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مباحثات رو�سية ـ تركية حول �سورية قبيل لقاء بوتين ـ �أردوغان اليوم

كن�س َّبا بقب�ضة الجي�ش والعين على دوما وتعزيزات �إلى حلب
نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بغدانوف مباحثات مع نظيره
عقد
ُ
التركي أوميت يالتشين ،حول الوضع في الشرق األوسط والنزاع في سورية.
ودام اللقاء الذي عُ قد داخل دار االستقباالت في وزارة الخارجية الروسية في
موسكو أكثر من  4ساعات ،حيث تعتبر هذه المشاورات األولى من نوعها بين
الجانبين منذ تشرين الثاني  2015حين ُجمِّدت العالقات بسبب إسقاط مقاتلة
تركية لقاذفة روسية من طراز «سو »24 -فوق سورية ،قبل ذلك كانت اللقاءات
دوري بين نائبي وزيري الخارجية في الدولتين.
ُتعقد بشك ٍل
ٍ
وجرت المشاورات المذكورة في إطار التحضير للقاء القمة بين رئيسي
الدولتين فالديمير بوتين ورجب طيب أردوغان في بطرسبورغ ،والتي س ُتعقد
اليوم.
جاء ذلك في وقتٍ  ،شهدت فيه العاصمة األذربيجانية باكو ،أمس ،قم ٍة ثالثية
شارك فيها الرؤساء الروسي واإليراني واألذربيجاني ،وذلك قبل يوم من اللقاء
المرتقب بين الزعيمين الروسي والتركي.
ّ
وكشف الكرملين عشيَّة القمة ،أنَّ بوتين سيقترح على نظيريه تكثيف
هذا
تبادل المعلومات حول أنشطة التنظيمات اإلرهابية العابرة للقارات .كما
ستحضر األزمة السورية خالل المحادثات ،علما ً بأنَّ الرئيس بوتين.
في غضونِ ذلك ،سيطر الجيش السوري ،على بلد ِة حوش الفأرة في الغوطة
ِ
بريف دمشق بعد اشتباكات مع الفصائل المسلحة.
الشرقية
عسكري سوري إلى أنّ الجيش وبمساندة الطيران الحربي
وأشار مصد ٍر
ٍ
استطاع السيطرة على البلدة والتقدم إلى أطراف بلدة حوش نصري في الغوطة
ٍ
نقاط في محيطها.
الشرقية ،حيث ت َّم االستيالء على عد ِة
وأضاف المصدر أنّ الجيش السوري صد هجوم للمسلحين على مواقعه شرق
مدينة دوما ،حيث دارت اشتباكاتٍ عنيفة بين الطرفين استمرت عد ِة ساعات.
وفي الالذقية ،تمكنت وحداتُ الجيش السوري بالتعاون مع صقو ِر الصحراء
ونسور الزوبعة ومغاوير البحر ،من استعادة السيطرة على عد ٍد من المواقع
الهام ِة واإلستراتيجية في ريف الالذقية الشمالي بعد سلسل ِة عملياتٍ دامت
ألكث ِر من خمس ِة أيام حيث واجهت القوات المهاجمة معاركٍ ضاري ٍة في محو ِر
«كنسبا» الذي يُعد أحد أهم المواقع التي تؤدي لوصول الجيش السوري إلى
قطع طريق حلب الالذقية.
ريف إدلب و ُتسهم في ِ
(التتمة ص)14

