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الجي�ش ال�سوري يتقدّ م �شمال غرب تدمر ..والتحالف الدولي ي�ؤكّ د تركيز رو�سيا �ضرباتها على «داع�ش»

الجعفري :ال بديل عن الحوار ال�سوري ال�سوري ...ومو�سكو ت�ؤيّد �أي �صيغة يُتوافق عليها
أ ّكد رئيس الوفد السوري المفاوض بشار الجعفري أنّ إقرار
مبادئ العناصر األساسية التي قدّمها الوفد س��وف ي��ؤدّي
ّ
تدخل
إلى حوار سوري سوري جا ّد بقيادة سورية ومن دون
خارجي.
وقال الجعفري عقب محادثات أجراها الوفد الحكومي مع
المبعوث األممي ستيفان دي ميستورا« :إنّ المحادثات كانت
مفيدة ،حيث جرى التركيز خاللها على ورقة العناصر األساسية
للحل السياسي لألزمة في الجمهورية العربية السورية ،وهي
الورقة التي قدّمها الوفد لـدي ميستورا في الجلسة السابقة».
وأضاف« :نعتقد أنّ إقرار هذه المبادئ التي س ّميناها العناصر
األساسية سيؤدّي إلى حوار سوري سوري جا ّد يُسهم في بناء
مستقبل بالدنا».
وتابع الجعفري« :كما أنّ إقرار هذه المبادئ سيفتح الباب
على حوار جدّي بين السوريين بقيادة سورية ،ومن دون ّ
تدخل
خارجي ،ومن دون طرح أي شروط مسبقة».
بدوره أ ّكد مبعوث األمم المتحدة الخاص إلى سورية ستيفان
دي ميستورا أنّ األسبوع المقبل سيكون األخير في الجولة
الثانية من الحوار السوري السوري ،وسنر ّكز فيه على إيجاد
أرضية مشتركة بين األطراف السورية.
وق��ال دي ميستورا خالل تصريح صحفي في جنيف مساء
أمس« :إنّ الوثيقة التي قدّمها وفد الجمهورية العربية السورية
مفيدة وعميقة».
وأضاف دي ميستورا« :أنّ األسلوب غير المباشر للحوار أثبت
نجاحه في الدفع ُقدُما ً بالحوار» ،مؤ ّكدا ً أنّ «الجهود الروسية
واألميركية الموازية لحوار جنيف مفيدة لتقدّم حل األزمة في
سورية».
وكان الوفد السوري عقد جلسة مباحثات األربعاء مع دي
ميستورا ونائبه السفير رمزي عز الدين رمزي وكبار مساعديه
في مق ّر األم��م المتحدة بجنيف ،وصفها الجعفري بـ«الب ّناءة
والمفيدة ،وتط ّرقت إلى خطوات عملية من شأنها أن تفتح الباب
أمام نجاح الحوار السوري السوري».

