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ً
تحقيقا في مقتل مدنيين في منبج
«داع�ش» يتب ّنى تفجير القام�شلي الإرهابي و«البنتاغون» يبد�أ

الأ�سد لمحطة «�إي تي في» اليونانية :كل َم ْن ُي ِلق �سالحه ف�سيح�صل على العفو
أكد الرئيس السوري بشار األسد ،أمس ،على أنّ مسألة العفو متاحة بالفعل
ومطبقة ،وأنها كانت خيارا ً ُقدم لمن حمل السالح منذ بداية األزمة في سورية،
مشيرا ً أنّ خيار العودة إلى الحياة السياسية متاح إذا توفرت لدى من يرغب
بذلك النية ،وأن كانت لديهم أجندتهم الخاصة.
وقال األسد في معرض رده على سؤال لمحطة «إي تي في» اليونانية ،فيما إذا
كان سيصدر عفوا ً عاماً« ،العفو في الواقع مطبق ومتاح بالفعل ألننا منذ بداية
األعمال اإلرهابية في سورية قدمنا لإلرهابيين هذا الخيار».
الرئيس األس��د أض��اف «إذا كانوا يريدون العودة إلى حياتهم الطبيعية
والتخلي عن أسلحتهم فسيحصلون على العفو ،ونحن نفعل ذلك منذ  3سنوات
على ما أعتقد ..لذلك وبغض النظر عن انتصار البالد فإن العفو مطبق اآلن ،وهو
خيار جيد على ما أعتقد من أجل مساعدة هؤالء الناس الذين حملوا السالح
ألسباب مختلفة للعودة إلى الحياة الطبيعية».
و بالتوازي مع تصريحات الرئيس السوري ،دعت القيادة العامة للجيش
السوري ،أمس ،المواطنين في األحياء الشرقية لمدينة حلب إلى التعاون مع
الجيش إلعادة األمن واالستقرار إلى المدينة ،وذلك عبر منشورات ألقتها طائرات
مروحية من سالح الجو السوري.
وجددت القيادة في منشوراتها دعوتها المسلحين إلى ترك السالح واالستفادة
من الوقت المتبقي لتسوية أوضاعهم ،مؤكد ًة أن تعاون المواطنين مع الجيش
وتقديم المعلومات عن أماكن وجود المسلحين ،يسهم في إعادة األمن واالستقرار
إلى مناطقهم.
و يأتي تحذير الجيش السوري بعد ساعات سيطرته على إثني عشر معمالً
في منطقة الليرمون الصناعية ،واستهدافه مقار الجماعات المسلحة في حي
الراشدين غرب حلب ،في حين بدأت وحدات الحماية الكردية ،أمس ،عملية
عسكرية تقدمت خاللها داخل حي السكن الشبابي المجاور لحي الشيخ مقصود
شمالي.
وجرح أكثر من  177آخرين ،بتفجير في حي
إلى ذلك ،إس ُتشهد  48شخصا ً ُ
الغربية بمدينة القامشلي شمال شرق سورية ،تبناه تنظيم «داعش» اإلرهابي.
التفجير تم بواسطة شاحنة مفخخة ،انفجرت قرب مق ٍّر للوحدات الكردية في
شارع منير حبيب غربي القامشلي ما أدى إلى دمار كبير ،ليتبعه تفجير انتحاري
لنفسه بحزام ناسف ،بعد تجمع المواطنين.
(التتمة ص)14

