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الفروف يعتبر تطبيق وقف النار جيداً ...والجي�ش ال�سوري ي�سيطر على مث ّلث تدمر

�سندر�سها ونجيب عليها
الجعفري :ت�س ّلمنا ورقة من دي مي�ستورا
ُ

وصل وزي��ر الخارجية األميركي جون كيري إلى
موسكو ،إلج��راء محادثات ح��ول ع��دد من القضايا،
أبرزها األزم��ة في سورية ومساعي الحل السياسي
في جنيف .وقد أب��دى المبعوث األممي ستيفان دي
ميستورا تفاؤال ً حول ما ستفضي إليه محادثات كيري
والمسؤولين ال��روس ،لتحقيق تقدم في المحادثات
بين السوريين.
زي���ارة وزي��ر الخارجية األم��ي��رك��ي إل��ى العاصمة
الروسية موسكو ،تأتي في ظل خالفات أميركية روسية،
أو ما يصفه البعض بسوء تفاهم حول مسألة مراقبة
خروقات الهدنة في سورية ،بعد أن رفض األميركيون
سريعا ً طلبا ً روسيا باالجتماع سعيا ً لتنسيق ثنائي.
ال��رد األم��ي��رك��ي ك��ان سريعا ً أي��ض�ا ً على التحذير
الروسي بالتحرك األح��ادي لتأديب مخترقي الهدنة،
وضرب مواقع األط��راف المنتهكة التفاق وقف إطالق
النار ،إذ أعلن البيت األبيض فجأة أن المفاوضات
جارية مع الروس ،وأن واشنطن تنتظر ردا ً من موسكو
على اقتراحات قدمتها حول آليات الرقابة.
أعلن ممثل سورية الدائم لدى األمم المتحدة بشار
الجعفري تسلمه أمس ورقة من المبعوث الدولي إلى
سورية ستيفان دي ميستورا ،على أن تتم دراستها
واإلجابة عنها بعد العودة إلى دمشق.
وكانت ب��دأت ،جلسة محادثات سورية  -سورية
جديدة ،بين وفد السوري ودي ميستورا ومساعديه
بمقر األمم المتحدة في جنيف.
ووص��ف الجعفري خ�لال تصريح صحافي عقب
جلسة المحادثات التي أجراها الوفد مع دي مستورا
ب��أن «األج����واء ك��ان��ت إي��ج��اب��ي��ة» .وج���دد الجعفري
إدانة بالده بشدة للتفجيرات اإلرهابية التي ضربت
بروكسيل أول من أمس ،الفتا ً أن إلى هذه االعتداءات
تؤكد أن اإلره���اب ال ح��دود ل��ه وأن��ه��ا نتيجة حتمية

للسياسات الخاطئة والتماهي مع اإلره��اب لتحقيق
أجندات سياسية معينة.
وأشار الجعفري إلى وجود تقارير فرعية صادرة عن
مجلس األمن تؤكد وجود آالف اإلرهابيين الذين يرتكبون
الجرائم بحق الشعب السوري وال يخجل البعض في
الغرب من تسميتهم «المعارضة المعتدلة».
وكان الوفد الحكومي إلى الحوار السوري السوري
عقد جلسات ع��دة مع دي ميستورا ك��ان آخرها أول
من أم��س ،حيث وص��ف الجعفري الجلسة بالمهمة،
والتي تطرقت بشكل معمق إلى «مسائل تشكل أولوية
بالنسبة لسورية وللعالم أجمع مثل قضية مكافحة
اإلرهاب كتنظيمات وأفراد وكيانات في ضوء تنفيذ أكثر
من  14قرارا ً صادرا ً عن مجلس األمن بهذا الصدد».
وفي السياق ،أك ّد وزير الخارجية الروسي سيرغي
الفروف أن تطبيق نظام وقف إطالق النار في سورية
يجري بشكل ناجح جداً ،مضيفا ً أن الهدنة في سوريا
تتعزز بالتزامن مع تخفيف حدة القضايا اإلنسانية.
وق��ال الف���روف ،خ�لال مؤتمر صحافي مشترك مع
نظيره األلماني فرانك فالتر شتاينماير ،في أعقاب
محادثات أجرياها في موسكو« ،لقد بحثنا المسألة
السورية ،وأشرنا إلى أن نظام الهدنة تعزز هناك ،وإلى
أنه يعمل بصورة ناجحة جداً ،بشكل عام».
وأضاف أن الطرفين تبادال اآلراء حول سبل الرد على
الخروقات المنفردة لهذا النظام ،وتناوال كيفية إحراز
تقدم في حل القضايا اإلنسانية بصورة فعالة.
وبشأن المحادثات السورية  -السورية الجارية
في جنيف ،قال الف��روف إن موسكو وبرلين ترحبان
بهذه العملية وتؤكدان ضرورة ضمان الطابع الشامل
للحوار السوري ،لكي يتحقق في إطاره تمثيل للحكومة
ولكافة أطياف المعارضة ،بما في ذلك األكراد.
(التتمة ص)14

