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تقدما على �أطراف تدمر
م�سودة دي مي�ستورا تتحدث عن �سورية علمانية موحدة ...والجي�ش ال�سوري يحرز

بوتين لكيري :للتو�صل �إلى نقاط م�شتركة حيال الأزمتين ال�سورية والأوكرانية
أعرب الرئيس الروسي فالديمير بوتين عن أمله في أن
تسهم زيارة وزير الخارجية األميركي جون كيري الحالية
لموسكو في تقارب المواقف بين موسكو وواشنطن حيال
األزمتين السورية واألوكرانية.
وفي مستهل لقائه مع كيري في الكرملين ،أمس قال
الرئيس الروسي إن في استطاعة البلدين التوصل إلى نقاط
مشتركة والمضي قدما ً في المسائل الثنائية والدولية.
وأشار بوتين إلى أن القيادة الروسية تدرك أهمية دور
الواليات المتحدة ورئيسها باراك أوباما في التوصل إلى
وقف األعمال القتالية في سورية.
من جانبه ذكر كيري أن التوصل إلى الهدنة في سورية
أثمر عن تراجع العنف في البالد ،مشددا ً على أن ذلك أصبح
ممكنا ً بفضل الجهود الروسية  -األميركية المشتركة.
أما في ما يتعلق باألزمة األوكرانية فقذ أبلغ الوزير
األميركي الرئيس الروسي أنه جلب معه اقتراحات واشنطن
حول تسويتها.
كما عبّر كيري عن تعازيه للرئيس الروسي فالديمير
بوتين نيابة عن رئيس الواليات المتحدة وشعبها لمناسبة
حادث سقوط الطائرة بمدينة روستوف ،مؤكدا أن الواليات
المتحدة مستعدة لتقديم المساعدة الالزمة في التحقيق.
وقال كيري« :أود أن أبدأ من اإلعراب عن التعازي نيابة
عن الرئيس أوباما والشعب األميركي لمناسبة سقوط
الطائرة في روس��ت��وف» .وأض��اف« :فريق من إدارة أمن
وسائل النقل (في أميركا) مستعد للتوجه الى مكان الحادث
وتقديم المساعدة الالزمة».
وك��ان بوتين أعلن خالل استقباله ولي عهد أبو ظبي
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في موسكو أن هذه الزيارة
جاءت في وقت مناسب على ضوء الوضع في المنطقة.
وفي مستهل لقاء الرئيس الروسي بولي العهد ،أشار
بوتين إل��ى حسن ال��ع�لاق��ات بين القيادتين الروسية
واإلم��ارات��ي��ة ،معربا ً عن أمله في نمو التبادل التجاري

الثنائي بينهما.
وكان الكرملين أفاد سابقا ً بأن المحادثات بين الجانبين
ستشمل العالقات الروسية اإلماراتية وسبل التسوية في
سورية.
وفي السياق ،أع��رب ستيفان دي ميستورا المبعوث
األممي لتسوية األزمة السورية عن أمله في أن يجمع وفدا
الحكومة والمعارضة السوريين على ورقة بنود التسوية
الرئيسية التي تقدم بها.
ونقلت وسائل إعالم غربية عن مصدر دبلوماسي غربي
رفيع قوله بهذا الصدد« :المبادئ األساسية (التي اقترحها
المبعوث األممي) صارت على الطاولة .هو يريد اإلعالن
عن توصل الجميع إلى قرار يرضيهم ،بما يتيح له مواصلة
التحرك في اتجاه التحضير للجولة التالية من المفاوضات
على مسار التحول السياسي في سورية».
واعتبر المصدر الغربي الذي طلب عدم الكشف عن هويته
بحسب وسائل اإلعالم التي تناقلت حديثه ،أن ما تم إحرازه
على مسار التسوية في سورية «ليس إال خطوة صغيرة
جداً ،رغم أهميتها ،وأنه ال بأس بالنتائج التي تحققت حتى
اآلن» رغم ذلك.
وكشف المبعوث األممي في وقت سابق أن الورقة التي
سيتقدم بها إلى المتفاوضين السوريين ،ستضم ما بين 10
و 12بنداً ،بما فيها بند االتفاق على تشكيل جيش سوري
موحد تنخرط في صفوفه الفصائل المسلحة التي ستقبل
بالدستور الجديد وتعترف بالحكومة االنتقالية ،وبند
يحض على ضرورة مكافحة اإلرهاب.
وتنص ورقة دي مستورا على ضرورة احترام سيادة
س��وري��ة واستقاللها ووح���دة أراض��ي��ه��ا والتمسك فيها
بدولة ديمقراطية متعددة الطوائف تقوم على التعددية
االجتماعية والسياسية ،وتمثل جميع مكونات المجتمع
السوري وتمنحهم حقوقا ً متكافئة.
(التتمة ص)14

