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الفروف وكيري ِّ
يجددان دعمهما للهدنة في �سورية ..وهوالند يتحدث عن �ضرورة التفاو�ض مع الأ�سد

الجعفري ي�سلم دي مي�ستورا تعديالت دم�شق على ورقته ..المباحثات كانت «بناءة ومفيدة»
قال بشار الجعفري رئيس وفد الحكومة السورية إن الوفد عقد
حال وصوله إلى جنيف أمس ،جلسة مباحثات «بناءة ومفيدة» مع
المبعوث األممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا.
وأضاف الجعفري أنه تمت مناقشة الورقة التي قدمها دي ميستورا
حول المبادئ السياسية للحل السياسي في سورية ،مشيرا إلى أننا
«نقلنا إلى دي ميستورا التعديالت السورية على ورقته».
وتابع أنه طلب منه أن يدرسها هو وفريقه لعرضها على األطراف
األخرى ،وتم االتفاق على معاودة مناقشة التعديالت في الجلسة
القادمة التي تم تحديدها صباح االثنين المقبل.
وكانت دمشق جددت رفضها بحث مصير الرئيس بشار األسد في
إطار «جنيف »-3وغيرها من المفاوضات.
وتجدر اإلشارة إلى أن استئناف المفاوضات يأتي في الوقت الذي
دخلت فيه الهدنة في سورية أسبوعها السابع ،فيما مهدت تهدئة
التطورات الميدانية إلى إيصال المساعدات اإلنسانية للعديد من
المناطق السورية التي يحتاج سكانها للمساعدة بصورة ماسة.
يذكر أن وف��د معارضة ال��ري��اض وص��ل جنيف مساء الثالثاء
الماضي .وضم الوفد الذي وصل قادما من الرياض كال من أسعد
الزعبي ،ومحمد علوش ،وسهير األتاسي ،ومحمد صبرا ،ونذير حكيم،
وفؤاد عليكو وغيرهم.
وبدأ دي ميستورا األربعاء الماضي لقاءاته في جنيف في إطار
الجولة الثالثة من محادثات جنيف ،»-3بينما أجلت الحكومة
السورية انضمامها للحوار حتى انتهاء االنتخابات البرلمانية التي
جرت األربعاء في األراضي الخاضعة لسيطرة دمشق.
من جانب آخر ،قال وزير اإلعالم السوري عمران الزعبي إن مصير
الرئيس السوري بشار األسد ليس مطروحا للنقاش في جنيف أو
في أي مكان آخ��ر ،ولن يصبح موضوع مفاوضات بين الحكومة
والمعارضة.
وأوض��ح الزعبي في تصريحات لصحافيين روس في دمشق
أمس أن وفد الحكومة السورية لن يناقش هذه المسألة مع «قائمة
الرياض» للمعارضة السورية أو أي وفد معارض آخر .وشدد على
أنه ال يحق ألحد باستثناء الشعب السوري أن يقرر مصير األسد.

