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الجي�ش يك�سر الح�صار عن ن ّبل والزهراء ...وال�ضربات الرو�سية �ست�ستمر حتى دحر الإرهاب

الجعفري :المرحلة التح�ضيرية للحوار �ست�ستغرق فترة �أطول ...وال نعلم مع مَن نتحاور
أص��داء الميدان السوريّ سمعت في جنيف .وفد الهيئة العليا
األممي بعد جلسة
للمعارضة علّق جلسته الثانية مع الفريق
ّ
ٍصباحي ٍة مع الفريق الحكومي .مصير المحادثات ازداد تعقيداً،
وبشار الجعفري يجدّد طرح السؤال :مع من سنتحاور؟ ويطالب
بالئحة أسماء الوفد أو الوفود المعارضة .وستيفان دي مستورا
غير قاد ٍر على تقديم األجوبة .أعضاء الوفد المعارض فضلوا شرح
أسباب المقاطعة من خارج أسوار األمم المتحدة.
وكان رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى الحوار السوري
ال��س��وري في جنيف الدكتور بشار الجعفري أعلن أن المرحلة
التحضيرية للحوار ستستغرق على األرجح فترة أطول من المتوقع.
وق��ال الجعفري في تصريح أم��س« :يبدو أن المرحلة األول��ى
ستستغرق وقتا ً أطول من المتوقع .ووفدنا ال يعلم متى ستنتهي وال
يعلم من سيكون محاوروه أو عدد الوفود التي سيقابلها أو جدول
األعمال أو األسماء الكاملة للمشاركين».
وأضاف الجعفري« :إن المعلومات المأخوذة من المبعوث الخاص
لألمين العام لألمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا تبين
أن الكثيرين لم يصلوا بعد إلى جنيف».
وكان وفد الجمهورية العربية السورية اجتمع للمرة الثانية مع
دي ميستورا أول من أمس حيث أكد الجعفري بعد االجتماع أن الوفد
جاء إلى جنيف من دون شروط مسبقة ولن يقبل بأي شروط من أحد
وقال« :إننا ما زلنا في المرحلة التحضيرية للمحادثات غير المباشرة
وبانتظار معرفة مع من سنتحاور».
بينما رفض وفد «معارضة الرياض» االجتماع مع دي ميستورا،
وج��دد شروطه المسبقة المناقضة لمضمون القرار الدولي 2254
وبياني فيينا وواصل عرقلة تشكيل وفد ذي تمثيل واسع للمعارضة.
يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف دعا المعارضين
«المدللين من قبل رعاتهم وبالدرجة األولى األتراك» إلى التخلي عن
االتكال على مموليهم الخارجيين ،مشيرا ً إلى ضرورة الضغط عليهم
إلقناعهم ببدء الحوار من دون شروط مسبقة.
وفي السياق ،قال على أكبر واليتي ،مستشار المرشد األعلى
اإليراني ،أمس ،إن مشاركة األكراد السوريين في محادثات جنيف

سيكون مفيدا ً بشرط تمسكهم بوحدة األراضي السورية.
ً
ً
وفي تصريح صحافي ،ذكر واليتي أن «ثمة تنسيقا جيدا بين
األكراد السوريين والحكومة المركزية» ،وأنه «ما دام الجانب الكردي
ملتزما ً بضمان وحدة األراض��ي السورية ،وبأن تكون سورية بلدا ً
لجميع الطوائف والقبائل ،وبالطبع بهذه الشروط يصبح حضور
األكراد (في جنيف) أمرا ً مهما ً ومفيداً».
وأعرب المسؤول اإليراني عن أمله في أن تتم في جنيف تهيئة
«ظ��روف مواتية للحوار بين الحكومة والمعارضة» ،مشددا ً على
أهمية «أال يكون من يشغل مقعد المعارضة من اإلرهابيين» وأال
تطرح األطراف أي شروط مسبقة لبدء المحادثات.
وصرح علي أكبر واليتي بأن المثل األعلى بالنسبة إلى بالده
هو تحالف بين إيران وسورية وروسيا وحزب الله ،مضيفا ً أن ثمة
«مقدمات» لتشكيله ،ألن األطراف األربعة «تدافع عن حقوق سورية
الشرعية».
من جانبه ،قال عبد السالم علي ،ممثل حزب االتحاد الديموقراطي
في موسكو (الذي يعمل في مناطق كردية من سوريا) ،إن األكراد
السوريين لن يعترفوا بنتائج محادثات جنيف ألنها ستجري في
غياب ممثليهم.
من جانبه ،وصف المعارض السوري هيثم مناع رئيس ما يسمى
تجمع سوريا الديمقراطية أمس مفاوضات جنيف  3بشأن سورية
بأنها «عبثية» ،ألنها «ال تبنى على أسس صحيحة».
وبحسب «رأي اليوم» ،قال مناع ال��ذي یترأس بشكل مشترك
تجمع ألحزاب وتیارات سیاسیة في «تجمع سوریة الدیمقراطیة»
أن «العملية السياسية ستؤدي الى الجدار عاجالً أم آجالً ان استمرت
في خطها الحالي» ،مشيرا ً إلى أن «القرار اآلن ليس بيد السوريين،
والضغوط تمارس على الجميع ،قبل وخالل مفاوضات جنيف ،3
وستمارس الحقاً» ،بحسب قوله.
وص��ل رئيس الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن «قائمة
الرياض» ري��اض حجاب إلى جنيف لالنضمام إلى المفاوضات
السورية ،فيما ذكر وفد الحكومة أنه ال يعرف موعد انتهاء المحادثات
التحضيرية.

