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تعلن دعمها القتراح دي مي�ستورا �إعالن تهدئة في حلب

همزة و�صل

مو�سكو :مباحثاتنا مع الأميركيين دخلت مرحلة حا�سمة
أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ،أنه
من غير الممكن تحقيق حل مستدام في سورية من دون
مشاركة روسيا ،وقال «لدينا قناعة بأن روسيا وإيران
تدعمنا في حماية أمن ح��دود الدولة السورية ووحدة
أراضيها ،كما أنني على ثقة بأنه بفضل تعاوننا يمكننا حل
هذه المشكلة».
الوزير التركي قال في مقابلة مع وكالة «سبوتينك»
الروسية ،أمس ،أنه «إذا لم يتم القضاء على اإلرهاب ،فإنه
سيستمر في االنتشار إلى كافة أنحاء العالم مثل الوباء،
مهددا ً تركيا وروسيا وأوروب��ا والكوكب بأكمله .لهذا من
الواجب علينا إقامة تعاون وثيق في هذا الشأن .ونحن
نعتقد أنَّ المسألة السورية يمكن حلها إذا وحدت األطراف
جهودهم الخالصة لحل هذه األزمة».
من جهتها ،قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية،
ماريا زاخاروفا ،إنَّ موسكو وأنقرة تبذالن جهدا ً «إيجابيا ً
وبناءً» بخصوص األزم��ة السورية ،مشير ًة أنَّ البلدين
فصل بشأن سورية ،دون ذكر طبيعته،
باشرا في عمل ُم ّ
قائلة «هناك خالفات مع الجانب التركي إزاء موضوع
سورية .فإما نحل ذلك عن طريق المفاوضات ،أو نفضل
عدم االستماع إلى بعضنا البعض ،واآلن يتحقق الخيار
األول».
المتحدثة الروسية أضافت أنه «ال يمكن حل الخالفات
القائمة بين الجانبين فى يوم واحد ،غير أننا نبذل جهدا
ن��راه إيجابيا ً وبناء ،وسيستمر ه��ذا العمل في أشكال
مختلفة» ،ووصفت االتصاالت الثالثية بين روسيا وإيران
وتركيا بأنها آلية بناءة ومثمرة لحل القضايا اإلقليمية،
لكنها شددت على أن هذه اآللية ليست بديالً عن أي من
صيغ التعاون الموجودة.
وف��ي س��ي��اق متصل ،أش���ارت زاخ��اروف��ا أن موسكو
وواشنطن أحرزتا خالل األشهر الستة الماضية تقدما ً فيما
يخص صياغة مقاربات مشتركة من التسويَّة السورية،

مؤكد ًة أنَّ العمل مستمر ،و أن��ه دخ��ل مرحلة حاسمة،
واستطردت قائلة «تجري حاليا ً عملية صعبة ومعقدة جدا ً
عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية ،من أجل تنسيق
صيغة اآللية المرجو إقامتها».
وأك��دت المتحدثة الروسية أن بالدها تبذل كل ما
بوسعها من أجل إنجاح الجهود الرامية إلى إنشاء هذه
اآللية ،محذرة في الوقت نفسه من أن��ه في ح��ال عدم
اتخاذ خطوات معينة من جانب الدول الكبرى ،من أجل
تغيير الوضع ،قد تستمر األزمة السورية لخمس سنوات
أخرى.
هذا و أك��دت زاخاروفا أنَّ اختالط مواقع التنظيمات
اإلرهابية وفصائل «المعارضة المعتدلة» في سورية،
يمثل حجر العثرة في إطار تسويَّة الوضع في سورية،
مضيف ًة أنَّ عملية الفصل بين اإلرهابيين و«المعتدلين»
تقترب من طريق مسدود .قائلة «فيما يخص مسألة عجز
واشنطن عن فصل اإلرهابيين من المعارضة وتحديد
المعارضة المعتدلة – لماذا تكتسب هذه المسألة مثل هذه
األهمية؟ هناك أسباب عدة تحولها إلى حجر أساس فيما
يخص الوضع الذي نشاهده في سورية اليوم».
وأوض��ح��ت أن��ه ف��ي ح��ال ان��ف��ص��ال ال��م��ع��ارض��ة عن
اإلرهابيين ،لن تبقى هناك أي تساؤالت ح��ول كيفية
توجيه ال��غ��ارات إل��ى مواقع اإلرهابيين ،بما في ذلك
تساؤالت وسائل اإلعالم حول مقتل مدنيين جراء الغارات
الجوية .
وذ ّكرت زاخاروفا بأنَّ الواليات المتحدة قد تتعهد علنا ً
بضمان فصل المعتدلين عن مواقع التنظيمات اإلرهابية،
وم��ن ثم أك��دت لروسيا على مستوى الخبراء أنَّ هذه
العملية لن تستغرق أكثر من أسبوعين .لكن في حقيقة
األمر ،تستمر هذه العملية منذ أشه ٍر طويلة وباتت تقترب
من طريق مسدود.
(التتمة ص)14

