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ً
دعما لوفد المعار�ضة
�ستون �شهيداً �ضحايا التفجيرات الإرهابية في ال�سيدة زينب… و«داع�ش» يتب ّناها

الجعفري� :إرهابيون ي�شاركون �ضمن وفد الريا�ض ..وال�شروط الم�سبقة عرقلة للحوار
لفت م��ن��دوب س��وري��ة ال��دائ��م ل��دى األم��م المتحدة ورئ��ي��س وفد
الجمهورية العربية السورية إلى مؤتمر الحوار السوري السوري في
جنيف  3بشار الجعفري الى أن هناك «أطرافا ً إرهابية تشارك ضمن
وفد المعارضة السورية المنبثق عن مؤتمر الرياض» ،مشددا ً على أن
«من يتحدث عن شروط مسبقة يريد عرقلة الحوار السوري وإفشاله»،
في إشارة الى قول الناطق الرسمي باسم وفد الرياض رياض نعسان
آغا «بأن الوفد (وفد الرياض) لن يبدأ المفاوضات قبل صدور قرارات
تؤكد إنهاء الحصارات ووقف القصف وإطالق السجناء».
وب��دأت أم��س مناقشات وف��د هيئة ال��ري��اض مع مبعوث األمم
المتحدة ستيفان دي ميستورا ،على أن تنطلق اليوم المفاوضات
غير المباشرة بين المعارضة ووفد الحكومة السورية ،فيما آمال
«جنيف »-3تضعفها الخالفات وتضارب الرؤى الدولية.
وفي مؤتمر صحافي ،أكد الجعفري أن هناك رابطا ً بين اإلرهاب
ورعاته ومشغليه وبين بعض المجموعات التي تدّعي أنها ضد
اإلرهاب وتس ّمي نفسها سياسية مشيرا ً إلى أن مضمون القرار الدولي
 2254ومضمون رسالة الدعوة الموجهة إلى حكومة الجمهورية
العربية السورية لم يتم احترامه.
وقال الجعفري« :إن تأخر وفد المعارضة عن الحضور إلى جنيف
دليل على عدم الجدية والمسؤولية ،وتصريحات بعض المسؤولين
الغربيين توحي بأننا ن��ف��اوض تلك ال���دول وليس معارضين
سوريين» .وأضاف إن وفد «الجمهورية العربية السورية يؤمن بأن
أي حل سياسي لألزمة في سورية ال يمكن أن يتحقق من دون وجود
طرف جدي في عملية الحوار».
وتابع مندوب سورية الدائم لدى األمم المتحدة« :نريد تطبيق
ما تم االتفاق عليه سابقا ً ونحن ال نريد أن نبدأ من الصفر ألن ذلك
سيكون مضيعة للوقت على حساب آالم الشعب السوري».
وش��دد الجعفري على أن «مصلحة الشعب السوري ستكون
البوصلة لوجود وفد الجمهورية العربية السورية في جنيف ويجب
أن تكون بوصلة الحوار».
وأوضح رئيس وفد الحكومة السورية إلى جنيف بشار الجعفري
أن «الكثير ممن أطلق عليهم اس��م الالجئين غ��ادروا البالد ألنهم

