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الهدنة ال�سورية قائمة �إال �أنها في خطر ..وو�صول  150جندي ًا �أميركي ًا �إلى مطار رميالن في الح�سكة

مو�سكو ترى �أن المعركة �ضد الإرهاب تتطلَّب التعاون وترف�ض ا�ستخدامه لقلب الأنظمة
أكد الرئيس الروسي فالديمير بوتين «أن المعركة ضد اإلرهاب
يجب أن تتم على أساس التعاون وعلى قدر المساواة مع احترام
سيادة الدول».
وفي كلمته خالل مؤتمر مؤتمر موسكو لألمن الدولي ،دعا بوتين
إلى تشكيل جبهة عريضة لمحاربة اإلرهاب برعاية األمم المتحدة،
مؤكدا ً على ضرورة امتثال جميع الدول لقرارات مجلس األمن حول
عدم تمويل اإلرهاب.
من جهته ،أك��د وزي��ر الخارجية ال��روس��ي سيرغي الف��روف أن
«الضربات التي وجهتها القوات الجوية الفضائية الروسية في
سوريا سمحت بإلحاق هزائم جدية باإلرهابيين وتهيئة الظروف
لوقف األعمال القتالية وإيصال المساعدات اإلنسانية إلى المناطق
المتضررة وإطالق عملية التسوية السياسية».
الفروف الذي أعلن عن استئناف محادثات جنيف بشأن سوريا
في  10أيار/مايو المقبل قال« :إن روسيا هي الدولة الوحيدة التي
أظهرت واقعية في األزمة السورية» ،معتبرا ً «أن الناتو هو الذي أقدم
على تجميد تعاونه في مجال مكافحة اإلرهاب».
وخالل المؤتمر قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو« :إن
موسكو تعتزم تدمير القدرات االقتصادية لداعش والمصدر الرئيسي
لتمويله ،أي تهريب النفط ،بعد الضربة القوية التي وجهتها لإلرهاب
ودمرت فيها البنى التحتية العسكرية والمالية للمسلحين».
واعتبر شويغو «أن رحيل الرئيس السوري بشار األسد لن يؤدي
إلى إطاحة اإلرهاب» ،متسائالً« :عما إذا كانت إطاحة صدام حسين
ومعمر القذافي سببا ً في تراجع اإلرهاب».
وفي السياق ،حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف خالل
افتتاح مؤتمر موسكو الخامس لألمن الدولي من استخدام اإلرهابيين
في تغيير أنظمة غير مرغوب فيها وتصفية حسابات معها.
من جانبه ،أكد وزير الدفاع سيرغي شويغو أن القوات الجوي َة
الروسي َة المتواجدة في سورية تعمل للقضاء على مصادر تمويل
تنظيم داعش.
إلى ذلك ،أعلنت الخارجية الروسية أن الهدنة في سورية ال تزال
قائمة إال أنها تتعرض لتهديدات جدية ،مؤكدة أن «جبهة النصرة»

