» ،وذكرت المنظمة أن لديها أدلة تؤكد أن الحديث يدور عن
«حملة منظمة» لتهجير العرب عن طريق هدم قرى بالكامل في المناطق التي حررت
شمال العراق.
وقالت دوناتيال روفيرا كبيرة مستشاري شؤون االستجابة لألزمات في منظمة
العفو الدولية« :عمليات التهجير القسري للمدنيين والتدمير المتعمد للمنازل
والممتلكات قد ترتقي لحد جرائم حرب».
ويعتمد تقرير العفو الدولي على تحقيق أجرته المنظمة قي  13بلدة وقرية
وشهادات لما يربو على  100شخص وصور التقطتها أقمار صناعية لمنازل مدمرة
في محافظات نينوى وكركوك وديالى العراقية.
وأضافت العفو الدولية أن الميليشيات الكردية منعت السكان العرب الذين
سبق لهم أن غ��ادروا منازلهم بسبب «داع��ش» ،من العودة إثر تحرير المناطق
التي يسكنون فيها .وعقب هذه االتهامات ،قالت وحدات حماية الشعب الكردية،
التي تعتبر الجناح العسكري لحزب االتحاد الديموقراطي الكردي الناشط شمال
سورية ،في بيان« :أوقف أربعة من أعضاء وحدات حماية الشعب بتهمة اإلضرار
بممتلكات المواطنين في بلدة الهول وبعض القرى المحيطة بها».

يعتزم الحزب المحافظ بزعامة المستشارة األلمانية أنغيال ميركل إعالن
تونس والمغرب والجزائر «بلدانا ً آمنة» بهدف تسهيل عمليات ترحيل الالجئين
إليها.
وقال األمين العام لالتحاد المسيحي الديموقراطي ،بيتر تاوبر ،للصحافيين
إنه يتوقع دعم االشتراكيين الديموقراطيين (حلفاء حزب ميركل في الحكومة)
القرار الذي اتخذ بشأن إعالن المغرب والجزائر وتونس بلدانا ً آمنة ،مطالبا ً
بسرعة تنفيذ هذا القرار.
وسيساهم هذا اإلجراء الجديد في الحد بشكل كبير من قبول طلبات اللجوء
التي يتقدم بها مواطنو البلدان المذكورة.
وتزامنت هذه اإلجراءات مع ارتفاع عدد طلبات اللجوء التي تقدم بها مواطنو
البلدان المذكورة فبعدما بلغ عدد الطلبات في حزيران  847للجزائريين و369
للمغاربة ارتفعت هذه الطلبات في كانون األول فقط إلى  2296بالنسبة
للجزائريين و 2896للمغاربة.
يذكر أن سياسيين ألمانيين قد شنوا حمالت كثيرة في اآلونة األخيرة ودعوا
إلى تسريع ترحيل الوافدين من دول شمال أفريقيا على خلفية التحرش
الجماعي بنساء ألمانيات ليلة رأس السنة في كولونيا خصوصا ً أن قسما ً
كبيرا ً من المشتبه بارتكابهم اعتداءات جنسية تبين أنهم يتحدرون من الجزائر
والمغرب ،وفق ما أفادت به الشرطة األلمانية.
وفي الخريف الماضي ،أعلنت ألمانيا كالً من ألبانيا ومونتينيغرو وكوسوفو
بلدانا ً آمنة بعدما وفد عشرات اآلالف من طالبي اللجوء من هذه الدول ،لكن هذا
اإلجراء قيد طلباتهم وتراجعت بذلك أعداد الوافدين بصفة كبيرة.

اليمن :معركة تح�سين �شروط التفاو�ض م�ستمرة

رغم ارتفاع وتيرة المواجهات في اليمن إال أن الطرفين
يدركان جيدا ً استحالة تحقيق حسم عسكري ،لكنهما يسعيان
لتحقيق مكاسب على األرض تعزز من الموقف التفاوضي.
ول��ه��ذا استمرت االت��ص��االت السياسية م��ن أج��ل ع��ودة
المفاوضات والتوصل التفاق على وقف إطالق النار تحت
إش���راف األم��م المتحدة .فمنذ أس��ب��وع ي��واص��ل مساعدو
المبعوث الدولي الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد
لقاءاتهم في صنعاء مع ممثلين عن أنصار الله والرئيس
السابق لوضع آلية تنفيذية لتنفيذ قرار مجلس األمن الدولي
رقم  ،2216في حين استمرت اللقاءات الدولية واإلقليمية مع
الجانب الحكومي في الرياض ود ّول التحالف لتقريب وجهات
نظر الجانبين قبل انعقاد جولة جديدة من المفاوضات.

شهدت عدن وصنعاء في األيام الماضية اغتياالت طالت
شخصيات في جماعة «أنصار الله» وقيادات تابعة لهادي
أوأخ��رى من اتباع صالح بعد أشهر من الحرب .وسياسة
االغتياالت هذه في اليمن ...شكلت ظاهرة تهدد مسار أي
تسوية مرتقبة بين صنعاء من جهة ،وقوى داعمة للعدوان
السعودي.
إلى ذلك ،كشف علي العاصمي المنسق العام لالئتالف
المدني اليمني لرصد جرائم العدوان عن أع��داد الشهداء
والجرحى الذين سقطوا بسالح العدوان السعودي المتواصل
على اليمن ،مؤكدا ً أن عدد الشهداء بلغ  ،8278فيما بلغ عدد
الجرحى  16015شخصاً.
(التتمة ص)14