يبحثون عن أج��واء اقتصادية تسمح لهم بالعيش الكريم بسبب
اإلج��راءات القسرية والعقوبات على الشعب السوري واالقتصاد
السوري وطلبنا من دي ميستورا أن يبحث مع الدول هذه اإلجراءات
المخالفة لقرارات مجلس األمن وميثاق األمم المتحدة».
ولفت الجعفري الى أن وفد الجمهورية العربية السورية« :أكد
لدي ميستورا استعداده للعمل على إيجاد حل ينهي األزمة حالما
توجد أط��راف لديها إرادة ج��ادة من أجل ذل��ك» ،وأض��اف« :أثبتنا
حسن نوايانا وإيجابية الحكومة السورية ألي مسعى دولي ينطلق
من األمم المتحدة بهدف إيجاد الحل ولكن المشكلة كانت دائما ً لدى
الطرف اآلخر» ،مؤكدا ً أنه «إذا كان الطرف اآلخر جادا ً وحريصا ً على
حل األزمة فعليه أن يأتي إلى جنيف بأجندة وطنية ووفق القرار
الدولي  2254وبياني فيينا».
وأشار الجعفري إلى أن «ال أحد يعرف حتى هذه اللحظة من هو
الطرف اآلخر وليست هناك قائمة نهائية باسماء المشاركين» ،وقال
إن «األمم المتحدة ال تملك أي قائمة نهائية بأسماء المشاركين من
الطرف اآلخر وهناك جهات إقليمية وعربية ودولية تعيد األمور إلى
نقطة الصفر بإصرارها على فرض طرف واحد».
ونبّه الجعفري إلى أن «الطرف اآلخر تحدّث عن فشل الحوار قبل
أن ينخرط فيه وحتى قبل أن يقرر المشاركة وهذا دليل على عدم الفهم
السياسي وعدم معرفة مضمون القرار  2254وبياني فيينا» ،مؤكدا ً
أن «هناك عملية تراكمية سياسية يجب البدء منها ومن يتحدث عن
شروط مسبقة يعني أنه آت إلى االجتماع لتقويضه وبالتالي هو غير
حريص على نجاح الحوار».
وش��دد الجعفري على أن «فشل التوصل إل��ى قائمة بأسماء
التنظيمات اإلرهابية وأسماء المعارضات سببه إناطة المهمة إلى
دولتين غير حياديتين» ،وقال إن «عدم التوصل إلى قائمة بأسماء
التنظيمات اإلرهابية هو ثغرة مهمة لم يتم ردمها حتى اآلن».
وتساءل الجعفري« :كيف يمكن أن يتحول اإلرهابي االسترالي
أو الشيشاني أو من أي جنسية كان إلى معارضة معتدلة» مشيرا ً
إلى «أن رئيس النظام التركي رجب أردوغ��ان أمر باعتقال العديد
من الضباط وأفراد األمن والمدعين العامين واثنين من الصحافيين

واتهمهم بالخيانة ألنهم فضحوا أمر شاحنات السالح التي أرسلها
إلى اإلرهابيين في سورية والذين يسميهم معارضة معتدلة».
وأعلنت األم��م المتحدة أن المبعوث ال��خ��اص ألمينها العام
إلى سورية ستيفان دي ميستورا سيلتقي اليوم في جنيف وفد
الجمهورية العربية السورية ووفد معارضة الرياض في إطار الحوار
السوري السوري.
وذكر بيان األمم المتحدة أن دي ميستورا سيلتقي في الساعة الـ
 12بتوقيت دمشق وفد الجمهورية العربية السورية وفي الساعة الـ

 18بتوقيت دمشق وفد معارضة الرياض.
وكان دي ميستورا التقى الجمعة وفد الجمهورية العربية السورية
في مقر األم��م المتحدة في جنيف ،فيما التقى أمس وفد معارضة
الرياض بشكل غير رسمي في أحد فنادق جنيف إلقناعه بالمشاركة
في الحوار من دون شروط مسبقة.
وأعرب دي ميستورا عن تفاؤله وتصميمه على االستمرار بالحوار
السوري السوري في جنيف.
(التتمة ص)14

ال�سعودية ت�شدِّ د قب�ضتها االمنية على الم�ساجد والدعاة

القوات العراقية تدخل ال�سجارية �شرق الرمادي من محورين

المالكي يحذر من م�ؤامرات التق�سيم و�إثارة الفتنة الطائفية الريا�ض :جندي �شارك في هجوم «�أبها»
جدد رئيس ائتالف دولة القانون
ن����وري ال��م��ال��ك��ي ،ت��ح��ذي��رات��ه من
«م���ؤام���رات» ج��دي��دة ع��ب��ر عناوين
جديدة ،غايتها التقسيم وإثارة الفتنة
الطائفية ،داعيا ً اإلعالم العراقي إلى
كشف تلك «المخططات».
وأف���ادت «ال��س��وم��ري��ة ن��ي��وز» ،أن
المالكي ق��ال ف��ي كلمة ألقاها خالل
حفل تكريم لإلعالميين في محافظة
النجف األشرف ،بحسب بيان لمكتبه:
«إننا بحاجة الى اإلعالم المقاتل والى
إعالميين مجاهدين يواجهون األفكار
الكاذبة والحقائق المزيفة» ،مشيرا ً
إلى أن «أوض��اع العراق االستثنائية
تحتاج ال��ى كلمة وم��وق��ف تعكس
ص��دى الحقيقة وتكشف المؤامرات
والمخططات الشريرة».
وأضاف أن «المنطقة تواجه ،اليوم،
تحديات ك��ان البعض يتصور أنها
محصورة بالعراق ،لم يدركوا أنها
ستضرب أطناب المنطقة» ،محذرا ً
من «صفحات جديدة من المؤامرات
ستفتح لكن عبر عناوين جديدة غايتها
التقسيم وإثارة الفتنة الطائفية».