واستبعد وزير اإلعالم إجراء مفاوضات مباشرة بين وفد الحكومة
و«قائمة الرياض» في المرحلة الراهنة ،موضحا أن الهيئة العليا
للمفاوضات «ال تعبر عن إرادة الشعب السوري ،وهي ليست إال بوقا
للسعودية وتركيا وقطر ،ويكمن هدفها الرئيس في تدمير الدولة
السورية».
وأكد الزعبي أن وفد الحكومة السورية يحمل معه جواب دمشق
على «ورقة دي ميستورا» التي تتضمن  12مبدأ للتسوية بسورية.
وسبق للمبعوث األممي إلى سورية أن أعلن أن الجولة الثالثة من
المفاوضات ستكون مكرسة لبحث عملية االنتقال السياسي ،وعلى
مبادئ الحكم االنتقالي والدستور.
هذا وذكرت وكالة «آكي» اإليطالية لألنباء أن الجولة الثالثة
من المفاوضات السورية قد تستمر لنحو عشرة أي��ام ،تتبعها
جولة أخرى في شهر أيار المقبل ،بعد نحو شهر من انتهاء الجولة
الثالثة.
وباإلضافة لوفد الهيئة العليا للمفاوضات المنبثق عن قائمة
الرياض ،يشارك في هذه المفاوضات ممثلون عن مؤتمر القاهرة،
ومعارضة الداخل ،كمراقبين أو مستشارين ،باإلضافة إلى وفود
نسائية وممثلين عن المجتمع المدني.
وفي السياق ،لم تجد عقدة مشاركة صالح مسلم رئيس حزب
االتحاد الديمقراطي ألك��راد سورية حالً لها ،حتى اآلن ،ويبدو أن
الحزب لن يكون له تمثيل في المفاوضات مجددا ،مثلما كان خالل
الجولتين األولى والثانية ،وذلك من جراء معارضة تركيا لذلك على
وجه الخصوص.
تجدر اإلشارة إلى أن استئناف المفاوضات يأتي في الوقت الذي
دخلت فيه الهدنة في سورية أسبوعها السابع ،فيما مهدت تهدئة
التطورات الميدانية إلى إيصال المساعدات اإلنسانية للعديد من
المناطق السورية التي يحتاج سكانها للمساعدة بصورة ماسة.
إلى ذلك ،أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف ونظيره
األميركي جون كيري في اتصال هاتفي إصرارهما على دعم وقف
إطالق النار في سورية ،باستثناء مكافحة الجماعات اإلرهابية.
(التتمة ص)14

�إ�سقاط طائرة م�سيرة لـ«داع�ش» �شمال الرمادي

تقرير �إخباري
االنتخابات الرو�سية..
محاوالت م�شبوهة ل�شيطنة بوتين
غسان نعمة
عمالء الخارج يجهزون انفسهم في روسيا استعدادا ً لالنتخابات
البرلمانية المقبلة ف��ي خريف ع��ام  :2016كلما اق��ت��رب موعد
االنتخابات البرلمانية في روسيا زاد ما يسمى زعماء المعارضة
الال برلمانية «والتي معظم زعمائها يعيشون في الخارج ويملكون
جنسيات اجنبية» من نشاطهم المعادي للدولة الروسية وسياساتها
الداخلية والخارجية بقيادة الرئيس فالديمير بوتين الذي يحوز على
دعم الغالبية العظمى من الشعب الروسي .وتتجلى هذه السياسة
بمحاولة استعادة استقاللية القرار السياسي للدولة ورفع جاهزية
الجيش الروسي وتزويده بأحدث انواع االسلحة ليتمكن من الذود
عن المصالح االستراتيجية لروسيا كدولة عظمى بعد ان كانت
قد اضاعت مكانتها هذه في التسعينيات اثناء حكم الليبراليين
في روسيا .وبدأ هذا النشاط بتسعير الحرب االعالمية من قبل كل
المؤسسات االعالمية التابعة والممولة من قبل المعا َرضة وبدعم
كبير من وسائل اإلعالم الغربية لشيطنة سياسة بوتين الداخلية
والخارجية التي ال تروق للغرب اب��داً .اضافة الى ذلك ،زاد تمويل
ما تسمى بمؤسسات المجتمع المدني من قبل اميركا واوروب��ا عن
طريق مختلف الصناديق التي تتحكم بنشاطاتها بشكل تام اجهزة
المخابرات الغربية .ويصرف هذا التمويل على انشطة مختلفة
منها :اقامة ندوات و«كونفرنسات» لتعليم الصحافيين التابعين
للمعا َرضة طريقة تشويه الحقائق واختالق االكاذيب التي تشيطن
السلطات الروسية ،فمثال من تاريخ  1/25حتى 2016 /1/29
عقد «سيمينار» في اكسفورد في بريطانيا برعاية سفارة بريطانيا
في موسكو ومعهد استوكهولم لدراسة االقتصاد االنتقالي ومعهد
نرويجي للعالقات الدولية حيث دعي اليه  60ممثال عن مختلف
(التتمة ص)14

