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تحمل م�س�ؤولياته ...ووا�شنطن تطالب مو�سكو بعدم �ضرب مواقع قواتها
دم�شق تدعو المجتمع الدولي �إلى ّ

الجعفري يرى المحادثات مع دي مي�ستورا ّبناءة ...والأخير ّ
يقدم تقريره غد ًا لمجل�س الأمن
أكد رئيس وفد الحكومة السورية السفير بشار الجعفري ،أمس ،أنّ
جولة المحادثات األخيرة مع المبعوث األممي إلى سورية ،ستيفان
دي ميستورا ،كانت مفيدة ومثمرة.
وقال الجعفري ،عقب جلسة عقدت مع دي ميستورا« :عقدنا اليوم
جلسة ختامية للجولة الثالثة من الحوار السوري السوري غير
المباشر مع المبعوث الخاص وفريقه ،انخرطنا خاللها بمسؤولية
وموضوعية في نقاش كل ما يمكن أن يخدم بلدنا وشعبنا ،وأجبنا
عن ك ّل األسئلة واالستيضاحات التي قدّمها الفريق األممي برئاسة
دي ميستورا وهي كلها أسئلة واستيضاحات تناولت مواضيع
مهمة».
وأض��اف الجعفري« :أثرنا من جانبنا مجدّدا ً العديد من النقاط
المهمة ،وخاصة ما يتعلق باإلرهاب وقد الحظنا تفهّما من جانب
المبعوث الخاص وفريقه حول قلقنا من محاوالت ال��دول الراعية
لإلرهاب والتنظيمات اإلرهابية التابعة لها لتقويض جهود الح ّل
السياسي عبر كسر اتفاق وقف األعمال القتالية والقيام بأعمال إرهابية
أودت بحياة العشرات من األبرياء في العديد من المناطق السورية».
وتابع« :سنغادر جنيف غدا ً وفق الجدول المتفق عليه مسبقا ً
مع األمم المتحدة» .وجاءت تصريحات الجعفري للصحافيين بعد
االجتماع مع دي ميستورا ،وذلك قبل بيوم من الموعد المق ّرر النتهاء
المحادثات الجارية في جنيف منذ أسبوعين.
من جهته يقدّم دي ميستورا ،اليوم األربعاء ،تقريرا ً إلى مجلس
األمن الدولي حول نتائج الجولة المنتهية من المفاوضات السورية
في جنيف.
وق��ال المتحدث الرسمي باسم األم��م المتحدة أحمد ف��وزي في
مؤتمر صحافي بجنيف الثالثاء ،إنّ دي ميستورا سيقدّم تقريره
خلف األبواب المغلقة من خالل جسر تلفزيوني ،موضحا ً أنّ تقرير
المبعوث األممي سيبدأ في الساعة  23:00األربعاء بتوقيت موسكو،
وسيستم ّر خالل ساعة تقريباً ،ثم سيقوم دي ميستورا بإجمال نتائج
المفاوضات السورية للصحافيين.
من جهة أخرى أفادت وكالة «تاس» لألنباء بأنّ المبعوث األممي
عقد لقاء مع مجموعة «موسكو – القاهرة» للمعارضة السورية.

