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عامال
هجوما للن�صرة على ال�شيخ مق�صود ..و«داع�ش» يختطف 344
ي�صدون
الجي�ش ال�سوري وحلفا�ؤه

دي مي�ستورا يحدد  13ني�سان الحالي لمحادثات جنيف ..وغاتيلوف ي�ؤكد �أن ال بحث في م�صير الأ�سد
أعلن المبعوث الدولي الخاص إلى سورية ،أم��س ،أن الجولة
المقبلة من محادثات جنيف حول تسوية األزمة السورية ستبدأ في
 13من الشهر الجاري.
وفي مؤتمر صحافي أشار ستيفان دي ميستورا إلى أن الجولة
المقبلة يجب «أن تكون واضحة جدا في مضيها قدما باتجاه العملية
السياسية المؤدية إل��ى البدء الحقيقي لالنتقال السياسي» في
سورية.
وقال الدبلوماسي إنه ينوي زيارة كل من دمشق وطهران قريبا في
إطار التحضير الستئناف محادثات جنيف .وذكر بهذا الخصوص أنه
لم يطلب تنظيم لقاء له مع الرئيس السوري بشار األسد ،لكنه يخطط
للقاء وزير الخارجية السوري وليد المعلم ونائبه.
وأكد أن ال خطط لديه لزيارة الرياض ولقاء وفد الهيئة العليا
للتفاوض (المعا ِرضة) قبل انطالق الجولة القادمة من المحادثات.
هذا وقال المبعوث الدولي إن األمم المتحدة تستفيد من األفكار
الروسية لدعم الحلول الوسط في األزمة السورية.
من جهته ،أكد نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أن
مسألة مستقبل الرئيس السوري بشار األسد ال يجري بحثها حاليا
في إطار العملية التفاوضية حول حل األزمة السورية.
وقال غاتيلوف في حديث لوكالة «نوفوستي» الروسية أمس،
على هامش الدورة الـ 199للمجلس التنفيذي لمنظمة األمم المتحدة
للتربية والعلم والثقافة في باريس« :إن مسألة مصير األسد ال تبحث
حاليا بأي شكل من األشكال ،ولم يعلن أحد إال الفصائل المعا ِرضة
األكثر تشددا أنها لن تشارك في المفاوضات طالما لم يترك األسد
الساحة السياسية».
وأشار غاتيلوف إلى أن معظم أطراف األزمة السورية يعتقد أنه «ال
يجب عرض هذه القضية كشرط مسبق إلطالق المفاوضات ،ويجب
البدء بالمحادثات السياسية بين بعضها البعض والتوصل إلى
اتفاق حول مبادئ هيكلة الدولة السورية في المستقبل».
وشدد الدبلوماسي الروسي على أنه «ال يتحدث حاليا أحد ،سواء
من المعا َرضة أو معظم األطراف الخارجية التي تضمها مجموعة
دعم سورية ،عن أشخاص محددين» ،مؤكدا أن مسألة مستقبل

