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موقف ْي �أميركا ورو�سيا من العملية ال�سيا�سية في �سورية
حا�سمة لتحديد
دي مي�ستورا :الأيام المقبلة

الأ�سد :مو�سكو لم تطرح االنتقال ال�سيا�سي
رفض الرئيس السوري بشار األسد أن يتم وصفه «بالدكتاتور
الوحشي» وأمل من التاريخ أن يعتبره الرجل الذي كان يحمي بالده
من اإلرهاب ومن التدخل وحفظ سيادته ،مشددا ً بالقول إ ّنه «عندما
تحمي بلدك من اإلرهابيين ،وتقوم بقتل اإلرهابيين ،وتقوم بهزيمتهم
فأنت لست وحشيا ً بل أنت رجل وطني».
األسد أكد خالل مقابلة تلفزيونية مع قناة « »NBCاألميركية،
أمس ،أنّ القضاء على اإلرهابيين في سورية ممكن خالل عدة أشهر
في حال توقف دعمهم من الخارج ،وحجم التجنيد الذي تقوم به
تركيا بأموال سعودية ،إلدخ��ال مزيد من اإلرهابيين إلى سورية
وإطالة األزمة فيها كما يرغبون ،مشيرا ً إلى أ ّنه في الوقت نفسه ومنذ
ّ
التدخل الروسي المشروع في سورية أرسلت تركيا والسعودية
أن بدأ
المزيد من المقاتلين ،لكن رغم ذلك فقد كان العامل الحاسم كما قلت.
ورحب األسد بالدعم الذي تلقته سورية وقال «نحن مدينون لكل
من وقف بجانبنا ،الروس ،واإليرانيون ،وحتى الصينيون لكن كل
بطريقته سواء سياسياً ،أو عسكريا ً أو اقتصادياً .كما نفى أن تكون
موسكو قد طلبت شيئا ً من دمشق مقابل دخولها في حربها ضد
اإلرهابيين ،مشيرا ً إلى أنّ ذلك كان يستند إلى القيم الروسية ورؤيتها
لإلرهاب ومصلحتها في محاربته.
ورأى الرئيس السوري أنّ ضربات س�لاح الجو األميركي في
سورية غير بناءة ،وأنّ اإلرهاب تراجع بعد تدخل روسيا .لكنه في
المقابل أشار إلى أنّ اإلرهاب في سورية توسع منذ بداية الضربات
األميركية.
وقال األسد إنّ الجيش السوري حقق تقدما ً كبيرا ً مؤخراً .واعتبر
أنّ ه��دف أي جيش أو أي حكومة .كما انتقد البيان الصادر عن
الخارجية األميركية ،وأشار إلى أ ّنه «ال يعكس أيّ احترام للقانون
الدولي ولميثاق األمم المتحدة» ،الفتا ً إلى أ ّنه «ال يحترم سيادة بلد
من ح ّقه بسط سيطرته على كامل أراضيه».
وحول الشكوك في أنّ روسيا ربما تعمل بالتنسيق مع الواليات
المتحدة ووزي��ر خارجيتها يلتقي الرئيس الروسي في موسكو