وفي السياق ،أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل
بوغدانوف ،أنّ روسيا ستوافق على أي بنية لسورية إذا نالت
موافقة كل األطراف المشاركة في المفاوضات.
وقال الموفد الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق األوسط
وشمال أفريقيا ،إ ّنه توجد مجموعة كبيرة من الوثائق بما في ذلك
قرارات مجلس األمن الدولي التي تحدّد مواعيد ومراحل العملية
السياسية .وهذه العملية يجب أن ُتنجز بعد  18شهراً .وحينذاك
ستو ّقع الوثائق الختامية حول تسوية األزمة وإجراء االنتخابات
على أساس دستور شعبي تعدّه حكومة وحدة وطنية.
ون ّوه بأنّ تقرير مصير األكراد في سورية يبدو ممكناً ،ولكن
يجب أن يُذكر ذلك في الدستور الجديد .كما يجب االتفاق على
ذلك مع باقي المشاركين في عملية المفاوضات ،ومثل هذه
المسائل يجب أن ُتح ّل على أساس اإلجماع.
ّ
من جه ٍة أخ��رى ،أ ّك��دت المعارضة السورية الداخلية أنها
سلّمت للمفوض األممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا
مشروع دستور جديد يض ّم  10بنود.
وقالت مم ّثلة «مجموعة حميميم» ميس الكريدي ،إنّ «لقاء
مم ّثلي المجموعة مع دي ميستورا في جنيف صباح الجمعة كان
جيداً» ،مؤ ّكدة أنّ المجموعة تنوي إجراء لقاء جديد مع المبعوث
األممي قبل الـ 23من آذار ،وتسليم اقتراحات جديدة له حول
تسوية األزمة السورية.
كما قالت الكريدي إنّ المعارضة السورية الداخلية تريد
اختيار مفاوض كامل الصالحيات عن المجموعة ،مشير ًة إلى
أنّ دي ميستورا وافق على بحث هذه المسألة بعد اللقاء المقبل.
وأ ّك��دت أنّ المجموعة تأمل في الحصول على ر ّد إيجابي بهذا
الشأن.
على صعي ٍد آخر ،قال الكولونيل ستيف وارن ،المتحدث باسم
التحالف الدولي ض ّد تنظيم «داعش» إنّ التنظيم في وضعية
يُطلق عليها «الجثوم الدفاعي».
ونقلت شبكة «سي إن إن» اإلخبارية األميركية عن وارن قوله
(التتمة ص)14

ال�صحافيون الم�صريون..
تاريخ من �إهدار الحقوق

بشير العدل
في مقال سابق تحدّثنا عن نقابة الصحافيين المصريين والجمعية
العمومية لها ،في محاولة متواضعة لتفسير أسباب التراجع نسبة
استجابة أعضاء الجمعية العمومية لدعوات المجلس ،وقلنا إن ثمة
عالقة تربط بين المجلس والجمعية كانت سببا ً في تراجع تلك النسبة
إلى حدود لم يسبق لها مثيل في تاريخ الجمعيات العمومية للنقابة.
غير أن أمورا ً أخرى تبدو من األهمية بمكان اإلشارة إليها وهي جانب
حقوق الصحافيين ،وهو الجانب المسؤول عنه الدولة بالدرجة األولى
وبكل مؤسساتها ،حتى وإن كانت النقابة طرفا ً غير أنها طرف ال ينفصل
عن الدولة رغم أنها نقابة مستقلة.
وفي محاولة سريعة لتسليط الضوء على تلك األزم��ة ،نجد أن
كثيرا ً من الصحافيين في مصر تع ّرضوا خالل السنوات األخيرة،
لمشاكل خطيرة فرضت نفسها على مهنة الصحافة ،وعلى الواقع
الذي يواجهه الصحافيون ،األمر الذي جعلهم ال يستطيعون الحصول
على ضرورياتهم الالزمة في وقت تمارس عليهم الحكومات المتعاقبة
ضغوطا ً شديدة أثرت جميعها بالسلب على الجماعة الصحافية بشكل
عام.
ففي الوقت الذي يعاني فيه الصحافيون غياب ضروريات البقاء
سواء المادية أو المهنية ،فإنهم يواجهون في الوقت ذاته بمطالب دعم
خطط الحكومة والتركيز على ما تراه جوانب إيجابية في أدائها ،األمر
الذي أفقد المهنة أصولها وح ّول كثيرا ً من الصحافيين إما إلى أبواق
للسلطة أو معاونين لرجال األعمال ومدافعين عن أصحاب رؤوس
األموال الخاصة التي سيطرت وبشكل واضح على عالم الصحافة،
سواء كانت رؤوس أموال اقتصادية أو حزبية.
(التتمة ص)14