هنا ُن ُّبل والزهراء...
هنا حلب ...هنا ي�صنع جنيف
محمد شادي توتونجي
 ...وكانوا يرونه بعيدا ً ونراه قريباً ،وبعد أن ظنّ المرجفون أنّ
حصونهم مانعتهم عن انتصارنا ،وكانت أوهامهم بأن معركة الريف
الشمالي ستكون مقبرة للجيش العربي السوري وحلفائه ،وصلتهم
رسائلنا بأن:
من دشم الصمود ،من تحت الحصار ،من أرض الشهداء ،من مصنع
الكرامة واإلباء ،من ُنبُّل والزهراء فقط يُص َنع جنيف الحقيقي ،وترسم
وتوجه البوصلة لكل الواهمين إلى دمشق  ،1الذي
خطوطه وحدوده،
َّ
رسمت على خطاه يالطا  2وتغيّرت الخرائط العالمية من جديد،
وصنع على دروبه عالم جديد متعدّد األقطاب.
واليوم يتوجب على المرتلين أن يقرؤوا «أ ل م» هُ زم العثمانيون
واألع��راب من ُنبُّل والزهراء إلى الباب ،ونحن نر ّتل بعدهم ،فإذا
جاء نصر الله والفتح ،وإن عدتم عدنا وجعلنا لكم أرضنا مقابر
وسعيراً.
وعندها فليبارك وفد الرياض بفك حصار ُنبُّل والزهراء بما أنهم
يدّعون أنهم موجودون ألجل الشعب السوري كله ،ويثبتون أنهم
سوريون وسوريون فقط ،وليطلبوا من سيدهم الجبير الذي أرسل
أرهابييه إلى منطقة السيدة زينب ،ليعطيهم أوراقا ً من الدم للتفاوض
فأسقطوا في أيديهم برسالة االنتصار من أرض الصمود في ُنبُّل
والزهراء ،كما ستسقط عروشهم من األستانة إلى نجد.
ووفد تركيا بهزيمة سيدهم العثماني الواهم بهزيمته وسقوط وهم
العثمانيين الجدد في المنطقة العازلة ،وإطاللة صباح تحرير حلب
بالكامل ،بعد أن ت ّم فصل ريفها بدءا ً من الشرقي إلى الجنوبي والغربي
واليوم استكمل الجزء األهم في الريف الشمالي ،فبعد كل التهويل
بالتدخل التركي أتت الرسالة الكبرى من ُنبُّل والزهراء ،بأننا جاهزون
مع حلفائنا ألي حرب.
وأه ّم الرسائل لكل العالم ،هي رسائل الصمود الذي دام ألكثر من
ثالث سنوات ونصف ،صمو ٌد في وجه كل إرهاب ما يس ّمى «بالمجتمع
الدولي» الذي أغلق عيونه عن أسوأ ما عاناه أهلنا في ُنبُّل والزهراء من
حصار غذائي ودوائي وإنساني ،ومنعا ً حتى لخروج الحاالت الطبية
الحرجة للكثير من أهالي ُنبُّل الزهراء ،وترك أطفالهم يموتون جوعاً،
(التتمة ص)14

