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عبد اللهيان :المفاو�ضات ال�سورية دخلت مرحلة جديدة ..ومعارك عنيفة بريف حلب

الأ�سد ّ
يحذر من الفدرلة ..وي� ّؤكد علمنة الدولة ،وطرح م�شروع د�ستور جديد
جدّد الرئيس السوري بشار األسد خالل استقباله وفدا ً برلمان ّيا ً
روس ّيا ً في دمشق الثالثاء ،موقفه الرافض لفدرلة سورية ،معتبرا ً أنّ
النظام الفدرالي سيد ّمر بالده ،حسب روسيا اليوم.
ونقل النائب الروسي ألكسندر يوشينكو ،أح��د أعضاء الوفد
البرلماني الروسي ،عن األسد قوله خالل اللقاء« :اليوم في جنيف
يجري نضال من أجل مستقبل سورية .ويمكنكم أن تسألوا أي مواطن
سوريّ  ،وهو سيقول لكم إنّ الفدرالية لن تساهم في توحيد البالد».
وتابع يوشينكو ،وهو نائب عن الحزب الشيوعي الروسي في
مجلس الدوما (النواب) ،أنّ الرئيس السوري أ ّكد ضرورة أن يطرح
مشروع دستور سوري جديد للنقاش الشعبي ،لكي يدعمه الشعب
برمته .وتابع الرئيس أنّ الدستور الجديد يجب أن يحمي الشعب
السوري بر ّمته ،األغلبيّة واألقليّة ،وتحدّث الرئيس أيضا ً عن ضرورة
إصدار قانون حول علمانية الدولة في سورية.
ب��دوره قال عضو الوفد السيناتور الروسي دميتري سابلين،
إنّ الزعيم السوري تعهّد ببذل جهوده القصوى من أجل حماية
المسيحيين في سورية ،وح ّذر من خطر تح ّول سورية ودول أخرى
في الشرق األوسط إلى إمارات متط ّرفة تهدّد العالم بر ّمته ،في حال
خروج المسيحيين من المنطقة.
أ ّما النائب الروسي سيرغي غافريلوف فقال ،إنّ الرئيس السوري
أ ّكد خالل اللقاء أ ّنه يؤمن بإمكانية تسوية األزمة السور ّية في إطار
حوار جنيف.
وقال غافريلوف في تصريحات تناقلتها الدائرة الصحفية التابعة
لهُ « :يق ّيم الرئيس السوري بشار األسد إيجابيا ً إمكانية تسوية
الوضع في سورية بالوسائل السلم ّية في إطار حوار جنيف».
وتابع غافريلوف أنّ األس��د خالل لقاء عقده مع أعضاء الوفد
الروسي الثالثاء ،أعرب عن تقديره لنظيره الروسي فالديمير بوتين
على المساعدة التي قدّمتها روسيا في محاربة اإلرهاب ،باإلضافة
إلى دعمها اإلنساني واالقتصادي للدولة السوريّة.
ونقل النائب ال��روس��ي ع��ن األس��د قوله إنّ بوتين « ُي��ع� ّد أكثر
الشخصيات السياسية شعبية في سورية» .وأضاف النائب الروسي
أنّ أعضاء الوفد بحثوا مع األسد مسائل محاربة اإلرهاب والجهود

