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الكرملين« :وحدة الأرا�ضي» �أ�سا�سية لنا ...والجي�ش ي�ستهدف «داع�ش» في القلمون

الفروف :لتمثيل �أطياف المعار�ضة بالحوار ال�سوري في جنيف با�ستثناء الإرهابيين
أكد الكرملين أن الحفاظ على وحدة أراضي سورية يعد هدفا ً
أساسيا ً بالنسبة الى روسيا .وتابع أن نظام الحكم في سورية
وتركيبة القيادة فيها يجب بحثه من قبل السوريين أنفسهم.
وق��ال دميتري بيسكوف الناطق الصحافي باسم الرئيس
الروسي أمس« :ال يحق ألحد باستثناء السوريين أنفسهم اتخاذ
قرار شرعي حول مستقبلهم».
وش��دد بيسكوف قائالً« :أم��ا الحجر األس��اس بالنسبة الى
الغالبية الساحقة من ال��دول ،وبالدرجة األول��ى بالنسبة الى
روسيا ،فهو الحفاظ على وحدة أراضي سورية» .واعتبر أن ذلك
أمر ذو أهمية حاسمة بالنسبة للمنطقة برمتها.
إلى ذلك ،شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف على
ضرورة تمثيل كل أطياف المعارضة الوطنية بالحوار السوري
السوري في جنيف باستثناء اإلرهابيين الذين ال يشملهم اتفاق
وقف األعمال القتالية.
وق��ال الف��روف في مؤتمر صحافي مع نظيره الصيني وانغ
يي في موسكو أمس« :إن مواقف الصين وروسيا حيال األزمة
في سورية متشابهة» ،مؤكدا ً أنه على كل األط��راف «االلتزام
بالقرارات األممية المتعلقة بتسوية األزمة في سورية بما في ذلك
اتفاق وقف األعمال القتالية» ،ومعربا ً بالوقت ذاته عن أمله في أن
يسهم الحوار السوري السوري في جنيف بتحقيق هذا الهدف.
وأضاف الفروف« :نص ّر على االلتزام بشروط الحوار السوري
السوري التي أقرها مجلس األمن وطابعها الشامل بتمثيل كل قوى
المعارضة بمن فيها المشاركون في االجتماعات التي جرت بين
المجموعات المعارضة في موسكو والقاهرة واالجتماع األخير في
الرياض واجتماعات المعارضة الداخلية في سورية».
وح��ذر الف��روف من محاوالت إقصاء البعض وف��رض آخرين
تحت مسمى «الهيئة العليا للمفاوضات» التي ال تضم سوريا ً
واحدا ً من الداخل وجميع من فيها مأجورون لمموليهم.
من جهته ،قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي :إن بالده
تدرك أهمية الدور الروسي في التوصل إلى حل سياسي لألزمة
في سورية ،مشددا ً على أن مكافحة اإلرهاب والعملية السياسية

