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بوتين يتحدث عن دور في مكافحة الإرهاب ..ودي مي�ستورا عن تقدم في الو�ضع الإن�ساني ب�سورية

المعلم :تركيا تم ّد الم�سلحين ب�أ�سلحة متطورة ..والجي�ش يق�ضي على تجمّعات لـ «الن�صرة» في ريف حلب
قال وزير الخارجية السورية وليد المعلم إن هناك دوال ً تمد
المسلحين بأسلحة متطورة من بينها تركيا .وأكد المعلم خالل
لقائه مع المبعوث الصيني الخاص إلى سورية أن حكومة بالده
ستواصل محاربة الجماعات اإلرهابية التي تستمر بعض الدول
في تقديم الدعم لها عبر تسهيل عبور المسلحين وتقديم اسلحة
حديثة لهم .ورأى أن هذا يستدعي موقفا دوليا ً الحترام قرارات
مجلس األمن.
من جانبه ،قال المبعوث الصيني شيه شيا وي��ان إن بالده
تؤكد «موقفها الداعم لعودة األمن واالستقرار إلى سوريا والحوار
السوري لحل األزم��ة وحق الشعب السوري في اختيار ما يراه
للحفاظ على وحدة األراض��ي السورية وعدم جواز التدخل في
شؤونه الداخلية».
وأضاف شيا ويان أن الصين تقدر اإلنجازات اإليجابية للحكومة
السورية في تأمين المساعدات للشعب السوري في مناطق كثيرة
متعددة في سورية ،مؤكدا أن الصين ستبقى تدعم سورية حتى
عودة األمان واالستقرار إليها.
بدوره ،أكد رئيس مجلس الوزراء السوري وائل الحلقي دخول
 5آالف مسلح من تركيا إلى ريف حلب وإدلب.
ولفت الحلقي في حديث له أمس مع وكالة «سبوتنيك» الروسية
إلى أن ليس لدى السعودية وتركيا وقطر وفرنسا وبريطانيا إرادة
حقيقية لدفع العملية السياسية في سورية.
وفي السياق نفسه ،تحدّث مندوب سورية الدائم لدى األمم
المتحدة ف��ي جنيف ح��س��ام ال��دي��ن آال ع��ن دخ��ول المئات من
المسلحين من تركيا الى األراضي السورية ،معتبرا ً أن السعودية
تضغط على وفد مؤتمر الرياض لعدم التجاوب.
وفي سياق متصل ،أكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان
دعم قرار المبعوث األممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا بشأن
عدم وقف الحوار السوري السوري في جنيف.
وأشار البيان إلى أن موقف وفد مؤتمر الرياض في المحادثات
قد يفسر بغياب أفكار حقيقية للتسوية لديه ،مضيفا ً أن الوفد
يظهر مستوى منخفضا ً لنيته االتفاق على الحل في سورية.

وأك��دت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية أن «قرار
الهيئة العليا للمفاوضات تعليق مشاركتها في جنيف يعتبر
تضامنا ً مع الجماعات الجهادية التي تؤمن بالعنف كوسيلة
سياسية».
وقالت زاخاروفا لـ«الميادين» إن «موقف روسيا من الجوالن
المحتل لم يتغير ويتطابق مع موقف األمم المتحدة» ،مشيرة إلى
أن «قرار مجلس األمن  242حول األراضي المحتلة معروف ونحن
مع تطبيقه».
كذلك ،أكد نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف
لـ«الميادين» أن محادثات جنيف لم تمت ،مشددا ً على وجود
تنسيق دائم بين روسيا وأميركا بشأن الوضع في سورية.
من جهته ،وفي السياق نفسه أكد الرئيس الروسي فالديمير
بوتين أن الجيش السوري أمسك بالمبادرة االستراتيجية .وأشار
إلى أن المجموعات االرهابية تتكبد الخسائر بفضل سالح الجو
الروسي ،الفتا ً إلى أن العمليات العسكرية في سورية أدت دورا ً
هاما ً في محاربة المجرمين القادمين من روسيا ودول رابطة الدول
المستقلة.
وأكد الرئيس الروسي أن القوات الروسية تمكنت خالل فترة
قصيرة في سورية من إحداث انعطاف كبير في الوضع وتقديم
دعم قوي للحكومة الشرعية.
وكان بوتين قد أعلن خالل مراسم تسلم أوراق االعتماد لعدد
من سفراء الدول األجنبية في الكرملين أول أمس األربعاء أن دعم
روسيا للحكومة السورية الشرعية حال دون انهيار مؤسسات
الدولة السورية والحفاظ عليها وتجنب سقوط المزيد من الضحايا
المدنيين ،مشيرا إلى أن القوات السورية تمكنت بدعم القوات
الجوية الفضائية الروسية من تحرير نحو  400بلدة وتصفية
آالف اإلرهابيين ،بمن فيهم مسلحون منحدرون من روسيا.
وأك��د الرئيس الروسي أن التعاون مع واشنطن وغيرها من
الشركاء سمح بإطالق العملية السياسية في سورية بمشاركة
دمشق والمعارضة وبتهيئة ال��ظ��روف إلي��ص��ال المساعدات
اإلنسانية إلى المحتاجين في سورية.

