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يتوعد ..والإرهاب ّيون يرتكبون مجزرة في ال�شيخ مق�صود
�سقوط الهدنة في ريف حلب والجي�ش ال�سوري
ّ

ح�سون :فل�سطين �ستبقى محورنا
المقداد :لن نف ّرط بذ ّرة واحدة من ا�ستقالليّتنا �أو �سيادتنا ...والمفتي ُّ
أ ّكد نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أنّ
سورية ال يمكن مهما كانت المغريات والضغوط وحجم العدوان أن
تتخلّى أو تف ّرط بذرة واحدة من استقالليتها أو سيادتها ،مشدّدا ً على
أ ّنه ينبغي على الجميع احترام إرادة الشعب السوري.
وق��ال المقداد في مقابلة مع قناة «الميادين» أم��س« :إنّ الدولة
السورية التزمت باتفاق وق��ف األع��م��ال القتالية في حين خرقته
التنظيمات اإلرهابية منذ البداية» ،مبينا ً أنّ هناك تصعيدا ً واضحا ً
من ِقبَل هذه التنظيمات تزامنا ً مع االستعدادات الجارية لعقد الجولة
القادمة من الحوار السوري السوري في جنيف من أجل إفشال ا ّتفاق
وقف األعمال القتالية خدمة ألهداف الدول الغربية.
وبيّن المقداد أنّ وفد الجمهورية العربية السورية إلى الحوار
السوري السوري في جنيف سيشارك في الجولة المقبلة من الحوار
بعد االنتهاء من انتخابات مجلس الشعب ،الفتا ً إلى أنّ الوفد سيكون
برئاسة الدكتور بشار الجعفري.
ورأى المقداد ،أنّ التنسيق الروسي األميركي في مجال مكافحة
اإلره��اب أمر جيد ،والجهود الروسية المبذولة في هذا المجال تلقى
الترحيب والتأييد ،وقال« :نثق بالمطلق بما تقوم به القيادة الروسيّة
من جهد من أجل وقف الحرب اإلرهابية التي ُتشنّ على سورية».
وبيّن المقداد أنّ الزيارة التي قام بها نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم إلى الجزائر مؤخرا ً «ناجحة
جداً» ،مؤ ّكدا ً أنّ سورية والجزائر تقفان في خندق واحد ض ّد اإلرهاب،
وستنسقان في هذا المجال اقتصاد ّيا ً وأمن ّيا ً وفكر ّيا ً وثقاف ّياً.
ّ
ولفتَ المقداد إلى أنّ هناك مواقف مشتركة مع مصر ض ّد اإلرهاب،
وأنّ معالجة ملف العالقات السورية المصرية تخدم شعبي البلدين،
وقال« :هناك دور كبير لمصر في معالجة األوضاع القائمة في المنطقة
العربية».
وأشار المقداد إلى أنّ هناك كثيرا ً من البلدان العربية تقدّر مواقف
سورية وتتفهّم طبيعة التحدّيات التي تواجهها ،وخاصة التحدّي
المشترك في مكافحة اإلرهاب.
ودعا المقداد االتحاد األوروبي إلى تب ّني سياسة لمكافحة اإلرهاب
واالنضمام إلى جهود حكومة الجمهورية العربية السورية في هذا
المجال ،الفتا ً إلى أنّ هناك الكثير من دول االتحاد انخرط في دعم

التنظيمات اإلرهابية ،وه��ذا ما قاد إلى االع��ت��داءات التي وقعت في
بروكسل وقبلها في باريس ،والتي يمكن أن تت ّم في أي بلد أوروبي
آخر.
وأشار المقداد إلى وجود تغيّر واسع في المزاج السياسي األوروبي
اتجاه سورية ،وخاصة بعد التفجيرات اإلرهابية التي طالت عواصم
يوجه النقد لسياسات
أوروبية عدّة ،موضحا ً أنّ اإلعالم األوروبي بدأ ّ
بعض الحكومات المتط ّرفة ،وخاصة بريطانيا وفرنسا الدّاعمتين
لإلرهاب.
وفي السياق ،أعرب وزير الخارجية الروسي ،سيرغي الفروف ،أمس،
عن أمله في أن تصبح زيارة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا إلى
موسكو مرحلة هامة في االستعداد لمفاوضات جديدة في جنيف.
وق��ال الف��روف ،خ�لال لقائه دي ميستورا في العاصمة موسكو:
«مخرجات الجولة األخيرة من المفاوضات السورية في جنيف لم
يرفضها أي طرف».
وأض��اف وزير الخارجية« :روسيا والواليات المتحدة ملتزمتان
بدعم المفاوضات».