الدولة السورية وشخصية رئيسها تتوقف بالدرجة األول��ى على
نتائج المفاوضات السورية.
وتعليقا على قضية المشاركة الكردية في المفاوضات حول
تسوية األزمة السورية ،أكد المسؤول الروسي أنه من الضروري
إش��راك أك��راد سورية في هذه العملية ،مشيرا إلى أن المبعوث
األممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا يشاطره هذا
الموقف .وأض��اف غاتيلوف ،في ه��ذا السياق ،إل��ى أن جميع
العراقيل أمام مشاركة األك��راد في المفاوضات مرتبطة بموقف
الجانب التركي.
وفي سياق آخر ،اعتبر الرئيس الروسي فالديمير بوتين أنه من
السابق ألوانه حتى اآلن الجزم بإحداث العملية الجوية الروسية
تغييرا جذريا في سورية ،مؤكدا أنها ،ورغم ذلك ،ساعدت في تعزيز
كيان الدولة هناك.
وأكد خالل مشاركته في المنتدى اإلعالمي للجبهة الشعبية لعموم
روسيا المنعقد في بطرسبورغ أمس ،أن روسيا بعمليتها الجوية
حققت مهمتها التي تمثلت في تعزيز الدولة في سورية ومؤسسات
سلطتها الشرعية.
وأكد الرئيس بوتين أن القوات السورية تواصل تقدمها ومستمرة
في تحرير المزيد من البلدات بدعم روسي ،رغم سحب الجزء الرئيس
من التشكيالت الجوية الروسية العاملة في سورية.
وقال إن كل األطراف المعنية ،بمن فيها الواليات المتحدة والدول
األوروبية ،أق ّرت بأن القوات السورية تكافح المنظمات اإلرهابية على
شاكلة «داعش».
وأك��د في هذه المناسبة ،أن مؤسسات السلطة في سورية قد
تعززت بشكل كبير في اآلون��ة األخيرة بفضل الدعم الروسي في
مكافحة اإلرهاب ،مشيرا إلى أنه ال يمكن اآلن تجاهل أهمية نجاحات
القوات الروسية في سورية.
وقال الرئيس الروسي إن جهود روسيا في مكافحة اإلرهاب الدولي
ساهمت بدرجة ما في تطوير عالقاتها مع أكبر الدول في هذا المجال.
وأش��ار إلى إنشاء مركز لتبادل المعلومات مع الواليات المتحدة
وإجراء مشاورات ووضع آليات فعالة للرقابة على تنفيذ الهدنة،

جولة دولية لع ّبا�س تح�ضير ًا لم�ؤتمر باري�س
أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين
ص��ائ��ب ع��ري��ق��ات أن رئ��ي��س السلطة
الفلسطينية محمود ع��ب��اس سيبدأ
األس��ب��وع المقبل جولة تشمل تركيا
وفرنسا وألمانيا وروس��ي��ا ،تحضيرا
ل��م��ؤت��م��ر دول�����ي اق��ت��رح��ت��ه ف��رن��س��ا
لمحاولة تسوية الصراع بين إسرائيل
والفلسطينيين.
وقال عريقات في تصريحات إذاعية
إن «جهودا مكثفة تبذل من أجل إنجاح
األفكار الفرنسية وتحويلها إلى مبادرة
حقيقية ينتج منها عقد مؤتمر دولي
لحل الصراع الفلسطيني «اإلسرائيلي»
على أساس الشرعية الدولية» بحسب
تعبيره.
وأض������اف أن ع���ب���اس سيبحث
إيجاد أكبر دعم دول��ي لعدم استمرار
الوضع على ما هو عليه في األراض��ي
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ،خ��اص��ة م��م��ارس��ات
«إسرائيل» بحق الفلسطينيين.
وفي السياق نفسه ،قال الناطق باسم
الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن
عباس سيلتقي يوم  15نيسان الرئيس
الفرنسي فرانسوا هوالند في باريس،
مضيفا أن «الرئيس عباس والقيادة
الفلسطينية يريدان أن تنبثق عن هذا
المؤتمر آلية دولية على غ��رار اآللية
الدولية لحل القضية اإليرانية ،1+5
تكون مهمتها تنفيذ ق��رارات الشرعية

ال��دول��ي��ة ل�ل�إش���راف ع��ل��ى ان��س��ح��اب
«إسرائيل» من أراض��ي دولة فلسطين
المحتلة عام  ،1967وخصوصا القدس
الشريف عاصمة دولة فلسطين».
وأوض�����ح أب���و ردي���ن���ة أن ع��ب��اس
سيتوجه إلى فرنسا في زيارة تستغرق
يومين ق��ادم��ا م��ن إس��ط��ن��ب��ول ،حيث
سيحضر هناك قمة منظمة التعاون
اإلس�لام��ي ،ث��م سيتوجه م��ن باريس
إل��ى موسكو للقاء الرئيس فالديمير
بوتين ال��ذي سيبحث معه ترتيبات
عقد المؤتمر الدولي للسالم ،ومنها إلى
برلين للقاء المستشارة األلمانية أنجيال