إلعمار سورية اقتصادياً.
كما تناول الحديث خالل اللقاء االنتخابات البرلمانية المق ّرر
إجراؤها في سورية اليوم األربعاء .واعتبر غافريلوف أ ّنه ال توجد
أيّة خالفات طائفية على خلفية االنتخابات المرتقبة.
أ ّكد مساعد وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان عقب اللقاء
الذي جمعه اليوم الثالثاء بالمبعوث األممي الخاص إلى سورية
استيفان دي ميستورا في طهران ،أنّ المفاوضات السوريّة دخلت
مرحلة جديدة.
وأفادت وكالة «تسنیم» بأنّ أمیر عبد اللهیان الذي كان یتحدّث
للصحفیین بعد استقباله المبعوث الخاص لألمین العام لألمم
المتحدة ،ول��دی إجابته علی س��ؤال عن نتائج محادثاته مع دي
ميستورا ،قال إ ّنه أجری مع الضیف محادثات مه ّمة بشأن استمرار
العملیة السیاسیة في سوریة.
وتابع عبد اللهیان قائالً« :إ ّن��ه أطلع دي ميستورا علی بعض
الهواجس التي تبعث علی القلق لدی الجانب اإلیراني ،بینها األعمال
التي قامت بها المجموعات المسلّحة في سوریة في غضون األیام
األخیرة وزیادة حاالت انتهاك قرار وقف إطالق النار» ،مشدّدا ً علی أنّ
هذه القضایا تبعث علی القلق من جهة ،و بإمكانها أن ُتلحق األضرار
بالعملیّة السیاسیة في سوریة ،من جه ٍة أخری.
واعتبر إرسال المساعدات اإلنسانیة من قِبل البعض بأ ّنه یت ّم
بصورة انتقائیة ،األمر الذي یُثیر المشاكل أیضاً ،وتابع القول «إنّ
الجمهوریة اإلسالمیة اإلیرانیة تدعم السید دي ميستورا في جهوده
التي یبذلها لحل األزمة في سوریة ،وتغمرها السعادة القتراب هذا
البلد من الحل السیاسي».
وأع��رب عبد اللهیان عن أمله بأن تقوم كل األط��راف اإلقلیمیّة
والدولیّة بخطوات مهمة وأكثر جدیّة في مسألة مكافحة اإلرهاب
بشكل جاد ،وتعزیز العملیة السیاسیة وتج ّنب ا ّتخاذ أيّ قرار یتنافی
مع مصالح سوریة وشعبها.
وشدّد علی أنّ الجهود التي بُذلت فی هذا الخصوص حتی اآلن،
ُتظهر وجود تقدّم بنحو ما ،حیث یتطلّب تحقیق مكافحة اإلرهاب
تعزیز هذه العملیّة كي تصل المفاوضات التي یُجریها المعارضون

عبا�س ي�ش ِّكل محكمة د�ستورية..
وانتقادات ل�سعيه �إحكام قب�ضته

شكل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس محكمة دستورية ،يقول
محللون ومراقبون إنها تركز المزيد من السلطات في يديه ،وربما تسمح له
بتهميش «حركة حماس» في حال محاولتها االنفصال.
وستتكون المحكمة من تسعة أعضاء ،وتكون أعلى من جميع المحاكم
الفلسطينية الموجودة ،وستباشر أعمالها بعد أن يؤدي العضو التاسع اليمين
في مراسم تقام يوم االثنين المقبل.
ويقول منتقدون إن المحكمة تضم العديد من القضاة من «حركة فتح»،
التي يتزعمها عباس ،وإن تشكيلها يهدد بتعميق االنقسامات السياسية بين
الفلسطينيين .وتؤكد «فتح» إن من حق الرئيس عباس تشكيل المحكمة التي
تقول إنها مستقلة عن الرئيس البالغ من العمر  81عاما.
ونقلت وكالة «رويترز» ،عن المتحدث باسم «حركة فتح» أسامة القواسمي
رده على هذه االتهامات ،قوله« :هذا كالم عار من الصحة تماما .نحن نحترم
القانون ،والرئيس ،صالحياته الكاملة تعطيه الحق في تشكيل المحكمة
الدستورية من أجل حماية القانون وفصل السلطات» .وأضاف« :لذلك نحن
ندعم هذا القرار بشكل واضح ،وال يوجد عند الرئيس أو عند أي أحد في القيادة
الفلسطينية أجندات خاصة في هذا الموضوع».
(التتمة ص)14