البراغماتية الدولية
ومنت�صف الطريق

فاديا مطر
بعد الحلول االستراتيجية األُممية الجديدة لتضييق هوة المراوحة
بين ط��اوالت «جنيف  3السورية ـ السورية» ،ح ّل وزي��ر الخارجية
األميركي جون كيري ضيفا ً على طاوالت موسكو أول من أمس لمناقشة
الوضع السوري وغيره من األزمات الدولية؛ وتر ّكزت ال ُمحادثات على
ما هو شفهي وما هو مكتوب بعد تسلّم مندوب سورية الدائم في األمم
المتحدة بشار الجعفري ورقة من المبعوث الدولي لبحثها في دمشق،
وإيجاد تعريف واضح للمحادثات على أرضية مشتركة تسهل حركة
الوساطة األممية الجتياز الهوة السياسية ،وبذلك تتاح الفرصة
للتسوية السياسية السورية من بوابات مستجدات أمنية طرقت باب
أوروب��ا ،والتقدم العسكري االستراتيجي للجيش السوري وحلفائه،
ما يستوجب وقف دعم اإلره��اب من قبل مَن ّ
دق بابهم في العواصم
األوروبية ،وعلى ضوء انقسامات تطال أبواب معارضة «الرياض» في
فلك تصادم األجندات مع فراغ الجعبة من قرارات المضمون وتحديد
المسار التفاوضي .فاإلرهاب الحاقد رسم لوحته في العاصمة البلجيكية
بروكسل منذ أيام وأوقف أي ٍد وأذهانا ً عن االستمرار في دعمه وإعادة
النظر دوليا ً في ممتلكاته من لوجستيات إقليمية ،فضالً عن تباين الرؤى
األوروبية والدولية في طريقة وأهداف الدعم والصمت ،ألنّ االعتماد على
تغيير التوازنات والقوى في اإلقليم لم يعد مجدياً .فهل مباحثات كيري
ــــ الفروف هي تراجع أميركي إلى منتصف الطريق؟
المستجدات السياسية واألمنية ،وصوال ً إلى
ربما يمكن تفسير عوامل
ّ
منتصف الطريق ،ال سيما بين موسكو وواشنطن بعد تصريح المتحدث
باسم «الكرملين» ديمتري بيسكوف أول من أم��س ،وم��ن السابق
ألوان��ه الحديث عن نفاد صبر أي جانب في مفاوضات «جنيف .» 3
(التتمة ص)14