إلى ذلك ،صرح مبعوث األمم المتحدة إلى سورية ،ستيفان
دي ميستورا ،أمس ،أن هناك تقدما متواضعا ولكنه حقيقي في
إدخال المساعدات اإلنسانية إلى سورية.
وقال إنه تم إيصال المساعدات إلى نحو  560ألف نسمة ،ما
يعادل نصف سكان المناطق المحاصرة والمناطق التي يصعب
الوصول إليها في سورية.

وأضاف دي ميستورا ،أنه حتى اآلن «لم نتمكن من الوصول
إلى  6مناطق محاصرة في سورية» .وذكر أيضا أنه تم إجالء
 540مريضا من مناطق محاصرة.
وأش��ار المبعوث األممي ،إلى أن هناك خطة لتلقيح  8آالف
طفل سوري مع نهاية نيسان الجاري.
(التتمة ص)14

المالكي لل�صدر« :كثرة وثائق ال�شرف» �أ�صبحت محط «ا�ستفزاز» ال�شعب
الأمن و�آفاق الت�سوية في �صدارة
بغداد :مجل�س النواب يُبقي جل�سته مفتوحة �إلى الأحد المقبل لقاء بوتين مع نتنياهو
أبقى النائب المعتصم عدنان الجنابي جلسة
مجلس النواب مفتوحة إلى يوم األحد المقبل بعد
أن تسلم أسماء مرشحي هيئة رئاسة البرلمان.
وكانت الجلسة تحولت إلى تشاورية بعد عدم
اكتمال النصاب القانوني.
وأفاد مراسل «الميادين» بأن هناك  5مرشحين
إل��ى منصب الرئيس الجديد للبرلمان وه��م عبد
ال��رح��م��ن ال��ل��وي��زي ،وقتيبة ال��ج��ب��وري ،وأحمد
الجبوري ،ورحيم الدراجي ،ونيازي أوغلو.
وكانت أنباء تحدثت عن تحرك هيئة رئاسة
ال��ب��رل��م��ان ل��رف��ع دع���وى قضائية ف��ي المحكمة
االتحادية للطعن بإقالة هيئة الرئاسة.
وكانت هيئة الرئاسة اجتمعت مساء األربعاء
برئاسة سليم الجبوري ونائبيه الشيخ همام
ح��م��ودي وأرام شيخ محمد ،حيث ج��رى خالل
االج��ت��م��اع ب��ح��ث ت��ط��ورات األزم����ة البرلمانية
والمحاوالت من أجل حلها.
وعبرت الهيئة عن امتنانها لبيان السيد مقتدى
الصدر ومبادرات القادة الذين دعوا إلى الحفاظ
على الوحدة الوطنية بين نواب الشعب العراقي،
والتمسك بالشرعية الدستورية ،ورفضه محاوالت
االلتفاف عليها أو ح��رف مطالب الجماهير عن
مسارها الحقيقي.
وأك��دت الهيئة أهمية عقد جلسة شاملة لكل
البرلمانيين ال تقصي أحدا ً بسبب آرائه وتوجهاته،
مشيرة إل��ى أن مجلس ال��ن��واب سيواصل عقد
جلساته الدورية في توقيتاتها المعتادة.
كما طالبت الهيئة رئيس ال��وزراء باالسراع في
تقديم التشكيلة ال��وزاري��ة التي وعد بها الشعب
ونوابه في البرلمان ،والتي هي أولوية في جدول