مقار «داع�ش» في محافظة الأنبار
الطيران العراقي يدمر
ّ

م�س�ؤول �أممي يدعو لهدنة �إن�سانية فورية بمحافظة تعز اليمنية

بغداد« :ندر�س» تقريب معركة المو�صل

عبد ال�سالم :مجزرة «ال�صراري» ت�ؤكد �صوابية مواقفنا

اس��ت��ط��اع��ت ال���ق���وات ال��ع��راق��ي��ة
ي��س��ان��ده��ا ح��ش��د ع��ش��ائ��ر نينوى،
وب��دع��م ج��وي م��ن ط��ي��ران التحالف
الدولي ،تحقيق انتصارات كبيرة ضد
«داعش» في جنوب مدينة الموصل،
إال أنّ تلك العمليات توقفت حالياً،
فيما يطالب ن���واب ع��ن المحافظة
بتحرير قضاء القيارة من سيطرة
التنظيم ،لفك الحصار ع��ن أهالي
المدينة.
وي��واج��ه آالف العراقيين بينهم
غالبية من النساء واألطفال ،هربوا
من أخطر مناطق «داعش» في شمال
ال��ع��راق ،ح��ي��اة م��روع��ة م��ن الجوع
والعطش والحر المفضي إلى الموت،
ج��ن��وب ال��م��وص��ل ،األم���ر ال���ذي دعا
القيادة المشتركة إل��ى «مناقشة»
تقريب موعد معركة التحرير ،المحدد
بعد ثالثة أشهر.
وق���ال���ت م���ص���ادر ،إنّ ال��ق��ي��ادة
المشتركة العراقية «تناقش تقريب
م��وع��د ب��دء معركة تحرير مدينة
ال��م��وص��ل م��ن «داع�����ش» ،ب���دال ً من
تشرين األول» .وأضافت المصادر،
أنّ طيران التحالف الدولي تمكن من
استهداف ثاني قاضي «داع��ش��ي»
بقصف جوي ،بشمال الموصل.

في جريمة حرب يندى لها جبين
اإلنسانية وعملية تطهير بربري
ت��ض��اف إل���ى ال��رص��ي��د ال��ه��ائ��ل من
الجرائم ،التي تنفذها قوىالعدوان
السعودي في محافظة تعز خصوصا ً
واليمن عموما؛ اقتحم المئات من
قوات هادي قرية الصراري بمحافظة
تعز بعد حصار دام ألكثر من عام،
وأق��دم��وا على ه��دم م��ن��ازل القرية
وإحراقها واختطاف أع��داد كبيرة
من ساكنيها بينهم أطفال وشيوخ،
إضافة إلى من ت ّم تهجيرهم طوال
المرحلة الماضية ج��راء الحصار
وال��ق��ص��ف ال���ذي اس��ت��م��ر أك��ث��ر من
أسبوعين متتاليين ،كما أقدموا أيضا ً
على تفجير المساجد ونبش القبور
وإحراق المكتبة الصوفية بالقرية،
وال��ت��ي تعتبر أك��ب��ر مكتبة علمية
صوفية شاملة في تعز واليمن.
وفي السياق ،أكد الناطق الرسمي
بإسم حركة «أنصار الله» اليمنية
محمد عبد ال��س�لام أنّ «األس��ل��وب
اإلجرامي الذي انتهجه المرتزقة في
قرية الصراري في محافظة تعز يؤكد
صوابية موقف الجيش واللجان في
مواجهة هذه العناصر».

وتابعت ،أنّ «طائرات التحالف
استهدفت موكبا ً عسكريا ً يعود
«ل��داع��ش» في منطقة المجموعة
الثقافية شمالي المدينة» ،مؤكد ًة
أنّ «القصف أسفر عن مقتل القاضي
الشرعي «لداعش» المدعو طارق
حسن العفري ،وستة من المدنيين
المعتقلين الذين كانوا برفقته خالل
نقلهم إلى محكمة سرية أخرى».