بين حجم ما يُخفى ومرارة ما يظهر!

فاديا مطر
بين إظهار الحقيقة وإخفائها يكمن الفعل وتك ُمن معه األسباب
والتداعيات ،فمع وصول حقائب اإلره��اب مجدّدا ً إلى العاصمة
ّ
يتكشف حجم ما ُ
أخفي ومرارة ما يظهر من
البلجيكية بروكسل
التجاهل األوروب��ي للبترو ــــ وهّ ابية التي تنتقل عبر الحدود
األوروبية بجوازات سفر أوروبية رغم إدراك أوروب��ا ما يجري
وعلمها بكمية التواصل اإليديولوجي بين ممالك النفط ووهابيته.
فباريس التي خ ِبرت بعضا ً منه أواخر العام الماضي ،لم تكن رادعا ً
أو منبّها ً كافياً ،لكنّ بروكسل اليوم تضفي إلى المشهد زمانا ً ومكانا ً
آخرين ،رغم ما كانت قد نشرته صحيفة «اإلندبندنت» في تشرين
الثاني من العام الماضي عن نفوذ السعودية وتأثيره في األوساط
اإلسالمية في أوروبا عموماً ،وبلجيكا خصوصاً ،التي تدرك حجم
ما تختزن من وهّ ابية في داخلها بك ّل مقتنياتها منذ سبعينيات
القرن الماضي الذي شهد افتتاح مركز يُخ ِّرج دُعاة إسالمويين
في بلجيكا مقابل أموال سعودية وتأمين صفقات نفطية ،بحسب
«اإلندبندنت» أيضاً.
إنّ الدعم األوروب��ي لإلرهاب في سورية ال يحتاج إلى تفنيد
وتجربة فرنسا مع اإلره��اب��ي عبد الحميد أب��و العود المس ّمى
بـ«البلجيكي» ال تزال ظاهرة ،فهل ما ت ّم إخفاؤه من دعم لشبكات
تجنيد اإلرهابيين في بلجيكا للقتال في سورية سيظ ّل في ضوء
القمر؟
ال يبدو المشهد واقعيا ً مع عدم قدرة القبضة األمنية األوروبية
على كبح جماح ما ت ّم إنتاجه مقابل البترودوالر ،وال مكان للهرب
ّ
تدق
من اإلخفاق األوروب��ي في تب ّني سياسات خليجية ب��دأت
أبوابا ً واسعة في أوروبا ،رغم تطابق ما فعله ويفعله اإلرهاب في
سورية وما يفعله اآلن في أوروبا ،فالثنائية بدأت معالمها تتضح
(التتمة ص)14

ب�ضاعتكم ُردَّ ْت �إليكم...