اليمنيون ي�سيطرون على موقع ع�سكري �سعودي في الخورمة

هادي :لن ينتهي تدمير البالد حتى «تحرير �صنعاء»!
أك���د ال��رئ��ي��س اليمني المستقيل
عبدربه منصور هادي أن العدوان الذي
تقوده السعودية على اليمن لن يتوقف
إال بـ»تحرير العاصمة صنعاء» على
حد تعبيره.
وبحسب «روسيا اليوم» قال منصور
هادي الثالثاء ،في اتصال هاتفي مع
محافظ صنعاء عبد القوي شريف ،إن
«معركة اليمن مصيرية وال رجعة عنها
وسينتصر النظام الجمهوري مهما
كانت التضحيات» ،بحسب تعبيره.
وش��دد عبدربه منصور ه��ادي أن
«االنتصارات التي تحققت في عدد من
مناطق محافظة صنعاء لن تتوقف إال
بتحرير العاصمة صنعاء من الميليشيا
االنقالبية» ،بحسب تصريحه.
يذكر أن تقريرا ً مسربا ً تابع لألمم
المتحدة ات��ه��م ال��ع��دوان السعودي
ب��اس��ت��ه��داف المدنيين على «نطاق
واس��ع ومنظم» خالل غاراته الجوية
في اليمن.
وقال خبراء لجنة األمم المتحدة إن
«المدنيين يتعرضون للتجويع أيضا ً
باعتباره تكتيكا ً حربيا ً على مدار التسع
أشهر الماضية» .وطالبت اللجنة بفتح
تحقيق بشأن انتهاك حقوق اإلنسان
هناك.
وأوض��ح��ت األم��م المتحدة ،أن «ما
يربو على خمسة آالف و 800شخص
لقوا حتفهم في القتال منذ آذار ،كما
أن أكثر من  80في المئة من السكان
بحاجة ماسة إلى الغذاء والماء وغيرها
من المساعدات».

البرزاني يدعو �إلى ا�ستفتاء «غير ملزم» للإقليم
دع��ا مسعود ال��ب��رزان��ي رئيس
إقليم كردستان العراق أمس إلى
إج���راء استفتاء ف��ي اإلق��ل��ي��م ،غير
ملزم النتائج ،على استقالل اإلقليم
المتمع بالحكم الذاتي الواسع في
العراق.
وص���رح ال��ب��رزان��ي أن ال��وق��ت
ق��د ح��ان الت��خ��اذ الشعب الكردي
ق���راره م��ن خ�لال إج���راء استفتاء
على مصيره ،مؤكدا ً أن االستفتاء
ال يعني إعالن قيام الدولة ،لكنه
يضمن معرفة إرادة ورأي الشعب
الكردي بشأن مسألة االستقالل،
مشيرا ً إلى أن القيادة السياسية
يجب أن تنفذ إرادة الشعب في
ظروف محددة.
وقال البرزاني إنه إذا انتظر شعب
كردستان أن يأتي أحد آخر ليقدم
له حق تقرير المصير كمنحة فإن
االستقالل لن يتحقق أب��داً ،مشددا ً
على أن ه��ذا الحق موجود وال بد
أن يطالب به شعب كردستان وأن
يضعه حيز التنفيذ.
وكان البرزاني قد دعا في السابق
أيضا ً إلجراء استفتاء على استقالل
إقليم كردستان ال��ع��راق ،لكنه لم
يحدد موعدا ً إلجرائه.

وكان االتحاد األوروبي أبلغ إقليم
كردستان ال��ع��راق األح��د الماضي
رفضه إجراء استفتاء بشأن استقالل
اإلقليم في الوقت الراهن.
ّ
وحث االتحاد قيادة اإلقليم على
إجراء إصالحات داخلية وتحسين
العالقات مع الحكومة المركزية
ببغداد ،كما قاطعت  3قوى كردية
اجتماعا ً دعا إليه برزاني للبحث في

ونقلت صفحة الهيئة العليا للمفاوضات على «فايسبوك» نبأ
وصول حجاب الى العاصمة السويسرية ،حيث بدأ يلتقي شخصيات
أخرى من المعارضة.
ميدانياً ،نجح الجيش السوري واللجان الشعبية ّ
بفك الحصار عن
بلدتي نبّل والزهراء بريف حلب الشمالي وكسرا الحصار المفروض
عليهما منذ أكثر من  3سنوات ،حيث التقت القوات مع بعضها
البعض.
وأوضح مصدر مطلع ،إنّ القوات المشتركة سيطرت بشكل تام