ودعا المالكي اإلعالم العراقي إلى
«كشف تلك المخططات والجرائم وأن
ال يغفل عن ما يرتكب بحق اإلنسانية
من قبل دعاة الشر واإلره��اب في أي
دولة في العالم».
ت��واص��ل ال��ق��وات العراقية إح��راز
تقدم أثناء المعارك مع عناصر تنظيم

«داعش» في الرمادي ،مع طرد ما بقي
من مسلحين في المدينة ،بعد إعادة
سيطرة الجيش على معظم أراضيها
نهاية الشهر الماضي.
ويظهر الفيديو كيفية تمشيط
الجنود العراقيين حي حسيبة ،أول من
أمس ،واشتباكاتهم مع اإلرهابيين.

وكان رئيس مجلس قضاء الخالدية
بمحافظة األنبار العراقية علي داود
أعلن السبت ،دخول قوات الجيش الى
منطقة السجارية شرق الرمادي ،من
محوريها الغربي والجنوبي ،مؤكدا ً
مقتل عدد من عناصر جماعة «داعش»
اإلرهابية.
وبحسب «السومرية نيوز» ،قال
داود ،إن «قطعات الجيش العراقي
وبمساندة طيران التحالف الدولي
والعراقي وطيران الجيش وباشتراك
المدفعية تمكنت اليوم (أمس السبت)،
من ال��دخ��ول ال��ى منطقة السجارية
شرق الرمادي ،من المحورين الغربي
والجنوبي للمنطقة» .وأض��اف داود
أن «تنظيم داعش تكبد خسائر مادية
وبشرية ف��ي منطقة الصوفية بعد
قتل أع���داد م��ن ع��ن��اص��ره بواسطة
القصف لطيران التحالف والعراقي
وال��م��روح��ي والمدفعية والقطعات
األرض��ي��ة ف��ي المنطقة» ،م��ؤك��دا ً أن
«تقدم قوات الجيش مستمر لتحرير
كامل المنطقة».
(التتمة ص)14

مقتل  200جندي �سوداني ...وال�سعودية تترك جثث قتالها!

اليمن :هل يخلط �صاروخ «العند» طبيعة مواجهة العدوان؟
ت��وال��ت ردود الفعل م��ن اإلع�لام
السعودي وتوابعه على قرار البرلمان
األوروب��ي الصادر األسبوع الماضي
ال���ذي ع � ّب��ر ع��ن قلقه إزاء ال��وض��ع
اإلنساني في اليمن ج��راء العدوان
السعودي.
وحاول االعالم السعودي التقليل

من أهمية القرار الذي يدين السعودية
والتحالف ال��ذي تقوده في عدوانها
على اليمن بقوة ،ويطالب الدول بمنع
تصدير األسلحة للسعودية ،وأيضا ً
يتهم العدوان بالفشل وارتكاب جرائم
ح��رب بحسب «السفير اليمني في
فيينا سامي الباشا».

ونقل إع�لام ال��ع��دوان عن الباشا
بأن هذا القرار ليس إال مجرد دعوة
الى مشروع قرار مقدم من مجموعة
أحزاب اليمين المتطرف في البرلمان
االتحاد األوروبي ،وأضاف« :أن هناك
م��ش��روع ق��رار م��ن مجموعة أح��زاب
وسط اليمين ،وهو مشروع معتدل