تقرير �إخباري
غ�ضب وجدل في م�صر
بعد منح جزير َتين لل�سعودية
اث��ار االع�لان المفاجئ خ�لال زي��ارة الملك السعودي سلمان بن
عبدالعزيز للقاهرة عن توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين
البلدين تمنح السعودية السيادة على جزيرتين في مضيق تيران
موجة غضب في الشارع المصري وفي وسائل اإلعالم وعلى مواقع
التواصل االجتماعي.
وجزيرتا تيران وصنافير غير المأهولتين تتحكمان في مدخل
خليج تيران وهو ممر مالحي رئيسي للوصول الى ميناء ايالت جنوب
فلسطين المحتلة على خليج العقبة ،وال يزال المصريون الذين شاركوا
في الحروب االربعة ضد الكيان الصهيوني قبل ان تصبح مصر أول
بلد عربي يوقع معاهدة تسوية مع الكيان الصهيوني عام  ،1979ال
يزالون يتذكرون حرب الخامس من حزيران .1967
فقد كان اغالق خليج تيران امام السفن الصهيونية بقرار من الرئيس
جمال عبد الناصر في  23أيار عام  1967شرارة اشعلت بعد اقل من
اسبوعين الحرب الثالثة مع العدو الذي احتل خاللها الكيان هضبة
الجوالن السورية والضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء
وجزيرتي تيران وصنافير.
وعند ابرام اتفاقيات كامب ديفيد بين مصر والكيان الصهيوني عام
 ،1978وضعت الجزيرتان مثل بعض اجزاء من شبه جزيرة سيناء
ضمن ما يعرف بـ «المناطق ج» حيث يمنع اي تواجد للجيش المصري
ويسمح فقط بانتشار عناصر من الشرطة المدنية وقوات متعددة
الجنسيات.
(التتمة ص)14

للحكومة السوریة مع مم ّثلي الشعب السوري إلی الحل المطلوب.
واعتبر عبد اللهیان وجود قوائم لدی المجموعات اإلرهابیة من
المواضیع الغامضة للغایة في موضوع المفاوضات والعملیة
السیاسیة ف��ي س��وری��ة .ول��دی إجابته علی س��ؤال ح��ول وج��ود
الجماعات اإلرهابیة فی مفاوضات جنیف ،أ ّكد عبد اللهیان أنّ الجهود
تصب فی إطار تسویة األزمة
التي بذلتها المنظمة الدولیة كانت
ّ

السوریّة بمشاركة الجماعات السیاسیّة التی تؤمن بحل األزمة من
خالل المفاوضات.
واس��ت��ط��رد ق��ائ�لاً« :ب��ال��رغ��م م��ن الجهود ال��دول��ی��ة ،ف��إنّ بعض
المجموعات اإلرهابیة حاولت المشاركة فی المفاوضات تحت أقنعة
وعناوین ووجوه جدیدة».
(التتمة ص)14

يقرر ت�أجيل الت�صويت على الت�شكيلة الوزارية �إلى الغد
البرلمان
ِّ

العبادي :خطر داع�ش �سي�ستمر حتى بعد تحرير المو�صل
أكد رئيس ال��وزراء العراقي حيدر
العبادي أن خطر تنظيم داعش على
العالم سيستمر حتى بعد تحرير
مدينة الموصل.
ج��اء ذل��ك خ�لال استقباله وزير
ال���دف���اع ال��ف��رن��س��ي ج���ان اي���ف لو
دريان.
من جانبه ،جدد جان ايف «دعم
بالده للعراق في حربه ضد االرهاب
واستمرار مساعدة العراق في مجال
ال��ت��دري��ب والتسليح» ،متابعا ً أن
«مستقبل الجيش العراقي يبشر
بخير بعد ان استعاد الثقة بنفسه
بعد تسلم حيدر العبادي رئاسة
الحكومة».
وبحث الوزير الفرنسي مع نظيره
العراقي خالد العبيدي التعاون في
الحرب ضد داعش .وأكد دعم بالده
للجيش العراقي ،فيما أشاد الوزير
العراقي بالدور الفرنسي في إطار