حسون

وكان ُمفتي سورية الشيخ أحمد بدر الدين حسون أ ّكد أنّ ما ُحكي عن
لجوئه إلى سلطنة عمان هو مج ّرد شائعات .وكشف أنّ ث ّمة من عرض
على القيادة السورية إنهاء إطالق النار في سورية مقابل الصلح مع
الكيان الصهيوني ،مؤكدا ً أنّ «فلسطين ستبقى محورنا» مضيفا ً «ك ّنا
من أجل فلسطين نحتضن من طعنونا في الظهر».
كالم حسون جاء في مقابلة مع الزميلة قناة «الميادين»ُ ،ب ّثت
مباشرة من العاصمة السورية دمشق ،حيث قال «عندما خافوا أن
تكون الشام منطلقا ً للعودة إلى القدس ق � ّرروا أن يضربوها» .وأيّد
حسون المصالحة مع الجميع وخصوصا ً من ليس في رقبتهم دماء،
«بشرط ألاّ يأتوا بأحزاب دينية» ،متحدّيا ً أن يكون هناك صراع مذهبي
في سورية .أو أن يكون هناك أي توظيف على أساس مذهبي أو طائفي
بقي للذين يجلسون في القصور ويشتمون
أو عرقي ،وس��أل« :م��اذا َ
بلدهم منها ،فيما ننقل شهداءنا إلى القبور؟» .وشدّد على أنّ الجالسين
في الفنادق والذين يتل ّقون التعليمات من دول خارجية ليسوا أحراراً.

يح�صل على جائزة نوبل لل�سالم
الأ�سير البرغوثي ُ

سلم رئيس ال��راب��ط��ة التونسية للدفاع ع��ن حقوق
االنسان فاضل موسى جائزة نوبل للسالم التي حصل
عليها الرباعي الراعي للحوار في تونس مؤخراً ،لألسير
مروان البرغوثي.
وحسب وسائل اإلع�لام الفلسطينية ،فقد سلم فاضل
م��وس��ى ال��ج��ائ��زة ،نيابة ل��زوج��ة األس��ي��ر ف��ي السجون
الصهيونية مروان البرغوثي  ،فدوى البرغوثي ،لتسلمها
لزوجها ف��ي سجنه ،وج��رى ذل��ك بحضور سفير دول��ة
فلسطين في تونس هايل الفاهوم ،والسفير المناوب عمر
دقة.
وجرى التسليم خالل االحتفال المركزي الذي أقامته
السفارة الفلسطينية أول أم��س ف��ي العاصمة تونس
بحضور األمناء العامين لألحزاب التونسية ،وممثلين
عن االتحاد العام التونسي للشغل ،وعن الرباعي الراعي
للحوار التونسي ،وعن نقابة أساتذة التعليم الثانوي،
وعن رابطة حقوق االنسان التونسية ونقابة الصحافيين
التونسيين ،وع��دد من الشخصيات واألس��ات��ذة وطلبة

فلسطين ال��دارس��ي��ن بالجامعات والمعاهد والكليات
التونسية.
إلى ذلك ،أكد موسى في كلمة له بالمناسبة ،أن كل األيام
الفلسطينية هي يوم األرض ويوم األسير حتى يتحقق
لهذا الشعب إقامة دولته المستقلة ،مشيرا إلى أن الرباعي
وخالل كل زياراته ألوروبا بعد حصوله على جائزة نوبل
أكد أن ال سالم في العالم دون تحقيقه في أرض السالم
فلسطين.
من جانبه ،قال عيسى قراقع وزي��ر ش��ؤون األس��رى:
«نحن نتلمس هنا على أرض تونس خطوات الراحل ياسر
عرفات وأضرحة شهدائنا القادة ،حيث صمد فينا حب
تونس وأصبحنا كشعبين عاشقين».
كذلك ،أكد رئيس اللجنة العليا للمتابعة العربية محمد
بركة «أن شعبنا متمسك بأرضه بعد أن دق جدار الخزان
ليقول نحن هنا في أرضنا نحافظ عليها ونحفظها ،وليس
منة من االحتالل ،بل غصبا عنه ،صخرة تحقق المستحيل
على ما تبقى من أرضنا».