ومن جهته ،أكد النائب الموصلي
أحمد الجبوري في مؤتمر صحفي
م��ش��ت��رك م��ع ال��ن��ائ��ب محمد ن��وري
العبد رب���ه ،بمجلس ال��ن��واب ،إنّ
ن���واب المحافظة «ي���ؤك���دون على
سرعة تحرير مناطق القيارة لوجود
مواطنين محاصرين ،وقطعت عليهم
موارد التموين».
(التتمة ص)14

ال�سليمانية :برزاني انقلب على ال�شرعية
يقول رئيس برلمان «إقليم ك��ردس��ت��ان» ،أن رئيس
اإلقليم مسعود برزاني «انقلب على الشرعية» ،لكنه يع ّول
كثيرا ً على «االتفاق الثنائي» بين حزب االتحاد الوطني
الكردستاني وحركة التغيير ،في تعزيز جبهة البرلمان
وتفعيل عمله ،بعد مرور عام كامل على تعطيله من جانب
الرئيس الكردي.
ول ّوح يوسف محمد بـ»وجود وساطات دولية» من أجل
تصحيح مسار األوضاع السائدة في كردستان ،فيما أردف
بأنّ «استقواء» بعض األح��زاب الكردية بالدول األخرى
«ع ّقد إمكانية حل المشاكل الداخلية».
وبمناسبة م���رور ع��ام على تعطيل عمل البرلمان
الكردستاني ،يشير يوسف محمد (من مدينة السليمانية)،
إلى وجود محاوالت إلعادة تفعيل برلمان اإلقليم من خالل
عقد تحالفات بين بعض األح��زاب ،ومنها اتفاق االتحاد
الوطني الكردستاني وحركة التغيير مؤخرا ً الذي ينص
في أحد بنوده على إع��ادة تفعيل البرلمان ،خاصة مع
تأييد بعض الكتل والنواب لهذا االتفاق ،إضافة إلى وجود
وساطات دولية في هذا االتجاه ،من أجل تصحيح األوضاع
السائدة في «كردستان» ،معربا ً عن األمل في رؤية نتائج
طيبة لهذا التحرك قريباً.
وكشف رئيس البرلمان أن السبب الرئيسي لقيام
مسعود البرزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني
بالغضب وتعطيل البرلمان ،هو قيام خمس كتل برلمانية
بطرح مشاريع قوانين في البرلمان بهدف تصحيح واعادة
تنظيم الحياة الدستورية في اإلقليم ،ومنها المطالبة
بالنظام البرلماني بدل النظام الرئاسي أو المختلط السائد
حالياً ،وتعديل قانون الرئاسة بما يكفل انتخاب رئيس
جديد لإلقليم وتعديل صالحياته ،م��ؤك��دا ً أن مسعود
البرزاني طلب تأجيل أو ع��دم ط��رح تلك المشاريع في
البرلمان ،ولكننا قمنا بواجبنا حسب القانون ،إال أنه،
ولألسف ،أخذ األمور بشكل شخصي ،وقام باالنقالب على
الشرعية في «إقليم كردستان» برغم انتهاء واليته.
وأش��ار محمد إل��ى وج��ود «خ��ي��ارات متاحة اآلن أمام