األع��م��ال ال��ق��ادم ،م��ؤك��دة االس��ت��م��رار ف��ي مسيرة
االصالح واتخاذ كل االج��راءات الدستورية بوجه
محاولة التأخير أو التلكؤ في االستجابة لمطالب
الشعب.
وف��ي سياق متصل ،استقبل رئيس مجلس
النواب سليم الجبوري أمس ممثل األمين العام
لألمم المتحدة في العراق يان كوبيش .وجرى
خالل اللقاء بحث تطورات األوض��اع السياسية
ف��ي ال��ع��راق وج��ه��ود األم���م ال��م��ت��ح��دة ف��ي دع��م
العراق في المجاالت كافة ،خصوصا ً ما يتعلق
بملف االص�لاح��ات ،باالضافة إلى سير العملية
التشريعية والتأكيد على أن تكون أي ممارسة

ضمن االجراءات الدستورية والقانونية.
واك��د الجبوري مواصلة ال��ح��وارات واللقاءات
بين مختلف األطراف العراقية تمهيدا ً لعقد جلسة
شاملة لمجلس النواب في أقرب وقت ممكن .ولفت
إلى أهمية حسم التعديالت الوزارية ،ومراقبة تنفيذ
االصالحات الذي يمثل أولوية قصوى للمجلس في
المرحلة المقبلة.
من جهته ،أبدى كوبيش أهمية مواصلة مجلس
النواب جهوده في دعم وتنفيذ مشروع االصالحات،
مشددا ً على ضرورة توحيد الجهود والمواقف في
هذه المرحلة.
(التتمة ص)14

هل �ستلجم مفاو�ضات الكويت
العدوان ال�سعودي على اليمن؟

اعلن المتحدث باسم االمم المتحدة ستيفان دوجاريك
ان مفاوضات السالم في اليمن بدأت في الكويت برعاية
المنظمة االممية ،وذكرت انباء ان الوفد الوطني اليمني
كان قد وصل الى الكويت قادما ً من سلطنة عُ مان .وطلب
الوفد من االمم المتحدة ضمانات بإيقاف كامل العدوان
على اليمن.
وقال دوجاريك« :مفاوضات السالم اليمنية ستبدأ في

الكويت تحت إش��راف األم��م المتحدة ..ومن المتوقع أن
يتم وضع إطار يمهد الطريق لعملية سلمية ومنظمة على
أس��اس مبادرة مجلس التعاون ونتائج مؤتمر الحوار
الوطني».
والنجاح الحوار وايجاد حل سلمي لالزمة اليمنية،
توجه الوفد الوطني المكون من حركة انصار الله والمؤتمر
(التتمة ص)14

باري�س :الق�ضاء
على «داع�ش» ممكن
أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان
إيف لو دري��ان ،أمس ،أن القضاء
على تنظيم «داع��ش» في سوريا
والعراق في طريقه إلى التحقق،
وأن ال��ظ��روف ال�لازم��ة متوفرة
لذلك.
وح���س���ب م���ا ن��ق��ل��ت��ه وك���ال���ة
«روي����ت����رز» ف���إن ال���وزي���ر رب��ط
توقعاته بشأن مستقبل الحرب
على «داع���ش» ،بأنه «الح��ظ أن
التنظيم تقهقر».
وأض����اف أن «داع������ش» ،فقد
حسب اعتقاده ،ما بين  30و40%
من أراضيه ،منذ احتاللها بسوريا
والعراق ،ومحاولة مهاجمة بغداد
في حزيران عام .2014
وقال وزير الدفاع الفرنسي إن
تحالفا دول��ي��ا يوفر دعما جويا
للقوات الكردية والعراقية التي
تنوي تحرير الموصل في العراق
بحلول نهاية العام ،كما يسري
األمر أيضا على الرقة في سورية.
وعن متطلبات حسم المعركة
ض���د ت��ن��ظ��ي��م «داع�������ش» ،أش���ار
المتحدث ذاته ،إلى أنه «سنحتاج
الكثير م��ن العزيمة ،لكن أعتقد
أن الظروف الالزمة للقضاء على
«داع���ش» ف��ي طريقها للتحقق،
وه��ذه أول م��رة ت��ك��ون ل��دي هذه
الرسالة المتفائلة قليال».