الجي�ش الجزائري يقتل  3من القاعدة جنوب البالد
ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية ،أن
الجيش قتل ثالثة من عناصر تنظيم
القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي
بمنطقة بئر القصيرة بوالية وادي
سوف جنوب الجزائر.
وقال بيان للوزارة إن «وحدة من
الجيش نجحت ،وبفضل اليقظة
المستمرة ،في قتل ثالثة إرهابيين
ف��ي منطقة بئر القصيرة» ،وأك��د
أنه تم خالل العملية العثور على
أسلحة خفيفة وكمية من الذخيرة.
وكانت ق��وات الجيش قتلت في
المنطقة ذات��ه��ا 9 ،إرهابيين في
عمليتين متفرقتين منتصف الشهر
الماضي ،عثر بحوزة ثالثة منهم
على  6صواريخ من نوع ستينغر.
م��ن جهة أخ���رى ،أعلنت وزارة
الدفاع الجزائرية ،األحد الماضي،
أن عملية تطهير المناطق الحدودية
من األلغام المضادة لألفراد تشرف
على نهايتها حيث تم إبطال أكثر من
 9ماليين لغم.
وأوض���ح المقدم آدم��ي محمد،
المتحدث باسم وزارة الدفاع ،أن
«عملية إزال���ة األل��غ��ام المضادة
ل�لأف��راد ق��د أن��ج��زت ف��ي مرحلتها
األول���ى بين سنة  1963و1988

ب��إش��راف وح���دات ع��دة م��ن سالح
الهندسة التابعة لقيادة القوات
البرية».
وأض��اف آدم��ي« :إزال��ة األلغام،
ت��م��ت ع��ل��ى م��س��ت��وى خ� َّ
�ط��ي ش��ال
وموريس ،حيث تمكن العاملون من
تدمير  8ماليين لغم».
وأش��ار المتحدث باسم وزارة
ال��دف��اع إل��ى أن المرحلة الثانية

انطلقت ف��ي ال��ع��ام  2004وه��ي
مستمرة لغاية يومنا ه���ذا ،بعد
مصادقة الجزائر على اتفاقية أوتاوا
المتعلقة بحظر األلغام المضادة
لألفراد ،وأنها قد تمكنت من تدمير ما
الساعة».
يقارب مليون لغم لحد ّ
يذكر أن القوات الفرنسية خالل
فترة استعمار الجزائر زرع��ت ما
يقارب  11مليون لغم.

وكشف حسون أ ّنه نبّه أوروب��ا من التط ّرف الذي تحتضنه باسم
الديمقراطية ،وأضاف« :قلتُ إذا قصفتم سورية ولبنان ستتفجر نيران
عندكم ،وكنت أنصح األوروبيين ولم أهدّدهم» .وأعلن أنّ سورية لن
قسم ،مؤ ّكدا ً على أنّ دمشق فتحت األبواب للمعارضين ،وأنّ الرئيس
ُت ّ
غلق الباب يوما ً أمام المعارضين .وقال إنّ بعض
بشار األسد لم ُي ِ
المعارضين يتم ّنى العودة إلى سورية.
ميدانياً ،أ ّكدت قيادة غرفة العمليات المشتركة في حلب وريفها أنّ
نيران جه ّنم س ُتفتح في القريب العاجل على الجماعات اإلرهابية في
جبهات حلب كا ّفةُ ،مح ّمل ًة مسؤولية خرق الهدنة للمسلحين الذين