ناديا شحادة
يريد اإلرهاب السيطرة الكاملة وانتزاع السلطة من أصحابها
واالستيالء عليها وقد أصبح ظاهرة عالمية وتهديدا ً إقليميا ً ودولياً،
ولم يعد مهدِّدا ً لمنطقة الشرق األوسط فحسب ،فالتفجيرات التي
تشهدها العواصم األوروبية في اآلونة األخيرة والتي كان آخرها
الهجمات التي طالت عاصمة االتحاد األوروب��ي بروكسل وراح
ضحيتها العديد من الجرحى والقتلى ،وقبلها سلسلة الهجمات
الدموية التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس ،وراح ضحيتها
 129شخصا ً على األق ّل وإصابة  352آخرين ،جعلت من دول
القارة العجوز تستيقظ وتدرك أنّ اإلرهاب يطرق أبوابها بقوة
وهي التي تغاضت طويالً عن وجوده في قلبها وسمحت له بأن
يخرج من أبوابها كي يمارس اإلرهاب في الدول العربية لخلخلة
األمن وإثارة الفوضى وخلق «فوبيا» اإلرهاب.
التفجيرات التي ه��زت ال��ق��ارة األوروب��ي��ة واستهدفت مطار
بروكسل ومحطات مترو وأدت إلى استنفار العواصم العالمية،
لم تكن حدثا ً مفاجئا ً بعد االنتقال الجغرافي النوعي لإلرهاب
وبعد التحذيرات المتواصلة منذ أشهر من جانب أكثر من دولة
وجهاز مخابرات وكلها كانت تقول إنّ اإلرهاب يع ّد للضرب في
أكثر من عاصمة أوروبية ،وقد أكد ذلك رئيس الوزراء البلجيكي
عقب التفجيرات ،حيث قال :حدث ما ك ّنا نخشاه ،متوقعا ً هجمات
أخرى على بلجيكا ،ولم يكد ينقضي وقت طويل على زوال دخان
تلك التفجيرات حتى بدأت األسئلة حول هوية المسؤولين عنها
ومدى ارتباطهم بالخلية اإلرهابية التي هاجمت فرنسا العام
الماضي.
(التتمة ص)14

مقتل  30من «داع�ش» ب�ضربة جوية في الرطبة...

القوات العراقية ت�ستعيد ال�سيطرة على محيط ناحية كبي�سة غرب الرمادي
استعادت القوات العراقية المشتركة سيطرتها على مداخل ومخارج ناحية
كبيسة غرب الرمادي في محافظة األنبار تمهيدا ً لبدء عملية اقتحامها وقضت على
 120إرهابيا ً في محافظتي بغداد واألنبار في عمليات منفصلة.
ونقلت وكالة أنباء اإلعالم العراقي واع عن مصدر أمني في محافظة األنبار
قوله إن «القوات العراقية المشتركة أنجزت سيطرتها على مداخل ومخارج ناحية
كبيسة بشكل كامل» ،مشيرا ً إلى أن القوات العراقية تستعد لبدء عملية تحرير
الناحية خالل اليومين المقبلين.
من جانبها قالت قيادة عمليات األنبار في بيان إن «سالح الجو العراقي أحبط
هجوما لتنظيم «داع��ش» اإلرهابي على لواء  39في تقاطع السالم في عامرية
الفلوجة بمحافظة األنبار وتمكن من القضاء على  30إرهابيا ً وإصابة  15آخرين
وتدمير سيارتين مفخختين» .وأضاف البيان أن «القوات العراقية قضت على 10
إرهابيين ودمرت ثالثة أوكار وفككت  35عبوة ناسفة زرعها إرهابيون في منطقة
البو عبيد شمال المحافظة» ،مشيرا ً إلى أن القوات قضت أيضا ً على  30إرهابيا ً
ودمرت أربعة أوكار وبرج اتصاالت وثالث سيارات مفخخة في البودعيج باألنبار.
إلى ذلك قالت خلية اإلعالم العراقي في بيان إن القوات العراقية قضت على
 30إرهابيا ً من تنظيم داعش جميعهم من جنسيات عربية في قضاء الرطبة غرب
الرمادي.
(التتمة ص)14

في وقت يواجه االقت�صاد الم�صري تراجع حجم اال�ستثمارات

القاهرة :تغيير وزاري ي�شمل المالية وال�سياحة واال�ستثمار
أعلنت الرئاسة المصرية أمس ،تعديالً وزاريا ً شمل عشر حقائب أبرزها
المالية واالستثمار في حكومة شريف اسماعيل هو األول منذ تشكيلها في
أيلول.
وبحسب «رأي اليوم» شمل التعديل وزارات االستثمار والمالية والطيران
المدني واآلث��ار والقوى العاملة والسياحة والموارد المائية واستحداث
وزارة لقطاع األعمال العام.
يأتي التعديل في وقت يواجه االقتصاد المصري أزمة متصاعدة مع
تراجع عائدات السياحة وحجم االستثمارات األجنبية المباشرة وقناة
السويس وتحويالت المصريين في الخارج ،وهو ما أدى الى ضغط كبير
على الدوالر اضطر معه البنك المركزي المصري الى خفض قيمة الجنيه
بأكثر من  14في المئة األسبوع الماضي ،متعهدا ً في الوقت ذاته بالعمل
على كبح التضحم الذي بلغ  10.6في المئة نهاية العام الماضي فيما بلغ
معدل البطالة  16,8في المئة ،وفقا ً للبيانات الرسمية.
وعين عمرو علي الجارحي وزي��را ً للمالية خلفا ً ألش��رف سلمان ،وهو
مصرفي كان يتولى أخيرا ً منصبا ً تنفيذيا ً رفيعا ً في شركة القلعة القابضة،
إحدى أكبر شركات القطاع الخاص في مصر.
(التتمة ص)14