ميركل .وأضاف الناطق باسم الرئاسة
الفلسطينية أن عباس سيزور بعد ذلك
نيويورك للمشاركة في قمة المناخ التي
ستعقد في مقر األم��م المتحدة ،حيث
سيلتقي على هامش القمة عددا من قادة
دول العالم.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان
مارك أيرولت قد ذكر خالل زيارة للقاهرة
مطلع الشهر الماضي ،أن بالده تسعى
إلى جمع «أكبر عدد ممكن من الدول»
ب��ش��أن تشخيص م��وح��د ومقترحات
ملموسة لتنظيم مؤتمر دولي «بحلول
الصيف».

حما�س ِّ
تعزز قواتها قرب الحدود مع م�صر

بدأت قوات «األمن الوطني» التي تديرها حركة «حماس»،
في قطاع غزة ،بتعزيز تواجدها وإجراءاتها األمنية ،على
طول الحدود مع مصر ،وذلك بعد أيام من ختام مباحثات
أجراها قادة من الحركة مع مسؤولين في جهاز المخابرات
العامة المصرية في القاهرة.
وقال اللواء حسين أبو عاذرة ،قائد قوات «األمن الوطني
وجيش التحرير» ،إن قواته عززت من تدابيرها األمنية على
طول الحدود ،خالل األيام الماضية.
وأض��اف أب��و ع��اذرة« :ال��ح��دود الفلسطينية المصرية
مضبوطة من قبل ،لكننا تلقينا تعليمات من القيادة ،أن نزيد
تحصين الحدود وتأمينها» .وتابع« :لذلك نحن بصدد زيادة
أعداد القوات المتواجدة على الحدود ،وبدأنا منذ نحو عشرة
أيام ،بالعديد من اإلجراءات من بينها إقامة مواقع جديدة،
وقمنا بزيارات عدة للحدود ،لمتابعة األوض��اع ،وتنفيذ
القرارات ،التي ُطلبت منا» .وقال« :الحدود كانت ،وما زالت

ُمسيطر عليها ومضبوطة .اليوم فقط نقوم بزيادتها لتعزيز
األمن» .وأشار إلى أن الهدف من هذه اإلجراءات ،هو «إعطاء
نوع من االطمئنان لألشقاء المصريين».
وأكد أبو ع��اذرة :اننا «ننظر لإلخوة في مصر على أنهم
العمق االستراتيجي لنا ،ووجودنا على الحدود مالصقين
لهم ألنهم أخوة لنا؛ ومسؤوليتنا السيطرة وضبط الحدود».
وك��ان وف��د من حركة «ح��م��اس» قد زار القاهرة الشهر
الماضي ،والتقى بمسؤولين مصريين ،في اجتماعات تعد
األول��ى من نوعها منذ ت��ردي العالقات بين الجانبين ،في
أعقاب إطاحة الجيش المصري الرئيس السابق ،محمد
مرسي.
ويقول قادة في حركة حماس التي ال تزال تتولى مقاليد
الحكم في قطاع غزة ،إن الحركة حريصة على حماية الحدود
مع مصر ،وإنها بعيدة عن التدخل في الشأن الداخلي
المصري «سياسيا» و«عسكريا».