القوات العراقية ُتنقذ بغداد من هجوم بـ 5دواع�ش انتحاريين

تقرير �إخباري

العبادي يو�ضح موقفه من ق�ضية الجبوري:
نحترم الق�ضاء ومبد�أ الف�صل بين ال�سلطات

نواك�شوط والرباط ..
التوتر «المن�ضبط»
ال يمكن إغفال العوامل التاريخية في أي تحليل موضوعي لعالقات
الرباط ونواكشوط ،فالموريتانيين مازالوا ينظرون بعين الريبة
إلى الجار الشمالي ال��ذي لم يعترف بموريتانيا إال بعد استقاللها
بسنوات ،كما أنَّ أدبيات بعض أحزابه و«جهاته العميقة» مازالت
ترى في موريتانيا ج��زءا ً من المملكة ،وعلى الطرف اآلخ��ر ،مازال
المغرب تتملكه «عدم ثقة» اتجاه الموريتانيين وخصوصا ً فيما يتعلق
بالموقف من قضية الصحراء الغربية ،فالتداخل الشعبي والتاريخي
بين الصحراويين والموريتانيين غالبا ً ما يترجم «ميالً نفسياً» نحو
«البسي الدراريع» و«البسات المالحف».
ومن يتابع بعض وسائل اإلعالم المغربية والموريتانية خالل األيام
الماضية يُخيَّل إليه أنَّ التوتر بين نواكشوط والرباط بلغ مداه ،وأنَّ
الحرب بين البلدين واقعة ال محالة.
حالة شد وجذب وحمالت إعالمية غير مسبوقة ،رغم أنَّ الجانب
الرسمي في البلدين حافظ على هدو ٍء ربما يعكس حقيق ًة يجهلها
الكثيرون ،وه��ي أن��ه ال أرضية صلبة لخالف موريتاني مغربي
حقيقي ،وأنَّ االختالف في وجهات النظر بين البلدين وخاصة قضية
الصحراء الغربية ،من المستحيل أن يجر الرباط ونواكشوط إلى
التمادي أكثر في اللعب بالنار ففي المنطقة من الحرائق مايكفي
وحالة التداخل البشري بين البلدين تجعل أي حرب ،إعصارا ً مدمرا ً
سيعصف بالجميع.
ال يختلف إثنان في أنَّ هناك أزمة صامتة في العالقات المغربية
الموريتانية ،غ َّذتها عوامل عديدة لعل أبرزها االنفتاح الرسمي
الموريتاني على ق��ادة البوليساريو ،حيث تتالت استقباالت
الرئيس محمد ولد عبد العزيز العلنية لقادتها ،إضافة إلى الحضور
الرسمي الموريتاني في مراسم تشييع الزعيم التاريخي للجبهة
(التتمة ص)14