مقتل قيادي في «داع�ش» و 8من معاونيه غرب العراق

ال�صدر ي�ؤكد الم�ضي في �إقامة االعت�صامات والعبادي لمحا�سبة الفا�سدين
تظاهر اآلالف من أنصار زعيم التيار الصدري السيد مقتدى
الصدر أم��ام المنطقة الخضراء وس��ط بغداد ،احتجاجا ً على
«الفساد» .وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة شملت قطع طرق
رئيسية في العاصمة العراقية.
وردد المتظاهرون ه��ت��اف��ات ت��دع��و ال��ى التخلص م��ن كل
«اللصوص» أثناء تحركهم فوق الجسر إلقامة صالة الجمعة أمام
بوابة المنطقة الخضراء المؤدية إلى مبنى البرلمان .ورفع عدد
كبير منهم أعالما ً عراقية ،وحمل آخرون فرشا ً وحقائب استعدادا ً
لالعتصام الذي لم تحدد مدته حتى اآلن.
ودعا الصدر في وقت سابق إلى االعتصام أمام بوابات المنطقة
الخضراء المحصنة حتى انتهاء المهلة التي حددها لرئيس الوزراء
حيدر العبادي إلجراء إصالحات سياسية ومحاربة الفساد.
ويضغط الصدر منذ أسابيع على العبادي الستبدال وزراء
حاليين بخبراء تكنوقراط ليس لهم انتماءات حزبية بهدف
مكافحة ما يعتبرها محسوبية سياسية ممنهجة تقوي شوكة
الفساد.
من جانبه ،أكد العبادي خالل اجتماعه بقادة الحشد الشعبي
أمس أن من حق المواطن العراقي التظاهر والتعبير عن رأيه
لمحاسبة المقصرين ومحاربة الفساد والمشاركة في عملية
اإلصالح الحكومي.
وب��دأت احتجاجات أم��س في ظل تعزيزات أمنية مشددة،
ونشرت السلطات نقاط تفتيش ودوري��ات شرطة إضافية في
ب��غ��داد .وت��م إغ�لاق الكثير من الجسور وال��ط��رق المؤدية إلى
العاصمة وداخلها ،ما جعل حركة المرور شبه مستحيلة قرب
وسط المدينة ،فيما حلقت طائرات مروحية في األجواء.
وكان مصدر أمني عراقي أفاد بأن القوات األمنية انتشرت
وبكثافة في غالبية مناطق العاصمة بغداد ،مشيرا ً إلى قطع
أغلب طرق العاصمة ال سيما وسط بغداد وجانب الرصافة
منها.

تظاهرة حا�شدة في �صنعاء تنديداً بالعدوان على اليمن

�أن�صار اهلل :الريا�ض ال تمتلك �إرادة للحوار
وقرارها بيد �أميركا
ق��ال رئيس المجلس السياسي
ألن��ص��ار ال��ل��ه ص��ال��ح ال��ص��م��اد ،في
كلمة أم��ام الحشود المشاركة في
التظاهرة« :إن الجرائم التي يرتكبها
العدوان السعودي تدل على إفالسه
ووح��ش��ي��ت��ه» ،م��ؤك��دا ً أن ال��ع��دوان
ال��س��ع��ودي ب��ذل المليارات لشراء
ال��ذم��م وإض��ع��اف عزيمة الشعب
اليمني من دون جدوى.
وأوض���ح ال��ص��م��اد ،بعد جريمة
مستباء التي راح ضحيتها المئات
ثبت أن العدوان السعودي ال يمتلك
إرادة للحوار وق���راره بيد أميركا
و«إسرائيل» ،وقال« :إن على العدو
ان ينتظر أع��وام �ا ً سيئة ل��ن تكون
أحسن حاال ً من العام األول».
ودع��ا الصماد ،الشعب اليمني
ل��ل��خ��روج ي��وم السبت المقبل في
ال��ذك��رى األول���ى ل��ل��ع��دوان ،مشددا ً
على أنه رغم مرور عام على العدوان
ما زلنا حاضرين والشعب اليمني
أكثر قوة وعزيمة وصالبة وتوحداً،
م��ش��ي��را ً ال���ى أن ال��وع��ي الشعبي
والصمود في اليمن منع وقوع الكثير
من الضحايا.