والجماعات المتعاونة معها تهدف إلى تقويض عملية انتقال سورية
إلى السالم.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
في مؤتمر صحافي أمس ،إن إرهابيي «جبهة النصرة» بالتعاون
مع «أحرار الشام» و«جيش اإلسالم» يقصفون منذ بداية األسبوع
األحياء الخاضعة لسيطرة القوات السورية في حلب ،مشيرة إلى
أن ذلك أسفر عن مقتل أكثر من  30شخصا وإصابة مئات المدنيين
بجروح.
وأش���ارت زاخ��اروف��ا إل��ى أن ممثلي م��ا يسمى «الهيئة العليا
للمفاوضات» للمعارضة السورية علقوا مشاركتهم في مفاوضات
جنيف لكونهم ال يملكون أي اقتراحات بناءة ،وقاموا بتحويل جهودهم
إلى تنظيم فعاليات رامية إلى تشويه صورة الحكومة السورية وعملية
القوات الروسية في سورية ،باستخدام تهم قديمة حول «مسؤولية
األسد ونظامه الدموي» و«قتل روسيا لنساء وأطفال».
وأك��دت المتحدثة باسم الخارجية الروسية من جديد تمسك
موسكو باالتفاقات الروسية األميركية حول وقف القتال في سورية،
واستعدادها للمساهمة ،بالتعاون مع شركائها ،في تعزيز الهدنة
وتقديم المساعدات اإلنسانية وتأمين عملية المفاوضات في جنيف
بهدف وضع إطار لسوريا موحدة مستقلة علمانية متجددة ،وتحديد
سبل االنتقال السلمي والقانوني إليها.
ودعت زاخاروفا مجددا كل القوى الدولية واإلقليمية البارزة إلى
استخدام نفوذها لمصلحة التسوية السياسية في سورية والتأثير
على السوريين من أجل تحقيق نتائج محددة على أساس التوافق.
م��ن جهة أخ���رى ،انتقدت الدبلوماسية ال��روس��ي��ة السلطات
البريطانية لقيامها بمنح ملجأ لإلرهابيين ومموليهم ،معتبرة ذلك
«لعبة خطرة جدا» .وأضافت« :من البديهي للجميع إلى أين يؤدي
تشجيع اإلرهابيين».
وأدلت زاخاروفا بهذا التصريح تعليقا على تقرير أعدته وزارة
الخارجية البريطانية بشأن حقوق اإلنسان ،قائلة إن هذا التقرير
يعكس نفاق لندن الذي وصل إلى مستوى سياستها الخارجية.
(التتمة ص)14

قوات عراقية تعثر على �أ�سلحة �ألقتها طائرات �أميركية لداع�ش

وفد الريا�ض يرف�ض اقتراح ولد ال�شيخ تثبيت وقف �إطالق النار

العبادي :تعديالت وزارية جديدة خالل يومين
وال�صدر يرى �أن �إرادة ال�شعب انت�صرت

الكويت� :صنعاء تحتج على ا�ستمرار الغارات ال�سعودية

أكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر،
أم��س ،ان ارادة الشعب العراقي انتصرت على
بوابات «الخضراء» من خالل اقالة بعض الوزراء
الفاسدين وتنصيب آخرين تكنوقراط ،فيما اشار
الى ان ب��وادر الربيع بانت وشجرة االص�لاح بدا
ثمرها ،على حد تعبيره.
وبحسب «السومرية ن��ي��وز» ،ق��ال الصدر في
بيان ان «ارادة الشعب انتصرت مرة اخرى على
ارادة الفساد والفاسدين ،فلله الحمد الذي جعل
صوت الشعب اعلى من صوت الظلم والظالمين»،
مبينا ان «ارادة الشعب الذي انتفض على بوابات
«الخضراء» تركت بصمتها االولى من خالل اقالة
بعض الوزراء الفاسدين وتنصيب وزراء تكنوقراط
مستقلين».
واض���اف ال��ص��در ان «تلك البصمة ق��د نحتت
اسطورة النجاح في نعش الفساد» ،مشيرا الى
ان «تلك الخطوة هي االول��ى من خطوات ستليها
العمال اقالة الوزراء ،ثم الهيئات كافة ،ثم الدرجات
الخاصة والهيئات التي تتالعب اجمعها بقوت
الشعب بمعاناته لنصل الى حكومة من الشعب الى
الشعب».
وتابع الصدر ان «بوادر الربيع قد بانت وشجرة
االصالح قد بدا ثمرها وسيحين قطافه» ،مخاطبا
الشعب ان «ب���وادر االص�ل�اح ازه���رت ،وم��ا ذلك
اال لوقفتكم االحتجاجية الغاضبة التي اقضت
مضاجع الفاسدين».
وك��ان مجلس ال��ن��واب العراقي أق��ر تعديالت
وزاري ًة على حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي
في جلسة صاخبة ح��اول ال��ن��واب المعتصمون
فضها غير مرة.
ال��ع��ب��ادي أعلن أن��ه سيقدم بقية التعديالت
الوزارية خالل يومين ،مؤكدا ً عزمه اختيار رؤساء
هيئات مستقلة من التكنوقراط بعد االنتهاء من
التعديل الوزاري.
مجلس النواب عقد الثالثاء جلسة برئاسة سليم
الجبوري وحضور  179نائباً ،إضافة الى رئيس
ال���وزراء حيدر العبادي ،لمناقشة مسألة إقالة
رئيس البرلمان ،واستضافة رئيس الحكومة بشأن
التعديل الوزاري.