(على حد قوله) ،يطالب الحوثيين
خ��اص��ة ب��ال��دخ��ول ف��ي ال��م��ش��اورات
ب��ح��س��ن ن��ي��ة وإن��ج��اح��ه��ا ،وه���ذه
المجموعة هي األكبر في البرلمان
األوروبي».
استهدفت القوات اليمنية بصاروخ
باليستي تجمعا ً للغزاة في قاعدة
العند الجوية في لحج ما أدى الى
تكبيدهم خسائر كبيرة في األرواح
وال��ع��ت��اد ،وأف��ش��ل��ت م��ح��اول��ة تقدم
للمرتزقة باتجاه مفرق الجوف بمأرب
وقتلت  25منهم بينهم قائد قوات بالك
ووتر وجرحت اخرين ،فيما استشهد
 6مدنيين وأصيب آخرون في مجزرة
جديدة ارتكبها الطيران السعودي في
العاصمة اليمنية صنعاء.
وك��ان اإلع�لام الحربي في اليمن
ع����رض ص����ور إط��ل��اق ال���ص���اروخ
الباليستي على قاعدة العند ،وتحدثت
وزارة الدفاع اليمنية عن مقتل أكثر من
 200سوداني كان يتحضر للهجوم
على تعز ،كما أدى الى مقتل القائد
الجديد لشركة بالك ووتر الكولونيل
نيكوالس بتروس ،إضافة الى تدمير
ط��ائ��رات ومباني وم��خ��زن للتزويد
ب��ال��وق��ود ،وس��ط استمرار اشتعال
الحرائق وإرب��اك ساد القاعدة .فيما
أع��ل��ن م��ص��در عسكري يمني مقتل
اربعة جنود سعوديين في نجران
بالتزامن مع استمرار الغارات على
أنحاء مختلفة من اليمن.
(التتمة ص)14

كشفت وزارة الداخلية السعودية ،تفاصيل العملية
اإلرهابية التي استهدفت مسجد الطوارئ في أبها بمنطقة
عسير ،والتي ذهب ضحيتها عدد من رجال األمن والعاملين
بالموقع.
وص��رح المتحدث األمني ب��وزارة الداخلية السعودية
منصور التركي ،بأن مراحل العملية اإلرهابية بدأت بارتباط
االنتحاري منفذ العملية يوسف سليمان عبدالله السليمان
 سعودي الجنسية  -بالمجموعة اإلرهابية التي تمتمداهمة وكرين تابعين لها ،األول يقع بحي المونسية بمدينة
الرياض ،والثاني بمحافظة ضرما ،حيث وفروا له المأوى
وتلقى تدريبات على ارت��داء واستخدام الحزام الناسف،
وتسجيل وصيته بالصوت والصورة لبثها بعد العملية.

وقد انضم السليمان إلى خلية إرهابية يقودها شخص
يدعى سعيد عائض آل دعير الشهراني (سعودي الجنسية)،
باإلضافة إلى قيام فهد فالح الحربي في وقت الحق بنقل
الحزام الناسف الذي تدرب عليه واستخدمه منفذ العملية
على سيارته من الرياض إلى عسير ،مصطحبا معه زوجته
المواطنة عبير محمد عبدالله الحربي ،مستغال وضعها
كامرأة إلخفاء الحزام الناسف عند موضع قدميها بالسيارة
للتغطية على جريمته.
وقد ساعد أحد عناصر الخلية وهو الجندي عسير صالح
علي الرياض آل دعير الشهراني ،ساعد اإلرهابي في الدخول
وتفجير نفسه في مقر قوة الطوارئ.
(التتمة ص)14

القب�ض على � 9أميركيين بتهمة الإرهاب
ألقت القوات السعودية القبض على  33شخصاً ،بينهم
 9أميركيين ،لالشتباه بضلوعهم في أنشطة إرهابية،
بحسب ما أفادت به صحيفة «سعودي غازيت» أمس.
وذكرت الصحيفة أن السلطات األمنية ألقت القبض على
 9أميركيين  4منهم االثنين  25كانون الثاني والخمسة
اآلخرين خالل األسبوع األخير من الشهر.
وأشارت الصحيفة إلى أن من بين المقبوض عليهم 14
سعودياً ،و 3يمنيين وسوريين اثنين وإندونيسي وفلبيني
وإماراتي وفلسطيني وكازاخستاني.