للتوصل إلى صفقة ما قد تش ّكل أخبارا ً سيئة بالنسبة لدمشق،
قال «أوالً ،لو أراد بوتين طلب شيء (من األمريكيين) فإنه سيطلب
محاربة اإلرهابيين ،ألن في هذا تكمن مصلحته كرئيس ومصلحة
بالده روسيا .ثانيا…فيما يتعلق بتلك المزاعم التي تظهر بين حين
وآخر…بأنّ الروس اجتمعوا مع األميركيين وأنهم ناقشوا شيئا ً
يتعلق بالقضية السورية إلعطاء االنطباع بأ ّنهم يقررون ما سيحدث
في سورية…لقد قال المسؤولون الروس عدة مرات وبوضوح إن
القضية السورية تتعلق بالشعب السوري».
الرئيس السوري أوضح أنّ دور روسيا والواليات المتحدة هو
توفير المناخ الدولي لحماية السوريين من أي تدخل ،مشيرا ً إلى
المشكلة هي أنّ الروس صادقون بينما لم يقدم األميركيون شيئا ً في
هذا المجال ،كما قال.
األسد أعلن أنّ موسكو لم تتحدث معه أبدا ً عن االنتقال السياسي،
مؤكدا ً أنّ عالقته مع نظيره الروسي فالديمير بوتين نزيهة ،وأن دعم
روسيا كان حاسما ً في المعركة ضد اإلرهاب.
وقال إن نظيره الروسي لم يطلب منه شيئا ً على اإلطالق مقابل
دعمه للقوات السورية ،موضحا ً أنّ سياسة موسكو في هذا المجال
«قائمة على القيم» وأنّ القيادة الروسية تدرك أ ّنها تحارب في سورية
نفس اإلرهابيين الذين يتوجب عليها محاربتهم في روسيا.
وأضاف أنّ الفرق بين الرئيس بوتين والمسؤولين الغربيين هو
أ ّنه «تمكن من رؤية ذلك بوضوح في حين إنّ المسؤولين اآلخرين في
أوروبا أو في الغرب بشكل عام لم يتمكنوا من رؤية ذلك» ،مؤكدا ً أنّ
القيادة الروسية لم تتحدث معه أبدا ً عن عملية االنتقال السياسي،
وسبب ذلك ،حسب قوله ،أنّ الشعب السوري وحده «يحدد من يكون
الرئيس ..ومتى يصبح رئيسا ً ومتى يرحل.»..
من جهتها ،أكدت الخارجية الروسية أنّ موسكو ال تدعم شخصيا ً
الرئيس السوري بشار األسد ،مشير ًة إلى أنّ التركيز على شخصيته
أمر غير مفهوم بالنسبة إليها.
(التتمة ص)14

العدّ العك�سي لبدء التغيير
في �شبه الجزيرة العربية
عبد العزيز بدر القطان
زيارة ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لواشنطن ال يمكن
وصفها بقضية روتينية عادية ،أو بزيارة وديّة لحليف واشنطن.
هذه الزيارة تحمل في طياتها عناصر متعدّدة ومتصارعة وهي
تسابق األحداث والقرارات ،مما أدّى إلى نوع من الهرولة ،كما شاهدنا
محمد بن سلمان يهرول على الدرج الحقا ً جون كيري وزير الخارجية
االميركي.
الغرب ماكر وخبيث ويمثل دور الحليف ،في الوقت الذي ال يمانع
فيه توجيه طعنة قاتلة له ،وال يدافع عن حليف حين يقتنع بأنّ
الحليف أصبح عبئا ً عليه ،فهو ال يريد أن يتح ّمل هذا التعب.
والغرب مشهور بالقول الشهير :ال يوجد شيء مقدس.
وذلك لتبرير التحلل من تعهدات قطعت أو اتفاقيات وقعت أو حتى
سرقة أموال إيران التي كانت قد ج ّمدت بنا ًء على قرار غربي.
ناهيك عن تبرير نهب أموال العراق وليبيا واستهالك مداخيل النفط
العربية ،بفرض عمليات شراء ضخمة بأسعار تفوق األسعار الحقيقية،
ّ
مضخمة ،دون أن
والحصول على عقود بناء ومشاريع إنمائية بأسعار
تم ّر العقود على جدول المناقصات الدولية.
زيارة األمير محمد بن سلمان (الحاكم الحقيقي للسعودية) ،تأتي
في محاولة لمنع التدهور الكبير الذي يتسارع في العالقة بين المملكة
والواليات المتحدة األميركية (وهذا يعني تسارع التدهور في عالقات
أوروبا بالمملكة).
فقد أدرج اسم المملكة على الالئحة السوداء في تقرير األمم المتحدة،
لقتلها المدنيين واألطفال ،ثم تراجعت األمم المتحدة.
والجميع يعلم أنّ هذا التراجع ،الفضيحة له ثمن باهظ.
فالواليات المتحدة هي التي أم��رت بوضع اسم السعودية على
الالئحة السوداء وأمرت بإزالته بعد أن قبضت الثمن ،والثمن متشعب
في النوع والكم.
(التتمة ص)14