التحالف ال��دول��ي ف��ي ال��ح��رب ضد
داعش.
ع��ل��ى صعيد آخ���ر ،ق���رر مجلس
ال��ن��واب ال��ع��راق��ي ،أم���س ،تأجيل
التصويت على التشكيلة الوزارية
الجديدة إلى يوم الخميس المقبل.
وج���اء ذل��ك بعد وص���ول رئيس
ال��وزراء حيدر العبادي ،إلى قاعدة
البرلمان إثر انتهاء اجتماع جمعه
برئيس البرلمان ،سليم الجبوري،
ورؤس���اء الكتل دون التوصل إلى
اتفاق حول التشكيلة ،حسبما أفادت
مصادر عراقية.
وفي السياق ،اعلنت كتلتا حزب
الدعوة واالح��رار (التيار الصدري)
في مجلس النواب العراقي ،انهما
لن تصوتا على اسماء المرشحين
من قبل الكتل السياسية ،للكابينة
الوزارية الجديدة.
(التتمة ص)14

«الدفاع اليمنية» تر�صد  33خرق ًا لوقف النار من التحالف

البخيتي :نجاح م�ؤتمر الكويت مرتبط بنجاح الهدنة
رأى عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله محمد
البخيتي أن نجاح مؤتمر الكويت أو أي حوار مقبل مرتبط
على نحو كبير بنجاح الهدنة.
وفي حديث للزميلة الميادين قال البخيتي إن «االتفاق
على وقف إطالق النار جرى مع الطرف السعودي على
الحدود» ،مشيرا ً إلى أنه «ال مشكلة بتعدد مسارات الحوار
إذا كانت تخدم وقف إطالق النار».
ب��دوره ،استنكر الناطق باسم أنصار الله محمد عبد
السالم استمرار القصف الجوي ال��ذي ينفذه التحالف
السعودي بالرغم من االتفاقات السابقة والتفاهمات
القائمة وإعالن وقف الحرب.
وح � ّذر عبد السالم من خطورة االستمرار في األعمال
العسكرية ألن ذلك يقلص من فرص انعقاد الحوار في
الكويت ومن نجاحه.
كما كشف عبد السالم عن اجتماع عقدته اللجان

المحلية لمراقبة وقف إطالق النار في كل محاور القتال.
وأشار عبدالسالم في بيان نشره على حسابه الرسمي
في (فايسبوك) ،انه «بناء على التفاهمات الشاملة من أجل
تثبيت وقف كامل لألعمال العسكرية في عموم البالد تم يوم
األحد تشكيل اللجان المحلية لمراقبة وقف إطالق النار في
ست محافظات هي (الجوف ،مأرب ،تعز ،البيضاء ،شبوه،
الضالع) ،يقابلها من الطرف اآلخر العدد ذاته والمهام
عينها» .وأضاف أن «مهمة اللجان المشكلة من الجميع
هي اإلشراف على وقف إطالق النار في كل محاور القتال
واالمتناع عن سائر أشكال األعمال العسكرية من تحشيد
وتعزيز وانتشار واستحداث وغير ذلك مما يلحق باألعمال
العسكرية ،إضافة إلى فتح الطرقات والتنسيق مع االمم
المتحدة في ما يخص المساعدات االنسانية والبدء
بتشكيل لجنة مركزية لمعالجة ملف األسرى».
(التتمة ص)14