وكان ممثلون عن المجموعة قد ذكروا في وقت سابق أنه من المتوقع
خالل هذا اللقاء بحث مالحظاتها وتعديالتها على قائمة المبادئ
األساسية للتسوية التي أعدّها دي ميستورا وكذلك مسائل أخرى
تتعلق بعملية االنتقال السياسي.
من جهته ،قال معاون وزير الخارجية اإليرانية حسين أمير عبد
سياسي فقط ،مؤكدا ً دعم بالده للرئيس
اللهيان إن الح ّل في سورية
ّ
القانوني لسورية.
بشار األسد لكونه الرئيس
ّ
وخالل استقباله نظيره السويسريّ ايفيز روسية لفت عبد اللهيان
إلى أنّ إيران تدعم األسد «كونه الرئيس القانوني لسورية ،والشعب
السوري هو الوحيد صاحب الحق في تحديد مستقبلهم بعيدا ً عن
ضغوطات اإلرهابيين والتدخالت الخارجية».
على الصعيد الميداني ،أكدت سورية أنّ االعتداءات اإلرهابية
التي استهدفت األحياء المدنية اآلمنة في مدينة حلب ،والتفجير
االنتحاري عند مدخل بلدة الذيابية بريف دمشق ،لن تثنيها عن
االستمرار في محاربة اإلرهاب والعمل في الوقت ذاته على الوصول
إلى ح ّل سياسي لألزمة في سورية عبر حوار سوري سوري.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان صحافي لها:
قامت الجماعات اإلرهابية المسلحة المرتبطة بـ«داعش» و«جبهة
النصرة» خالل األيام الماضية بتصعيد وتيرة اعتداءاتها اإلرهابية
مستهدفة المدنيين السوريين في مناطق عديدة في سورية.
وأضافت الوزارة إنّ استمرار الجماعات اإلرهابية المسلحة في
خروقاتها التفاق وقف األعمال القتالية ما كان ليحصل لو تح ّمل
المجتمع الدولي مسؤولياته في إدان��ة قيام الجماعات اإلرهابية
بخرق وقف األعمال القتالية ولما تمادت هذه الجماعات في خرقها
لهذا االتفاق.
وتابعت ال��وزارة :إنّ عدم تح ّمل مجلس األمن لمسؤولياته في
مكافحة اإلرهاب وعدم اتخاذه إلجراءات رادعة بحق األنظمة والدول
الداعمة والممولة للجماعات اإلرهابية المسلحة أفسح المجال أمام
النظامين السعودي والتركي لالستمرار في دعم اإلرهاب وإراقة الدم
السوري والعبث باألمن والسلم اإلقليميين والدوليين.
(التتمة ص)14

العراق :فو�ضى في البرلمان

�أمير الكويت يلتقي الوفدين ..والمواجهات توا�صلت في المحافظات

هتافات ّ
�ضد العبادي تحت ق ّبة البرلمان

مجل�س الأمن يدعو المتفاو�ضين اليمنيين
لإبداء ليونة وو�ضع خريطة طريق

تقرر أم��س نقل جلسة البرلمان
العراقي إل��ى القاعة الكبرى وسط
إجراءات أمنية مشددة ،فيما بدأ آالف
المعتصمين التحرك نحو بوابات
المنطقة الخضراء.
وعمت الفوضى من جديد البرلمان
ال��ع��راق��ي ،بعد أن اقتحم ع��دد من
ال��ن��واب المعتصمين ف��ي ال��خ��ارج
قاعة البرلمان أثناء ت�لاوة رئيس
مجلس ال��ن��واب سليم ال��ج��ب��وري
كلمته .وراح ال��ن��واب المعترضون
يهتفون ويضربون الطاوالت بأيديهم
احتجاجاً ،في حين حاول الجبوري
أكثر من مرة نهيهم عن «الشغب»،
قائالً« :تلك التصرفات مرفوضة» .في
حين رد النواب بمزيد من التصعيد
هاتفين« :خيانة ..خيانة».
(التتمة ص)14

برزاني يدعو �إلى التهدئة في «طوزخورماتو»
دع���ا رئ��ي��س إق��ل��ي��م ك��ردس��ت��ان ـ
العراق مسعود برزاني البيشمركة
والمسؤولين في اإلقليم للحوار مع
الحشد الشعبي وذلك لتهدئة الوضع
ف��ي ط��وزخ��ورم��ات��و ب��ع��د ال��م��ع��ارك
العنيفة التي دارت بين الجانبين.
وح��ذر ب��رزان��ي ف��ي بيان ل��ه من
«وج����ود ع��ن��اص��ر م��ن��دس��ة ت��ح��اول
إش��ع��ال الفتنة بين المكونات في
طوزخورماتو» مطالبا ً في الوقت
نفسه البيشمركة بعدم االع��ت��داء
ع��ل��ى ال��م��واط��ن��ي��ن وال��ح��ف��اظ على
ممتلكاتهم.
(التتمة ص)14

السالم المتواصلة في الكويت برعاية
المنظمة الدولية.
وف��ي السياق ،ك��ان أمير الكويت
ص��ب��اح األح��م��د ال��ج��اب��ر ال��ص��ب��اح
استقبل وف���دي المؤتمر الشعبي
العام و«أنصار الله» وأكد دعم بالده