مقتل الع�شرات من م�س ّلحي القاعدة بغارة �أميركية في ح�ضرموت

البخيتي :المحادثات اليمنية في الكويت لي�ست م�ؤ َّكدة
وطهران مع �إيجاد ّ
حل عبر الحوار
أكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي أن المحادثات اليمنية التي أعلن
انعقادها في السابع عشر من نيسان المقبل في الكويت ليست مؤكدة.
وقال البخيتي لبرنامج آخر طبعة على فضائية الزميلة «الميادين» إن المبعوث الدولي اسماعيل
ولد الشيخ أحمد «ال يقوم بمهمته كمبعوث لألمم المتحدة ،بل وفق أجندة سعودية».
وأشار البخيتي إلى أن الشعب اليمني حريص من الناحية األخالقية والدينية على إنهاء الحرب
ألنها ليست من صالح الشعبين اليمني والسعودي ،في المقابل أعرب عن ثقته الكاملة بأنهم
يخوضون «معركة عادلة».
ّ
«تدخل السعودية
وعبّر البخيتي عن «تجاوز اليمن األزمة الداخلية إلى أزمة خارجية» ،وقال إن

هو الذي حافظ على معاقل داعش وتنظيم القاعدة في المحافظات الجنوبية اليمنية».
وتابع البخيتي حديثه بتأكيد وجوب تقديم التنازالت من الطرفين في حال حدوث التسوية.
ونفى تخلي «أنصار الله» عن الرئيس السابق علي عبدالله صالح ،وأكد أن قرار بقائه أو إقصائه
يعود إلى الشعب اليمني وحزب المؤتمر بالدرجة األولى.
وعن موقفه من «الحراك الجنوبي» ،قال البخيتي إنهم على تواصل مستمر مع قوى الحوار التي
رفضت العدوان ،أما القوى التي أيّدت العدوان فهي اآلن تستشعر الخطر وهناك مراجعة للنفس
حيال قرارها ،على حد قوله.
(التتمة ص)14