انساقوا وراء «جبهة النصرة» رغم توقيعهم على اتفاق وقف إطالق
النار.
وفي بيان صادر عنها ،ذكرت غرفة العمليات المشتركة أ ّنه طوال
فترة سريان الهدنة ووقف إطالق النار قام الجيش وحلفاؤه بالر ّد فقط
على الخروقات التي ُترتكب من ِقبَل بعض المسلّحين ،وكان الر ّد على
االعتداءات المتك ّررة ألجل ردع هذه الجماعات من االستمرار بخروقاتها،
مضيفا ً أ ّنه «تبيّن أنّ جبهة النصرة خدعتِ الفصائل المسلحة وأدخلتها
معها في خرق كبير للهدنة».
(التتمة ص)14

لماذا و�صف �ستيف وارن معركة هيت بالمعركة الكبرى؟

ً
عن�صرا من «داع�ش»
تحرير ثالث مناطق جديدة في «هيت» ومقتل 70

أعلن جهاز مكافحة اإلرهاب ،االثنين ،عن تحرير
ثالث مناطق جديدة في قضاء هيت غرب الرمادي،
فيما أشار الى مقتل  70عنصرا ً من تنظيم «داعش»
اإلره��اب��ي .وق��ال قائد العمليات الخاصة الثالثة
التابعة لجهاز مكافحة اإلرهاب اللواء الركن سامي
كاظم العارضي لـ«السومرية نيوز» ،إن «قوات
جهاز مكافحة اإلرهاب والقوات المساندة لها تمكنت
من تحرير مناطق البصائر األولى والبصائر الشرقية
والبصائر الغربية في مركز مدينة هيت ( 70كم
غرب الرمادي) من تنظيم داعش اإلرهابي».
وأض��اف العارضي ،أن «ق��وات جهاز مكافحة
اإلرهاب تمكنت من الوصول الى محيط منطقة حي
المعلمين وسط مدينة هيت» ،الفتا ً الى أن «تنظيم
داعش تكبد اليوم خسائر كبيرة من خالل قتل 70
عنصرا ً منهم بواسطة القصف بالدبابات والطيران
في مركز هيت».
(التتمة ص)14

براين هيغنز� :أموال كبيرة ّ
تتدفق من ال�سعودية �إلى الإرهابيين
في بداية نيسان الجاري ،زار موسكو وفد من
الكونغرس األميركي ،وك��ان بين أعضائه براين
هيغنز عضو مجلس النواب األميركي ،وقد أدلى
األخير بحديث الفت لصحيفة « كوميرسانت».
وف��ي��ه ،ت��ط��رق عضو الكونغرس إل��ى الوضع
االقتصادي في روسيا حاليا وحاول تبرير العقوبات
الغربية ضد روسيا ،محمال موسكو مسؤولية تدهور
الوضع في شرق أوكرانيا .وانتقد زيادة الميزانية
العسكرية الروسية ،معتبرا ذلك بمثابة اإلش��ارة

لجيران روسيا ليتحضروا لما هو أسوأ.
واعترف براين هيغنز بأن وضع أصحاب الميول
الجنسية غير الطبيعية في تركيا والسعودية أسوأ
مما هو عليه في روسيا .وأقر بأن السعودية تفعل
في اليمن ،عمليا ،الشيء نفسه الذي تدعي الواليات
المتحدة أن الجانب الروسي يقوم به في أوكرانيا.
ونوه بأن كميات كبيرة جدا من األموال تتدفق،
بالفعل ،من العربية السعودية إلى أيدي اإلرهابيين
بهذه الطريقة أو تلك .وذك��ر ب��أن جميع منظمي

هجمات  11ايلول عام  2001هم عمليا من مواطني
هذه الدولة .وأشار إلى أن بالده ترتكب كثيرا من
األخطاء ،فقد دعمت ،على سبيل المثال ،بال قيود
حكومة ن��وري المالكي فقط ألنها تمثل األكثرية
الشيعية في العراق ،على الرغم من استبعاد األقلية
السنية بالكامل من الحياة السياسية واالجتماعية،
وه��و ما دف��ع الكثير من العسكريين العراقيين
السابقين لالنضمام الى «داعش» بحسب تعبيره.
(التتمة ص)14