�أول م�س�ؤول غربي يلتقي الإدارة الجديدة

جنتيلوني يلتقي رئي�س الحكومة الليبية

وصل وزير الخارجية اإليطالي باولو جنتيلوني ،إلى طرابلس ،أمس ،إلجراء
محادثات مع فايز السراج ،رئيس حكومة الوحدة الليبية.
ووس��ط حراسة أمنية مشددة ،استقبل نائب رئيس حكومة ال��وف��اق ،أحمد
معيتيق ،الوزير الزائر الذي وصل على متن طائرة خاصة إلى مطار معيتيقة في
شرق العاصمة.
ولم تحدد وزارة الخارجية اإليطالية مدة الزيارة ،لكنها تأتي متزامنة مع انعقاد
مؤتمر دولي لدعم ليبيا في تونس .وكانت إيطاليا ودول أخرى عبرت عن استعدادها
لتقديم العون لحكومة السراج ،بما في ذلك تدريبات لتعزيز قوات األمن المحلية.
وذك��رت وكالة رويترز أن جنتيلوني أول مسؤول غربي كبير يلتقي ب��اإلدارة
الجديدة في ليبيا منذ انتقالها إلى العاصمة ،مضيفة أن السراج سيلتقي بجنتيلوني
في قاعدة بحرية شديدة التحصين.
وتعد الزيارة بمثابة منح الثقة للسراج الذي وصل إلى طرابلس الشهر الماضي
على رأس مجلس رئاسي مدعوم من األمم المتحدة ليتولى مهمة إنهاء الجمود
السياسي والصراع المسلح في ليبيا.
وعرضت إيطاليا وفرنسا وقوى غربية أخرى تقديم الدعم للسراج وتدريب قوات
األمن التي تواجه خطرا متزايدا يتمثل في متشددي تنظيم «الدولة اإلسالمية»
(داع��ش) .وقد تمهد إعادة فتح البعثات الدبلوماسية الطريق أخيرا أمام عودة
طواقم العمل الدولية في قطاع النفط ،رغم هجوم مسلحين من عناصر داعش على
بعض المنشآت النفطية الكبيرة في ليبيا في اآلونة األخيرة.
يشار هنا إلى أن الدبلوماسيين الغربيين كانوا قد رحلوا من طرابلس في العام
 2014وسط اشتباكات عنيفة بين فصائل متناحرة.
متنافسين في
وتهدف حكومة الوحدة إلى أن تحل محل حكوم َتين وبرلما َنين
َ
َ
تحالفين غير متماس َكين
طرابلس وشرق البالد .وكانت الحكومتان تحظيان بدعم من
من الفصائل المسلحة التي اكتسبت قوة بعد إطاحة معمر القذافي في العام .2011