قياديون من «داع�ش» محا�صرون في «الخالدية» �شرق الرمادي

مقتل ع�شرة جنود �سعوديين في جيزان ونجران

العبيدي :ا�ستعادة المو�صل باتت قريبة جد ًا طهران تح ّمل الريا�ض م�س�ؤولية ف�شل م�شاورات الكويت
أعلن وزي��ر الدفاع العراقي خالد
العبيدي عن وجو ِد تعاونٍ كبير بين
ق��وات البيشمركة وق��ي��ادة عمليات
تحرير نينوى م��ن أج��ل استعادة
الموصل.
وأ َّكد أنَّ عملي َة استعاد ِة الموصل
«باتت قريبة جداً» الفتا ً إلى أ ّنها تجري
َّ
وفق المخطط المرسوم لها ،مشيرا ً إلى
أنَّ ما حدث في البرلمان العراقي بعيد
عن السياقاتِ العسكري ِة وال تأثير له
على القطعات العسكرية.
وق��ال العبيدي إنَّ معركة جزيرة
الخالدية ش��رق ال��رم��ادي س ُتحسم
اليوم وفق المعلومات الواردة.
كما أوض��ح أ َّن��ه سيجري العمل
في الفلوجة على إعادة العوائل إلى
منازلها بعد تأمين مناطقها وتطهيرها
من األلغام والمتفجرات.
على الصعي ِد ال��س��ي��اس��يُ ،نقل
عن مصد ٍر عراقي ُم َّطلع أنَّ بعض
األط����راف السياسية داخ���ل إتحاد
ِ
لملف
القوى العراقية ط َّرحت تسوي ٍة
أزم��� ِة الفساد ،تتمثل بإقال ِة وزي��ر
ال��دف��اع خالد العبيدي من منصبه

وتعيينه محافظا لنينوى.
ب���دور ِه أ َّك��د ال��ق��ي��اديُ ال��ب��ارز في
«تحالف ال��ق��وى ال��ع��راق��ي» ،زعيم
ائتالف «متحدون» ،أسامة النجيفي،
أنَّ سليم ال��ج��ب��وري ال���ذي ينتمي
إل��ى كتلت ِه لم يعد صالحا ً لرئاسة
ال��ب��رل��م��ان ب��ع��د ج��ل��س� ِة ال��ب��رل��م��ان
الخميس الماضي الستجواب وزير

الدفاع خالد العبيدي وإتهام األخير
ولنواب آخرين بالفساد.
له
ٍ
النجيفي قال في حديث صحفي
إنه «حتى لو لم يثبت القضاء التهم
الموجهة ضد الجبوري ،فإننا نرى أنَّ
الرجل َفشِ َّل في إدار ِة البرلمان ،ولم
يكن كفؤاً».
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ح ّمل المساعد الخاص لرئيس
البرلمان اإليراني للشؤون الدولية
حسين أمير عبداللهيان ،السعودية
مسؤولية فشل المباحثات المتعلقة
باليمن وقتل الشعب اليمني ،الفتا ً
إلى وقوف الشعب اليمني ببسال ٍة
أم��ام العدوان السعودي ،ومؤكدا ً
ب��أنَّ السعودية غ��ارق��ة ف��ي وح � ِل
اليمن.
وق����ال ال��م��س��ؤول اإلي���ران���ي إنَّ
السعودية ال تسمح لمنظمة األمم
المتحدة ب���أداء واج��ب��ات��ه��ا اتجاه
الحقوق األساسية للشعب اليمني
و»بطبيعة ال��ح��ال ت��ل��ت��زم أميركا
الصمت وت��واك��ب السعودية بهذا
الصدد» بحسب عبداللهيان.
تصريح له
وقال عبداللهيان في
ٍ
أم��س ،إنَّ «السعودية بتشجيعها
عبدربه منصور هادي على اإلستقالة،
أطلقت سياسة اليمن بال حكومة،
سياق مواصلة أخطائها
واليوم وفي
ِ
أدرج��ت في ج��دول أعمالها سياس َة
إشعال وتصعيد الحرب األهلية في
اليمن».

وأش��ار إلى أحد لقاءاته مع وزير
الخارجية السعودي ع��ادل الجبير
ق��ائ�لاً «لقد قلتُ ل��ه ف��ي ذل��ك اللقاء
صراح ًة بأنَّ العدوان على اليمن خطأ
إستراتيجي جديد للسعودية ،ومن
شأن ِه أن ي��ؤدي للمزيد من زعزعة
األم��ن ف��ي المنطقة والسعودية إال
أن��ه تحدث بتكبّر عن اإلنتصار في
اليمن».
وأضاف عبداللهيان «إنَّ الشعب
اليمني وقف ببسال ٍة أم��ام العدوان
وسجل مرحل ًة تاريخي ًة
على بالده
َّ
ج��دي��دة ف��ي ح��ي��ن أنَّ ال��س��ع��ودي��ة
اليوم غارقة في وح��ل اليمن وهي
م��ع مواصلتها أساليبها األمنية
والعسكرية العقيمة غير قادرة على
انقاذ نفسها».
وأ َّك��د ب��أنَّ السبيل لح ِل المشاكل
سياسي محض معتبرا ً
في اليمن
ٌّ
أنَّ مستقبل هذا البلد يعود لجميع
المجموعات واألح����زاب والشعب
اليمني.
وفي السياق ،أعلن مبعوث األمم
المتحدة إل��ى اليمن إسماعيل ولد