لمشاورات السالم اليمنية الجارية
في بالده برعاية األمم المتحدة .
ي��أت��ي ذل���ك ،ف��ي ح��ي��ن تتواصل
المحادثات اليمنية ـ اليمنية لبحث
تثبيت وق��ف إط�لاق ال��ن��ار وتحديد
زمني لهذا اإلجراء .
جدول
ّ

وم�����ن ال���م���ت���و ّق���ع أن ي��س��ت��م��ع
المجتمعون إل���ى ت��ق��ري��ر اللجان
المشتركة من الوفدين بشأن مدى
االل��ت��زام بوقف إط�لاق النار ووقف
الغارات الجوية.
(التتمة ص)14

تعم المدن الم�صرية رف�ض ًا التفاق الحدود
احتجاجات ّ

�شورى ال�سعودية يق ّر نقل تبعية «تيران» و«�صنافير»

ال�صدر في بغداد مع �سبع و�صايا
فيما استمر النواب المعتصمون مفاوضاتهم مع رئيس
مجلس النواب سليم الجبوري بعد تمسكه بإدارة جلسة
أمس ،وصل زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر إلى
بغداد للمشاركة في التظاهرات المليونية.
وكان قد توافد األلوف من أنصار «التيار الصدري» ،إلى
ساحة التحرير وسط بغداد ،للمطالبة بالتصويت على
التشكيلة الحكومية الجديدة خالل جلسة البرلمان ،وقد
امتدت التظاهرات من ساحة الطيران إلى بوابات المنطقة
الخضراء ،في مشهد قد يكون األكثر ع��ددا منذ انطالق
االحتجاجات؛ فيما قطعت القوات األمنية الطرق والجسور
المؤدية إليها.
وواضح أن هدف تظاهرات الصدريين أمس ،هو الضغط
على بقية النواب المعتصمين الذين يعوقون مجلس
النواب عن االنعقاد برئاسة الجبوري ،ويفشلون في
تحقيق نصاب برلماني النتخاب رئاسة جديدة ،خصوصا
بعد سحب الصدر كتلته من اعتصام البرلمان.
ويبدو أن مراهنات خصوم الصدر قد فشلت في تحقيق
أهدافها ،سواء في إقالة الرئاسات الثالث ،أو في ركوب
موجة اإلصالحات ،تمهيدا لعودة نوري المالكي رئيسا
للوزراء من جديد .وها هو الصدر يمسك بتالبيب العملية

دع����ا م��ج��ل��س األم�����ن ال���دول���ي
المتفاوضين الى إبداء ليونة وحسن
نية وتقدي ِم ت��ن��ازالت ،مؤكدا دعمه
لمفاوضات السال ِم اليمنية الجارية
في الكويت.
وطالب المجلس في بيان له ،صدر
باالجماع ،جميع األطراف باالنخراط
في المفاوضات بطريقة بناءة ودون
شروط مسبقة ،معتبرا أن غياب الحل
السياسي سيؤدي الى تدهور الوضع
االنساني في اليمن بشكل اكبر.
كما دع��ا ال��ى أخ��ذ كل االج���راءات
الممكنة للحد من األض��رار الالحقة
بالمدنيين وال��م��ن��ش��آت ال��ع��ام��ة،
وال��س��م��اح ب��اي��ص��ا ِل ال��م��س��اع��دات
االن��س��ان��ي��ة ال��ى محتاجيها ب��دون
عوائق وبطريقة آمنة.
وطلب المجلس «وض��ع خريطة
طريق» لتطبيق «اج���راءات امنية»
على المستوى المحلي مثل سحب
االس��ل��ح��ة الثقيلة واع����ادة العمل
بالمؤسسات الرسمية.
وات����ى ب��ي��ان م��ج��ل��س االم����ن في
اعقاب اعالن موفد االمين العام لالمم
المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد،
امس االثنين ،عن ارتياحه «للتحسن
الملحوظ» في تثبيت وق��ف اطالق
النار في اليمن ،تزامنا مع مباحثات