وأف��اد مصدر نيابي بأنه تمت مراجعة وإعادة
استقالة وزي��ر الخارجية ابراهيم الجعفري بعد
رفضها م��ن قبل رئيس الحكومة .كذلك ص� ّوت
البرلمان على عبدالرزاق العيسى بديالً عن حسين
الشهرستاني في وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي.
وك��ان قد أفيد في وق��ت سابق ب��أن التشكيلة
ال��وزاري��ة المقدمة أغلبها من التشكيلة الوزارية
األولى التي سبق وقدمها الرئيس العبادي في آخر
شهر آذار.
ولم يتم التصويت على اقالة وزير العدل العراقي
حيدر الزاملي .وعينّ عالء حسين بدال ً عن عديلة
حمود في وزارة الصحة ،وحسن الجنابي بدال ً من
محسن عصفور في الموارد المائية ،فيما بقي محمد
اقبال الصيدلي وزي��را ً للتربية ،ولم تتم الموافقة
على بديله.
ودخل النواب المعتصمون عند بدء الجلسة قاعة
المجلس وطلبوا من الجبوري رفع الجلسة .ودعا

وانغ يي :ما يتح ّمله الفل�سطينيون
�أكثر مما يتح ّمله الالجئون
قال وزير الخارجية الصيني ،وانغ يي ،أمس،
إن «م��ا يتحمله الفلسطينيون أكبر م��ن مأساة
الالجئين» ،مؤكدا على أن القضية الفلسطينية
تتمتع بمكانة مهمة جدا في دبلوماسية بالده.
وقال «وانغ ي» ،لدى استقباله وزير الخارجية
الفلسطيني ،ري���اض ال��م��ال��ك��ي ،ف��ي مقر وزارة
الخارجية الصينية ،بالعاصمة بكين« :يتحدث
أن��اس كثيرون عن الالجئين وع��ن قضايا أخرى
ساخنة ،ولكن ما يتحمله اإلخوة الفلسطينيون أكثر
من ذلك ،ونعرب عن تعاطفنا الشديد» .وأضاف،
أنه «ال تزال للقضية الفلسطينية مكانة مهمة جدا
في جدول أعمال الدبلوماسية الصينية».
وك��ان اللقاء بين الوزيرين ،عقد على هامش
اللقاء الوزاري الخامس لمؤتمر «التفاعل وتدابير
إجراءات الثقة في آسيا (سيكا)» ،الذي ينعقد اليوم

الخميس ،في العاصمة الصينية.
من جهته ،قال المالكي ،موجها حديثه لنظيره
الصيني« :تعلمون تقديرنا لحجم الصداقة،
واالرت��ب��اط الكبير والقديم ،ال��ذي يجمع ما بين
جمهورية الصين الشعبية ودولة فلسطين».
وذك��ر أن اجتماعه مع ال��وزي��ر الصيني بحث
العالقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.
ول��ف��ت ،إل���ى أن���ه أط��ل��ع ن��ظ��ي��ره ال��ص��ي��ن��ي على
المستجدات السياسية والميدانية وبخاصة
النشاطات االستيطانية الصهيونية ،والتصعيد
الصهيوني في القدس والمسجد األقصى.
وانعقد أول أمس ،االجتماع التحضيري للقاء
الوزاري الخامس لمؤتمر (سيكا) ،الذي يضم 26
دول��ة بينها دول عربية وإسالمية ،وتأسس عام
 1992وتترأسه حاليا الصين.