�إ�صابة �أمير �سعودي �أثناء ا�شتباكات مع القوات اليمنية

بحاح يرف�ض قرار �إقالته ويعتبره انقالب ًا على الد�ستور
ّ

أعلن رئيس الحكومة اليمني المقال ،خالد بحاح،
أمس ،أ ّنه يرفض قرار رئيس الجمهورية ،عبد ربه
منصور هادي ،بتعيين أحمد عبيد بن دغر خلفا ً له،
معتبرا ً ذلك انقالبا ً على الدستور.
وق��ال بحاح ،إنّ «القبول بقرارات الرئيس يُع ّد
تخلّيا ً صريحا ً عن كل المرجعيات الحاكمة للفترة
االنتقالية وأحكام الدستور التي ال تقبل االجتهاد أو
التأويل ،إذ ال يوجد أيّ نص دستوري يقضي بتعيين
رئيس للحكومة مع بقاء الحكومة وأعضائها لممارسة
مهامهم».
وقال في صفحته الرسمية على «فايسبوك» ،إنّ
القرارات «تم ّثل خروجا ً عن الدستور بصرف النظر
عن األشخاص المعيّنين ،وكذلك من سيُعيّنون في
المضي في تنفيذ هذه
الحكومة في حال اإلصرار على
ّ
القرارات المخالفة ألحكام الدستور وكل المرجعيات
التي تقوم عليها شرعية المرحلة االنتقالية ،ذلك أنّ
الشرعية ال تعني شرعية األف��راد بل شرعية سلطة
الدولة وقراراتها وفقا ً للدستور والقانون».
بحاح من
وكان الرئيس هادي أقا َل األحد الماضي ّ
رئاسة الوزراء ،مرجعا ً ذلك إلى اإلخفاق الذي رافق
أداء الحكومة خالل الفترة الماضية.
وت��اب��ع ه���ادي ف��ي ب��ي��ان ،أنّ ع��دم ت��وف��ر اإلدارة
الحكومية الرشيدة للدعم ال��ذي ق�دّم��ه التحالف
العربي ،وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية،

وعدم تحقيق ما يصبوا إليه اليمنيّون من استعادة
ال��دول��ة واستتباب األم��ن واالس��ت��ق��رار والمصلحة
الوطنية ،دفعه ال ّتخاذ مثل هذا القرار.
وكان الرئيس اليمني قد عيّن خالد بحاح في 12
نيسان  ،2015نائبا ً لرئيس الجمهورية ،باإلضافة
لمها ّمه كرئيس لمجلس الوزراء في حكومة الكفاءات.