السياسية ،فتغيب عن الوعي حين يعتصم ،ويعود إليها
الوعي حين ينسحب!
ومن أجل ضبط حركة الجماهير وفق توجهات بوصلة
الصدر ،وصل هو بنفسه إلى بغداد وأصدر سبع وصايا
للمتظاهرين ،أب��رزه��ا« :االبتعاد عن نصب المشانق،
وترك المهاترات السياسية ،ودعوة العشائر والمثقفين
والموظفين والتيارات المدنية واألقليات إلى المشاركة،
ليكون العراق من دون قائد ضرورة أو فساد» .وواضح أنه
يقصد المالكي حين يصفه بالقائد الضرورة.
وقالالصدر في توصياته مخاطبا النواب :هدﻓﻨﺎ تغيير
الكابينة ﺍﻟﻮﺯﺍﺭي��ة ﺛﻢ االنتقال ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ األخرى .وهو
هنا يطرح عليهم أن يق ِّروا المطلب الذي تظاهر الصدر من
أجله واعتصم مرتين ،وهو الكابينة المستقلة ،أي قائمة
الظرف المغلق الذي قدمه العبادي أوال ثم تم تجاوزه في
القائمة الثانية بعد توقيع وثيقة الشرف.
وواضح أن بوصلة الصدر هنا تتجه بعيدا عن أجندة
النواب المعتصمين .وهو يحرج النواب المعتصمين هنا
حين يضعهم في معادلة تقول« :إن من يعتصم بدعوى
إلغاء المحاصصة عليه أن يتنازل عن مناصب كتلته
أوال».

وسط احتجاجات تشهدها المدن
المصرية ضد نقل تبعية جزيرتي
تيران وصنافير إل��ى ال��ري��اض ،أقر
مجلس الشورى السعودي باإلجماع،
أول أم��س ،اتفاقية تعيين الحدود
البحرية مع مصر.
ونقلت وكالة األنباء السعودية
عن يحيى بن عبد الله الصمعان،
مساعد رئ��ي��س مجلس ال��ش��ورى،
قوله إن المجلس «واف��ق باإلجماع
على مشروع االتفاقية ،وذلك بعد أن
استمع في مستهل أعماله إلى تقرير
لجنة ال��ش��ؤون ال��خ��ارج��ي��ة بشأن
االتفاقية».
ومضت الوكالة تقول إن المجلس
استمع إل��ى آراء ع��دد م��ن أعضائه
الذين «أك���دوا أهمية تلك االتفاقية
بين البلدين الشقيقين ،وذل��ك في
إطار العالقات المتميزة التي تربط
بينهما».
بدورها ،أعلنت السلطات المصرية
أن االتفاقية لن تصبح نهائية إال بعد
موافقة مجلس النواب المصري.
(التتمة ص)14