الجبوري جميع األطراف السياسية إلى االحتكام
للعقل لتجاوز كل األزمات.
وقالت مصادر نيابية للميادين إن هناك اتفاقا ً
على أن ُي َم َّرر التغيير الوزاري ولو بشكل جزئي بين
 7و 8حقائب وزارية ،مضيفة ان االتفاق يتضمن
بقاء وزراء الدفاع والداخلية والنفط في أي تغيير
وزاري مرتقب.
وأف��اد مصدر ب��أن ال��ن��واب المعتصمين رددوا
هتافات داخل البرلمان طالبوا فيها الرؤساء الثالثة
بترك مناصبهم .وأضاف أن منظمة بدر والتحالف
الكردستاني أعلنا تأييدهما للجلسة الشاملة .كما
أكد اتحاد القوى والمواطن حضوره ،في وقت أبقت
فيه كتلة األحرار حضورها مشروطا ً بطرح تشكيلة
وزارية للتصويت.
ميدانياً ،عرضت مواقع التواصل االجتماعي
فيديو يُظهر وقوع أسلحة وذخائر أميركية ،ألقيت
من الجو ،بيد تنظيم «داعش» االرهابي.
(التتمة ص)14

عبر وفد صنعاء عن استيائه من
خروق الطرف اآلخر للهدنة باليمن،
مشيرا الى أن الوفد الوطني ثابت على
موقفه وفرضه على الطاولة ،بعكس
وفد الرياض الذي نوه الى عدم قدرته
على وقف الغارات.
وق��دم وفد صنعاء احتجاجه إلى
المبعوث ال��دول��ي بشأن اليمن بما
يخص استمرار الغارات السعودية
على اليمن.
ووف���ق م��ص��ادر أي��ض��اً ،ف��إن وفد
ص��ن��ع��اء ب��ح��ث م��ع إس��م��اع��ي��ل ول��د
الشيخ آلية تأليف السلطة السياسية
التوافقية إلدارة المرحلة االنتقالية.
وع��ق��د ال��م��ب��ع��وث األم��م��ي ل��ق��اءي��ن
منفصلين م��ع ك��ل م��ن وف��د الرياض
ووفد صنعاء قبل ظهر أمس.
من جهته ،أك��د المبعوث الدولي
إلى اليمن ولد الشيخ أحمد أنه طرح
على االطراف المشاركة في مشاورات
الكويت اطارا ً عاما ً انطالقا ً من القرار
رق��م  2216وم��ح��ادث��ات سويسرا،
وشدد على أن المشاورات غير محددة
بسقف زمني .مصادر خاص ٌة أكدت
للميادين أن االطار العام الذي قدمه
ول��د الشيخ أح��م��د يتضمن تشكيل
ثالث لجان تعنى باستئناف العملية
السياسية واالن��س��ح��اب م��ن المدن
وتسليم السالح.
رئيس وفد الرئيس عبدربه منصور
هادي عبدالملك المخالفي قال إن أول

نجاحات المشاورات تمثل بموافقة
أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام
على جدول أعمال المشاورات.
المخالفي قال إن الجوالت تسير
وف��ق ال��ق��رار االم��م��ي  2216وأجندة
ب��ي��ي��ل ال��س��وي��س��ري��ة .وأض����اف إن
اإلط��ار العام لتنفيذ ج��دول االعمال
يتمثل باالنسحاب من المحافظات
والمدن وبتسليم السالح واستعادة
مؤسسات الدولة ثم استئناف العملية
السياسية.
وك��ان��ت م��ص��ادر سياسية يمنية
كشفت ف��ي ح���وار ال��ك��وي��ت أن وفد
الرياض رفض بشدة الموافقة على
تثبيت وقف إطالق النار.
واك���دت ال��م��ص��ادر أن رئيس وفد

ال��ري��اض المخالفي أب��دى اعتراضه
على مقترح للمبعوث األممي إسماعيل
ولد الشيخ إصدار بيان اممي يدعو الى
تثبيت وقف إطالق النار في اليمن.
ولفتت المصادر الى أن المخالفي
اعتبر أن الغارات والتحليق الجوي
ي��ع �دّان ضمانة ل��وف��د ال��ري��اض في
المفاوضات الجارية في دولة الكويت.
وكان رئيس الوفد الوطني اليمني
والناطق الرسمي لحركة أنصار الله
محمد عبد السالم أكد عقب لقائه أمير
دول��ة الكويت صباح األحمد الجابر
الصباح ،على ان استمرار الغارات
الجوية والتحشيدات تعطل مسار
المفاوضات.
(التتمة ص)14

ال نحب �أن ت�صبح «�إ�سرائيل» معزولة في المنطقة!