همزة و�صل
االنتخابات..
أورنمو
و�إ�صالحات � ّ
نظام مارديني
أرب� �ك ��ت دم� �ش ��ق خصومها
م���ن خ�ل��ال دف� ��ع االس �ت �ح �ق��اق
االن� �ت� �خ ��اب ��ي ال� �ب ��رل� �م ��ان ��ي إل ��ى
الواجهة وهي تدرك مقدار ردود
األفعال حيال هذه المفاجأة التي
تتزامن والمفاجأة «الميدانية»،
ول��ذل��ك ستتسم ردود األفعال
اإلقليمية وال��دول �ي��ة باالرتباك
والتخبط .وبهذا المعنى يكون
ال��رئ�ي��س ب�ش��ار األس ��د ق��د نجح
ب �ت �س �ج �ي��ل أه� � ��داف ف ��ي شباك
معارضيه وداعميهم .فبدعوته
إلى هذه االنتخابات أعطى إشارة
واضحة على ثقة «النظام» بكون
االنتخابات ال تشكل مشكلة لديه
إطالقاً .وفي الوقت نفسه ،وضع
اآلخ ��ري ��ن ع �ل��ى ال �م �ح��ك بعدما
دع��اه��م ل�لاح �ت �ك��ام إل ��ى منطق
«الديمقراطية» الذي لطالما تغنّوا
بشعاراتها وتالعبوا بها بمنتهى
االن��ت��ه��ازي��ة وال� �ن� �ف ��اق لتبرير
تدخالتهم في الشأن السوري.
ال� � �ع �ل��ام � ��ة ال � � �ف� � ��ارق� � ��ة ف��ي
االس�ت�ح�ق��اق ال��راه��ن ،ك��ان هذا
التفاعل الشعبي ال��ذي ع � ّم في
أغلب المحافظات السورية ،وهذا
ال�ك��م م��ن المرشحين ()3500
ليأخذ منهم مقاعدهم  250فائزا ً
منهم تحت قبة البرلمان.
كما سيعطي هذا االستحقاق
االن�ت�خ��اب��ي ان �ت �ص��ارا ً سياسيا ً
ج��دي��داً ،ودروس �ا ً لبعض الدول
ل �ط��ال �م��ا ك ��ان ��ت ت �ف �ت �ق��ر ألدن���ى
أشكال الديمقراطية في بلدانهم
ك ��ال� �س� �ع ��ودي ��ة وغ � �ي� ��ره� ��ا من
ال��دول التي واكبتها ف��ي التآمر
ع �ل��ى س ��وري ��ة ،ول �ي��دح��ض كل
الشائعات التي ر ّوج��ت لها هذه
ال��دول ب��أن س��وري��ة ع��اج��زة عن
القيام باالنتخابات التشريعية
في موعدها المحدّد.
ف َمنتابعالمشهدفيالساحات
ال �س��وري��ة ع�ل��ى ام �ت��داده��ا وهي
تمتلئ ب��ال�لاف�ت��ات للمرشحين
وي��رص��د آراء المواطنين الذين
عبروا عن آمالهم وطموحاتهم
ب� ��وص� ��ول م� ��ن ي �س �ت �ح��ق إل ��ى
ال �ب��رل �م��ان ال� �س ��وري ي� ��درك أن
س��وري��ة اآلن ت�ت�ح�دّى اإلره��اب
والقتل  .وه��ي لذلك بحاجة إلى
نخبة من الشباب الفاعلين والتي
ت �ش �ك��ل ف��رص��ة م �ه �م��ة إلث �ب��ات
مقدرتهم على تحمل المسؤولية
ال �ن �ي��اب �ي��ة ،ك �م��ا ت �ح �م �ل��وه��ا في
الدفاع عن أرضهم في مواجهة
اإلره � ��اب .ع�ب��ر ال�م�س��اه�م��ة في
تشريع قوانين تلبي طموحات
مجتمعهم واحتياجاته ولذلك
يحتاج السوريون عبر المشاركة
ف ��ي ه� ��ذه االن �ت �خ��اب��ات لتحمل
م �س��ؤول �ي��ات �ه��م ع �ب��ر صناديق
االن �ت �خ��اب واخ �ت �ي��ار المرشح
األكفأ.
وب �م��وج��ب ال��دس �ت��ور ،يمثل
ال�ب��رل�م��ان ال�س�ل�ط��ة التشريعية
ال�ت��ي م��ن واج�ب�ه��ا ال�ت��أك�ي��د على
ع �ل �م �ن��ة ال� ��دول� ��ة وال� �م ��واط� �ن ��ة،
ورفضها للفدرلة واستعدادها
لطرح دستور جديد لالستفتاء
الشعبي.
ون �خ �ت��م ه �ن��ا ل �ل �ت��ذك �ي��ر أن��ه
ف��ي ال �ع��ام  2110ق�ب��ل الميالد
أص� ��در م �ل��ك س��وم��ر ال �م �ش � ّرع
أورن� � ّم ��و إص�لاح��ات��ه الشهيرة
التي تضمنت الوقوف في وجه
ونصت
فساد الطبقة السياسيةّ ،
على ما يلي« :منع الكهنة وكبار
الموظفين من استغالل وظائفهم
ال��دي �ن �ي��ة وال �ح �ك��وم �ي��ة لتحقيق
ال�س�ل�ط��ة وال� �ث ��راء ع�ل��ى حساب
الشعب»! فهل سيطالب البرلمان
ال� � �س � ��وري ال� �ج ��دي ��د بتطبيق
إصالحات هذا الملك السومري
السوري وتفعيل قراراته؟
إن �ن��ا أم� ��ام ف��رص��ة تاريخية
إلع � ��ادة ت��أك �ي��د أن �ن��ا س��وري��ون
ولسنا جماعات متناحرة ...وفي
وعينا حقيقتنا بدء تفعيل القوة
التي تحفر التاريخ الجديد!