ليبيا تدعو الجنائية الدولية
مالحقة �سيف الإ�سالم القذافي
لوقف
ِ
ِ

تقرير �إخباري
ت�شكيلة الحكومة التون�سية
خالل �أ�سبوع
ت��دخ��ل ال �ي��وم ال �م �ش��اورات السياسية لتشكيل الحكومة
التونسية منعطف ال�ح�س��م ،ب�ب��دء رئ�ي��س الحكومة المكلف
ي��وس��ف ال�ش��اه��د م��رح�ل��ة تلقي ال �ق��وائ��م اإلس�م�ي��ة لمرشحي
األحزاب ،و َعل ِمت مصادر أنه اجتمع بقص ِر الضيافة بقرطاج
أم��س ،مع وف��ود أح��زاب ن��داء تونس وحركة النهضة وآفاق
تونس التي ستقترح عليه مرشحيها للحقائب الوزارية وسط
توقعات بإعالن الحكومة خالل األسبوع الجاري.
وق��ال رئيس الحكومة المكلف إن هناك م�ش��اورات حثيثة
تجري للخروج بتصور واضح لهذه الهيكلة ،قبل الحديث عن
أسماء وذل��ك ضمانا لنجاعة عمل الفريق الحكومي الجديد،
بالنظر إل��ى التحديات الكبيرة التي تنتظر ت��ون��س ،وأ َّك��د أنَّ
الخطوط العريضة للمقترحات بخصوص هيكلة الحكومة
المقبلة ،ترتكز على عد ِة أفكار من بينها إحداث أقطاب وزارية
أي تغيي ٍر في
أو المحافظة على الهيكلة الحالية ،باعتبار أنَّ َّ
مستوى تقسيم الوزارات أو دمجها ،يتطلب بعض الوقت الفتا ً
في ذاتِ السياق إلى أنَّ «االنتظارات متعددة وكبيرة وعاجلة،
وتتطلب أن تنطلق الحكومة المقبلة منذ األيام األولى في عملها
وتتجاوب بسرع ٍة مع هذه المتطلبات».
إل��ى ذل��ك أ َّك ��دت م�ص��ادر ذات اط�ل�اع على ال �م �ش��اورات أنَّ
الشاهد سيعلن ع��ن تشكيله الحكومي خ�لال ه��ذا األسبوع
بعد أن يجتمع م��ع الرئيس الباجي قايد السبسي للتشاور
حول حقائب الداخلية والدفاع والخارجية التي تدخل ضمن
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طالب وزي��ر العدل في الحكوم ِة الليبية منير عصر،
ِ
بوقف مالحق ِة سيف اإلسالم
محكمة الجنايات الدوليَّة
القذافي ،لكون ِه يخضع لمحاكماتٍ أمام القضاء الليبي.
خطاب أرسل ُه مساء السبت ،إلى
واستند عصر ،في
ٍ
الجنايات الدولية ،إلى التحقيقات الجنائية التي اتخذت
بحق سيف القذافي وما ترتب عليها من آثار قانونية ،ابتداء
ِ
من حبسه احتياطيا ً مرورا ً بإحالته إلى محكمة استئناف
طرابلس ،ومحاكمت ِه على نفس التهم واألفعال المطلوب
بشأنها أمام الجنائية الدولية.
وأشار عصر إلى أنَّ وجود سيف القذافي في مؤسس ِة
اإلصالح والتأهيل كان بنا ًء على أوام ِر السجنِ الصادر عن
مكتب النائب العام في طرابلس ،والتي كانت تمدد قبل
ِ
انتهاء مدتها القانونية ،الفتا ً إلى أ َّنه ال يجوز أن يحاكم
الشخص عن ذات الفعل مرتين وه��و مخالف لألعراف
والمواثيق الدولية.