قلق �أممي وحقوقي دولي
على �أو�ضاع الحقوقيين الم�صريين
دعت األمم المتحدة مصر الى غلق ملف التحقيق مع المدافعين عن حقوق
اإلنسان وهي قضية نددت بها  13منظمة حقوقية دولية من بينها هيومن
رايتس ووتش والعفو الدولية معربة عن قلقها من صدور عقوبات بالحبس
ضدهم.
وقالت المنظمات في بيان إن «السلطات تستعد التخاذ إجراءات ملموسة
سريعا ً إلسكات األص��وات النقدية المتبقية في مجتمع حقوق اإلنسان في
مصر».
وبعد أن عزل الجيش في عام  2013الرئيس محمد مرسي ،شن نظام الرئيس
عبد الفتاح السيسي حملة قمع دامية ضد انصاره خصوصا ً من أعضاء جماعة
اإلخوان المسلمين التي تم حظرها.
وسجن نظام السيسي كذلك العديد من المعارضين الليبراليين والداعين
الى الديموقراطية .وتواجه األجهزة االمنية اتهامات منتظمة باعتقال أشخاص
وبممارسة العنف بل والتعذيب مع الموقوفين.
ووفقا ً لهذه المنظمات فإن «السلطات المصرية استدعت خالل األسابيع
األخيرة أعضاء في منظمات حقوقية الستجوابهم ومنعتهم من السفر وحاولت
تجميد أموالهم وأموال أسرهم».
وفتحت السلطات المصرية مجددا ً أخيرا ً ملف تحقيق حول التمويل الخارجي
لمنظمات حقوق االنسان رغم تجميده بعد شهور من بدايته في تموز .2011
ومنع مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الصحافي في موقع
«مدى مصر» حسام بهجت من السفر أخيرا ً وكذلك رئيس الشبكة العربية
لمعلومات حقوق اإلنسان جمال عيد.
والجمعة الماضي رد وزير الخارجية المصري سامح شكري على تصريح
لنظيره األميركي جون كيرى أعرب فيه عن «قلقه الشديد لتدهور حالة حقوق
اإلنسان في مصر» بعد إعادة فتح التحقيقات مع الحقوقيين المصريين.
من ناحيته ،قال المفوض األعلى لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة زيد بن
رعد الحسين إن «منظمات غير حكومية لعبت دورا ً مهما ً في رصد التجاوزات
وتقديم دعم للضحايا ،ستتوقف نشاطاتها كليا ً في حال استمر هذا االمر»،
منددا ً في بيان «بما يبدو أنه قمع لقطاعات المجتمع المدني األمر الذي يجب
أن يتوقف».

القوات العراقية تطلق عملية تحرير نينوى وبغداد تبارك

درب  400مقاتل ل�شن هجمات دموية فيها
«داع�ش» ّ

العباد :يطلب قائمة حكومة التكنوقراط

باري�س :مئات الآالف في ليبيا
ي�ستعدون لالنتقال �إلى �أوروبا

ط��ال��ب رئ��ي��س ال����وزراء العراقي
حيدر العبادي من الكتل السياسية
تقديم مرشحيها م��ن التكنوقراط
خالل اليومين المقبلين ،بحسب ما
أفاد به التلفزيون العراقي أمس.
وقال التلفزيون العراقي الرسمي
إن ح��ي��در ال��ع��ب��ادي سيقدم قائمة

بالتعديالت الوزارية إلى البرلمان
األسبوع المقبل.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر
العبادي عن تسلمه قائمة السيد
مقتدى الصدر لمرشحي التكنوقراط،
وذك��ر بيان لمكتب رئيس ال��وزراء
الخميس «نؤكد بأنه تم تسلم قائمة

المرشحين ال��ت��ك��ن��وق��راط م��ن قبل
النائب ضياء األس��دي رئيس كتلة
األحرار موقعة من قبل مكتب السيد
مقتدى ال��ص��در ،وسيتم التعامل
إيجابيا ً معها ،وم��ع الترشيحات
األخرى».
وت��اب��ع ال��ب��ي��ان ق��ائ�لاً إن رئيس
مجلس الوزراء سيقوم بتقديم قائمة
بالتعديالت ال��وزاري��ة ال��ى مجلس
النواب خالل االسبوع القادم.
وفي سياق آخر أعلن وزير النفط
عادل عبد المهدي استقالته رسمياً،
والتوقف عن القيام بممارسة أي
مهام تخص صلب ال���وزارة ،ما عدا
الحصرية منها.
ميدانياً ،حررت القوات العراقية
المشتركة ثماني قرى بمحيط ناحية
القيارة بالموصل ،في إط��ار عملية
الفتح لتحرير محافظة نينوى من
سيطرة داعش اإلرهابية.
وأك��د مصدر وص��ول قائد القوات
البرية الفريق الركن ري��اض جالل
توفيق الى محور مخمور لإلشراف
(التتمة ص)14