وأكد الص ّماد أنه مع نهاية العام
األول أصبح الشعب اليمني أكثر
قوة ،وأكثر صموداً ،وأكثر صالبة،
أم��ا ال��ع��دوان ص��ار أوه���ى وأصغر
وأن��ك��ى ،وعلى ال��ع��دوان أن ينتظر
أعواما ً أسواء من عامة األول.
وق���ال ال��ص��م��اد« :ح��رص��ن��ا على
أن نثبت للعالم رفع المعاناة عن
اليمنيين ،أال أننا واجهنا عدوا ً يريد
أن يفتك باليمنيين».
وأض���اف ال��ص� ّم��اد ق��ائ�لاً « :ك��ان

هناك بعض التفاهمات األولية مع
السعودية ت��م تسليم أس��ي��ر لهم،
وال��ذي ثبت أن العدوان السعودي
ال يملك ق���راره وأن ال��ق��رار ه��و بيد
أميركا».
وأشار رئيس المجلس السياسي
ألنصار الله في كلمته إلى تصريحات
مسؤول أميركي في األسبوع الماضي
قال فيها« :إن الحل السياسي في
اليمن بعيد المنال» ،وهذا يدل
(التتمة ص)14

وقال المصدر إن «القوات األمنية من شرطة وجيش وقوات
مكافحة الشغب انتشرت عشية التظاهرة في غالبية مناطق
وطرق وجسور وساحات بغداد» ،مبينا ً أن «القوات األمنية أغلقت
بوابات المنطقة الخضراء ومنعت الدخول والخروج منها كما
أغلقت جميع مداخل العاصمة بغداد».
ويعتزم أتباع التيار الصدري البدء باعتصامات أمام بوابات
المنطقة الخضراء التي تضم مؤسسات رسمية ب��ارزة بينها
مجلس النواب ومجلس الوزراء.

مجل�س الأمن قلق
�إزاء البعثة الأممية
بال�صحراء الغربية
أعرب مجلس األمن الدولي عن
قلقه العميق إزاء ملف بعثة األمم
المتحدة لالستفتاء في الصحراء
الغربية (مينورسو) ،في وقت أكد
وزي��ر الخارجية المغربي صالح
الدين مزوار أن بالده «على خالف
مع األمين العام لألمم المتحدة
بان كي مون وليس مع المنظمة
األممية».
وكان المغرب انتقد األمين العام
لألمم المتحدة بعد تصريحات
وصف فيها الوجود المغربي في
الصحراء الغربية بـ«االحتالل»،
وطلبت ال��رب��اط من موظفين في
بعثة مينورسو م��غ��ادرة البالد
خالل األي��ام المقبلة ،وقالت إنها
اتخذت إجراءات إللغاء المساهمة
المالية المغربية في البعثة.
وق��ال إسماعيل أب��روا غاسبار
رئيس مجلس األمن الدولي للدورة
الحالية ومندوب أنغوال الدائم لدى
األمم المتحدة ،إن «أعضاء المجلس
يشعرون بالقلق العميق إزاء ملف
مينورسو ،وإنهم اتفقوا على أن
ينخرطوا ( 15دولة) وبشكل ثنائي
مع المغرب ،إلعطاء دفعة إيجابية
للملف نحو األم��ام» .وأوض��ح في
ت��ص��ري��ح��ات للصحافيين عقب
(التتمة ص)14

في وقت أعلنت وزارة الداخلية أنها لم تعط تصريحا ً بإقامة
أي اعتصام أو تظاهر أمام بوابات المنطقة الخضراء ،مؤكدة أنها
أخبرت الجهة التي طلبت الترخيص بهذا األمر ،فيما دعت إلى
االلتزام بتعليماتها واالنصياع إلى روح القانون والنظام.
ميدانياً ،قالت وزارة الدفاع العراقية إن قياديا ً في تنظيم داعش
و 8من معاونيه قتلوا ،أمس ،خالل غارة شنتها طائرات التحالف
الدولي في محافظة االنبار غرب البالد.
(التتمة ص)14