أ َّكد المكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء العراقي
حيدر العبادي أن��ه يحترم القضاء وقراراته
وااللتزام بمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص
عليه دستورياً.
وق��ال مكتب العبادي في بيانٍ أول أمس،
إنه« :إشارة لما أثير حول إجابة رئيس مجلس
ال��وزراء في مؤتمره الصحفي ،عن سؤال ألحد
الصحفيين عن الموقف من الحكم القضائي
الصادر في الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس
ال��ن��واب سليم الجبوري ،ن � َّود أن نوضح أنَّ
بس فيه الحترام
اإلجابة تضمنت تأكيدا ً ال ُل َّ
القضاء والقرارات الصادرة عنه وعدم التدخل
من قبل السلطة التنفيذية ب��ق��رارات السلطة
القضائية».
وأض��اف أنَّ العبادي« :ش��دد على االلتزام
التام بمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص
عليه دستورياً ،وض��رورة التعاون فيما بينها
لمحارب ِة الفساد وخ��دم� ِة الصالح العام وال
يمكن بأي حا ٍل من األح��وال إصدار أي توجيه
من السلطة التنفيذية إلى السلطة القضائية في
الدعوى المذكورة أو غيرها وكل ما يدخل في
االختصاصات الحصريَّة للقضاء».
وكان العبادي قد أبدى خالل مؤتم ٍر صحفي
عقده في بغداد ،الثالثاء ،استغرابه من سرعة
البت في قضية رئيس مجلس النواب سليم
الجبوري بشأن االتهامات التي وجهها له وزير
الدفاع خالد العبيدي.

بان كي مون يدعو �إلى تحييد المدنيين في اليمن

منظمات دولية� :أ�ضرار العدوان
بلغت  7مليارات دوالر

دعا األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون األربعاء
أطراف النزاع الدائر في اليمن إلى عدم استهداف المدنيين،
والعودة سريعا ً إلى طاولة المفاوضات .وذ ّك��ر األمين
العام لألمم المتحدة «جميع األط��راف بالحاجة الماسة
إلى حماية المدنيين ،واحترام التزاماتهم بموجب القانون
اإلنساني الدولي .وقال إنَّ «المدنيين ،بمن فيهم االطفال،

هم الذين يدفعون الثمن األكبر في هذا الصراع» ،معبرا ً عن
قلقه الشديد إزاء تصاعد الغارات الجويَّة والمعارك البريَّة
منذ  6أب تاريخ تعليق محادثات السالم في الكويت
برعاية األمم المتحدة.
وشدّد بأنَّ على ضرورة أن يوقف جميع أطراف النزاع
(التتمة ص)14

فيما أب��دى الجبوري استغرابه أيضا ً من
«تدخل» رئيس ال��وزراء العراقي في شؤون
ال��ق��ض��اء ،ودع���ا ال��م��س��ؤول��ي��ن ف��ي السلطة
التنفيذية إل��ى «االهتمام بواجباتهم وعدم
التدخل في ش��ؤون المؤسستين التشريعية
والقضائية».
ميدانياً ،ص �دّت القوات األمنية العراقية،
هجوما ً انتحاريا ً لمسلحي تنظيم «داع��ش»

بخمسة انتحاريين ي��رت��دون أح��زم� ًة ناسف ًة
حاولوا الهجو ِم على مق ٍر عسكري في منطقة
المشاهدة شمال بغداد ،بينما أعلن قائد عمليات
األنبار اللواء الركن إسماعيل المحالوي اليوم،
عن مقتل ع��دد من مسلحي تنظيم «داع��ش»،
إثر استهداف سالح الجو العراقي أحد مقراتهم
في منطقة البوعلي الجاسم شمال الرمادي
بمحافظة األنبار.