هذا ،وكان الفريق الركن علي محسن األحمر ،وأحمد
بن دغر قد أدّيا اليمين الدستورية بمناسبه تعيينهما
نائبا ً للرئيس اليمني ورئيسا ً لمجلس الوزراء بعد أن
أعفى الرئيس عبد ربه منصور هادي خالد بحاح من
منصبَيه.
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همزة و�صل
«الحنديري»
�أردوغان!؟
نظام مارديني
ه� ��ل ي� �ب���دأ ال� �ع���د العكسي
إلسقاط الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان؟ سؤال يستتبعه
سؤال آخر عما إذا كان الجيش
التركي يستع ّد للقيام بمهمة
االن �ق�لاب ه��ذا على أردوغ���ان،
خصوصا ً بعدما دح��رج تركيا
قهقهريا ً إلى فترة الخمسينيات
م ��ن ال� �ق ��رن ال �م �ن �ص��رم عندما
أسقط الجيش رئيس ال��وزراء
ع��دن��ان م�ن��دري��س وع�ل ّ�ق��ه على
حبل المشنقة ،غير أن جريمة
أردوغ� � ��ان ل��م ت �ك��ن بتأسيسه
ح��زب �ا ً إس�لام�ي�ا ً س�ي��اس�ي�اً ،كما
مندريس ب��ل ه��و يريد العودة
بالمنطقة إلى قرون مظلمة تذكر
بمراحل إنسانالنياندرتال.
ما يعيد التذكير بهذا الواقع،
االستقبال الباهت ألردوغ ��ان
ف��ي ال ��والي ��ات ال �م �ت �ح��دة ،رغم
لقائه الرئيس األميركي بارك
أوب ��ام ��ا ،وه ��و م��ا ت ��رك صدمة
في أنقرة التي تعيش تحديات
داخ� �ل� �ي ��ة غ� �ي ��ر م �س �ب��وق��ة من
المعارضة الكردية واليسارية
والعلمانية والدينية ،من دون
تجاهل المصاعب االقتصادية
التي أث��رت في الوضع التركي
وع ّقدته إلى ح ٍد بعيد وال يبدو
أن س�ي��اس��ات أردوغ� ��ان تؤتي
أكلها لوجود منافسين إقليميين
ومصدّات عربية مانعة للتوغل
ع� ��دا ع���نال� �ت ��واف ��ق ال ��روس ��ي
األم �ي��رك��ي ال� ��ذي ج �ع��ل تركيا
ف ��ي خ �ض��م ع��اص �ف��ة ال يبدو
أنها ستنجلي قريباً. وهنا لن
ينفع الثنائي أردوغ��ان ـ أوغلو
االستنجاد بالعاصمة اإليرانية
ط � �ه� ��ران ل �ح �ف��ظ م � ��اء ال ��وج ��ه
وال��خ��روج م��ن ع�ن��ق الزجاجة
التي بدأت تضيق أكثر وأكثر ،ال
سيما وأن هذا الثنائي يدرك أن
حليفهما تنظيم «داعش» أصبح
في نهاية حقيقية ،بعدما أصبح
في حالة من التشظي والتخبط
واالنقسام والتناحر.
ف �ه��ل ت �ب��دأ أن� �ق ��رة ب �ع��د هذه
ال��وق��ائ��ع بمراجعة حساباتها،
خاصة بعدما شعرت بارتفاع
ال �م �ع �ن��وي��ات ل� ��دى الجيشين
السوري والعراقي وحلفائهما
في المرحلة الراهنة؟ وهل بدأت
تركيا بدفع الثمن كونها طرفا ً
أساسيا ً في األزمتين السورية
والعراقية؟
ي��درك أردوغ� ��ان أن الدائرة
ت �ض �ي��ق روي� � ��دا ً روي� � ��دا ً حوله
وق��ري�ب�ا ً ستكون ُمق َفلة عليه،
وأن ل�ي��س ث�م��ة م��ن خ��رم إب��رة
بإمكان الفرد بنسخته التركية
الراهنة التسلل منها ،أو القفز
فوقها؟
ف � ��ي س � ��وري � ��ة وال� � �ع�� ��راق،
حيث االن�ت�ص��ارات تتالى على
ال �ت �ن �ظ �ي �م��ات اإلره ��اب� �ي ��ة ،كان
أردوغ� � � ��ان ط ��رف� �ا ً ف ��اع�ل�اً في
ال�ت��دم�ي��ر الممنهج للدولتين،
وس �ل��وك��ه ُي �ع �ي��د إل���ى ال ��ذاك ��رة
مصطلح «ال �ح �ن��دي��ري» .وهو
مصطلح لمن ال يعرفه يعني
«السيور الجلدية» التي توضع
ع �ل��ى ج��ان �ب��ي ع �ي��ن الحصان
ليرى ما أمامه فقط وال يرى ما
يحيط به.
وها هي «سوراقيا» تتخلّص
من جميع أنواع «الحنديريات»
وترميها ف��ي م��زاب��ل التاريخ،
فمتى يتخلّص األتراك من رعب
االس �ت �غ �ن��اء ع��ن «الحنديري»
أردوغان؟
ف��ي زم ��ن أردوغ � ��ان سيجد
اإلن �س��ان «ال �س��وراق��ي» قريباً،
متنفسا ً من اإلج��رام الممارس
ض��ده ف��ي الضحك على نهاية
أردوغان وسيناريواته العبثية،
بوصفه ت �ح��رراً ،ول��و جزئياً،
أو ب��وص�ف��ه تنفيسا ً ع��ن متعة
مكبوتة ،بحسب فرويد.
ل �ط��ال �م��ا ش �ك �ل��ت ال� �ش ��وارب
جزءا ً من الرجولة الوهمية عند
األتراك ،وهنا ننصح أردوغان
إلى االبتعاد عن كل ما له صلة
بمنظومة «اه �ت��زاز الشوارب»
وهوسات «السلطنة».