ع�شقي� :سنفتح �سفارة �سعودية في «تل �أبيب»

المنتدى الرو�سي ــ الجزائري:
اتفاقيات بمجاالت حيوية
و َّقعت روسيا والجزائر على عدد من الوثائق
الثنائية ،أم���س ،وذل���ك على ه��ام��ش أعمال
المنتدى الروسي ـ الجزائري لرجال األعمال
الذي استضافته موسكو.
ووق��ع��ت مؤسسة «روس آت���وم» الروسية
للطاقة ،م��ذك��رة تفاهم م��ع مفوضية الطاقة
الذرية الجزائرية للتعاون في مجال الطاقة
الذرية لألغراض السلمية ،فضال عن توقيع
مذكرة تفاهم بين مؤسسة تطوير وتسويق
التكنولوجيات الجديدة الروسية ،والوكالة
الوطنية الجزائرية لتعزيز وتطوير المناطق
الصناعية.
كما وق��ع الجانبان على مذكرة تفاهم بين
وزارة اإلع��م��ار واإلس��ك��ان ال��روس��ي��ة ،ووزارة
اإلعمار واإلسكان الجزائرية ،إضافة إلى اعتماد
برنامج للتعاون الثقافي المشترك بين البلدين
خالل السنوات من  2016إلى .2018
(التتمة ص)14

ق��ال منسق الدبلوماسية السعودية مع الكيان
الصهيوني الجنرال أنور عشقي إن بالده ستفتح سفارة
في تل ابيب اذا قبل رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين
نتنياهو بمبادرة السالم التي قدمتها السعودية.
وخ�لال مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية ،سئل
عشقي« :بعد كم عدد من السنوات تعتقد أنه سنرى
السفارة السعودية في تل أبيب؟».
وفي اجابته على السؤال ق��ال« :يمكنك أن تسأل
السيد نتنياهو إن ك��ان سيعلن عن قبول المبادرة

العربية ويعطي كل الحقوق للفلسطينيين ،حينها
السعودية سوف تبدأ بإقامة السفارة في تل أبيب».
وذهب عشقي في المقابلة الى أبعد من ذلك وقال:
«نحن ال نحب أن تصبح «إس��رائ��ي��ل» معزولة في
المنطقة»!!.
واتهم أحد البرامج التلفزيونية عشقي والحكومة
السعودية بتجاهل معاناة الفلسطينيين ،وبعدم دعم
فصائل المقاومة ،فقط السلطة في رام الله ..فقال له
(التتمة ص)14