برلمان اإلقليم من الناحية القانونية والسياسية» ال
سيما مع تعزيز وتزايد عدد نواب االتحاد الوطني وحركة
التغيير (كوران) وبعض النواب المؤيدين لالتفاق الثنائي
بينهما ،حيث اصبحوا قادرين على عقد جلسة للبرلمان
في اربيل أو كركوك أو حلبجة أو أي مكان ،إلعادة تفعيل
البرلمان وإصدار القرارات الضرورية ،مستدركا ً «أنّ رأينا
هو أنه من األفضل تطبيع األمور وعقد الجلسة في أربيل».
وح���ول االستفتاء على تقرير المصير ،أك��د رئيس
البرلمان ،أنه ال يمكن إجراء عملية االستفتاء إال بوجود
برلمان يشرع قانون االستفتاء ويحدد آلياته وعواقبه
ونتائجه ،وهل يتم اعالن دولة مستقلة عن العراق ،وهو
أمر يجب أن يتم بقوانين يشرعها البرلمان ،معبرا ً عن
الشكوك بمدى جديّة طرح هذا الموضوع من قبل أربيل
مع استمرار تعطيل البرلمان من قبل مسعود البرزاني ،كما
أن هناك إشكالية أخرى تخص المناطق المتنازع عليها
وكيفية مشاركتهم في االستفتاء والمشاكل مع الحكومة
االتحادية حول االستفتاء.
وفي سؤال عن العالقة بين بغداد واإلقليم وهل هناك
محاوالت لتحسينها وح��ل األزم��ات ول��و جزئياً؟ أجاب
رئيس البرلمان :يجب أن يكون هناك حوار بين الحكومة
االتحادية و»إقليم كردستان» لحل المشاكل المختلف
عليها وهناك جملة قضايا يجب حلها ،منها ما يتعلق
بالنفط والغاز وروات��ب البيشمركة والمناطق المتنازع
عليها ،لذا يجب أن يوجد هناك حوار لحلها ،وكذلك يجب
أن يكون هناك حوار بين المكونات الموجودة في العراق
لتحقيق المصالحة الوطنية ،وتسوية النزاعات القائمة
بينها وخاصة بعد تحرير الموصل ،وإن��ه��اء المنظمة
اإلرهابية داعش ،إذ يجب أن يكون هناك حوار لطرح كل
البدائل على طاولة النقاش كالفيدرالية أو الكونفدرالية
كخيار مشروع للشعوب ،بحسب تعبيره.
ودعا إلى مراعاة «حرمة دماء العراقيين ..قائالً :كفى
دماء ويجب أن نحل المشاكل بيننا بالحوار».

ال�سجن ً 14
عاما
لنائب كويتي ب�سبب
ال�سعودية والبحرين
أص��درت محكمة الجنايات
الكويتية أمس ،أحكاما ً غيابية
بالسجن  14عاما ً ونصف ضد
النائب عبد الحميد دشتي.
وذك��رت صحيفة «القبس»
الكويتية أنّ النيابة كانت
اتهمت النائب دشتي باإلساء
للملكة العربية السعودية،
ورفعت ضده ثالث قضايا ،بعد
أن رفع مجلس األمة الحصانة
عنه ،لبدء التحقيق معه.
وعاقبت محكمة الجنايات
دشتي ،المتواجد خارج البالد،
بالسجن  11عاما ً وستة أشهر
ب��ت��ه��م اإلس�����اءة للسعودية،
باإلضافة إلى  3أع��وام بتهمة
اإلساءة للبحرين.
وع�����رف دش���ت���ي ب��م��واق��ف��ه
ال��م��ن��اوئ��ة للملكة ال��ع��رب��ي��ة
ال���س���ع���ودي���ة وس��ي��اس��ت��ـ��ـ��ه��ا
وخ��اص��ة فيما يخص ال��دول
ال���م���ج���اورة وف����ي م��ق��دم��ت��ه��ا
البحرين واليمن.
وكان النائب العام الكويتي،
أص���در ف��ي آذار ال��م��اض��ي 23
أم��را ً بضبط وإح��ض��ار النائب
دشتي الذي أدلى بتصريحات
اعتبرت «مسيئة» ضد كل من
السعودية والبحرين.
(التتمة ص)14

وفي تصريح له قال عبد السالم
«أبلغنا األمم المتحدة ألكثر من مرة
بما يحصل من جرائم في الصراري
و لكن ل�لأس��ف ل��م ي��ق��دم ه���ؤالء أيّ

شيء» ،وأضاف «نع ّول على الله و
على يقظة شعبنا و ندعو الجيش
و اللجان للقيام بدورهم اتجاه ما
يحدث» .وختم عبدالسالم بالقول إنّ

«ما حدث في الصراري يثبت أهمية
أن نتمسك بالسالح ف��ي مواجهة
العدوان».
(التتمة ص)14