تصدرت قضايا األم��ن في منطقة
الشرق األوس��ط أجندة المحادثات
ال��ت��ي أج���راه���ا ال��رئ��ي��س ال��روس��ي
فالديمير بوتين م��ع رئيس وزراء
الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو
في موسكو ،أمس.
وجاء في بيان صدر عن الكرملين،
أن الطرفين «تبادال اآلراء حول المسائل
الملحة المتعلقة ب��ال��ت��ع��اون بين
البلدين ،بما في ذلك في مجال األمن،
وأهم بنود األجندة اإلقليمية الدولية،
هي آف��اق تسوية النزاع الفلسطيني
اإلسرائيلي والوضع في سورية».
وفي مستهل اللقاء ،أعرب الرئيس
ال���روس���ي ع��ن ارت��ي��اح��ه الس��ت��ق��رار
اتصاالت رفيعة المستوى بين روسيا
و«إسرائيل» ،مشيرا إلى زيارة الرئيس
اإلسرائيلي األخيرة إلى موسكو .وذكر
بوتين أن لكثافة االتصاالت الثنائية
سبب جدي أال وهو توتر األوضاع في
المنطقة.
وذكر الرئيس الروسي أن روسيا
و«إس��رائ��ي��ل» تحييان ف��ي السنة
الجارية الذكرى الخامسة والعشرين
إلعادة العالقات الدبلوماسية بينهما،
كما أن��ه هنأ نتنياهو بعيد الفصح
اليهودي.
من جانبه ،قال نتنياهو إن الهدف
الرئيس من زيارته إلى موسكو هو
تعزيز ال��ت��ع��اون بين البلدين في

مجال األم��ن ،تفاديا لوقوع «أخطاء
أو س��وء تفاهم أو ح���وادث» .وتابع
أن «إس��رائ��ي��ل» تسعى لمنع وق��وع
أسلحة متطورة من سورية وإي��ران
في يد تنظيم «حزب الله» اللبناني
واشتعال جبهة قتال جديدة ضدها
في الجوالن.
وأضاف نتنياهو« :لدى «إسرائيل»
خطوط حمر واضحة ومفهومة تتعلق
بأمننا .أوال نحن نعمل ما في وسعنا
لمنع وقوع األسلحة األكثر تطورا في
يد «ح��زب الله» ،والتي تصل له من

سورية وإي��ران ..وثانيا ،نعمل ما في
وسعنا لمنع ظهور جبهة إرهابية
إضافية ضدنا في مرتفعات الجوالن».
وأك���د« :ه��ذا ه��و الخط األح��م��ر ال��ذي
رسمناه».
وتأتي زيارة نتنياهو إلى موسكو
بعد أي��ام م��ن زي���ارة رئيس السلطة
الفلسطينية محمود ع��ب��اس ال��ذي
ناقش مع بوتين ،في موسكو ،المبادرة
الفرنسية ال��خ��اص��ة بعقد مؤتمر
دول��ي حول تسوية الصراع العربي
الصهيوني.