 :CIAتحديث المجتمع ال�سعودي
عن�صر �ضروري لمحاربة الإرهاب

مقتل  100من قوات هادي بعد �إحباط هجومهم في تعز

وفد �صنعاء �إلى الكويت للجولة الثانية
من الم�شاورات اليمنية اليمنية
ت ّوجه وفد صنعاء مع المبعوث
األممي إسماعيل ول��د الشيخ أحمد
إلى سلطنة عمان ،ومنها إلى الكويت
أمس ،لاللتحاق بالجولة الثانية من
المشاورات اليمنية اليمنية.
وك��ان ولد الشيخ أحمد قد التقى
في صنعاء الرئيس اليمني السابق

خم�س منظمات حقوقية �أدانت تمديد احتجازه

الق�ضاء البحريني يرف�ض الإفراج عن نبيل رجب بكفالة
رف���ض���ت م��ح��ك��م��ة ب��ح��ري��ن��ي��ة
طلب اإلف��راج بكفالة عن الناشط
الحقوقي الدولي نبيل رج��ب مع
بدء محاكمته ،بحسب ما أفاد مركز
البحرين لحقوق اإلنسان.
وب���ح���س���ب وك����ال����ة األن���ب���اء
الفرنسية ،فقد كانت السلطات
اع���ادت الشهر ال��م��اض��ي توقيف
رجب بعد أقل من عام على اإلفراج
عنه ألسباب انسانية ،في سياق

أكد جون برينان مدير المخابرات المركزية األميركية ( )CIAأنّ السعودية
تعد من أق��رب حلفاء واشنطن في الحرب ضد «داع��ش» ،لكن عليها تكييف
مجتمعها مع القرن الحادي و العشرين.
وفي كلمة له بمعهد بروكنغز أول أمس ،قال برينان إ ّنه في الماضي ت ّم
استغالل ميزات المجتمع التقليدي في السعودية ،لـ«لتفريخ إرهابيين».
وأضاف« :ال يوجد هناك مفتاح ضوء يسمح بنقل دولة مثل السعودية ،التي
كان الجيل السابق فيها يعيش في بيئة تقليدية ج��دا ً (إل��ى القرن الحادي
والعشرين) بين ليل ٍة وضحاها .واليوم توجد لديهم كافة المظاهر السطحية
لعملية التحديث ،لكن البيئة والثقافة والمجتمع والتقاليد الدينية مازالت
غير مكيفة مع القرن الحادي والعشرين ،وذلك من المهمات التي يتعين على
السعوديين القيام بها».
(التتمة ص)14

علي صالح ،الذي أكد أنّ حزبه يدعم
جهود السالم في اليمن ،وكل ما يوقف
الحرب عليه.
من جهته ،قال رئيس وفد أنصار
الله محمد عبد السالم إ ّنه «ال واقعية
وال مقبوليّة أليّ حل ال يستند إلى
توافق حقيقي يؤدي إلى وقف كافة