الجي�ش الأردني يُحبط محاولة ت�س ّلل
�إلى الكيان ال�صهيوني
أف��اد مصدر أردن��ي مسؤول ،بأنّ
ح��رس ال��ح��دود األردن���ي ق��د أحبط
تسلل مجهول من األراضي األردنية
إلى فلسطين المحتلة ،وضبط في
السيارة التي كان يستقلها قنابل
مولوتوف.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن
المصدر ،الذي طلب عدم الكشف عن
اسمه ،قوله« :إحدى نقاط التفتيش
قرب حدودنا مع الكيان الصهيوني،
تعاملت ظهر أول أم��س مع مركبة
ل��م تمتثل ألوام���ر العاملين فيها،
وحاولت اجتياز الحواجز الموجودة
باتجاه ح��دود الكيان الصهيوني،
لكنه ت ّمت السيطرة على المركبة
وتوقيف سائقها».
وأض��اف المصدر أن��ه «تبين أنّ
المركبة تحمل قنابل مولوتوف كان
السائق ينوي استخدامها بشكل
غير م��ش��روع» ،دون أن يدلي بأي
توضيحات أخرى.
وورد في بيان عن وزارة الدفاع
األردنية ،أنّ «نقاط تفتيش تابعة
لقوات حرس الحدود ،تمكنت ،من
التعامل مع إح��دى المركبات التي
لم يمتثل سائقها ألوامر العاملين في
نقطة التفتيش ،وحاول بها اجتياز
الحواجز الموجودة باتجاه إحدى
الدول المجاورة».
وأشير في البيان إلى أنه «جرى

تطبيق قواعد االشتباك المعمول بها
في مثل هذه الحاالت وتمت السيطرة
على المركبة وسائقها».
وك��ش��ف ال��ب��ي��ان ع��ن أن���ه «عثر
بداخل السيارة بعد تفتيشها ،على
بعض المواد التي تستخدم في تنفيذ
أعمال غير مشروعة ،وأق��ر سائقها

بنيته استخدام المواد المضبوطة
في سيارته ،وجرى تحويل المواد
المضبوطة للجهات المختصة».
تجدر اإلشارة إلى أنه نادرا ً ما تقع
حوادث تسلل عبر الحدود األردنية
الصهيونية ،نظرا ً لإلجراءات األمنية
المشددة على جانبي الحدود.