همزة و�صل
�أردوغان «�أنت ُحثالة»..
�شكراً ت�شوم�سكي
نظام مارديني
ب�ع��د ص�ف�ع��ة ال��داخ��ل التي
تلقاها من خصمه السياسي
رئ � � �ي� � ��س ح � � � ��زب ال� �ش� �ع ��ب
الجمهوري ،كمال كليتشدار
أوغلو ،الذي وصف أردوغان
ب �ـ «دي�ك�ت��ات��ور ف� ��ارغ» ،تل ّقى
األخير هدية خارجية نفيسة
من شخصية عالمية ..هدية
يستحقها أردوغان بجدارة.
�رس� �ل���ة إل ��ى
ال� �ه���دي���ة ال� �م�� َ
أردوغ � � � ��ان ه� ��ي م��م��ا ي� ��وزن
قراريط بميزان الذهب ،وهي
ل��ذل��ك م��ن ن��وع آخ ��ر ،صحيح
هي بخ ّفة ال�ه��واء ،لك ّن قوتها
«المعنوية» بثقل جبل طوروس
ال� �س ��وري ،وه ��ي م �ق � ّدم��ة من
ن �ع��وم ت�ش��وم�س�ك��ي ،المف ّكر
وال�م��ؤرخ األميركي الشهير:
«أردوغان؛ أنت حثالة».
ووص � � � ��ف ت �ش��وم �س �ك��ي
أردوغ� � � � ��ان ب���أن���ه «ش �خ��ص
ظالمي ذو عقلية استعمارية»،
م �ش �ي��را ً إل���ى إع �ط��ائ��ه اإلذن
لقواته باستخدام السالح ضد
المدنيين األك��راد ،وفي وقت
يو ّفر فيه أشكال الدعم كلها
للتنظيمات اإلرهابية ،ويلقي
خ �ط �ب �ا ً ع �ص �م��اء ض��د أولئك
ال��ذي��ن ي��دي�ن��ون ج��رائ�م��ه ضد
الكرد ،فهل هناك عمل أوقح
م��ن ذل��ك؟ وق��ال تشومسكي
م��ع  1000أك��ادي�م��ي أجنبي
وت��رك��ي «ل��ن نكون ج��زءا ً من
هذه الجريمة» ،ودعوه لوقف
«المذبحة المتع َّمدة».
غ� � �ي � ��ر أن أردوغ� � � � � � ��ان
ال �ـ«ص �ف �ي��ق ال ��وج ��ه» استغ ّل
ال �ه �ج��وم االن� �ت� �ح ��اري ال ��ذي
وق��ع ف��ي اسطنبول ،ليحمل
ع �ل��ى ت�ش��وم�س�ك��ي وزم�لائ��ه
وي �ن �ع �ت �ه��م ب��أن �ه��م «ث� �ل ��ة من
الرعاع»! وقد أثار هذا النعت
زع � �ي� ��م ح � � ��زب «ال� �ش� �ع���وب
الديمقراطي» ،ص�لاح الدين
دم �ي��رت��اش ،وت �س��اءل م��ا إذا
كان الرئيس التركي قد تخ ّرج
من جامعة أم ال؟
وفي رسالته إلى الغارديان
ر ّد تشومسكي على هجوم
أردوغان بالقول« :أنت لست
بشخص نيّر الذهن ،بل أنت
الجهل والظالم بعينهما ،أنت
ال ش��يء ،إن��ك م�ج��رد حثالة،
وليس لديك أي دراية باألمور
ال� �ت ��ي ت �ح �ص��ل ف���ي ال �ش��رق
وال�ج�ن��وب الشرقي لبالدك.
نحن نعرف هذه األماكن أكثر
منك ،مثلما نعرف وطننا».
ورغ � � ��م أه� �م� �ي ��ة م� ��ا ق��ال��ه
تشومسكي بحق أردوغ ��ان
ك� ��ان م ��ن ال �م �ف �ي��د أي� �ض� �ا ً أن
�وج��ه ال �م �ف �ك��ر األم �ي��رك��ي
ي �ت� ّ
بالمصطلح ذات ��ه «الحثالة»
إلى رئيسه أوباما ويسأله عن
سبب دعمه لجرائم الرئيس
التركي بحق األكراد من جهة
ودع�م��ه ل�لإره��اب اإلسالمي
الممثل بـ «داعش» و«النصرة»
وأخ��وات��ه��م��ا م ��ن ال �ح��رك��ات
اإلس �ل�ام � �ي� ��ة ال � �ت� ��ي ت��رس��خ
ال �ك��راه �ي��ة وال �ح �ق��د والقتل
والضغائن وإلغاء اآلخر؟
ل�ق��د أدرك ال �ع��ال��م سريعا ً
كذبة «اإلسالم المعتدل» الذي
ُب�ن��ي ع�ل��ى ال��دم��اء السورية،
ولم تنطل كثيرا ً عليه ،وأيقن
أن ه ��ذا «اإلس �ل ��ام» ل��م يكن
إال م� �ج� � ّرد م �س��خ ق� ��ادم من
العصور الوسطى لكنه تأ ّنق
بربطة عنق!
ه� �ك���ذا ي �س �ت �ط �ي��ع إس �ل�ام
أردوغان أن يرتكب الموبقات
كلها من دون أن يحاسبه أحد
ع �ل��ى األق� ��ل ح �ت��ى اآلن ،ولم
يكن غريبا ً أن يدفع «إسالم»
أردوغ� � ��ان إي �ط��ال �ي��ا إل ��ى غلق
المساجد والمراكز اإلسالمية
غ �ي��ر ال��م� ّ
�رخ��ص��ة ف ��ي إط ��ار
جهودها لمكافحة اإلره��اب،
في إشارة واضحة إلى عالقة
(اإلسالم) ،كدين ،باإلرهاب؟