أشكال العدوان ويرفع الحصار».
وأض��اف أنّ «المرحلة األول��ى من
م��ش��اورات ال��ك��وي��ت ك��ان��ت ناجحة
بالنسبة لنا كوفد وطني» ،مشيرا ً
إلى أنّ «أيّ نقاش في الجولة المقبلة
يجب أن ينطلق مما توقفنا عنده».
وأ ّكد عبد السالم أنّ حركة أنصار
الله ال تقبل أيّ تصور جديد للح ّل
خ���ارج م��ا ج��رى اإلت��ف��اق عليه في
مشاورات الكويت األولى ،كاشفا ً أنّ
ولد الشيخ أحمد يتعرض لإلبتزاز
من الطرف األخر وذلك لتغيير طرحه
للحل .عبد السالم قال إ ّنه «ال واقعية
وال مقبولية أليّ حّ��ل ال يستند إلى
توافق حقيقي يؤدي إلى وقف كافة
أشكال العدوان ويرفع الحصار».
وف��ي السياق ،أع��رب رئيس وفد
المؤتمر الشعبي إل��ى م��ش��اورات
الكويت عارف زوكا عن شعوره بأنّ
األمم المتحدة جادة في إحالل السالم
باليمن ،وأشار إلى أنّ الطرف اآلخر
في هذه المشاورات ال يرغب بالحل
ويريد إفشالها.
(التتمة ص)14

سلسلة من االج���راءات المشددة
بحق المعارضين أثارت انتقادات
دولية.
وأوضح مركز البحرين لحقوق
االن��س��ان ،أنّ رج��ب مثل الثالثاء
ال��م��اض��ي أم����ام ال��م��ح��ك��م��ة بتهم
«اشاعة أخبار كاذبة وإهانة دولة
مجاورة» (السعودية) و«إهانة
م��ؤس��س��ة ت��اب��ع��ة ل��ل��دول��ة» (ف��ي
إشارة إلى وزارة الداخلية).

وأشار المركز إلى أنّ االتهامات
تعود إلى تغريدات نشرها رجب
العام الماضي ،عبر حسابه على
موقع «تويتر» ،تحدث فيها عن
تعذيب في سجن جو بالبحرين،
وانتقد عمليات تحالف العدوان
السعودي ضد اليمن.
وفي نهاية حزيران ،نقل رجب
( 51عاماً) إلى المستشفى لبعض
الوقت بسبب مشاكل في القلب.
وافادت محاميته عن تدهور حاله
الصحية ،إال أنّ المحكمة رفضت
األرب���ع���اء اإلف����راج ع��ن��ه ،وأم���رت
باستمرار توقيفه خالل المحاكمة
التي ح��ددت جلستها المقبلة في
الثاني من آب.
وكانت منظمة العفو الدولية
ق��ال��ت أنّ رج���ب ي��واج��ه عقوبة
بالسجن قد تصل إل��ى  13عاماً،
منتقدة المحاكمة المهزلة التي
يخضع لها.
واوقف رجب م��رارا ً على خلفية
نشاطته الحقوقية ومشاركته في
التظاهرات السلمية.
وسبق لرجب أن أمضى عامين
في السجن إلدانته بالمشاركة في
تظاهرات.
(التتمة ص)14

ا�ستعرا�ض ع�سكري و�سط بغداد
بح�ضور العبادي

نظم الجيش العراقي ،بمشاركة الحشد الشعبي ،استعراضا ً عسكريا ً ضخما ً
وسط بغداد ،أمس ،بحضور رئيس الوزراء ،القائد العام للقوات المسلحة ،حيدر
العبادي.
وبدأ االستعراض العسكري الذي شاركت فيه مختلف صنوف الجيش العراقي
وقوات الشرطة وفصائل من الحشد الشعبي ،من ساحة الفردوس وسط العاصمة
وصوال ً إلى ساحة التحرير القريبة من المنطقة الخضراء.
وأشرف على االستعراض العسكري من ساحة التحرير عدد من ممثلي البعثات
الدبلوماسية ومسؤولين في وزارت��ي الدفاع والداخلية وأعضاء في البرلمان
العراقي .وشهدت العاصمة بغداد عشيّة االستعراض قطع غالبية الطرق الرئيسة
وس��ط العاصمة ،تمهيدا ً إلج��راء االستعراض العسكري ،فيما فرضت قوات
الجيش العراقي حظ ًرا شامالً للتجوال ليلة أمس في المنطقة المخصصة إلقامة
االستعراض العسكري.
(التتمة ص)14