همزة و�صل
دماء القام�شلي..
و«ح�صان طروادة»!
نظام مارديني
ت���س���ل�ل� ًا وص�����ل «ح���ص���ان
ط�����روادة» ،ال��ى القامشلي من
جديد ..حين يتواطأ «مجهول ما»
من داخل المدينة ويسهّل له هذا
اإلج��رام بحق اآلمنين من أهلنا
ومواطنينا ..هل هي الحساسية
المذهبية أو الحساسية العرقية،
تجعل من المدينة التي تقع على
تخوم المثلث السوري العراقي
التركي ،ويُراد لها أن تكون نقطة
االستقطاب المركزية لإلرهاب؟
وكيف يمكن ألي حصان من
«أحصنة ط��روادة الدموية» أن
يصل إلى مقهى شعبي أو مركز
حزبي ل��وال االنقسام العمودي
واألف��ق��ي ال���ذي تعيشه مدينة
القامشلي منذ بداية العدوان
على سورية في آذار من العام
2011؟
ك��ان محمد الماغوط ينصح
الله بأن يقفل أبواب جهنم ،ألن
أج��ه��زة االستخبارات العربية
واإلقليمية والدولية و»أحصنة
ط��روادة» تفوقت عليه بصناعة
جهنم ..في مدننا ،ولعل القامشلي
ستتف ّوق على العديد من هذه
المدن السورية بعدد التفجيرات
اإلرهابية التي ضربتها والتي
تصل إليها معلبة ومزخرفة ،كأي
هدية ثقيلة الظل ،ودموية المدى
وقاتلة الجراح؟
 ..هذا غيض من فيض.
دم��وي ج��داً ،خطير ج��داً ،هو
مشهد أطفالنا ونسائنا ورجالنا
ف��ي م��دي��ن��ة ال��ق��ام��ش��ل��ي ،حيث
وقع االنفجار المزدوج بانتظار
المجهول اآلخر ..ال فرق هنا بين
أن يكون التفجير بصناعة محلية
او بصناعة خارجية! ولكن هل هو
حقا ً مجرد« ..حصان طروادة»؟
يقول بابلونيرودا «دعوا الدم…
ي َنم»! كما لو أن توماس هوبز قال
«اإلنسان ذئب اإلنسان» لوصف
حال مكونات مدينتنا التي هي
أقرب إلى قطع الفسيفساء منها
إلى وحدة حياة.
نقول لنسيجنا الشعبي ،آن
األوان للتراجيديا السورية أن
تقفل ..ليس من حقنا أن نسمح
ألولئك اإلرهابيين أن يُمسكوا
ب��ش��ار َب��ي ص�لاح ال��دي��ن وال أن
يالمسوا عباءة محيي الدين بن
عربي.
حيال هذا التقاطع الدراماتيكي
بين التصدع األفقي والتصدع
العمودي ف��ي القامشلي ،ال بد
أن نستغرب حين يُحكى عن
«م��رج��ع��ي��ة ال���دول���ة» ،رغ���م أن
المدينة تعيش فوضوية القرار،
وعبثية القرار ،وتبعية القرار.
ال ب ّد من س��ؤال صريح :ماذا
تفعل ال��م��راك��ز الحزبية داخ��ل
األحياء السكنية المكتظة؟
هذا السؤال يستدعي ح��وارا ً
صريحا ً بين ال��ق��وى الحزبية
المهيمنة على ش��وارع المدينة
الستيعاب المجهول الذي يلعب
دمويا ً في القامشلي وفي عموم
س��وري��ة ب��ط��ري��ق��ة أو ب��أخ��رى.
ول��ع��ل المستغرب أن ثمة من
يقرأ ويشيح بنظره إما مذهبيا ً
أو إتنيا ً أو بسبب م��ورد رزق��ه
الخارجي ،عن تلك السيناريوات
التي توضع في المعاهد ،وفيها
الكالم الكثير عن تفكيك نسيج
سورية ،بعد إسقاط الدولة ،كما
لو أن موت سورية ال يعني موت
الشعب ،بقضهم وقضيضهم،
وإن وج���د مَ���ن س��ي��ق��ول إن��ه��م
موتى سريريا ً منذ أكثر من الف
وخمسمئة عام…
ع���ن���د ال��ت��ف��ج��ي��ري��ن ص���رخ
«المؤمن» «الله أكبر» ..ولكن هل
كان الله حقا ً هناك؟
ب��ف��ظ��اظ��ة أم ب��واق��ع��ي��ة ق��ال
روب������رت ك���اغ���ان «ه�����ذه هي
معتقداتهم ،وهذه هي طقوسهم.
إنهم يفهمون الله هكذا ،ولوالنا
ل��ت��ح � ّول��وا إل���ى ح���ط���ام» ..إذاً،
األميركيون يغسلون أيديهم.
لم يخترعوا أسامة بن الدن ،وال
المالّ عمر ،ولم يوقظوا الفتنة في
العراق عود ثقاب بعود ثقاب.
لكن بعضنا يكاد يصدقهم ..هل
ك��ان األميركيون بيننا في تلك
القرون الغابرة عندما أزدهر الفقه
التكفيري عند عموم المسلمين
المحمديين ،وك��ان��وا يطاردون
بعضهم بالسيوف وبالخناجر،
وأحيانا ً بالحجارة ،ودائما ً تحت
عباءة الله؟
المشكلة ،إذاً ،في الذئب الذي
فينا ،في القبيلة التي فينا ،في
القبور ال��ت��ي فينا وال��ت��ي تنام
ساعة تشاء وتستيقظ ساعة
تشاء!
ق��ل��ب��ي م��ع��ك��م ي���ا أه��ل��ن��ا في
القامشلي.