غارات �سعودية ت�ستهدف المدنيين ..والقوات اليمنية تدك مواقع المرتزقة

�صالح :م َْن راهن على ا�ست�سالمنا خاب رهانه
دعا الرئيس اليمني السابق علي
عبدالله صالح السعودية إلى إيقاف
عدوانها ضد اليمن وشعبه ،واصفا ً
إياه بالعدوان البربري الذي يرتكب
مجازر بحق األبرياء .وأش��ار صالح
إل���ى أن م��ن راه����ن ع��ل��ى اس��ت��س�لام
الحوثيين و«المؤتمر الشعبي» خاب
رهانه.
وحذر السعودية من الرهان على
ج���واد خ��اس��ر ،معتبرا ً أن الشعب
اليمني ليس عدو المملكة.
كما دعا دول التحالف السعودي
إلى االنسحاب «ألن ليس بينهم وبين

اليمن أي خالف سياسي أو حدودي او
مذهبي على اإلطالق».
كما دعا الشعب اليمني وأنصاره
للخروج صباح السبت المقبل إلى
م��ي��دان السبعين رف��ض �ا ً ل��ل��ع��دوان
واالحتالل ،ودعما ً للوحدة والحرية
والتعددية السياسية.
وقال صالح خالل مؤتمر صحافي
لمناسبة مرور عام على العدوان الذي
يشنه التحالف السعودي على اليمن
«إن الشعب اليمني لن يخضع ولن
يستسلم وسيقاوم هذا العدوان بشتى
ال��وس��ائ��ل» ،وأض���اف إن «الشعب

اليمني مع السالم ال مع اإلستسالم».
كما رأى أن «ال شرعية لهادي وإذا كان
له شرعية فليأتي إلى صنعاء».
ون��ف��ى وج���ود أي ت��ح��ال��ف يمني
إيراني كذلك أي وج��ود إيراني على
األراض���ي اليمنية داع��ي�ا ً السعودية
إلى التفاهم مع إيران وقال« :تتهمون
إي��ران بالتحالف معنا ،ال وجود ألي
تحالف ،وكنا سنرحب لو أن إي��ران
عرضت علينا التحالف ضد العدوان
لكن ذلك غير صحيح سواء سياسيا ً أو
عسكريا ً أو اقتصادياً».
وأعرب عن شكره لموقف حزب الله
والسيد حسن نصرالله تجاه العدوان
على اليمن ووفائهما .كما أكد أنه لن
يتحالف مع السعودية ضد «أنصار
ال��ل��ه» رغ��م ص��راع��ه معهم لسنوات
حول األمور اإلدارية والسياسية ،وأنه
ليس «هادي» حتى يبيع وطنه اليمن
للسعودية باالموال ،مؤكدا ً على أن
هذا هو علي عبد الله صالح والمؤتمر
الشعبي ال��ع��ام وأح���زاب التحالف
ال��وط��ن��ي وك���ل ال��ق��وى السياسية
الشريفة والنظيفة من دون استثناء.
وذكر صالح أنه ونجله أحمد لن يكونا
في موضع البيع والشراء.
م��ي��دان��ي �اً ،ش���نّ ال��ج��ي��ش اليمني
واللجان الشعبية هجوما ً كبيرا ً على
مقر اللواء  35غرب تعز جنوب اليمن،
بحسب م��ا ص��� ّرح م��ص��در عسكري
يمني.
(التتمة ص)14

قال وزير الدفاع الفرنسي ،جان إيف لو دريان ،أمس ،إن حوالى  800ألف مهاجر
ينتظرون في ليبيا لالنتقال إلى أوروبا.
وأشار الوزير ،في مقابلة مع إذاعة «أوروبا »1 -الفرنسية ،إلى أن  800ألف هو
«رقم مالئم» ،مشددا ً على ضرورة «أن نحرص على أال يؤدي اإلتجار بالمهاجرين
إلى تعزيز داعش عبر موارد مالية إضافية تحصل عليها».
وتابع الوزير الفرنسي أن «األولوية الملحة في ليبيا هي تشكيل حكومة وحدة
وطنية» .وقال إن «هذه الحكومة على وشك أن تتشكل ،لكن من الضروري أن تتحرك
األقطاب الفاعلة (في المنطقة) لالعتراف بهذه الحكومة» ،ملمحا ً بذلك خصوصا ً إلى
مصر وقطر وتركيا.
(التتمة ص)14