«البي�شمركة» �ستر�سل � 50ألف مقاتل
لتحرير المو�صل من «داع�ش»

قال جبار ياور ،األمين العام لوزارة البيشمركة في حكومة «إقليم كردستان»
العراق ،إنّ  50ألفا ً من قوات البيشمركة سيشاركون في عملية تحرير مدينة
الموصل (شمالي العراق) من قبضة تنظيم «داعش».
وقال ياور ،في حديث خاص مع «األناضول» ،أمس ،إنّ «الواليات المتحدة
سوف ترسل مبلغ  415مليون دوالر (لم يحدد موعداً) لدفع روات��ب قوات
البيشمركة ،وسيتم دفع الرواتب نهاية الشهر الجاري وستستمر المساعدات
األميركية ،وفق هذا النظام لدفع رواتب البيشمركة بشكل شهري».
وأضاف قائالً« :المنح والمساعدات األميركية تأتي حسب مذكرة التفاهم
التي وقعها الجانبان ،الثالثاء ،ألنّ البيشمركة جزء من قوات الحرب على
اإلرهاب» .وأشار إلى أنّ «هذا القرار جاء بموافقة الكونغرس األميركي ،الذي
وافق سابقا ً على تقديم قسم من المساعدات المالية للعراق لقوات البيشمركة،
ومدّها باألسلحة والمعدات العسكرية وتدريب عناصرها».
(التتمة ص)14