مساران متوازيان «ألن ذلك يساعد على تهيئة الظروف المالئمة
للحوار ال��س��وري ال��س��وري ال���ذي يجب أن يضم ك��ل أطياف
المعارضة التي توافق على مكافحة اإلرهاب».
وفي السياق ،صرحت ماريا زاخاروفا الناطقة باسم وزارة
الخارجية الروسية أن دمشق أكدت مشاركتها في مفاوضات
«جنيف ، »-3واعتبرت أن الشروط المسبقة التي تطرحها «قائمة
الرياض» تستهدف إفشال الحوار.
وقالت زاخاروفا خالل مؤتمر صحافي عقدته أمس« :سبق
لدمشق أن أك��دت ب��األق��وال واألف��ع��ال أنها ستشارك في هذه
المفاوضات .ول��م نسمع أي تصريحات عن رف��ض الحكومة
خوض المفاوضات .ونحن ننطلق من أنهم اتخذوا هذا القرار
وسيتمسكون به .ونأمل في عدم وقوع أي استفزازات إعالمية
بهذا الشأن».
وأضاف أن الجانب الروسي يدرك أن المندوب السوري لدى
األمم المتحدة بشار الجعفري سيمثل الحكومة في المفاوضات
مجدداً.
وتابعت الدبلوماسية أن موسكو التفتت خالل األيام القليلة
الماضية إلى تكثيف الخطاب الدعائي ال��ذي يستغل الوضع
اإلنساني في سورية ،وال سيما وضع بدلة داريا في ريف دمشق.
وذك��رت زاخ��اروف��ا أن أعضاء «قائمة ال��ري��اض» يحاولون
استغالل الوضع في داريا لمتابعة تكتيكهم المفضل والمتمثل في
طرح شروط مسبقة في سياق مفاوضات جنيف ،إذ سبق لهم أن
هددوا بعدم المشاركة في الحوار مع الحكومة حتى رفع الحصار
عن درايا.
وقد سمح الجانب السوري بإدخال المساعدات ،لكن الجانب
التركي يصدر التراخيص من وقت آلخر وبمماطلة كبيرة في
العديد من األحيان .الهيئة العليا للمفاوضات لمعارضة الرياض
أعلنت أنها ستشارك في جولة المفاوضات المرتقبة في جنيف
اإلثنين المقبل ،وذلك بناء على التزامها بالجهود الدولية لوقف
نزيف الدم السوري.
(التتمة ص)14

الجعفري يدفع ال�سعوديين لالن�سحاب من اجتماع الجامعة العربية:
م َْن ي ّتهم «الح�شد ال�شعبي وحزب اهلل بالإرهاب هم الإرهابيون»
انسحب الوفد السعودي ،من قاعة اجتماعات
جامعة الدول العربية أثناء كلمة وزير الخارجية
العراقي إبراهيم الجعفري التي رف��ض فيها
المساس بالحشد الشعبي وحركات المقاومة،
وفق ما نقلت وسائل إعالم عراقية.
وبحسب «ال��س��وم��ري��ة ن��ي��وز» ف��ي سياق
كلمة ألقاها خ�لال اجتماعات جامعة ال��دول
العربية ف��ي ال��ق��اه��رة ،ق��ال وزي��ر الخارجية
العراقي« :الحشد الشعبي وحزب الله حفظوا
ك��رام��ة ال��ع��رب ،وم��ن يتهمهم ب��اإلره��اب هم
اإلرهابيون».
ونقلت القناة العراقية عن مصدر مسؤول في
وزارة الخارجية العراقية إن «الوفد السعودي
انسحب من قاعة اجتماعات جامعة ال��دول
العربية بعد كلمة وزي��ر الخارجية الدكتور
الجعفري التي رفض فيها المساس بالحشد
الشعبي وسائر حركات المقاومة».
وعاد الوفد السعودي إلى مقعده في القاعة
الكبرى في مقر األمانة العامة للجامعة العربية

الستكمال مناقشات جدول أعمال ال��دورة بعد
انتهاء وزير الخارجية العراقي من كلمته.
وعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعا ً
ثانيا ً أمس على مستوى وزراء الخارجية في
دورته العادية الـ 145برئاسة مملكة البحرين،
لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول األعمال،
في مقر األمانة العامة للجامعة العربية.
وتناول االجتماع  25بندا ً تضمنت القضايا
ال��س��ي��اس��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة
والقضايا الراهنة والتحديات التي تواجه
األمة العربية خاصة ما يتعلق باألمن القومي
العربي وصيانته ومكافحة اإلرهاب وتطورات
األوضاع في فلسطين واليمن وليبيا وسورية،
والتحضيرات للقمة العربية المقبلة التي
طلبت موريتانيا استضافتها في تموز المقبل.
كما ناقش المجتمعون تطورات األزمة بين
إيران ودول الخليج.
ي��ذك��ر أن مجلس ال��ج��ام��ع��ة ب���دأ أعماله
على المستوى ال��وزاري أول من أمس ،حيث

فاديا مطر

سلمت اإلمارات الرئاسة إلى مملكة البحرين
رئيسة الدورة الحالية بمشاركة األمين العام
للجامعة العربية ،وج���رى ان��ت��خ��اب وزي��ر

الخارجية المصري السابق أحمد أبو الغيط
أمينا ً عاما ً جديدا ً لجامعة الدول العربية خلفا ً
لألمين المنتهية واليته نبيل العربي.