ً
م�صريا في ليبيا
القاهرة تحقق في اختطاف 23
أ ّك��دت صحفٍ مصري ٍة وليبية ،اختطاف  23مصريا ً في
صباح أمس ،على يد مسلحين
ليبيا ،في الساعات األولى من
ِ
في البريقة.
وكان موقع «أخبار ليبيا» ،أ ّكد أنَّ العمال المصريين كانوا
قادمين من «مسالته» على مت ِن 3حافالتٍ صغيرة ،وت َّم اقتيادهم
إلى جه ٍة غير معلومة بوساطة الخاطفين المسلحينَ .
وشهِدت
ليبيا أخيراً ،العديد من عمليات اختطاف األجانب والمصريين
بغرض الحصول على فديَّة ،حتى إنها
على أيدي المسلحين،
ِ
أصبحتتجارةرائجةومضمون ِةالنتائجبالنسب ِةللخاطفين.
ومن جهتهِ ،أ َّكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية

المصرية المستشار أحمد أبو زيد ،أنَّ الوزارة تتحقق من دق ِة
األخبار المتناقلة حول اختطاف مواطنين مصريين في ليبيا،
موضحا ً أنَّ السفارة المصرية في طرابلس ،والتي تمارس
عملها من القاهرة ،تتحقق من دق ِة هذه األخبار.
وجدد الناطق باسم وزارة الخارجية ،أمس ،التحذيرات
للمواطنين المصريين من مغب ِة السفر إل��ى ليبيا ،في ظ ِل
الظروف األمني ِة الراهنة التي تمر بها البالد هناك ،مناشدا ً
المصريين المقيمين في األراضي الليبية توخي أقصى درجات
الحرص والحيطة واالبتعاد عن مناطق التوتر واالشتباكات
واللجوء إلى مناطق أكثر أمانا ً داخل األراضي الليبية.

الشيخ أحمد أنَّ كل األطراف اليمنية
أ َّك��دت التزامها بالمرجعيات لح ِل
األزم��ة ،معربا ً عن أمل ِه في التوص ِل
اتفاق في الفتر ِة المقبلة.
إلى
ٍ
وقال ولد الشيخ أحمد في مؤتم ٍر
صحفي مشترك م��ع األم��ي��ن العام
ٍ
لمنظمة ال��ت��ع��اون اإلس�لام��ي إي��اد
مدني في جدة أمس« :الفترة المقبلة