وسيطرت ال��ق��وات العراقية على الجسر
الرئيسي لناحية القيارة جنوب مدينة الموصل
في محافظة نينوى ،بينما ُقتل عدد من مسلحي
تنظيم «داع���ش» ،بينهم أح��د المسؤولين إثر
استهداف سالح الجو العراقي مقرا ً لهم بمدينة
الموصل بمحافظة نينوى.
وف���ي دي��ال��ى ،أع��ل��ن ق��ائ��د عمليات دجلة
الفريق الركن مزهر العزاوي عن تدمير ثالثة
مقرات لتنظيم «داعش» خالل عملية أمنية في
المحيط الشمالي لقضاء المقدادية شمال شرق
بعقوبة بمحافظة ديالى ،في وقت صدت قوات
البيشمركة هجوما ً لمسلحي «داع���ش» على
مواقعها في محور قضاء داقوق جنوب محافظة
كركوك ،أس َّفر عن مقتل وحرج عدد من مسلحي
التنظيم.
أم��ا في ص�لاح ال��دي��ن ،فقد ق��ال قائد جهاز
مكافحة اإلره���اب الفريق الركن عبد الغني
تصريح ل��ه ،إنَّ «ق��وات الحشد
األس��دي في
ٍ
العشائري من أبناء قضاء الشرقاط سيتولون
مهام تحرير القضاء» ،الفتا ً إلى أنَّ «تأخير
تحرير القضاء لن يؤثر على سير العمليات
العسكرية في المناطق المجاورة وعمليات
تحرير الموصل» ،بالتوازي مع بدء القوات
األم��ن��ي��ة ال��ع��راق��ي��ة عملية أمنية ف��ي بادية
السماوة بمحافظة المثنى لتحريرها من أي
تواجد محتمل لعناصر تنظيم «داعش».
(التتمة ص)14

حكومات غربية
ت�ؤيد ا�ستقالل
الم�ؤ�س�سات المالية
الليبية

�إحالة �أبو الفتوح و�صباحي للتحقيق
ب�سبب الم�شاركة بم�ؤتمر للمقاومة في لبنان!

رح��ب��ت ح��ك��وم��ة ك��ل م��ن فرنسا
وألمانيا اسبانيا وبريطانيا والواليات
المتحدة ،بتشكيل لجنة مؤقتة إلدارة
صندوق الثروة السيادية في ليبيا.
وأشارت وزارة الخارجية األلمانية
في بيان لها إل��ى أن حكومات هذه
ال���دول ت��دع��و «ك��اف��ة الليبيين إلى
مساندة حكومة ال��وف��اق الوطني
الليبية في الحفاظ على استقالل
وسالمة المؤسسات المالية الليبية
وحمايتها ،من أجل كل الليبيين».
كما أكدت على ضرورة قيام حكومة
ال��وف��اق الوطني بممارسة الرقابة
ال��وح��ي��دة والفعالة ،على الشركة
الوطنية للنفط والبنك المركزي
وهيئة االستثمار الليبية .
وب��ن��اءا ً على ال��ق��رار  2259الذي
صدر عن مجلس األم��ن بتاريخ 23
رحب
كانون األول  ،2015وال��ذي َّ
بتوقيع االتفاق السياسي الليبي،
شددت الحكومات على ضرورة قيام
حكومة ال��وف��اق الوطني بممارسة
ال��رق��اب��ة ال��وح��ي��دة وال��ف��ع��ال��ة على
الشركة الوطنية للنفط ،ومصرف
ليبيا ال��م��رك��زي وهيئة االستثمار
الليبية.
(التتمة ص)14

ق َّرر النائب العام المصري إحالة
بالغ مقدم ضد زعيم التيار الشعبي
حمدين صباحي إل��ى نيابة أمن
الدولة ،للتحقق من صح ِة ما ورد
بحقه من اتهامات منها التخابر
لحساب حزب الله اللبناني.
وعبر مصريون عن استنكارهم
إلح��ال��ة المرشحين الرئاسيين
السابقين أب��و الفتوح وصباحي
إلى نيابة أمن الدولة ،على خلفية
مشاركتهما بمؤتمر لحزب الله
بعنوان «دع��م المقاومة ورف��ض
تصنيفها باإلرهاب».
وق����ال����ت ج����ري����دة «ال����وف����د»
المصرية ،إنَّ نيابة أم��ن الدولة
العليا تلقت أم���را ً
بفتح تحقيق
ِ
مع كل من حمدين صباحي وعبد
المعنم أبو الفتوح «بتهمة التخابر
مع ح��زب الله والحرس الثوري
اإليراني»!
وق����ال ال��م��وق��ع اإلل��ك��ت��رون��ي
ل��ل��ج��ري��دة ،إنَّ ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام
المستشار نبيل صادق كلف نيابة
أمن الدولة العليا ،بالتحقيق مع
كل من حمدين صباحي القيادي
ال��ن��اص��ري وال��م��رش��ح ال��س��اب��ق
لرئاسة الجمهورية ،وعبد المنعم
أب���و ال��ف��ت��وح رئ��ي��س ح���زب مصر