المبعوث الأممي لليبيا:
منعوني من زيارة طرابل�س
ذكر مبعوث األمم المتحدة إلى ليبيا أنه اضطر إللغاء سفره إلى طرابلس ألن
الحكومة الليبية الموازية لم تمنح طائرته تصريحا ً بالهبوط.
وقال مارتن كوبلر إنه «كان ينوي زيارة العاصمة الليبية لتمهيد الطريق
أمام انتقال حكومة الوحدة الوطنية المدعومة من األمم المتحدة من تونس»
إلى طرابلس ،وكان فايز السراج رئيس حكومة الوحدة قال األسبوع الماضي
إن «هذه الخطوة وشيكة».
ودعت حكومة الوحدة في وقت سابق من هذا الشهر لتسليم السلطة إليها
على الفور ،لكن خليفة الغويل رئيس الحكومة الموازية في طرابلس حذرها
من االنتقال للعاصمة .وقال مكتب الغويل في طرابلس إن «السلطات طلبت
من كوبلر إرسال جدول أعمال زيارته» ،لكنها لم تتلق الرد ،ولذا لم تصرح له
بالهبوط .وأضاف أن طلبات سابقة بالزيارة قدمها كوبلر قوبلت بالرفض
لنفس السبب ،وذكر المكتب أن الزيارة أرجئت ولم تلغ.
وكرر الغويل انتقاده لكوبلر واألمم المتحدة في تصريحات تلفزيونية ،وقال
إنهما «يخاطران بخلق فوضى».
من جهته ،قال السراج إن «حكومته ستتمكن من االنتقال إلى طرابلس بعد
االتفاق على خطة أمنية مع الشرطة وقوات الجيش وجماعات مسلحة».
لكن الوضع األمني في العاصمة الليبية ال يزال متقلبا ً ووقعت اشتباكات
متكررة بين الجماعات المسلحة.