العبادي يحذر من الفو�ضى ويعلن تحرير مدينة هيت بالكامل
انتقد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الخالفات الحاصلة
داخل برلمان ب�لاده ،مؤكدا استمراره في عملية اإلص�لاح وأنه
سيقدم البدالء للتشكيلة الوزارية.
وقال العبادي في بيان مساء أول أمس« :باشرنا باإلصالح
الشامل ،وكان يفترض بالتغيير الوزاري أن يكون حلقة بسيطة
من هذا اإلصالح ،ولكن أن ينتهي األمر إلى الخالفات واالنقسامات،
فإن ذلك مخالف لإلصالحات التي دعونا اليها» .وأضاف انه «ال
يمكن القبول بالفوضى التي تعرض مصالح شعبنا للخطر».
وتابع أن «التعديل ال���وزاري ال��ذي طلبناه هو لدفع عجلة
الحكومة إلى أمام ال تعطيلها ،ومساعدة البالد في تجاوز األزمة
المالية واالقتصادية التي ضربت الدول المصدرة للنفط ،ودعم
وتعزيز االنتصارات الكبيرة التي تحققها قواتنا البطلة وحشدنا
المجاهد والبيشمركة المناضلة».
من جهة أخرى ،أعلن العبادي تحرير مدينة هيت بالكامل من
سيطرة تنظيم «داعش» اإلرهابي.
وقال العبادي في بيان« :نزف لكم اليوم بشرى تحرير مدينة
هيت بالكامل» ،مضيفا« :أوجه التحية والتقدير إلى المقاتلين
األبطال الغيارى المدافعين عن الوطن والشعب» ،مستطردا:
«أحييهم ،ألنهم كانوا وسيبقون الصادقين المضحين والمتسامين
فوق الخالفات والمصالح الشخصية واستمروا بدفاعهم عن
وطنهم وشعبهم بكل بسالة».
من جهته ،أكد المتحدث باسم جهاز مكافحة اإلرهاب صباح
النعماني تحرير مدينة هيت بالكامل والقضاء على تنظيم داعش
داخل المدينة وتطهيرها من جيوب التنظيم.
وأضاف النعماني« :ال تزال فرق الهندسة الميدانية تواصل
عمليات رفع العبوات والمتفجرات التي زرعها عناصر التنظيم
لعرقلة تقدم القوات األمنية» ،ما سيسمح بعودة النازحين خالل
األيام القليلة المقبلة إلى منازلهم في المدينة الواقعة في محافظة
األنبار.

وفي السياق ،أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق مقتل
نحو  60عنصرا من جماعة «داعش» االرهابية بقصف صاروخي
جنوب غرب محافظة كركوك ،مشيرة الى أن قوات الحشد ستدخل
قرية البشير الخميس المقبل.
واف��اد موقع «السومرية نيوز» ان المشرف العام على فرقة
العباس القتالية ميثم الزيدي قال في بيان« :إن فرقة العباس
قصفت يوم الخميس اوك��ار داع��ش في ناحية الرشاد ( 35كم
جنوب غرب كركوك)،بعدد كبير من الصواريخ».

«الداخلية» اتهمت جماعة الإخوان وتحذرها من التحري�ض

َ
جزيرتين لل�سعودية
م�صر :احتجاجات على ت�سليم
تظاهر المئات من المصريين أمس احتجاجا على
قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تسليم جزير َتي
تيران وصنافير في البحر األحمر للسعودية.
وق��ال الشهود إن المحتجين دع��وا إلى إسقاط
«النظام» المصري رافعين شعار« :الشعب يريد
إسقاط النظام» وهو الشعار نفسه الذي استخدم
في أحداث عام  2011التي أدت إلى إطاحة الرئيس
حسني مبارك.