«داع�ش» يهدد بغزو روما ويحمل على «القاعدة» ع�شرات الآالف تظاهروا في �ساحة التحرير مطالبين بالإ�صالح

الدفاع الإيطالية :ال نخطط
للتدخل الع�سكري في ليبيا

وا�شنطن ...ور�سائل عك�سية

ال�صدر طالب العبادي بعدم الر�ضوخ لل�ضغوط

بعد جملة التطورات المتواترة في المنطقة العربية وتداعياتها
الدولية التي تشوبها أسئلة كثيرة ،وفقدان مشروع «الشرق األوسط
الجديد» بعده ومرتكزاته ،تتموضع على ال��ط��اوالت السياسية
والعسكرية مبهمات جمة ،فالواليات المتحدة التي فقدت عجلة إدارة
ّ
تتكشف تباعا ً آثارها
المرحلة أصبحت على عتبة خطوات ب��دأت
في منطقة الشرق األوسط تجاه بعض الحلفاء الذين بدأوا يزيدون
الضغوط عليها .فهل السياسة األميركية تجاه السعودية وتركيا
ستنتج تغيرا ً في المتغيرات الجارية؟
طبعاً ،فحديث الرئيس األميركي ب��اراك أوب��ام��ا لصحيفة «ذي
أتالنتيك» في  10آذار الحالي وتصريحاته عن بعض حلفاء واشنطن
في منطقة الخليج وأوروب��ا ووصفه إياهم بـ «القوى الجامحة التي
تسعى إلى ج ّر الواليات المتحدة إلى صراعات طائفية ال مصلحة
لها فيها» .فقوله «إنّ على الرياض أن ت��درك كيفية تقاسم النفوذ
في المنطقة مع إي��ران» ّ
يدل على انقالب النظريات بين الحلفاء من
الجانبين وتبدّل في جسور الجغرافية السياسية التي تحكم معادالت
النفوذ .فاألزمات التي استجدّت بين أنقرة وواشنطن ،على خلفية
تأكيد األخيرة عدم اعتبارها حزب االتحاد الديمقراطي الفرع السوري
لحزب العمال الكردستاني وعدم تغيير موقفها من اعتبار الحزب
الديمقراطي منظمة إرهابية ،بحسب ما جاء على لسان المتحدث
باسم الخارجية األميركية جون كيري في  10شباط الفائت ،جعلت
مستوى استثمار التواصل في أدنى مستوياته ،وانسحبت بالتالي
على الوضع السعودي ،في المضمار نفسه ،بعد محاوالت السعودية
ج ّر واشنطن نحو االنخراط في معركة عسكرية في سورية ،وفشل
تحالفها «اإلسالموي» في تغيير معادالت وازنة في الميدان السوري
التحسن اإليجابي في العالقات السورية ــــ الكردية ومسارعة
مع
ُّ
(التتمة ص)14