همزة و�صل
تركيا..
جدل الدين والعلمانية
نظام مارديني
لم تكن مفاجئة المواجهات
التي شهدتها تركيا في اليومين
األخ��ي��ري��ن ،بين أن��ص��ار بقاء
دستور الدولة علمانياً ،ومحاولة
حزب العدالة والتنمية ،بقيادة
ال��ث��ن��ائ��ي أردوغ�����ان ـ أوغ��ل��و،
جعله دينياً .لم تكن مفاجئة
الموجه
بل جاءت بعد الخطاب
ّ
للرئيس ال��ت��رك��ي ف��ي افتتاح
المؤتمر اإلسالمي الذي عقد في
اسطنبول ( 14ـ  15نيسان)
وأعلن فيه تحدّثه باسم مليار
ونصف المليار من المسلمين
ف��ي ال��ع��ال��م ،وه��و نفسه كان
ر ّد ف��ي ال��ع��ام  ،2013وبنبرة
ج��اف��ة ع��ل��ى س���ؤال صحافية
«إن كان علينا تعديل القوانين
فسنعدّلها».
ج����اء خ���ط���اب أردوغ������ان
اس��ت��ع��دادا ً للدور الكبير الذي
ستلعبه تركيا مستقبالً في
ال��خ��ري��ط��ة ال��ج��ي��وس��ي��اس��ي��ة
الجديدة التي يُراد لها أن ُترسم
لمنطقة الشرق األوس��ط ،وفي
تناغم واض��ح مع المشاريع،
المذهبية والطائفية والعرقية،
ال��ت��ي ب���دأت تتضح معالمها
م��ع دع��وة الكيان الصهيوني
إل��ى يهودية ال��دول��ة ،وق��د جاء
العدوان على سورية منذ خمس
سنوات في هذا اإلطار.
ليست ح��ك��اي��ة ال��م��واج��ه��ة
بين اإلسالميين والعلمانيّين
ضحية ساعتها ،بل هي بدأت
منذ أن أج��از البرلمان التركي
في شباط  ،2010التعديالت
الدستورية التي ألغت الحظر
ال��م��ف��روض على الحجاب في
الجامعات والمعاهد التعليمية
العليا .وق��د ج��اء رد المحكمة
الدستورية العليا في الخامس
عشر من آذار من ذل��ك العام،
بالمطالبة بحظر نشاط حزب
«العدالة والتنمية» الحاكم،
فجرها
م��ث��ل ال��ص��اع��ق��ة ال��ت��ي ّ
ال��م �دّع��ي ال��ع��ام عبد الرحمن
يالشينكايا في وجه المجتمع
التركي بعد ما اتهم الحزب بأنه
تح ّول إلى «بؤرة خطيرة تهدّد
العلمانية» في تركيا.
إذاً ،فبعد  88ع��ام��ا ً على
تطبيق العلمانية ف��ي تركيا،
يسعى «العدالة والتنمية» إلى
محو إرث مصطفى أتاتورك -
مؤسس تركيا الحديثة ،وجاءت
دعوة رئيس البرلمان التركي،
إسماعيل كهرمان ،إلى اعتماد
دستور ديني في تركيا لعام
 ،2016إلى وضع هذه المسألة
في دائ��رة الضوء ،ودف��ع زعيم
المعارضة كمال كيليتشدار
أورغلو إلى مخاطبة كهرمان في
تغريدة على حسابه بـ«تويتر»:
إن «الفوضى التي تسود الشرق
األوسط هي ثمرة عقليات تقوم،
كأمثالكم ،بتسخير الدين كأداة
سياسية» ،مضيفا ً في السياق
نفسه أن «هدف العلمانية هو
تمكين الفرد من ممارسة ديانته
بحرية».
ال ش� ّ
�ك ف��ي أن فكر أت��ات��ورك
العلماني ك��ان نتاج الفلسفة
ال���وض���ع���ي���ة األوروب������ي������ة،
بحيث ات��خ��ذ م��ب��دأي الحداثة
والعقالنية كما جرى تطويرهما
وممارستهما في أوروب��ا ،ومن
أجل تكريس مظاهر هذا النظام
العلماني أصدر مراسيم عديدة
يمكن تحديدها بالتالي:
 إغ�ل�اق ال��زواي��ا والتكاياالموجودة بالدولة.
 إل��غ��اء ك��ل أن���واع الطرقوم��ش��اي��خ��ه��ا ،وإل���غ���اء أل��ق��اب
ال���دروي���ش وال��م��ري��د والسيد
وال��ب��اب��ا واألم��ي��ر والخليفة،
وال���ع���راف���ة ،وح��ظ��ر ال��س��ح��ر
والتنجيم وك��ت��اب��ة التعاويذ
واألحجبة والتمائم.
 حظر استعمال عناوينوصفات وأزياء ّ
تدل على الطرق
الصوفية.
 إغ�ل�اق جميع ال��م��زاراتوق��ب��ور ال��س�لاط��ي��ن واألول��ي��اء
ومشايخ الطرق.
لعلنا نذكر صرخة بيرسان
تيمير التي ترأس جمعية نساء
األن��اض��ول التي قالت «تحت
أعيننا ت��ت��ح��ول الجمهورية
ال��ت��رك��ي��ة دول����ة إس�لام��ي��ة».
وت��اب��ع��ت أن «ال��ج��م��ه��وري��ة
العلمانية ك��م��ا ك��ن��ا نعرفها
تختفي تدريجياً».
إن أزم��ة تركيا األزل��ي��ة بين
العلمنة واإلس�ل�ام السياسي،
ت��ع��اود ان��ف��ج��اره��ا م��ن جديد
والشارع التركي سيقول كلمته،
ولكن على نحو أكبر؟