وهتفوا« :األرض هي العرض» في إش��ارة إلى
جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في مدخل
خليج العقبة وهتفوا «ثورة ..ثورة ..ثورة».
وهتف محتجون وقفوا عند مدخل مبنى نقابة
الصحافيين« :هو يمشي ..مش حنمشي» في إشارة
إلى السيسي ،وفي إشارة كذلك إلى إصرارهم على
مطلبهم ،فيما هتف آخ��رون على مقربة من قوات
األمن« :يسقط يسقط حكم العسكر» في إشارة إلى

السيسي ذي الخلفية العسكرية.
وقال مصدر إن قوات األمن أطلقت قنابل الغاز
المسيل للدموع بعد صالة الجمعة على متظاهرين
في ميدان الجيزة المجاور للقاهرة.
وكانت قوات األمن المصرية شددت استعداداتها
وس��ط ال��ق��اه��رة ،تحسبا لتظاهرات دع��ت إليها
قوى معارضة ومؤيدة احتجاجا على ما أسموه
«تنازل» السلطات المصرية عن جزير َتي «تيران»
و«صنافير» للسعودية.
وشهدت منطقة وسط القاهرة ،تكثيفا لإلجراءات
األمنية ف��ي محيط ميادين عبد المنعم ري��اض
والتحرير وطلعت حرب.
وكانت وزارة الداخلية المصرية ،حذرت مساء
أول أمس ،في بيان ،مما أسمته «محاوالت الخروج
على الشرعية» ،في إشارة إلى تظاهرات االحتجاج
بشأن جزير َتي تيران وصنافير.
وقالت الوزارة في بيان إنها «تهيب بالمواطنين
عدم االنسياق وراء الدعوات المغرضة وتحذر من
أي محاوالت للخروج على الشرعية ،وانطالقا من
مسؤوليتها في الحفاظ على أم��ن الوطن سوف
تتخذ كل اإلجراءات القانونية الحاسمة حفاظا على
حالة األمن واالستقرار».
واتهمت ال���وزارة ف��ي بيانها جماعة اإلخ��وان
ب��ال��وق��وف وراء «دع���وات تحريضية منظمة...
ت��س��ت��ه��دف إث����ارة ال��ف��وض��ى ب��ب��ع��ض ال��ش��وارع
والميادين واستثمارها في خلق حالة من الصدام
بين المواطنين وأجهزة األمن».
(التتمة ص)14

وأضاف الزيدي« :أن القصف اسفر عن مقتل نحو  60عنصرا
من داعش باالضافة الى تدمير مستودعاتهم من االسلحة واالعتدة
وبعض اآلليات» .وكان المتحدث باسم الحشد الشعبي لمحور
الشمال علي الحسيني قد اعلن عن إحكام قبضة الحشد على قرية
بشير جنوب محافظة كركوك ،مشيرا الى إقامة سواتر ترابية في
محيط القرية.
وكان قائد عمليات االنبار في العراق اللواء الركن إسماعيل
(التتمة ص)14

الفاو ت�ؤكد �أن  14مليون يمني يواجهون خطر الموت جوع ًا

�صنعاء :م�سيرة حا�شدة
تطالب بوقف العدوان والح�صار
انطلقت عصر أمس في شارع المطار بالعاصمة صنعاء
مسيرة جماهيرية ح��اش��دة تحت ش��ع��ار« :مسؤولية
أحرار العالم إيقاف العدوان والحصار» بمشاركة آالف
المواطنين.
وبدأت المسيرة بالسالم الجمهوري ،وآيات من الذكر
الحكيم ،أعقبتها كلمات وقصائد شعرية استنكرت
استمرار العدوان والحصار الظالم على اليمن.
وردد المشاركون في المسيرة الهتافات المنددة بجرائم
ال��ع��دوان السعودي األميركي في اليمن ،والمستنكرة
للصمت الدولي تجاه هذه الجرائم ،من بينها (ثورتنا
مستمرة  ..عاشت بالدي حرة)( ،ما نقبل هذا الحصار..
تسقط دول االستكبار)( ،هذا الحصار الظالم والعالم كله
نائم).
كما رفع المشاركون الالفتات المنددة بالصمت الدولي
تجاه جرائم العدوان وبالسياسة األميركية في المنطقة
والصور المعبرة عن بشاعة الجرائم التي ارتكبها العدوان
بحق الشعب اليمني.
ميدانياً ،واصل تحالف العدوان السعودي أمس ،خرق
الهدنة لليوم الخامس على التوالي ،وقصف مقر لجنة
الهدنة خالل اجتماعها في محافظة الجوف ،خالل اجتماع
لها موقعا عددا من الجرحى بينهم نساء.
واستهدفت البوارج السعودية الصيادين في محافظة
الحديدة ،كما قصف المرتزقة مواقع الجيش واللجان في
مأرب وتعز ولحج.
وزادت السيول الجارفة من معاناة اهالي حجة شمال