ال��ق��وي��ة ،بسبب مشاركتهما في
مؤتمر لحزب الله لدعم المقاومة
ورف��ض تصنيفها ب��اإلره��اب ،دعا
إليه أبو الفتوح وصباحي.
ونسبت ال��ج��ري��دة إل��ى مكتب
النائب العام بيانا ً قال فيه :إنه تم
إحالة البالغ رقم  9780عرائض
النائب العام لسنة  ،2016والذي
يطالب ب��وض��ع القياديين على
قوائم الترقب والوصول بالمطارات

والموانئ ،والقبض عليهم خالل
عودتهما لمصر.
وذك���ر ال��ب�لاغ ال���ذي ق��دم��ه أحد
المحامين أنَّ القياديين حضرا
م��ؤت��م��را ً ل��ح��زب ال��ل��ه اللبناني،
رغ��م ص���دور حكم قضائي يتهم
الحزب بـ«ارتكاب أعمالٍ إرهابية
ُ
تستهدف األمن القومي المصري»
على حد زعمه وذل��ك اس��وة بقرا ِر
مجلس التعاون.

الح�سكة..
الميلي�شيات والمرتجى
نظام مارديني
لم تعد مدينة الحسكة مدينة
ال��ت��ن��وع ،وال مدينة ال��ف��رح ،بل
ه��ي مدينة ال��رص��اص .لطالما
سخرنا م��ن البيزنطيين ألنهم
ج��ادل��وا في جنس المالئكة قبل
أن تسقط القسطنطينية في يد
الفاتح العثماني ،نحن نقاتل
ح��ول ال�لاش��يء ،وقبل أن تسقط
الحسكة (يُ��راد إسقاطها بسبب
غياب ال��دول��ة) في يد المخلص
الميليشياوي ..الذي يعتدي على
حرمات البيوت ويعتقل المثقفين
وي�ل�اح���ق ال��ش��ب��اب للتجنيد،
ويحتضن ال��ح��اق��دي��ن و ُت��س� ِّي��ر
استخبارات متنوعة ،وه��ذا ما
يفسر تململ الشارع «الكردي»
ب��خ��اص��ة وب��ق��ي��ة ال��م��واط��ن��ي��ن
السوريين المتزايد ض��د إدارة
االت��ح��اد الديمقراطي ()PYD
واألسايش.
لقد ح� ّول هذا الحزب المنازل
م��س��ت��ودع��ات ل��ل��ض��غ��ي��ن��ة ،بل
م��س��ت��ودع��ات ل��ل��دم ب��ي��ن أخ��وة
المواطنة وكأنهم لم يحفظوا من
العائلة سوى تلك اآلية التي تقول:
ك��ل َم��ن يعارضني فهو ع��د ّوي.
ال ب��أس ،قلنا ذات ي��وم «اح��ذروا
فقه الميليشيات» ال���ذي يفتي
بالعنصرية مع اآلخر ..ولكن من
قال إن هذا الفقه طارئ علينا وعلى
شعبنا ووطننا؟
م��ن المؤكد أن ثقافة الحرب
ت��زده��ر ف��ي بيئة ثقافية تحمل
ث��ن��ائ��ي��ات ح����ادة م��ث��ل «ع����رب ـ
ك���رد» ،وه��ي بيئة تعيش وهم
صراع المظلوميات ،فكل جماعة
(سريانية ،كردية ،عربية ،أرمنية،
ش��رك��س��ي��ة ...ال���خ) تعتقد أنها
تتع ّرض للظلم ويتم توظيف هذا
االعتقاد لخلق ثقافة مقاتلة تبحث
عن االنتقام ،ثم تستكمل الحرب
األهلية والعنف المتبادل عملية
صناعة «الهويات» المتحاربة..
قوة الجذب الهائلة التي تمتلكها