قائال« :إن هذا العمل يجري باستمرار .واألهم اآلن يتمثل في ترسيخ
أسس العمل في اتجاه التسوية السياسية .وتجري مشاورات في
هذا المجال على أساس دائم أيضا».
كما ذكر بوتين أن األح��داث في سورية أثبتت أن روسيا قادرة
على حل القضايا قرب حدودها وبعيدا عنها على حد سواء .وتابع
أن العملية العسكرية الروسية في سورية أظهرت أن قدرات القوات
المسلحة الروسية ازدادت أضعافا.
ميدانياً ،ألول مرة تصدر غرفة العمليات المشتركة بين الجيش

السوري وحلفائه بيانا موحدا قال إن أبواب جهنم سوف تفتح على
الجماعات المسلحة ،وألول مرة يقول البيان إن الجيش السوري
وحلفاءه حشدوا لفتح أبواب المعركة على مصاريعها .هذا البيان
يؤشر إلى مرحلة مفصلية سوف يشهدها الميدان السوري ،حيث
استند إلى خرق الفصائل المسلحة للهدنة بشكل كبير ،وليس أقل
هذه الخروقات إسقاط الطائرة الحربية السورية فوق بلدة العيس
وأسر طيارها ،بل إنه الذروة.
(التتمة ص)14

الوزير الأميركي يدعو المنامة �إلى احترام حقوق الإن�سان

البحرينيون :كيري ..زيارتك مرفو�ضة
قال وزي��ر الخارجية االميركي جون كيري ان
احترام حقوق االنسان ووجود نظام سياسي يشمل
الجميع أم��ران ضروريان في البحرين ،وذلك اثر
انتقادات دولية لسجلها في مجال هذه الحقوق.
ووصل كيري الى المنامة للمشاركة في اجتماع
دول مجلس التعاون ،وأك��د مسؤول اميركي أنه
سيبحث الطرق التي تساعد الحكومة البحرينية
على حل االزمة ومحاولة تحسين المناخ السياسي
بما يتعلق بحرية التعبير واالنتهاكات.
وق���ال م��س��ؤول اميركي يسافر م��ع ك��ي��ري ان
االخير الذي تنتهي زيارته صباح اليوم الجمعة
«سيبحث بعض االفكار حول الطريقة التي يمكن
من خاللها ان تحل الحكومة البحرينية (ما وصفها
بـ) التحديات الداخلية وبالتأكيد محاولة تحسين
المناخ السياسي بشكل عام في ما يتعلق بحرية
التعبير والدين والى ما هنالك».
وكانت المعارضة قد ح َّملت الواليات المتحدة
مسؤولية االنتهاكات في البحرين ،في وقت دعت
منظمة سالم لحقوق اإلنسان الوزير االميركي الى
االفراج عن المعتقلين الذين يقارب عددهم 4000
معتقل رأي بينهم اطفال ونساء.
(التتمة ص)14

القوات العراقية تتقدّ م في «هيت»

لماذا تتعثر ا�ستعادة المو�صل؟
كشفت صحيفة «وول ستريت
ج��ورن��ال» ع��ن ضباط عسكريين
أميركيين وع��راق��ي��ي��ن تشكيكهم
بفاعلية العملية العسكرية في
شمال العراق ،مشيرة إلى تراجع
الحديث في أوس��اط المسؤولين
العسكريين عن استعادة وشيكة
للموصل ثاني أكبر المدن العراقية.
وف����ق م��س��ؤول��ي��ن عسكريين
أميركيين ،ف��إن��ه بعد أي���ام على
بدء الهجوم ال ي��زال تقدم الجيش
ال��ع��راق��ي متعثرا ً باتجاه مدينة
مخمور التي يسيطر عليها ما يقارب
مئة إلى مئتي مقاتل من داعش ،إذ
ال يزال يقاتل من أجل استعادة قرية
نصر الصغيرة رغم م��رور أسبوع
على محاوالته المتكرر.
ولفتت الصحيفة األميركية إلى
أن «البداية والتوقف السريعين
على طريق الموصل أثارا التساؤالت
ف��ي أوس����اط ال���ق���ادة المحليين
والمسؤولين العسكريين عما إذا
كانت المهمة بدأت في وقت مبكر،
وما إذا كان بإمكانها االستمرار دون
تعزيزات من قوات إضافية
وقالت «وول ستريت جورنال»
إن ج���زءا ً م��ن المشكلة يكمن في
إقامة قاعدة للجيش العراقي في
قضاء مخمور قبل أشهر من بدء
العملية .وف��ي ه��ذا اإلط���ار ،نقلت
ع��ن بعض ال��ض��ب��اط أن القاعدة
أنشئت في مكان قريب من الخطوط
األمامية ،ما جعلها هدفا ً للقصف
الصاروخي الروتيني لداعش على
الرغم من رفض الجيش العراقي