نقاط اتفاق
واختالف مع طاهر الم�صري
محمد شريف الجيوسي

أكدت وزيرة الدفاع اإليطالية روبيرتا بينوتي أن روما ال تخطط للقيام بتدخل
عسكري في ليبيا ،لكنها مستعدة لمساعدة الليبيين في حال تلقت طلبا ً مناسبا ً
من قبل سلطات البالد.
وقالت بينوتي في حديث لصحيفة «أونيتا» اإليطالية أمس« :ال نية لدينا
لبدء حرب ...إيطاليا مستعدة لتقديم المساعدة لحكومة ليبيا الشرعية في
بسط االستقرار داخل البالد ،لكن حصرا ً في إطار بعثة دولية ،ونحن على
استعداد لتولي قيادة هذه البعثة».
وأش��ارت الوزيرة إلى أن «االعتقاد بأن التدخل العسكري ق��ادر على سد
الفراغ الناجم عن غياب التوافق بين الليبيين يعد أمرا ً طائشاً» ،مشددة على
أن المسألة األساسية تكمن في تحديد سبل إنهاء العملية السياسية الخاصة
بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
ونفت بينوتي من جديد األنباء حول وجود عسكريين وموظفي المخابرات
اإليطاليين في األراضي الليبية.
هدد قيادي في تنظيم داعش اإلرهابي في ليبيا ،بغزو دول شمال أفريقيا
و«فتح روما».
وأكد عبد القادر النجدي  -الذي زعم أنه نصب أميرا ً على ليبيا من جانب
زعيم التنظيم اإلرهابي أبوبكر البغدادي بعد مقتل مبعوث األخير إلى ليبيا «أبو
المغيرة القحطاني» بغارة جوية بطائرة أميركية بال طيار في درنة قبل أسابيع
 أن التنظيم «يزداد قوة» في شمال أفريقيا يوما ً بعد يوم ،وتعهد عودة ليبياإلى ما وصفه بـ «الخالفة اإلسالمية».
(التتمة ص)14

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي وصل
إلى بغداد أم��س ،الى االستمرار بالتظاهر للضغط
على الحكومة العراقية من أجل تنفيذ اإلصالحات.
وطالب الصدر ،في كلمة مسجلة خ�لال التظاهرة،
ال��ع��ب��ادي باستكمال م��ش��روع��ه اإلص�لاح��ي وع��دم
الرضوخ للضغوط التي يتعرض لها .كما كانت دعوة
من الصدر إلصالح القضاء العراقي متهما ً الحكومة
السابقة بتسييسه.
التظاهرة تأتي غداة تسليم رئيس الوزراء العراقي
وثيقة إص�لاح��ات إل��ى الكتل السياسية تتألف من
عشر ملفات متضمنة معايير اختيار وزراء حكومة
التكنوقراط .وفي هذا السياق أعلن المكتب اإلعالمي
لرئيس ال���وزراء حيدر العبادي أن «لجنة خبراء
مستقلة ستتولى مراجعة السير الذاتية للمرشحين
ورف��ع األسماء بعد التدقيق والمراجعة الى رئيس
ال��وزراء الختيار األكفأ من أجل عرضها على مجلس
النواب».
وتم الطلب من الكتل النيابية ومن فعاليات المجتمع
المختلفة ترشيح أسماء للحقائب ال��وزاري��ة تتمتع
بالنزاهة والمهنية من التكنوقراط وهناك انفتاح على
الجميع من أجل اختيار االفضل للتشكيلة الحكومية.

وأف���ادت م��ص��ادر للميادين ب��أن وثيقة العبادي
تضمنت نقاطا ً عامة من دون أن تدخل في التفاصيل
لترجمة الخطوات عملياً.
وكان قد تظاهر عشرات اآلالف من العراقيين ،أمس،
داخل ساحة التحرير في العاصمة بغداد مطالبين
باإلصالح ومحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين.
وبدأت سلسلة التظاهرات قبل أسابيع للمطالبة
ب��اإلص�لاح ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات
العامة ،وخاصة المياه والكهرباء.
إلى ذلك ،وبخصوص التظاهرات التي خرجت ،فقد
قطعت القوات األمنية العراقية أغلب الطرق وسط
العاصمة بغداد واتخذت إج��راءات مشددة لتأمين
وحماية التظاهرات داخل ساحة التحرير في بغداد
للمطالبة باإلصالح وإتمام التغيير الحكومي.
وقطعت ال��ق��وات األمنية العراقية بشكل كامل
الشوارع الرئيسة ضمن مناطق الصالحية وشارع
مطار المثنى والسعدون وأبو نواس والباب الشرقي
وش��ارع الزيتون وساحة الطيران وش��ارع الخيام،
إضافة إلى جسري الجمهوري والسنك.
وق��د راف��ق��ت التظاهرات إج���راءات أمنية مشددة
(التتمة ص)14