همزة و�صل
تدمر...
والفجر الجديد
نظام مارديني
ب� � ��دأت دم� �ش ��ق خ �ط��وات �ه��ا
األول ��ى ل�لإع�لان ع��ن نصرها
على اإلرهاب وداعميه ..تدمر
�ص �ح��راء السورية
(ل��ؤل��ؤة ال� َّ
التي ظهر اسمها للمرة األولى
على مخطوطة يعود تاريخها
إل��ى ال�ق��رن التاسع عشر قبل
ال��م��ي�ل�اد) ه ��ي ن �ق �ط��ة ال �ض��وء
األولى باتجاه استعادة مناطق
ال �ش��رق م��ن «داع�� ��ش» ،مثلما
كانت حلب هي مسار استعادة
مناطق شمالية كانت البوابات
ال �ت��رك �ي��ة خ � ��زان التنظيمات
اإلره��اب �ي��ة ال �ت��ي ع��اث��ت ذبحا ً
وفسادا ً ونكاحا ً «شرعياً».
ورغ � ��م أن ال �م �ع��رك��ة التي
ُيجريها اآلن الجيش السوري
وب�م�س��ان��دة م��ن ح�ش��د شعبي
وف� �ص ��ائ ��ل م� �ق ��اوم ��ة (ن �س��ور
الزوبعة واحدة منهم) تستحقّ
العناء ،ما يشير إلى أن الطريقة
المثلى للنصر على «داع��ش»
تستلزم محاكاة استراتيجياته
وتكتيكه ال�ع�س�ك��ري .م��ن هنا
يحتاج الجيش ال �س��وري إلى
االل � �ت� ��زام ب� �ش ��دة ف ��ي اللعبة
ال�ك�ب��رى القائمة على أرض��ه،
ف�ل�ا ي�ك�ت�ف��ي ب ��رؤي ��ة التهديد
الذي يشكله «داعش» بل ينظر
كذلك إلى مدى تقدم أو تراجع
داعمي ه��ذا التنظيم اإلرهابي
التكفيري .وهذا بدوره يشكل
أح��د أك�ب��ر ال�ت�ح��دي��ات المقبلة،
وربما هو صعب جدا ً في ضوء
مفاوضات جنيف القائمة.
لقد تطلبت الساعات األخيرة
ل �م �س��ات تكتيكية وتنظيمية
للجيش السوري لكي يكشف
أن «داع� � ��ش» ل �ي��س أك��ث��ر من
ف��زّاع��ة ج ��رى تضخيمها من
خالل اتباع أسلوب المجازر،
وه���و األس� �ل ��وب ن�ف�س��ه ال ��ذي
ات�ب�ع�ت��ه ال�ع�ص��اب��ات اليهودية
ف���ي ف �ل �س �ط �ي��ن ال �م �ح �ت �ل��ة في
أربعينيات ال�ق��رن المنصرم.
ه��و ق� � ّوة ه�لام�ي��ة ُت �ك �س��ر ،وال
شك في أن أهمية انتصار تدمر
ستجعل م��ن هزيمة «داع��ش»
ب���داي ��ة ل �م��رح �ل��ة ان� �ك� �س ��ارات
أخرى.
ب ��اس� �ت� �ع ��ادة ت ��دم ��ر ت �ك��ون
س��وري��ة ق��د استعادت روحها
وط ّهرتها من دنس المشروع
الجهنمي الذي كان يستهدف،
ب��األس��اس استقاللنا القومي
ع ��ن ط��ري��ق ت��دم �ي��ر وتقسيم
س��وري��ة ف �ي��درال �ي��ات ،واليوم
ب��ات واض �ح �ا ً أن ال�ع��ال��م الذي
طاله اإلرهاب عاد يعترف ليس
فقط بشرعية الدولة السورية،
وإنما أيضا ً بقدرة السوريين
على التحدّي وكسب الرهانات
ال �ص �ع �ب��ة ،ب �ه��دف االن �ت �ص��ار
ل �ح �ك �م��ة ال� �ت ��اري ��خ ولطبيعة
الجغرافيا ولعبقرية المكان.
تحرير تدمر اليوم هو األمر
األك� �ث ��ر إي��ض��اح��ا ً ف ��ي تثبيت
حقيقة االن �ت �ص��ارات وبداية
ال�ت�ق�ه�ق��ر ال�ك�ب�ي��ر ل �ـ «داع� ��ش»،
حيث ُتع ُّد استعادتها ذات أهمية
كبيرة للدولة السورية وعنوانا ً
لفجر جديد ،ستفتح الباب أمام
التقدم نحو مدينتي دير الزور
والرقة والبادية عامة.
يمكن القول إن اللعبة انتهت
بالنسبة ألدوات أميركا والغرب
في سورية ولم يعد باستطاعة
أحد االختباء وراء «المعارضة
المعتدلة» وقد دخل إرهاب هذه
«المعارضة» غرف نومهم ،ما
يؤكد لهم أن من يخبئ العقرب
داخ� ��ل ج�ي�ب��ه ع�ل�ي��ه أن يتوقع
لسعته ،كما ح��دث في فرنسا
وتركيا وبلجيكا مؤخراً ،وهو
ما سيغيّر في ميزان التحول
الدولي لألزمة السورية.
أما من ال ي��زال يراهن على
«ثورة» الجماعة اإلرهابية فال
عزاء له ،وما عليه إال البحث عن
سلم للنزول من على الشجرة
التي ورط نفسه بالصعود إليها
نتيجه االن��دف��اع الالمحسوب
والعمى اإلستراتيجي.
وال �س��ؤال اآلن ه��ل سيلقى
خ�ط��اب النصر على اإلره��اب
من تدمر لرمزيتها الحضارية
والتاريخية ،وهو سيكون ثأرا ً
للعالِم خالد األسعد؟