على قرية معرسته الخان والتقت باللجان الشعبية التي خرجت من
نبل والزهراء باتجاه القرية.
وأضاف أن وحدات الهندسة في الجيش السوري تقوم بتفكيك
العبوات الناسفة التي زرعها المسلحون في معرستة الخان.
كما اس َتهدفت مدفعية الجيش مواقع المسلحين في بلدات رتيان
وماير وحيان المجاورات لنبل والزهراء.
وتشهد المنطقة فرار المسلحين الى الحدود التركية.
(التتمة ص)14

عملية االستفتاء التي طرحها رئيس
اإلقليم.
ك��م��ا أن إي����ران تعتبر م��ن أش��د
ال��راف��ض��ي��ن لمسألة ق��ي��ام «دول���ة
لألكراد» ،واعتبر علي أكبر واليتي
المستشار الحالي للمرشد األعلى
اإليراني أن الدولة التي يطمح إليها
األكراد هي بمثابة «إسرائيل ثانية».
(التتمة ص)14

ووث��ق خبراء األم��م المتحدة 119
طلعة جوية للعدوان انتهك القانون
ال��دول��ي ،بحسب ال��ت��ق��ري��ر .وأض��اف
أن الطلعات شملت غ���ارات عديدة
استهدفت أهدافا ً مدنية.
ميدانياً ،أعلنت وزارة الدفاع اليمنية
أمس مقتل وجرح العديد من مرتزقة
الرئيس اليمني المستقيل عبدربه
م��ن��ص��ور ه���ادي وتدمير 7م��درع��ات
ودبابتين تابعة لهم خالل صد الجيش
واللجان لمحاولة تقدمهم باتجاه
وادي الربيع قرب صرواح غرب مدينة
مأرب.
إض��اف��ة إل���ى ت��دم��ي��ر ت��دم��ي��ر ثالثة
آليات ومدرعتين لمرتزقة هادي خالل
محاولتهم الزحف بمنطقتي صبرين
ال��م��رازي��ق ش��م��ال محافظة ال��ج��وف،
ودمرت قوات الجيش واللجان الشعبية
كذلك مدرعة وطاقم عسكري للتحالف
ومرتزقة هادي بمنطقة عنق الجدعان
في الجوف شرق البالد.
وفي صنعاء ش ّنت طائرات العدوان
السعودي أكثر من  200غ��ارة جوية
على مناطق متفرقة بمديرية ِنهْم،
والطريق الممتدة بين العاصمة صنعاء
وم���أرب شمال صنعاء .واستهدفت
غ��ارات العدوان أيضا ً معسكر وجبل
الصمَع بمديرية أرحَ ب شمال صنعاء.
َ
وف�����ي ت���ع���ز اس���ت���ه���دف���ت ال���ق���وة
الصاروخية للجيش واللجان تجمعا ً
آلل��ي��ات ال��ت��ح��ال��ف وم��رت��زق��ة ه��ادي
بمديرية ذب���اب ،ف��ي المقابل ش ّنت
طائرات ال��ع��دوان السعودي سلسلة

غارات على منطقة العمري في المديرية
الساحلية ذاتها غرب تعز .واستهدف
الجيش واللجان عربة جنود لمرتزقة
ال��ع��دوان السعودي بمنطقة حيفان
ج��ن��وب ال��م��ح��اف��ظ��ة ب��ح��س��ب مصدر
عسكري يمني.
تأتي هذه المواجهات بالتزامن مع
مواجهات عنيفة بين مرتزقة العدوان
السعودي األميركي من جهة وقوات
الجيش واللجان الشعبية من جهة
أخرى في حي الدعوة شمال المدينة
ِ
والحصب غرباً،
ومنطقتي ال ِبعْ رارة
ومديرية المسراخ جنوب تعز وسط
اليمن.
وف��ي صعدة فقد ع��اودت مقاتالت
ال��ع��دوان ش��نّ غاراتها على مديرية
ساقين جنوب المحافظة شمال اليمن
أما على الحدود اليمنية السعودية،
فقد أعلنت وزارة الدفاع سيطرة الجيش
وال��ل��ج��ان على م��وق��ع ف��ي الخورمة
وإحراق مخزنين لألسلحة ،باإلضافة
إلى تدمير عدد من اآلليات بالموقع في
عسير وفي جيزان.
ك��ذل��ك قصفت ال��ق��وة الصاروخية
للجيش واللجان برج الدخان بصليات
من الصواريخ وقنص جندي سعودي
في موقع رقابة ملحمة السعودي.
إل���ى ذل���ك ،ن��ش��ر اإلع��ل�ام الحربي
للجيش اليمني وال��ل��ج��ان الشعبية
أمس مشاهد لحطام طائرة استطالع تم
إسقاطها في وقت سابق اليوم بمنطقة
ح��رض بمحافظة حجة ال��ح��دودي��ة
شمال غربي اليمن.