همزة و�صل
ري�شة فاطمة..
�أيقونة حبلى بال�ضوء؟
نظام مارديني
ت� �ف� �ي ��ض ل�� ��وح�� ��ات ف��اط��م��ة
اسماعيل ف��ي معرضها المقام
ف��ي «ك��ال �ي��ري زم� ��ان» ،بالداللة
ال� �ت ��ي ت� �ت���وزع ب �ي��ن ب�ل�اغ ��ة ال
س��ري��ال �ي��ة ،وح ��داث ��ة األل � ��وان..
ه��ي ت��رس��م م��ن منطلق العالمة
المميَّزة وهدفها تأكيد أن المرأة
التي تلد الضوء ..وتلد الحياة ال
تزال منكسرة وتقبع في العتمة،
ل��ذل��ك ت��راه��ا تعمل ع�ل��ى تشييد
ع�ل�ام��ة خ��اص��ة ب �ه��ا م ��ن خالل
حملها لواء المرأة في بالدنا.
ال ش� ��ك ف� ��ي أن ل��وح��ات �ه��ا
�س��د ت�ج��رب��ة ح�س�يّ��ة خاصة
ت�ج� ّ
تعبر عن هواجس ه��ذه الفنانة،
إال أن أغ�ل�ب�ه��ا ي�ت��رج��م وينحاز
إلى رمزية الخصوبة كما تعبر
عنها البالونات التي تتوزع في
ع��دد م��ن ال �ل��وح��ات ،ف�ه��ي رحم
وصلة وصل بين المرأة الحامل
والجنين وهي تجربة سريالية
ح ��داث ��وي ��ة ت �خ �ض��ع لمقاييس
ال �ف �ن��ان��ة ال�ج�م��ال�ي��ة والمعرفية
التعبيرية.
بهذا المعنى ،فإن المرأة هي
ال �ش��اغ��ل األك��ب��ر ف��ي أعمالها،
ب��ان�ك�س��ارات�ه��ا وانتصاراتها..
وه��ي ال�ب�ط��ل فيها دائ �م �اً ،لذلك
أولتها أهمية كبيرة في معرضها،
سابحة في الفضاء محلقة هي
وبالوناتها أو جالسة مسترخية
حاضنة في حاالت أخرى .ففي
اعتقادها أن المرأة تحمل الكثير
م��ن ال��رم��زي��ة ف��ي ه ��ذه الحياة،
وعلى األقل في أعمالها الحالية
ال بديل لها ،فهي كائن جميل له
رمزية الحب والوطن واألرض،
تجسدها بأعمالها بكل تلك القوة
ّ
والتعددية الرمزية.
أط�ل�ع�ت�ن��ا ب �خ �ش��وع ع �ل��ى 24
لوحة بمقاسات متنوعة وكبيرة
مشغولة بمادة الزيت واالكرليك
ال �ت��ي ت� �ت ��راوح ب �ي��ن السريالية
وال�ت�ع�ب�ي��ري��ة ،فألفينا معظمها
مفعما ً بباطنية الرمزية وصدقية
الداللة .عناصرها هنا بالونات
اخ�ت�ب��ار األم ��ل وط�ف��ول��ة مخفية
ف��ي ال��رح��م ورغ��م ش�ع��ورن��ا في
ال��وه �ل��ة األول� ��ى ون �ح��ن نشاهد
ح ��االت ان�ك�س��ار ال �م��رأة إال أننا
سرعان ما نكتشف أنها ال تزال
األق�� ��وى م ��ن ك ��ل ش � ��يء .حيث
تشخص األحاسيس اإلنسانية
بموسيقي فنية تغازل التعبيرية
والسريالية الحداثوية ،ناسجة
بذلك عالما ً سيكولوجيا ً تتداخل
فيه مشاعر االنكسار وعواطف
األمومة.
إن م��ن ي�ت�ف� ّرس ف��ي تقاسيم
ن�س��اء ال�ف�ن��ان��ة ف��اط�م��ة ،يندهش
لأللفة وتعايش عناصر اللون
ف��ي ان �س �ج��ام إي �ق��اع��ي بصري
وم �س �ح��ة ال ت�خ�ل��و م��ن بساطة
ال �ف �ط��رة وأص ��ال ��ة ال �ف �ك��رة ،من
خ �ل�ال ان �ع �ك��اس ط �ف��ول��ي على
الوجوه المخفية بلوحاتها ،في
زمن التعفن الخلقي واألخالقي.
رغم حداثة عمرها فإن موهبة
ف��اط �م��ة اس �م��اع �ي��ل ت �ج �ع��ل من
لوحتها أيقونة حبلى بالدالالت
والمعاني ،عبر عناصر محكومة
بنسقية متزنة .إن الواقف على
لوحاتها إنما ينجذب بقوة إلى
الفكرة ،وهي ذات نسق سريالي
ونمط تعبيري مر ّكب العناصر،
وق��اب��ل ل�ل��وص��ف واالس �ت �ق��راء،
مجسدة مقولة لوران بارت« :ال
ّ
يوجد العبث في النص».
ال� �ح ��ق أن ل ��وح ��ات الفنانة
اسماعيل مناجاة ل��ذات المرأة،
األم وال ��زوج ��ة واألخ � ��ت ،على
اختالف مراحلها وإحساساتها،
ويمكن للمشاهد ال��ذي يتفاعل
مع اللوحة هنا رؤية هذا الشغف
ف��ي ال�ب�ح��ث ع��ن ه��وي��ة خاصة،
السيما عندما ت�ت�ح�دّث الفنانة
بلوحتها بلغة مفهومة سلسة
وسهلة الدخول إلى القلب.
ال �ف��ن ال�ت�ش�ك�ي�ل��ي ف ��ي لبنان
ي�ح�ت��اج إل ��ى ج��رع��ات حداثوية
جديدة حتى ول��و كانت متأثرة
ب ��ال� �م ��درس� �ت� �ي ��ن ال� �س ��ري ��ال� �ي ��ة
والتعبيرية التي تأخذ الفنانة من
روحيهما م��ا يعبر ع��ن رؤيتها
للمستقبل.