غرب العاصمة صنعاء ج��راء القصف السعودي الذي
دمر الطرقات والجسور وقطع اوص��ال طرق التواصل
بين المحافظات ال سيما العاصمة صنعاء ،فيما سارعت
اللجان الشعبية بالنزول ال��ى ارض الواقع للحد من
االضرار المادية.
وك��ان ال��ع��دوان ال��س��ع��ودي ق��د استهدف باألسلحة
الرشاشة مواقع جنوب شرق م��دارس العمري بمدينة
ذباب ،باالضافة الى منطقة التهامي ومناطق أخرى في
مريس بالضالع ،كما حاولت قوات العدو التقدم باتجاه
مديرية المتون ،فتصدى لهم عناصر الجيش واللجان
الشعبية ،وأوقعوا في صفوفهم قتلى وجرحى ،في وقت
لم يغادر فيه طيران العدوان التجسسي سماء محافظة
الحديدة في خرق واضح للهدنة.
في سياق متصل ،ضبطت األجهزة األمنية ع��ددًا من
العبوات الناسفة في س��وق اإلثنين بمديرية المتون
في الجوف عقب انفجار عبوة لم تسفر عن وق��وع أي
اصابات.
من ناحية أخ��رى ،دع��ت اللجنة الثورية العليا الى
المشاركة الواسعة في مسيرة عصر غد الجمعة بشارع
المطار بصنعاء تحت عنوان« :مسؤولية أحرار العالم
إيقاف العدوان وفك الحصار».
وفي سياق متصل آخر ،انتزعت قوات هادي مدعومة
بطائرات مروحية من ط��راز أباتشي تابعة للتحالف،
صباح أمس ،مدينة الحوطة من مقاتلي تنظيم القاعدة.
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همزة و�صل
الإرهاب المعولم..
دماء وجن�س
نظام مارديني
ليس م��ن ب��اب ال ُمصادفة
أن ك��ث��ي��را ً م��ن ا َّل��ذي��ن انتهى
ب��ه��م ال��م��ط��اف ف���ي ص��ف��وف
الجماعات اإلره��اب��ي��ة ،كانوا
أص��ح��اب س��واب��ق وخريجي
س��ج��ون و«بلطجية» ،ألنهم
ك��ان��وا يبحثون ع��ن وسيلة
لتفريغ ال��ق��وة المكبوتة في
َ
فاض
أعماقهم ،وتصريف ما
منها ،وب��دال ً من تفريغها في
بلدانهم يُفرغونها في معارك
خارج حدودهم ،يقاتلون فيها
م��ن أج��ل الغنائم ،وممارسة
النكاح «الحالل» مع السبايا،
وم��ن أج��ل مشاهدة ال��رؤوس
وه���ي ت��ت��دح��رج ب��ع��د قطعها
ب��ال��س��ي��وف ،وال���دم���اء وه��ي
ت��ت��دف��ق م���ن األج���س���اد ك��م��اء
نافورة!
اإلرهابيون لم يخرجوا من
كهوف العصور الغابرة ،بل
جاؤونا من األمكنة المفتوحة
ال��م��ض��اءة للعولمة ،األمكنة
التي على الرغم من سعتها ال
تحتضنهم ،أو ال يستطيعون
ام��ت�لاك��ه��ا ..ه��ن��ا تستحوذ
عليهم ن��زع��ة أن ي��ن��ال��وا كل
ش��يء ألج��ل قتله وتدميره..
إن��ه��ا شيزوفرينيا اإلره���اب،
وشيزوفرينيا العولمة .وبذا
ف��إن هوية اإلره��اب��ي ه��ي في
وجه منها ضيّقة مغلقة ،وفي
الوجه اآلخر سائبة ،مفتوحة،
هالمية.
اإلره���اب اإلس�لام��وي بقدر
م��ا ه��و ن��ت��اج عَ � َرض��ي لعصر