همزة و�صل
حلب...
ُ�ش َّلت يد الجبناء
نظام مارديني
لطالما أده�ش�ت�ـ�ن��ي حلب..
منذ طفولتي وأنا كلما تذكرتها
أتحسس نبضاتِ
أرتجف وأنا
ّ
ٍ
شغف
قلبها وهي تعلو نوافي َر
إذ أتلفـّظ حروف اسمها وأردّد
أُحب ِك يا حلب ..يا لهذا االسم
اآلرام� ��ي ال ��ذي ب�ق��ي ملتصقا ً
ب �ه��ا م �ن��ذ س�ب�ع��ة آالف سنة،
حينما ك��ان��ت عاصمة للدولة
العمورية .ومنذ ذلك التاريخ
ظ�ل��ت تلعب أدوارا ً ه��ام��ة في
التاريخ القومي ،لكونها نقطة
وص � ��ل رئ� �ي� �س ��ة ب� �ي ��ن ش ��رق
س ��وري ��ة (ال � �ع� ��راق) وال �غ��رب
(خ�ل�ي��ج اس �ك �ن��درون��ة) ،حيث
قوافل التجار التي كانت تتكئ
على شواطئ سورية.
م��رة أخ��رى ال أص �دّق كيف
ل �ب �ع��ض أب� �ن ��ائ� �ه ��ا ينتهكون
روح�ه��ا خ��دم��ة ل�ـ «ل��ص حلب»
أردوغ � � ��ان؟ ك �ي��ف تطاوعهم
أي��دي��ه��م وه� ��ي ت �ق �ت��ل ب��راع��م
ح �ي��ات �ه��ا؟ ول �ك��ن ل�ط��ال�م��ا كان
القتل لعبة الجبناء ،فال يمكنك
أن تجد مواطنا ً حلبيا ً سوريا ً
شجاعا ً يحب سفك دماء أخيه
ح�ت��ى ف��ي ال �ح��االت القصوى
ف �ت �ك��ون رؤي � ��ة ذاك السائل
�رح��ب بها ،إال
الحياتي غير م� َّ
عند من ل ّوثته سقطة الخيانة
من مرتبة مواطن وإلى أسفل
السافلين.
إعداد اإلنسان بهذه الطريقة
المرعبة يجب أن يتوقف وفق
أطر وأفق ال يسمح للدم إال في
سكناه الجسدي فقط.
يا آلهتي يا حلب ..ال أُصدّق
أن�ن��ي أع�ش� ُق� ِك وأُص� � � ّدقُ أنني
سأعش ُق ِك وأعش ُق ِك وأعش ُقكِ،
وأن ده �ش �ت��ي ب� � ِك كدهشتي
ب �ف �ل �س �ط �ي��ن ي� �س ��وع ستبقى
س� ��اري� ��ة ال��م��ف��ع��ول إل � ��ى أب��د
اآلبدين.
ك�ل�م��ا ب��اغ�ت�ت�ن��ي ص� ��ورة أم
وه ��ي ت �ص��رخ أو ط �ف � ٍل يبكي
�س��س ثدي
ج��ائ �ع �ا ً وه ��و ي�ت�ح� ّ
�س أن موتي يتجدّد!..
أم��ه أح� ُ
فكيف بي أن أع��ود بحلب إلى
والدت� ��ي األول� ��ى وك��أن �ن��ي لم
أولد من قبل؟
�دت ألعتن َق فكرة
ها أنني ع� ُ
أن عشقي لحلب صنو عشقي
للموصل ،وب�ي��روت ،وعمان،
وي���اف���ا وت ��وأم� �ه ��ا السيامي
دمشق ،وهو عشق ال يمكن أن
ي��درك��ه انفصال إال بالموت..
أن��ا أع �ش��ق ،إذا ً أن��ا حلبي من
ال �ق��ام �ش �ل��ي! ..ه �ك��ذا ببساطة
وب �ت �ل �ق��ائ �ي��ة وط� �ف ��ول ��ة ..دون
انتظار طويل أو صبر جميل
�س��ب وبحث
أو ت��رق �ـ� ّ�ب وت �ح� ّ
وض �ج��ر ..ب��ل ب��ان�ه�م��ار يحلّ
دون س��اب��ق ت �ح��ذي��ر فيغمر
كل شيء ويجعل كل األشياء
أبهى وأصدق..
رائحة أفرانك تعطرني مثل
أغلى العطور وأجراس كنائسك
تجعلني يقظا ً ك��ي ال تغمض
ع �ي �ن��اي ع ��ن رؤي� ��ة حدائقك،
ون ��داء م��آذن��ك تفيضني بهاء
تتسرب عبارة الله أكبر،
ما أن
ُ
وه��دوء شوارعك يوشوشني
ب ��أن� � ِك ح�ب�ي�ب�ت��ي ك �م��ا وال أي
حبيبة..
وأن� � ��ا أت� ��ذ ّك� ��ر ل �ه �ف �ت��ي إل��ى
س� �ه ��رات� �كِ ،ت �ت �س��ع ابتسامة
ق� �ل� �ب ��ي ل� �ت� �ح� �ت� �ض� � َن األرض
وال��س��م��اء وال� �ك ��واك ��ب ،كلما
تذ ّكرت ِك أضحك في س ّري وأنا
أج��دن��ي اُر ّد ُد م��رات ال حاجة
للسوريين إالّك ك��ي يكونوا
أجمل المواطنين ..وأنام أخيرا ً
م��لء طمأنينتي وكأنني أغفو
في حضنك فيدثرني فردوس
العافية بعد أن صار أرقي سمة
الليل وقلقي سمة النهار..
أحب ِك يا حلب ،نعم!..
أكتبها أل��ف أل��ف م��رة على
جبيني كأيقونة ،وأعبدكِ كأن ِك
صورة سوريانا كلها.
ه � ��ا أن � �ن� ��ي أق� ��ول � �ه� ��ا م � ��ل َء
ج��وارح��ي :تحيا ح�ل��ب حياة
سورية رغم غدر اآلخرين.