ستخصص لدعم المشاورات للتوصل
إلى ح ٍل شام ٍل في اليمن».
وأ ّك��د المبعوث األممي أنَّ «الحل
العسكري لن يكون ممكنا ً في اليمن
وال بديالً عن الحل السياسي» ،مشددا ً
على ض��رورة تنفيذ ق��راراتِ مجلس
األمن للح ِل في اليمن.
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«مجتهد» :القيادة ال�سعودية �ستنهزم
مواجهة بر َّي ٍة مع «الحوثيين»
في � ِّأي
ٍ
أ َّكد المغرد السعودي الشهير «مجتهد» أنَّ «القيادة السعودية» على
قناع ٍة بأن قواتها ستنهزم في أيِّ مواجه ٍة بريَّة مع «الحوثيين».
سياق تغريدات جديدة له تحدثت عن «دناء ِة
كالم «مجتهد» جاء في
ِ
تحقيق مصالحهم عبر استيالئهم القصري
بعض أمراء آل سعود» في
ِ
على المناطق الحدودية مع اليمن ،وتهجير المواطنين األصليين دون
تعويض أو سكنٍ بديل.
ٍ
وأض��اف أنَّ «دن��اءة «أُم���راء ال سعود» وصلت إل��ى أوجها حين
استغلوا قوة السلطة إلخراج المواطنين دون تعويض ،حيث يرمون
ِ
ظروف الحرب والحدود» ،موضحا ً أنَّ « هناك فضيحة
بالعراء بحج ِة
عسكرية قد تنتهي لنفس النتيجة وهي استيالء «األمراء» على المناطق
الحدودية لو انتهت الحرب ،مؤكدا ً «وص��ول «القيادة السعودية»
لقناعة بأنَّ قواتها ستنهزم في أيَّ مواجهة بريَّة مع «الحوثيين».
وقال «مجتهد» في تغريداته إنَّ «التهجير القسري ألهالي القرى
الحدودية قديم جديد ،والسبب القديم مختلف عن السبب الجديد
لكن في نهاي ِة المطاف ربما يتداخل السببان» ،وتابع»:السبب القديم
بطقس جيد تصلح
طمع األم��راء في المنطقة ألنَّ فيها أماكن جميلة
ٍ
منتجعات واستثمار ومناطق أخرى مليئة بالمعادنِ يمكن أن تثمنها
لهم الدولة» ،موضحا ً أنه «كمثال على النوع األول إنشاء منتجع
صيفي في الخوبة بعد تهجير أهلها عام  2009لصالح أمير جيزان
محمد بن ناصر وشركات تعمل لألمير الستثمار الباقي» ،مؤكدا ً أنَّ
«األمير معروف باالستيالء على المناطق الجميلة استولى على الجبل
األسود أجمل مناطق جيزان واستولى على جزيرة الغزالن أفضل جزر
فرسان».
هذا ،ول َّفت المغرد السعودي الشهير إلى أنَّ «هناك مناطق أخرى
د َّلت عمليات التنقيب على وجو ِد معادنٍ ونفط فيها ،مشيرا ً إلى أنَّ
األم��راء -بمن فيهم ابن نايف -يريدون االستيالء عليها ثم بيعها
للدولة بتعويض بالمليارات» ،مشددا ً على «دن��اءة آل سعود التي
بلغت أن استغلوا حجة ترسيم الحدود ثم حرب عام  ،2009لتحقيق
مصالحهم على حساب مئات اآلالف من المواطنين الذين استوطنوها
آلالف السنين ،وأنَّ دناءتهم بلغت أوجها حين استغل آل سعود قوة
السلطة إلخراج المواطنين دون تعويض وال سكن بديل حيث يرمون
بالعراء بحج ِة ظروف الحرب والحدود».