قادة الخليج والمغرب
ي�ؤكدون التزامهم بالدفاع الم�شترك
أك��د ق��ادة دول مجلس التعاون
ل���دول الخليج ال��ع��رب��ي��ة ،وع��اه��ل
ال��م��غ��رب ال��م��ل��ك م��ح��م��د ال��س��ادس
«التزامهم بالدفاع المشترك عن
أم��ن بلدانهم واستقرارها ،ورفض
أية محاولة تستهدف زعزعة األمن
واالستقرار ،ونشر نزعة االنفصال
والتفرقة إلعادة رسم خريطة الدول
أو تقسيمها ،بما يهدد األمن والسلم
اإلقليمي والدولي».
ج��اء ه��ذا ف��ي ال��ب��ي��ان الختامي
المشترك ال��ص��ادر عن قمة مجلس
ال��ت��ع��اون ل���دول الخليج العربية
والمملكة المغربية التي عقدت ألول
مرة في الرياض أول أمس ،ونشرت
نصه وكالة األنباء المغربية.
وجدد قادة دول مجلس التعاون
ل���دول الخليج ال��ع��رب��ي��ة ،موقفهم
المبدئي من أن «قضية الصحراء
المغربية ه��ي أي��ض��ا قضية دول
مجلس التعاون» ،مؤكدين موقفهم
ال���داع���م «ل��م��غ��رب��ي��ة ال��ص��ح��راء،
ومساندتهم لمبادرة الحكم الذاتي
التي تقدم بها المغرب ،كأساس ألي
حل لهذا النزاع اإلقليمي المفتعل».
وب����دأت ق��ض��ي��ة ال��ص��ح��راء ع��ام
 ،1975بعد إنهاء االحتالل اإلسباني

وجوده في المنطقة ليتحول النزاع
ب��ي��ن ال��م��غ��رب و«ال��ب��ول��ي��س��اري��و»
إلى ن��زاع مسلح ،استمر حتى عام
 ،1991وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف
إطالق النار.
كما أعرب قادة دول الخليج عن
رفضهم ألي مس بالمصالح العليا
للمغرب إزاء المؤشرات الخطيرة
التي شهدها الملف ف��ي األسابيع
األخيرة.
وأك���دت القمة أن «دول مجلس
التعاون والمملكة المغربية تشكل

تكتالً استراتيجيا ً م��وح��داً ،حيث
أن ما يمس أم��ن إحداها يمس أمن
الدول األخرى» .وفي ظل ما تشهده
ال��م��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة م��ن ت��ط��ورات
وتهديدات أمنية وسياسية خطيرة،
زاد من حدتها تعثر إيجاد الحلول
إلنهاء الصراع في الشرق األوسط،
وتسوية األزم��ات التي تعاني منها
س��وري��ة وال��ع��راق وليبيا واليمن،
ش��ددت القمة على «أهمية تضافر
الجهود لمواجهة ه��ذه التحديات
بكل حزم ومسؤولية».