رو�سيا تبد�أ قريب ًا تزويد م�صر
بمنظومات مطوَّرة لحماية الطائرات

من المقرر أن تبدأ روسيا قريبا ً
توريد منظومات «بريزيدنت – أس»
لحماية الطائرات والمروحيات من
ص��واري��خ «أرض – ج��و» و«ج��و –
ج��و» إل��ى مصر ،تنفيذا ً لعقد وقعه
البلدان في أواخر العام الماضي.
وق��ال إيغور ناسينكوف النائب
األوللمديرعامشركة«التكنولوجيات
اإللكترونية الالسلكية» التابعة
لشركة «روستيخ» الروسية أمس،
أن ال��ت��وري��دات ستبدأ «ف��ي غضون
أسابيع» ،من دون أن يكشف عن عدد
المنظومات التي سيتم توريدها إلى
مصر.

يذكر أن منظومة «بريزيدنت –
أس» مخصصة لحماية الطائرات
وال��م��روح��ي��ات المدنية والحربية
من صواريخ ومدافع «أرض–جو»
و«جو–جو» والصواريخ البحرية
أيضاً .ويجري نصب تلك المنظومة
بصورة خاصة على مروحيات «مي
  « 28و«م��ي  »-26و«ك��ا – »52الحربية الروسية.
وتنحصر م��ه��ام المنظومة في
اكتشاف خ��ط��ورة إص��اب��ة الطائرة
من قبل مقاتلة أو صواريخ أو مدافع
مضادة للطائرات ،وإسكات الرؤوس
البصرية الموجهة ذاتيا للصواريخ

«أرض – ج��و» و«ج��و – ج��و» ،بما
فيها رؤوس التوجيه الذاتي التابعة
ل��ل��ص��واري��خ ال��م��ن��ق��ول��ة ال��م��ض��ادة
ل��ل��ط��ائ��رات ،واإلس���ك���ات الالسلكي
اإلل��ك��ت��رون��ي ل��ل��رؤوس ال���راداري���ة
الموجهة ذات��ي �اً ،ومحطات توجيه
المدافع المضادة للجو.
وتسمح المجموعة باكتشاف
ومتابعة ص��اروخ مهاجم والتأثير
على رأس��ه البصري الموجه ذاتيا ً
باإلشعاع الليزري المشفر متعدد
األط���ي���اف ،وال��ت��ش��وي��ش اإلي��ج��اب��ي
على ال��رأس ال��راداري الموجه ذاتيا ً
وتضليله لينحرف عن مساره.