العولمة هو صورته الشوهاء..
اإلي��دي��ول��وج��ي��ا ال��ج��ه��ادي��ة
السلفية ليست سلفية بالكامل،
إنها نتاج تكييف مع عناصر
ف��ي عالمنا المعولم ..نزعة
التدمير تنشأ من هنا ..يظن
اإلرهابي أنه يستعير كثيرا ً من
أصل المعتقد القديم ،لكنه في
الحقيقة يصوغ معتقدا ً مغايرا ً
متساوقا ً مع مكانه المتخيل..
ه���ذا اإلره�����اب ه���و ن���وع من
العودة إلى مشاعية مبتذلة،
خطرة ،مشاعية فقدان المعنى
وال��ح��دود وال��ق��ي��م ،مشاعية
ال��ك��راه��ي��ة واالن��ت��ق��ام ..ليس
االنتقام م��ن اآلخ��ر المختلف
فقط وإنما االنتقام من العالم
قبل ذلك.
ولكن اإلره���اب اإلسالموي
تح ّول إرهاب دول وجماعات،
وباتت منهجية ه��ذا اإلره��اب
منطلقا ً للحديث عن فكرة الدولة
الغائبة ،وعن ظاهرية النص،
وه���و م���ا ي��س��ت��دع��ي شرعنة
لتبرير «اإلره����اب المقدس»
أي إره��اب العدو والمختلِف،
وإخ��ض��اع��ه ،والتعاطي معه
وفق أصول الفتاوى في ذهنية
التحريم ،والقائمة على المنع
والقطع ،وعلى اإلق��رار بفكرة
البيعة والطاعة.
ل��ك��ن أخ��ط��ر م���ا ي��م��ك��ن أنْ
يتم ّثله ه���ذا اإلره����اب يكمن
ف��ي ذاك���رت���ه ال��دام��ي��ة ،وف��ي
ت��ح � ّول��ه ق��وة راس��خ��ة مهللة
للموت الجهادي ،وللطقوس
العبادية والميثولوجية التي
ت��راف��ق��ه ،وال��ت��ي ت��ت��ب�دّى عبر
عالمات التعالي ،والسيطرة
واإلخضاع ،ولتوكيد عالمات
المكوث والنفير والشهادة.
إن أي قراءة سوسيوثقافية
ل��ل��إره�����اب س��ت��ك��ش��ف ع��ن
تداعيات خطيرة على مستوى
الفكر ،كما على مستوى الدولة
وال��م��ج��ت��م��ع ،وه���و م��ا يمكن
رؤيته في فيلم (برتقالة آلية
ـ  ..)1971لستانلي كوبريك
 ي��ع��م��ل أل��ي��ك��س (م��ال��ك��ول��مماكدويل)  -بعد أن ُحكم عليه
بالسجن  14عاما ً إثر تسببه
بمقتل امرأة  -مساعدا ً لقسيس
السجن ،و ُتتاح له فرصة قراءة
(الكتاب المقدَّس) ،الذي ،يتأثر
به! لكن حين نعرف بماذا تأ َّثر
تحديداً ،وما ال��ذي أحبَّه هذا
الشاب  -ال��ت� َّو ُ
اق إل��ى العنف
وال��دم  -في الكتاب المقدَّس،
ُي����ع���� َر ُ
َ���ذه���ب
ف ال��س��ب��ب وي
ُ
العجب.
أث��ن��اء ق��راءت��ه ل��ـ (الكتاب
ال���م���ق���دَّس) ت��ج��ت��اح أليكس
موجة من الخياالت ،يستله ُمهَا
مما ي��ق��رأه م��ن قصصه ،لكن
ب��دال ً من التأثر بـ«إنسانية»
ال��م��س��ي��ح ،ودع���وت���ه للخير
والمحبة والتسامح ،يتص َّور
نفسه جنديا ً في إحدى معارك
«ال��ع��ه��د ال��ق��دي��م» ،وبقصص
يجزون األعناق،
اليهود وهم ّ
ويشقون البطون ،ويتلذذون
بـ«جمالية» ال��دم ،ومعاشرة
وصيفات زوجاتهم.