همزة و�صل
الجعفري ال�سوري..
وعناكب الريا�ض
واالنعزال
نظام مارديني
ل��ن ننتظر أن ن��ص��ح��و غ��دا ً
مرعوبين كأننا بين ف ّك ْي قرش
أو في متاهة مملكة الرمال لننتبه
بسقوطنا م��ن أع��ل��ى وسائدنا
االس��ف��ن��ج��ي��ة ،ال���ت���ي ان��ك��م��ش
اسفنجها لتنزوي خجالً داخل
قطعة القماش التي تسترها.
س��وري��ة اآلن بقلوبنا كتلك
االسفنجة التي تنزوي خجالً من
«ثورتها» ومن «قادتها» الذين
ال ي��رف��ع��ون رؤوس��ه��م إال أم��ام
عصا أمير خليجي أو «قلبق»
تركي ،فكيف يتركون هذا العز
والمال والجاه والفنادق الفخمة
والقصور والسفر والفضائيات
والشهرة الساقطة ف��ي برامج
«ال����ج����زي����رة» و»ال���ع���رب���ي���ة»
الفضائيتين؟
ج��م��ي��ع أل��ع��اب��ه��م ال��ن��اري��ة
والصبيانية وحتى الشيطانية
مكشوفة ،لذلك ستبقى من دون
ح��ج��ج وج��م��ه��ور وق��ري��ب �ا ً ج��دا ً
ستنتفي الحاجة إليهم شعبيا ً
وسيصبحون غ��ي��ر صالحين
ل��ل��ت��ق � ُّب��ل م���ن ق��ب��ل أس��ي��اده��م
ومشغليهم ،كلما ارتفع العلم
ال���س���وري ف���وق ت�ل�ال ال��م��ي��دان
العسكري والتفاوضي.
غ���دا ً س� ُت��ع��رض ص��وره��م أو
أف��ل�ام أب��اح��ي��ة ل��ه��م ف��ي حالة
عدم تلبية ما يريد أم��راء مملكة
ال��رم��ال أو سالطين آل عثمان
وسيعرضونها على المأل ليرى
«ج��م��ه��وره��م» ال���ذي صفق لكل
تفاهات سقوطهم «ال��ث��وروي»
المد ّوي ،وأحجامهم الحقيقية،
وليكتشفوا أن «ث���واره���م» لم
يكونوا سوى أق��زام أمام تاريخ
سورية.
في ضوء هذا انقسمت قاعة
التفاوض بين النور والظلمة،
ففي ضوء النور يتعالى صوت
الجعفري ،يضع النقاط على
أح���رف ال��س��ي��ادة واالس��ت��ق�لال
السوريتين .وف��ي مكان الظالم
نسمع صوتا ً خافتا ً يشبه صوت
وق��ع اق��دام العناكب وه��و يفرز
مواد سامة وقذرة ،حيث الوجوه
ال��م��ت��ع��ددة ب��ق��ي��ادة ع��ل��وش ذي
الذقن الوهابية والعقل اإلرهابي.
فمَن يمثل الجعفري الذي ال ينطق
إال بالدولة المدنية؟ ومَن يمثل
هذا ال��ذي ال يتف ّوه إال بحماقات
طائفية؟
ه��ذا ال��وف��د المتآمر الطائفي
البغيض الذي يستمر بالكشف
ع��ن وج��ه��ه القبيح ألج��ل الثأر
ألسياده وأول��ي��اء نعمته الذين
يخسرون ويتقهقرون ف��ي كل
م��ي��ادي��ن ال��م��واج��ه��ة م��ن اليمن
وال���ع���راق ال���ى س���وري���ة ،وه��م
ي��م��ض��ون ب��ن��ا ،إل����ى اح��ض��ان
ال��س��ع��ودي��ة ال��ت��ي ت��ب��ح��ث عن
سيّافين لقطع الرؤوس ،في حين
يدعونا الجعفري للثبات في
أحضان بلد يخطو خطوات واثقة
إلعالن نصره على من تم تدميره
ب��م��ع��اول س��ع��ودي��ة وق��ط��ري��ة
وتركية وأميركية وصهيونية.
َم���ن ي��ن��س��ى ه��وي��ت��ه األول���ى
األصلية سيبقى يعيش ب��ذات
م��زورة فال ينطق ويكتب سوى
نزعة انعزاله واالنسالخ عن ذاته
الثقافية الحضارية واستحضار
هوية «مستقلة» و»متمايزة»
مدعومة ب��ادع��اءات تاريخية،
وهي دعوات ليس لها أي أساس
م��ن المنطق العلمي والحقيقة
المسندة إل��ى حقائق التاريخ
والجغرافيا وع��ل��وم االجتماع
والسياسة.
هي معركتنا التي نخوضها
على جبهتين :جبهة التفاوض
ف��ي جنيف ،وأخ���رى ف��ي جبهة
الداخل التي بدورها تنقسم في
اتجاهين؛ األول ميداني عسكري،
وال��ث��ان��ي ،مواجهة االنعطافة
االنتكاسية المحزنة والخطيرة
المتمثلة بالمشاريع االنعزالية
التي نشأت في ظل االنتماءات
األخرى؛ عرقية أو لغوية أو دينية
أو مذهبية أو قبلية عشائرية.
علّمنا الفيلسوف السوري
زينون ال��رواق��ي أن��ه «ك��ي تكون
حكيما ً وفاضالً يجب أن تحاكي
الطبيعة (تتعلّم منها ،وتكتشف
نواميسها) ،ألن الطبيعة حكيمة
وفاضلة» ..فأية حكمة بالعودة
إلى كهوف الطوائف واإلتنيات
ب��ان��ت��ش��ار جَ ������ َرب م��ش��اري��ع
الكانتونات والفدرلة في بيئة
ت��وح��ده��ا ج��ب��ال��ه��ا وس��ه��ول��ه��ا
وشطآنها وأنهارها وإنسانها
الجميل؟