همزة و�صل
تجارة الالجئين..
عا ٌر �أوروبي تركي!
نظام مارديني
ال يمكن ال�ن�ظ��ر إل ��ى قضية
ال�ل�اج� �ئ� �ي ��ن ال� �س ��وري� �ي ��ن إال
ب��اع�ت�ب��اره م �ش��روع �ا ً سياسيا ً
من ّظماً ،أوروبيا ً تركياً ،ذا أبعاد
اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة عميقة لتفريغ
سورية من كوادرها وشبابها
ال��ذي��ن ُي �ع � َّول عليهم ف��ي البناء
وإعادة اإلعمار.
�وص��ل ق� ��ادة أوروب� ��ا
ف �ق��د ت� ّ
خالل قمة بروكسل ،أمس ،إلى
صيغة مشتركة مع تركيا لتبادل
الالجئين ،وقال رئيس الوزراء
التركي أحمد داود أوغ�ل��و ،إن
“حصة  72ألف الجئ هي فقط
مجرد مرحلة أولية من مشروع
تعاوننا مع االتحاد األوربي في
ت��ب��ادل ال�لاج �ئ �ي��ن وف ��ق نظام
“الجئ مقابل الجئ” ،بمعنى
أن االتحاد األورب��ي سيستقبل
مقابل ك��ل الج��ئ غير شرعي
آخر شرعيا ً”!.
االت� � � � �ح � � � ��اد األوروب�� � � � � � ��ي
وأن � �ق� ��رة م ��زج ��ا أول��وي��ات �ه �م��ا
م��ع احتياجاتهما الضرورية
وعمال على تحويل “معسكر
اعتقال السوريين في تركيا”
و”الهجرة وت�ه��ري��ب البشر”
إل��ى “سياسة لالجئين” ،وقد
ب��دا أن النقاش ال��ذي ك��ان قائما ً
ما قبل اتفاق أمس ،حول “القيم
األوروبية” لم يع ُد كونه جدالً
بين األوس� ��اط السياسية في
االتحاد األوروبي ،ولقد شهدنا
في الفترة األخيرة أشياء كثيرة
جعلتنا نعرف أن هذا الخطاب ال
يحمل مفهوما ًآخر غير مواجهة
االب � �ت� ��زاز ال �ت��رك��ي وال �ت��وري��ة
ع��ن المصالح الجيوسياسية
األوروبية.
ع �ج��ز االت� �ح���اد األوروب� � ��ي
“الديمقراطي” س��اب �ق �ا ً عن
وض ��ع ح��د ل �ل �ع��رب��دة التركية
ع�ب��ر ب�ح��ر إي �ج��ة ت �ج��اه مأساة
التجارة بأجساد السوريين،
حتى أن رئيس كتلة الليبراليين
وال � ��دي� � �م � ��وق � ��راط� � �ي� � �ي � ��ن ف��ي
ال �ب��رل �م��ان األوروب� � ��ي “جوي
فرهوفستادت” ح��ول سابقا ً
ال�ت�ف��اه��م واالت� �ف ��اق م��ع تركيا
ف� ��ي م��س��أل��ة ال�ل�اج��ئ��ي��ن إل��ى
“استجواب أوروبا” ،حيث
ي��رى “فرهوفستادت” بأنه ال
تنبغي إهانة أوروب��ا ويجب أن
ال ت�ش��رب م��ن ك��أس أردوغ ��ان
ال �س��ام ،وب� ��دالً م��ن ذل ��ك يجب
العمل أك�ث��ر م��ن أج��ل التوصل
إلى حل سياسي في سورية”.
االخ� �ت ��راع ال �ت��رك��ي لقضية
الالجئين وابتزاز أوروبا بشأن
عضويتها في االت�ح��اد ،أعطى
االت � �ح� ��اد األوروب� � � ��ي فرصة
لقطع اح�ت�م��ال عضوية تركيا
ف��ي جسمه .وه��ذا السبب في
أنَّ أع �ض��اء االت �ح��اد يشعرون
ب��االم �ت �ن��ان ل �ن �ظ��ام أردوغ�� ��ان
ال ��ذي و ّف ��ر لهم على طبق من
ذهب فرصة زوال تركيا بقطع
ال �ط��ري��ق أم� ��ام أن �ق��رة وقيمها
االس� �ت� �ب ��دادي ��ة ن �ح��و االت� �ح ��اد
األوروبي والمعايير والمبادئ
التي يقوم عليها.
قال أردوغ��ان “في الماضي
أوق �ف �ن��ا ال� �ن ��اس ع �ن��د ب��واب��ات
أوروب� � � ��ا ،أوق �ف �ن��ا حافالتهم
ف ��ي أدرن� � ��ة ،ه���ذا ي �ح��دث مرة
أو مرتين ث��م سنفتح بواباتنا
وسنتمنى لهم رحلة آمنة،”...
وهو بذلك يهدّد بإغراق أوروبا
بالمهاجرين إذا لم يقدّم قادة
االتحاد األوروبي ً
عرضا أفضل
لمساعدة تركيا على التعامل مع
أزمة الالجئين.
أم�� � ��س ،ان� �ف� �ض ��ح ال �ت �غ �ن��ي
األوروب�� ��ي ب��ال �ع��دال��ة وحقوق
اإلنسان ـ الفرد والديمقراطية
الشكلية .اغتالته أوروبا وتركيا
معا ً بتجارة الجئين رخيصة..
لتح ّوال مواطنينا سلع مقايضة
دولية.
ب�ئ��س ال��دي�م�ق��راط�ي��ة وبئس
الحقوق!