همزة و�صل
معار�ضة ..جرذان
تجارب �أم بنات هوى؟
نظام مارديني
س��ت��ب��ق��ى األزم�����ة ال��س��وري��ة
باختالف ص��وره��ا التي تعود
إل��ى ج��ذور ع��دي��دة تبدأ بتط ّور
ه��ذه ال��دول��ة العلمي وال تنتهي
بحالة االكتفاء الغذائي الذاتي
ال��ت��ي ك��ان��ت ق��د وص��ل��ت إل��ي��ه.
ستبقى ه��ذه ال��دول��ة السورية
عنوان بقائها الوحيدة التي ال
َد ْين خارجي عليها (رغم الفساد
ال��ذي ك��ان يعشعش في الكثير
من مؤسسات الدولة وأجهزتها
األمنية) .في المقابل كان هدف
رموز ما ُتس ّمى بـ «المعارضة»
هو البحث منذ بداية حراكها عن
المال والسلطة .وه��ذا يتمظهر
بسببين أولهما :حضاري يتعلق
ب��أزم��ة ال��وع��ي ،واآلخ���ر أخالقي
يتعلّق بأزمة القيم (األخ�لاق)،
س� ُه��ل على أق��ط��اب ال��ت��أ ّزم
وق��د َ
اتخاذ حجاب ع��ازل عن حقيقة
الوجه األصلي ،والظهور بمكياج
رج����االت ال��ط��وائ��ف واألع����راق
ال��م��داف��ع��ي��ن ع��ن مظلومياتها
التاريخية وحقوقها المضيّعة.
أدّى العقل الخارجي (األميركي
ـ السعودي ـ القطري ـ التركي)
دورا ً حاسما ً في تحريك النوازع
ال��ب��اط��ن��ي��ة ف��ي «ال��م��ع��ارض��ة»
السورية ولعب الدهاء الخارجي
على بساطة وسطحية المستوى
المعرفي لعقل «ال��م��ع��ارض»،
وال��م��س��ت��وى ال��ق��ي��م��ي للنفس
«المعارضة» ،فأبرق إليه فكرة
ال��س��رق��ة واالس��ت��ف��ادة المادية
كفضاء لالنتظام السياسي في
وج��ه ال��دول��ة ال��س��وري��ة (يمكن
ل��ل��ق��ارئ ال��م��ت��اب��ع أن يكتشف
بسهولة كمية ه��ذه السيولة
النقدية التي غمرت كالً من برهان
غ��ل��ي��ون وع��ب��د ال��ب��اس��ط سيدا
وميشيل كيلو وج���ورج صبرا
وأحمد الجربا وري��اض حجاب.
ولعل أكثرهم وقاحة كانت سهير
األت��اس��ي ال��ت��ي وب��ع��د انكشاف
سرقتها  20مليون دوالر من
المساعدات اإلماراتية المقدّمة
لالجئين السوريين ،قالت إنها
ليست الوحيدة التي احتفظت
لنفسها بهذه األم��وال ،بل إن كل
أع��ض��اء االئ��ت�لاف «المعارض»
قد نالوا أم��واال ً طائلة من الدول
األوروب��ي��ة وال��س��ع��ودي��ة وقطر
واإلم������ارات ،ول���م ي��ص��ل شيئا ً
م��ن ت��ل��ك األم�����وال للتنظيمات
ال��م��ع��ارض��ة داخ���ل س��وري��ة وال
حتى لالجئين السوريين في
ال��خ��ارج .)...والعقل الخارجي
لطالما ضمن ت��دف��ق المصالح
والمغانم عبر «المعارضات»
المحلية التي تنام في دواخلهم
ذئاب جائعة للمغانم والشهرة.
وهكذا اختبر هذا العقل جرذان
«المعارضة» (باعتبارهم كائنات
تجربة) بأن وضع أمامهم سلة
واحدة لالختبار« :المحاصصة،
السلطات ،المنافع» ومأل فضاء
ال��ت��ج��رب��ة ب��ع��وام��ل م��س��اع��دة
للتفاعل تخدم رغبتهم وتنشط
اختيارهم لهذه السلة .فهي خيار
المنفعة والقوموسيون والفوضى
وعدم المساءلة ،وإال ما جدوى أن
يقطع العقل الخارجي كل هذه
المسافات لتغيير نظام في الهالل
السوري الخصيب؟
تجلّت سيمياء أزم��ة الوعي
ال��ح��ض��اري وال��ف��ك��ري ف��ي عقل
«ال���م���ع���ارض» ،ال����ذي تخلّى
ع���ن م��ص��ط��ل��ح��ات «ال��ح��ري��ة»
و«ال��دي��م��ق��راط��ي��ة» ،و«ح��ق��وق
االنسان» ،و«المجتمع المدني»
بعدما انتهت م��دة صالحياتها
عند األميركيين واألت���راك ..كما
عند مشيخات آل سعود وقطر،
وفضحت ع��دم ق��درة ه��ذا العقل
على استثمار فرصة تاريخية
للمشاركة في بناء أسس الدولة
المدنية ،التي تفصل الدين عن
السياسة وتلغي الحواجز بين
الطوائف والمذاهب ،بل كان هذا
العقل أشبه بكرنفا ٍل فري ٍد سقط
ف��ي بئر ال��ع��ار وال��خ��ي��ان��ة ..لقد
ك��ان داف��ع البحث ع��ن السلطة
وال��م��ال طريقا ً سريعا ً إلشباع
جوعه الغريزي التاريخي للغنى
والتبغدد والترف.
م��ع��ارض غ��اض��ب م��ن حلب
(اع��ت��ق��ل  17م���رة) ي��ص��ف ه��ذا
ال��ط��راز م��ن المعارضين الذين
ُت��ف��رض عليهم حتى مالبسهم
ال��داخ��ل��ي��ة ب��ـ «ب��ن��ات ال��ه��وى».
وق�����ال :ل���م أس���ق���ط ب��رص��اص
النظام وأنا أتظاهر ،بل سقطت
من الخجل من هذه المعارضة..
ليس باستطاعتكم أن تتص ّوروا
ماذا تفعل المعارضة في حلب؟