وبحسب قناة «المسيرة ن��ت» ،في
المشاهد يظهر حطام الطائرة متناثرا ً
بين أيدي أفراد الجيش اليمني واللجان
الشعبية ،فيما يقوم أفراد آخرون بجمع
بقية الحطام المتناثر.
جدير بالذكر أن ه��ذه تعتبر ثاني
ط��ائ��رة اس��ت��ط�لاع ت��اب��ع��ة ل��ل��ع��دوان
السعودي يتم إسقاطها خالل أسبوع،

حيث ت��م إس��ق��اط ط��ائ��رة مماثلة في
محافظة صعدة بصاروخ أرض جو.
يذكر أن الجيش اليمني واللجان
الشعبية تمكنوا منتصف الشهر
الماضي من إع��ادة إص�لاح منظومات
الدفاع الجوي ،بعد أن كان قد دمرها
طيران العدوان السعودي في  26آذار
الماضي.

القوات العراقية تمهد لمعركة الفلوجة بقطع �إمدادات «داع�ش»

عمليات بغداد تعلن تفا�صيل �سور العا�صمة
أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبد
االمير الشمري ،أمس ،تفاصيل إنشاء سور
بغداد ،فيما أكد أنه سيتم رفع جميع الكتل
الكونكريتية الموجودة في مناطق العاصمة
ليتم نشرها على السور.
وقال الشمري في حديث إلى «السومرية
نيوز» إن «السور ال��ذي تم الشروع ببنائه
منذ األول من شباط الحالي من قبل خمس
كتائب هندسية لقيادات فرق شملت األولى
والسادسة و 9و 11و ،17سيكون المرحلة
األولى منه بطول  100كيلو متر» ،مشيرا ً إلى
أن «كل كتيبة من هذه الكتائب ستقوم بتنفيذ
 20كيلو متر منه».
وأض��اف الشمري أن «الكتائب باشرت
باألعمال الترابية التي تضمن حفر خندق
بعرض  3أمتار وعمق مترين وإجراء تسوية
للطرق المحيطة بالخندق وفرشه بالسبيس
وحدله» ،مبينا ً أن «هذه العملية تعقبها نصب
كتل كونكريتية بعد رفعها من جميع بغداد
ونصب أب��راج لمسافات معينة إضافة الى
نصب كاميرات مراقبة لمراقبة المساحة بين
األب��راج ،فضالً عن إج��راء دوري��ات عسكرية
متواصلة محاذية لهذا السور».
(التتمة ص)14