خالل مقابلة له مع قناة (سكاي نيوز ـ عربي) األسبوع الماضي
تحدث رئيس الوزراء األردني األسبق طاهر المصري ،بمفردات ومعان
ومضامين مختلفة صريحة ،وإن كانت بميزان دقيق وحذر ين ّم عن فهم
ووعي لدقة المرحلة والتزامات المواقع التي تقلدها على مدى أكثر من
عقدين من الزمن.
فعندما يلمِّح المصري أو يُص ِّرح بوجود خاليا إرهابية على األرض
األردنية ،ويق ُّر ب��أنّ وج��ود أردنيين في صفوف «داع��ش» عمل غير
مرغوب وأنّ من الضروري محاربة اإلرهاب بمجمله ،وليس «داعش»
فقط وأنّ االنتماء إلى التنظيم المذكور ليس مبعثه اعتبارات عقائدية
وإنما اقتصادية معيشية وإحباطات ،وأنّ األردنيين يخشون االنغالق
ويمس
يمسنا
الفكري والديني والتطرف ،وأنّ إره��اب «داع���ش»
ُّ
ُّ
معتقداتنا ،ومصلحتنا محاربته ،فإنّ ذلك يعني الكثير شعبيا ً ورسميا ً
معاً ،وإن كان المصري خارج أي موقع رسمي اآلن.
وعندما يقول المصري ،وإن كانت له مالحظات معروفة حول سورية
ألمح إليها من دون تصريح ،إن ال مصلحة لألردن في الدخول في حرب
برية في سورية ،وإن أعرب عن اعتقاده بأنه ال توجد ترتيبات أردنية
لدخولها من دون أن يجزم ذلك ،وفي آن قوله إنّ الحرب على اإلرهاب
ينبغي أن ال تقتصر على «داعش» وأنه ال مصلحة لألردن في التورط
في المستنقع السوري ،فإنه يوجه بذلك رسالة قوية ،ليس من باب
انحياز لسورية ولكن من باب المصلحة األردنية ،فعملية إربد بحسبه
وكما هي الحقيقة ،أظهرت أنّ هناك تنظيما ً خطيرا ً
ِّ
ِّ
ويخطط
يحضر
لمه ّمات معينة ،ولديه أسلحة كثيرة.
أعاد المصري بكالمه إلى األذهان حقيقة أنّ األردنيين يخشون من
المتطرفين الذين يدّعون االنتماء لإلسالم ،ويخشون أيضا ً مما يدور
تفسخ
في دول الجوار من صراعات طائفية واقتتال وإره��اب ومن ُّ
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همزة و�صل
التح ّوالت الأميركية..
مالعب غولف!؟
نظام مارديني
ه��ل «اقتنعت أل��ي��س أن ال
ش���يء ،أو ل��م ي��عُ ��د ه��ن��اك من
ش���يء مستحيل ف��ي حقيقة
األمر»؟
تعتبر ه��ذه القناعة التي
ي���ورده���ا ل��وي��س ك����ارول في
تلك القصة الرائعة والملهمة
«أليس في ب�لاد العجائب»،
ال���م���دخ���ل األس����اس����ي لفهم
ال��ت��ح��والت األم��ي��رك��ي��ة ،ففي
السياسة تغلب المصالح على
مصطلَحَ ي الصداقة والعداوة.
م��ا كشفه الرئيس األميركي
ب����اراك أوب���ام���ا ك��ان��ت أشبه
ِّ
تحفز القارئ
بالصعقة التي
وال��م��س��ت��م��ع ع��ل��ى ات��ب��اع كل
السبل لفهم ه��ذه التحوالت،
وإجراء مسح إشعاعي للعقل
األميركي ،كمقدّمة لمنع تغ ُّول
هذه القوة والح ّد من أحالمها
الوحشية المدمِّرة في بالدنا.
فقد شنّ أوباما هجوما ً كبيرا ً
على حلفاء أميركا ،األوروبيون
منهم والخليجيون ،واعتبرهم
«ق��وى جامحة» تتطلع إلى
ج��ر ال��والي��ات المتحدة إلى