لهذا التقييم.
وف���ق ال��ش��ي��خ م����روان ال��زي��دان
أح��د ق��ادة العشائر ف��ي الموصل
متحدثا ً لـ»وول ستريت جورنال»
فإنه كانت هناك «ان��دف��اع��ة» في
بدء العملية .فيما قال ضابط في
الجيش األم��ي��رك��ي للصحيفة إن
الجيش األميركي أكد تأجيل موعد
بدء العملية بسبب استمرار سقوط
الصواريخ على القواعد العراقية
واألميركية ،لكنه أضاف أن القواعد

ل��م تنصب ف��ي ام��اك��ن قريبة من
الجبهة األمامية.
وق��ال بول ديبريو« :إن القوات
العراقية مرغت أنف العدو واآلن
تراجع خطوة إلى الوراء» ،مضيفاً:
«أن���ه���ا ت��س��ت��ع��د إلع�����ادة إط�ل�اق
العمليات الهجومية قريبا ً جداً».
ب���دوره ،ق��ال قائد ق��وة محاربة
اإلره��اب في الجيش العراقي عبد
الغني األسدي« :أبلغنا المسؤولين
أن ال��وق��ت المثالي ل��ب��دء عملية

الموصل هو بعد انتهاء عمليات
األنبار» ،معتبرا ً أن من شأن ذلك
أن يجعل كل قواته تركز اهتمامها
على القتال ح��ول الموصل .وفي
ه��ذا السياق ،لفت إل��ى أن القوات
المشاركة ف��ي عمليات الموصل
ليست كافية للسيطرة على كل
نينوى ألنها محافظة كبيرة جدا ً
فضالً ع��ن أن داع��ش متواجد في
المدينة منذ وقت طويل.
(التتمة ص)14