همزة و�صل
ا�ستفتاء البرزاني..
و«نينوى» النجيفي!
نظام مارديني
م� � � ��ا إن ع � � �ل� � ��ت ب� �ع ��ض
األص ��وات تدعو إل��ى تشكيل
«إق�ل�ي��م ن�ي�ن��وى» تحت يافطة
«دس� �ت ��وري ��ة» ال �م �ط �ل��ب ،كما
ي� �ق ��ول ال��ث��ن��ائ��ي النجيفي،
حتى أط�ل��ق ال �ب��رزان��ي نفيره
االستفتائي الستقالل إقليم
ك��ردس �ت��ان ،وه ��و م��ا يطرح
ال �س��ؤال عما ي�ج��ري اإلع��داد
لطبخه م��ن ال�ق��وى اإلقليمية
في هذه اللحظة؟!
ت�ك�ش��ف دع� ��وة ال �ب��رزان��ي
إلى االستفتاء بأنه مشروع ُه
وح� ��ده ،وغ ��اب ع �ن �هُ ..حاليا ً
على األق ّل ،تأيي ُد بقية الفرقاء
ف��ي اإلقليم ،كما تكشف عن
عمق أزمة الملف الرئاسي في
اإلقليم ،خصوصا ً وقد فتحت
ه ��ذه ال ��دع ��وة أب ��واب� �ا ً أخ��رى
لملفاتٍ ك��ان مسكوتا ً عنها،
�اب النفط وعائداته.
ومنها ب� ُ
حيثُ يعاني المواطنون في
اإلق� �ل� �ي ��م ،ظ���روف� �ا ً معيشية
واق�ت�ص��ادي��ة صعبة ،بسبب
احتكار الثروات الطبيعية من
ق�ب��ل ُزم� ��رة م��ن السياسيين
وال� �ت� �ج ��ار ،أس �تُ �خ��دم��ت في
إنشاء مبانٍ وقصور فارهة
ف ��ي اإلق �ل �ي��م وأوروب � � ��ا على
ح��س��اب ق� ��وت المواطنين،
األمر الذي يشير الى أنّ صبر
الناس في اإلقليم قد نفد.
ف�� � � ��ي ه� � � � � ��ذه ال � �ل � �ح � �ظ� ��ة
ال��م��ف��ص��ل��ي��ة ت� ��أت� ��ي دع � ��وة
البرزاني لالستفتاء كتكملة
ل �ت �ص��ري �ح��ات��ه ع ��ن ض���رورة
تجديد سايكس بيكو ،الذي
يعطي ال��وع��ود إلن�ش��اء دولة
كردية كما ودول��ة سنية على
ح��س��اب ِدم� � ��اء العراقيين،
وق��د دع��ا ال �ب��رزان��ي ،بحسب
صحيفة ال��غ��اردي��ان العالم
لالعتراف بإخفاق سايكس
بيكو ال �ت��ي رس �م��ت الحدود
في الشرق األوس��ط ،وطالب
ب��ات�ف��اق ج��دي��د يمهد الطريق
لدولة كردية .وقال لصحيفة
الحياة «إن ال�ح��دود الجديدة
�رس ��م بالدم
ف��ي ال�م�ن�ط�ق��ة ُت � َ
داخل الدول أو بينها».
ال ش ��ك ف ��ي أن ال �م��راق��ب
للمشهد السياسي العراقي
بعامة واإلقليم بخاصة يحار
حقا ً و ُيصاب بالدهشة نظرا ً
ل �م��ا ي��م��ور ف �ي��ه م ��ن اح� ��داث
وت� �ط���ورات خ �ط �ي��رة سببها
س �ي��اس �ي��ون ام �ت �ه �ن��وا لعبة
ال �م �ت��اج��رة ب ��ال� �ع ��راق وآالم
شعبه ،ولكن الالعبين ليس
همهم ب�لاد م��ا بين النهرين
وان� �م ��ا ت �ح �ق �ي��ق مصالحهم
وم �ش��اري �ع �ه��م ،ك �م��ا كشفته
ب��ع��ض ال���وق���ائ���ع ،وه� � ��ذا ما
ُي� �ع� �ي ��دن ��ا إل�� ��ى اش� �ت ��راط ��ات
ال �ع��اه��ل ال �س �ع��ودي سلمان
على برزاني مساعدته بمبلغ
ق �ي �م �ت��ة  8م� �ل� �ي ��ارات دوالر
مقابل مساعدة األخير القوى
ال�س�ن�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة ف��ي إنشاء
إقليمهم ،وق��د ج��اءت لقاءات
أربيل السرية لقوى طائفية
س �ن �ي��ة ،وب��رع��اي��ة سعودية
ب �ه��دف تنفيذ مخطط جديد
لتقسيم ال��ع��راق .ول �ك��ن هل
ي� ��درك ال��ب��رزان��ي أن الغاية
ال �س �ع��ودي��ة األس��اس��ي��ة من
االت� �ف ��اق م �ع��ه ل �ي��س للقضاء
زج قوات
على «داعش» ،وإنما ّ
البيشمركة أيضا ً في صراع
دم���وي وخ�ط�ي��ر م��ع الحشد
الشعبي؟
كل العبارات الساخرة التي
س �تُ �ق��ال ل�ت�ب��ري��ر ه ��ذا الواقع
الذي يعيش فيه إقليم العراق
الشمالي يعني أن اللغة نفسها
ق��د ت�ت�ح� ّول أداة غير نافعة،
ألن �ه��ا ت��ري��د أن ت �ت �ح � ّول أداة
غير اجتماعية .وه��و يشير
إلى تشابهنا مع «هاملت» في
سخريته ورغبته في االنتقام
التي كانت تدمر روحه.