ص���راع���ات ط��ائ��ف��ي��ة طاحنة
ال ت���م���تّ ب��ص��ل��ة ل��ل��م��ص��ال��ح
األم��ي��رك��ي��ة .م��ؤك��دا ً أن دعمه
للتدخل العسكري الذي ش َّنه
حلف شمال األطلسي في ليبيا
ك��ان «خ��ط��أ» ،نتج ف��ي جزء
منه عن اعتقاده المغلوط بأن
بريطانيا وفرنسا ستتحمل
المزيد من عبء العملية.
ي���ري���د أوب���ام���ا أن ي��ت��رك
البيت األبيض دون التورط
ف��ي ح���روب ج��دي��دة شائكة
ف��ي ال��ش��رق األوس���ط ق��د تقع
الواليات المتحدة في شركها
لسنوات طويلة قادمة ،وهو ما
منعه من التورط في هجمات
ع��س��ك��ري��ة إلزاح����ة ال��رئ��ي��س
ال���س���وري ب��ش��ار األس���د ع��ام
.2013
ُتع ّد التناقضات المتفاقمة
في اإلدارة األميركية انعكاسا ً
لسلوكها غير ال��م��ت��وازن في
هذا «الشرق العربي» المم ّزق
الذي بات فيه الدور األميركي
متخبطا ً ومتردّدا ً وأقل نفوذا ً
من ذي قبل؛ كما أعطت عدم
قدرة إدارة أوباما على تب ّني
سياسات واضحة في المنطقة
�ج ب��األزم��ات مجاال ً
ال��ت��ي ت��ع� ّ
لكثير من سوء الفهم ،بخاصة
من جانب السعودية وحلفائها
الخليجيين كالبحرين وقطر،
ح��ي��ث ت����ج����اوزت أف��ع��ال��ه��م
قاماتهم الحقيقية من خالل
تدخلهم في شؤون اآلخرين،
بخاصة ح��ي��ال م��ا يفعلونه
وال���دور السافر لهم في دعم
اإلره����اب وت��أج��ي��ج ال��ص��راع
ف��ي س��وري��ة ،وه���و م��ا سبّب
إش��ك��ال��ي��ة ف��ي ال��ع�لاق��ة بين
الواليات المتحدة والسعودية
وذلك للدور السعودي الكبير
في دعم الحركات التكفيرية
المتطرفة التي ال تستسيغها
حكومة أوباما.
ف��ي سياق ق���راءات أوباما
ه����ذه ،ج���اء ت��ص��ري��ح وزي���ر
خارجيته ج��ون كيري لقناة
« »CTVالكندية في الشأن
ال���س���وري أي���ض���ا ً ص���ادم���اً،
م��ن حيث ت��راج��ع��ه ونكرانه
ل��خ��ط��ة «ب» ال��ت��ي طرحها
للقيام بعمل ع��س��ك��ري ضد
س��وري��ة وت��ق��س��ي��م��ه��ا ،ق��ائ�لاً
ُنريد «الحفاظ على سورية
�وح��دة وعلمانية مع
دول��ة م� ّ
حماية األقليات» ،رغم دعوته
لضرورة أن «يستبدل األسد
بحكومة انتقالية» ،بحسب
ت��ع��ب��ي��ره .ح��ت��ى أن��ه رأى أن
«األسد ال يمكنه البقاء رئيساً»،
ج���اءت مخ ّففة وب��ع��ي��دة عن
العنتريات وعرض العضالت
الفارغة ،التي كان يصفق لها
بعض هواة السياسة وصغار
النفوس مما يس ّمون أنفسهم
«معارضين وثواراً».
لطالما أوحت مالعب الغولف
بأنها البقع األكثر أناقة وجماال ً
في جسد الطبيعة ،إال أن ث ّمة
وجها ً معتما ً لهذا الجمال ال
يستطيع المشاهد أن يكتشفه
م��ن ال��ن��ظ��رة األول����ى .فجمال
ه��ذه البقع يحمل جرثومة
الس ّم
الموت التي تشبه تماما ً ُ
المدسوس في ق��ارورة عسل
شديدة الحالوة واإلغراء.
هل سيفهم «الثوار» سبب
ه��ذه الصفعة األميركية لهم
أم أن��ه��م سيبقون مصابين
بالحَ وَل والعمى؟