همزة و�صل
ُ
وهج «المنار» ..
وف�ضيحة ال�سي�سي
نظام مارديني
من المثير للدهشة إجهاض
أغلب المحاوالت المضاءة في
فضائنا االع�لام��ي ف��ي العالم
ال �ع��رب��ي ،ت�ب��اغ�ت�ن��ا بتقويض
آم��ال�ن��ا لنغدو جميعا ً مرضى
وأصحاء ،ذكورا ً وإناثا ً أسرى
لفوضى االستبداد اإلعالمي
المرعب.
ال ش� ��ك ف� ��ي أن م� ��ن أب� ��رز
عوامل النجاح ،هو أن تشتري
ال��رص��ان��ة وال ت�ب�ي�ع�ه��ا ،فبين
ح� ��دود ال �ت �م��رد واالن �ض �ب��اط
يقبع ال �س��ؤال ،يكشح ضباب
األجوبة من فائض قيمة التنوع
ال��ذي أقامته قناة «المنار» منذ
بدأت صورتها تدخل كل منزل
في لبنان والعالم العربي .
وليس هنا أثرى من «المنار»
في حضورها النصي وكثافتها
ال��رم��زي��ة ،ف �ه��ي م� ��رآة ت �ج � ٍّل،
ح�ق�ق��ت م�ق��اص��ده��ا المعرفية
وال �ق �ي �م �ي��ة ،وغ�� � � ّذت ال ��رؤي ��ة
النضالية للمقاومة.
ول� �ك ��ن ق��ب��ل ال� ��دخ� ��ول في
أسباب وعوامل حجب «المنار»
ع �ل��ى ال � �ـ «ن ��اي ��ل س� ��ات» ط��رح
المراقبون اسئلة جوهرية عن
الصدفة التي تجمع بين قرار
ح�ج��ب ال �ق �ن��اة وزي � ��ارة الملك
ال��س��ع��ودي س �ل �م��ان ب ��ن عبد
العزيز مصر؟ وع��ن العوامل
التي ساهمت مساهمة فعالة
ف� ��ي اع � �ط� ��اء ال �س �ي �س��ي ه ��ذه
الجرعة من «الشجاعة» التخاذ
ه� ��ذا ال �م��وق��ف ال ��وق ��ح؟ وف��ي
بعض ه��ذه االسئلة ارتكابات
رؤى اس�ت�ب��دادي��ة وارتباكات
عربان الخليج.
ن��درك أن ال بالد بال اسئلة
وم �ن �ف��ى وإال ف � َم��ن ت � ُك��ن انت
أي�ه��ا االع��راب��ي ك��ي تملك حق
ح �ج �ب��ي م ��ن دائ� � ��رة تفكيري
وزراع � � ��ة ال� �ش ��وك ف ��ي واح ��ة
لساني وإغراقها بمطر أقاويل
المذهبية؟
وال��ذي يتظاهر دون معرفة
االس � �ب� ��اب ع���ن ه� ��ذا الحجب
ال�م�ه�ي��ن ل�م�ص��ر ع�ب��د الناصر
كمن يص ّفق لنفسه ،أو كالذي
يدخن ف��ي ب��اب المكتبة بعيدا ً
ع�ن�ه��ا ،ف�ي�ح��رق ال �ح��روف في
وج��دان��ه ،علّها تصعد سوداء
من رأسه ،وتكافح الصلع الذي
يحتل هالة العقل المشعة.
ف��ي س ��وق ال �ه��رج وال �م��رج
وحدها كانت «المنار» استثناء؛
واالستثناء هنا ه��و تحريض
على االنتشار ،مثلما االختالف
ج��وه��ر ال�م�ش��اب�ه��ة ،ف��ي حين
يحمل اآلخ��ر ضميرا ً متحجرا ً
خارجا ً من مختبر فتاوى تع ّج
بالسموم والدخان ،وقد وضع
«الضمير» مأزقه دوم �ا ً خارج
االط��ار ،لينأى به عن محوره
ال �ط �ب �ي �ع��ي ،وم� ��ن ث ��م ينهمك
بالبحث عنه كسديم في مرآة
األخالق المتشظية الغبراء.
االف�� �ك� ��ار ال ت ��ول ��د إال في
رحم ثقافي متنوع ومضيء،
تزوده بالطاقة مشيمة اإليمان
ب��ال�ق�ض�ي��ة ،وت �ش��ده األص��ال��ة
بحبل سرتها ،فرضيات غير
ملزمة لآلخرين بل للمقاومين
وحدهم .ولكن ماذا نفعل ..لو
اكتشفنا ان «التعددية الثقافية
واإلعالمية» كذبة وحلم بعيد
المنال؟
م���ن ال �ص �ح �ي��ح ال� �ق���ول إن
سا َقي الحرية ارتجفتا ساعة
أس �ق �ط��ت ال �ش��رك��ة المصرية
لألقمار الصناعية «نايل سات»
ورق��ة ال�ت��وت مقابل حفنة من
الدوالرات.
وه� ��ا ه ��ي «ال� �م� �ن ��ار» تقول
للقيّمين ع�ل��ى ه ��ذه الشركة:
سأمنحكم «ق�ب�ل��ة ال �ح �ي��اة» لو
أع ��دت ��م ال �ن �ظ��ر ف ��ي م��وض��وع
ف��أس��ك��م ال��ن��اش��ب��ة ف���ي عنق
ال �ت �ع��ددي��ة ،ف �ت �ض��ادّي وأياكم
ليس انحطاطا ً أو ع��دا ًء بل هو
اغنا ٌء للتنوع ..والتن ّوع فقط.