همزة و�صل
فتنة القام�شلي..
ابحث عن الأميركي!؟
نظام مارديني
أحدثت االشتباكات في
م��دي��ن��ة القامشلي صدمة
في الشارع السوري وهي
لطالما بقيت ب��م��ن��أى عن
«ال��ح��روب» بين مك ّوناتها
ال��ت��ي تشبه ق��وس ق��زح..
وف��ي خضم ه��ذه الصدمة
تتزاحم التساؤالت لتبحث
ع���ن أج���وب���ة م��س��ت��ح��ي��ل��ة
ومستعصية؟
هذا الذي يحصل هو جزء
من خيبتنا وفساد أرواحنا
فماذا يجعلنا نكتم الكالم
ع��ل��ى ك��ل م��ا ي���دور حولنا
من أوه��ام الجماعات التي
تقضم األراض���ي واألرواح
واألعناق من دون أن نعرف
سبب ه��ذا االن��ف�لات األمني
في مدينة القامشلي حالياً؟
وعما إذا كان هذا االنفالت
األمني مرتبطا ً بما يجري
في جنيف بهدف الضغط
على ال��دول��ة السورية من
ق��ب��ل األم��ي��رك��ي��ي��ن ال��ذي��ن
لهم «شناكل» كثيرة عند
جماعات مذهبية وعرقية
م��ت��ع��ددة (ح��ت��ى ال نتهم
فئة أو جماعة م��ح��ددة)،
وه��ذا االنفالت األمني جاء
متزامنا ً مع دعوة الجربان
(محمد الجربا) لملء فراغ
ان��س��ح��اب ه��ي��ث��م ال��م��ان��ع
م��ن رئ��اس��ة «ق��وات سوريا
الديمقراطية» بعد إع�لان
أك���راد (م��س��ل��م) الفدرالية
في شمال س��وري��ة؟ وكيف
لنا أن نص ّد تداعيات هذه
الفتنة الخطرة على وحدتنا
التي ال بديل عنها إال حروب
أهلية؟
الخوف أن يكون صالح
مسلم (لكي ال يؤخذ جميع
األك��راد بجريرته) مأخوذا ً
باألميركيين الذين يرفضون
حتى وج���وده ف��ي جنيف،
في حين تستقبله موسكو
وتفتح له أبوابها وتطالب
ه��ي وح��ل��ف��اؤه��ا ب��وج��وده
ومشاركته في مفاوضات
ج��ن��ي��ف؟ وإل���ى أي���ن يريد
صالح مسلم وحزب االتحاد
الديمقراطي أن يأخذوا هذه
المدينة التي سيكون غدا ً
مسؤوال ً عنها أمام جمهوره
ون��اس��ه ،كما وأم���ام القائد
التاريخي عبد الله أوجالن؟
ت��وج��ه
ول����م����اذا ت��ش��وي��ه
ّ
أوجالن ،هذا القائد العظيم،
بمثل هذه العنصرية التي
تحدث عنها بيان األسايش
أمس ،التي لم يبلغها حتى
غالة العروبيين؟
ه��و ال��ع��م��اء االن��ع��زال��ي
ال���ع���ن���ص���ري ال���ع���رق���ي،
كالعماء ال��ط��ائ��ف��ي ،يغلق
البصر والبصيرة .فال يرى
ال��ع��ن��ص��ري ال��ط��ائ��ف��ي إال
أح��ق��اده ومستعد لخدمة
ال��خ��ارج ح��ت��ى العبودية
ض��د شقيق حياته .وبعد
ذل��ك ي��ن��ال م��ا يناله دائ��م�ا ً
من ب��ؤس المصير وإهمال
ِّ
المشغلين.
ه��ا ه��ي سنبلة القمح ـ
القامشلي ت��ورد لنا أنواعا ً
جديدة من الدماء والضحايا
وتخطف أم��ن ال��م��ئ��ات من
ناسها ،وال نستطيع تحريك
س��اك��ن ت��ج��اه م��ن ي��ري��د أن
يقبض عليها باسم «اتحاده
الديمقراطي جداً» ،أو كأنها
ملك خ��اص ي��ح� ّ
�ق ل��ه م��ا ال
يحق لغيره ،ويتباكى عليها
وه���و ال���ذي ُي��م��ل��ئ روح��ه��ا
تقسيما ً وتفتيتاً!!
ال��خ��وف أن يصبح أهل
البلد منفيون ب��ال��وراث��ة،
ووف��ق التاريخ ال��ذي صبغ
ُمحيانا بالسالح والقتال
وجعل األخ���وة يتذابحون
من «الوريد إلى الوريد»؟
ش��غ��ل��ن��ا «دواع�������ش»
الداخل والخارج بالتناحر
والطائفيات واإلثنيات كأننا
ل��م نكن نعرف م��ن قبل أن
س��وري��ان��ا وف��ي��ه��ا ع��روس
الجزيرة ،فسيفساء جميلة
ورائعة إلى حد الثمالة.
القتل بين األخ��وة لعبة
ال��ج��ب��ن��اء ،ي���ا أه��ل��ن��ا في
ال��ق��ام��ش��ل��ي ،وال��خ��وف أن
ُتخفي ج��دران منازلنا هذا
ال��ل��ون بحياء بالغ وتقود
سلسلة األس��ئ��ل��ة أس���راب
الطيور الالهثة إلى وطن بال
تفخيخ وال قتل فيه.