فكرة «المظلومية» في ظل وسط
اجتماعي يسوده اإلحباط واإلفقار
وال��ج��ه��ل بسبب غ��ي��اب ال��دول��ة
باعتبارها الضامن الوحيد لهذه
الجماعات ..هذه «المظلومية» هي
التي تصنع أشكال العنف األكثر
بشاعة والتي تغذي بدورها شعور
«الضحية» ورغبة االنتقام.
إن ال��م��أزق ال��ت��اري��خ��ي ال��ذي
ي��ت��خ��ب��ط ف��ي��ه ح����زب االت���ح���اد
الديمقراطي (ووح���دات حمايته
وأس��اي��ش��ه) ،ي���زداد عتمة بفعل
ال��ن��ف��وذ ال��ك��اس��ح ل��ه��ذا ال��ن��وع
م��ن ال��ق��ي��ادات المثقلة ب��األوه��ام
القيمية والسياسية والثقافية،
وه��ي ال��ق��ي��ادات التي اخترقتها
م��ن االس��ت��خ��ب��ارات األم��ي��رك��ي��ة
والبريطانية ،للعب دور وظيفي
في المشروع األميركي ضد الدولة
السورية وضمن بوابة المصالح
المشتركة ،ولعل ال��ق��ي��ادي في
االت��ح��اد الديموقراطي الكردي،
الدار خليل ،كان األكثر تعبيرا ً في
ه��ذا االت��ج��اه ،حيث اعتبر «دور
قوات سورية الديموقراطية جزءا ً
من حرب واشنطن على اإلرهاب»!
ولكن لم يقل لنا خليل كيف تحارب
اإلرهاب وتدعمه في الوقت ذاته؟
وم���ع اع��ت��ق��اد ال��ك��رد بضعف
ال���دول���ة ال��س��وري��ة ف��ي مناطق
سيطرتها ،يكونون قد تجاوزوا
الخط األحمر السوري المحظور
م��ن خ�لال مضيهم ،ف��ي مشروع
التقسيم الذي ال إمكانية له على
أرض الواقع ،وبالمضي في الحرب
األميركية على سورية.
ما يحصل لشعبنا في الحسكة،
ع��رب �ا ً وك����ردا ً وس��ري��ان �ا ً وأرم��ن
وأقليات ال ُي���راد لها أن تتآخى
وت ّتحد على أحد أغنى تضاريس
هذا العالم وجغرافياته ،يتحمل
وزره ك��ل المنتسبين ل��ن��ادي
«بهاليل السياسة» الطارئين
الضاجين اليوم في الفضائيات
وع��ن��د ح��رائ��ق الوليمة األزل��ي��ة
ف���ي ه���ذه ال��م��دي��ن��ة ..أليست
المعادلة الذهبية (الخشبية) في
الحسكة ،هي أن ميليشيا االتحاد
الديمقراطي لم تعد تتعامل مع
أهالي محافظة الحسكة ككائنات
بشرية ،أو كقصاصات بشرية ،بل
كهياكل عظمية عصف بها العدم
منذ بدايات العدوان على سورية..
فهل ُنم َِي إليك أيّها الحسكاوي أي
أدمغة فذة في عقل الميليشياوي؟
حتى ف��ي ثقافة التسويات
ال��س��اب��ق��ة ب��ي��ن ال���دول���ة وه���ذه
الميليشيا ،لم تكن هناك تسويات
مخملية بل تسويات جراحية ،بعد
كل هذا ،هل من حاجة لميليشيا
ت��دع��ى ()PYD؟ أم سيستمر
حزب االتحاد الديمقراطي كحصان
طراودة أميركي في هذه العدوان
الطويل األمد على سورية؟