ولم تذكر الصحيفة ما إذا كان أي من المتهمين باإلرهاب
على عالقة بتنظيم «الدولة اإلسالمية» الذي تبنى العديد
من الهجمات ضد رجال األمن والمدنيين في السعودية
خالل األشهر األخيرة.
وبينت الصحيفة السعودية أن السلطات تحقق مع
قرابة  532متهما ً بالتخطيط لهجمات إرهابية في المملكة،
قبل تقديمهم للمحاكمة في الرياض ،مشيرة إلى أن هؤالء
المشتبه بهم هم أعضاء في  6خاليا تم القبض عليهم خالل
مداهمات في كامل أنحاء السعودية.

ا�ست�شهاد �شرطيين بانفجار عبوة نا�سفة �شمال �سيناء

ال�سي�سي يبحث في �إثيوبيا ملف �سد النه�ضة
أكدت مصادر مطلعة ،أن الرئيس المصري عبدالفتاح
السيسي ،بحث خالل حضوره القمة األفريقية الـ ،26التي
عقدت في أديس أبابا ،مع رئيس ال��وزراء اإلثيوبي هيال
ميريام ديسالين ،آخر المستجدات الجارية على صعيد
مفاوضات سد النهضة ،ودفع مسار المفاوضات الجارية
بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة
اإلثيوبي ،وذلك في إطار اإلعداد للمشاركة المصرية في
االجتماع السداسي المقبل ل��وزراء الخارجية والري في
الدول الثالث.
وكانت كل من مصر والسودان وإثيوبيا تسلمت العرض

الفني المقدم من شركتين فرنسيتين أسند اليهما إعداد
دراسات بشأن تداعيات إقامة سد النهضة.
يأتي هذا في الوقت الذي تستبعد فيه القاهرة تدخلها
عسكريا ً للحفاظ على حصتها المائية التي تزيد على
الخمسين مليار متر مكعب سنوياً .م��ن القاهرة أمل
الحناوي والمزيد.
أمنياً ،قتل شرطيان مصريان وأصيب اثنان آخران في
وقت مبكر صباح أمس ،نتيجة انفجار عبوة ناسفة ،أثناء
مرور مركبة مدرعة في محافظة رفح شمال سيناء.
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همزة و�صل
�أردوغان و�صبرا..
و«االتحاد الديمقراطي»
نظام مارديني
إذن إن��ه العبور إل��ى جنيف
3؛ هو هو كما العبور للضفة
األخ���رى م��ن ن�ه��ر ال��ف��رات ،ما
اعتبر من قبل النظام التركي
خ�ط�ا ً أح �م��ر ،ول�ك��ن ه��ل يدرك
أردوغ ��ان ونظامه العنصري
أن��ه ره ��ان ع�ل��ى ج �ن��ون العقل
ال �ت��رك��ي ال���ذي ُف �ق��د م��ع تقدّم
ال�ج�ي��ش ال �س��وري وسيطرته
على جبل التركمان ووصوله
للحدود التركية.
صحيح أن لعبة الدبلوماسية
ال تحتاج الى الجنون كثيراً ،قدر
حاجتها للعقل ولو قليالً ،إال أن
الرهان على األوهام سيفضي
إل���ى ح �م��اق��ات ه���ذا الجنون،
وال� � ��ى ال� �م ��زي ��د م� ��ن الشطط
وال�� �خ�� �س� ��ارات ،وب��ال �م �ق��اب��ل
يكون الركون السوري للعقل
داف�ع�ا ً عميقا ً للحماية والمنع
وم��راق�ب��ة ال �ع��دو ال�ت��رك��ي ،كما
الصهيوني وال��وه��اب��ي ،وهو
ينتفخ بأوهامه.
ال ش� � ّك ف��ي أن ال�ب�ح��ث عن
حلول غير تركية لتركية يفتقد
ل��وج��ود ال �ش��رط الموضوعي
 كما يقول االيديولوجيون وال ��ره ��ان ال�م�ط�ل��ق م��ن قبلأردوغان على ما ُيس ّمى بالناتو
هما نوع من (المقامرة) ،إذ إن
ه��ذا الحلف ال يشتغل لسواد
عيون النظام التركي ،وال يؤجر
ط ��ائ ��رات ��ه وم���راك���ز تجسسه
وخبراءه مجاناً ،فكل شيء في
هذه اللعبة غير العاقلة خاضع
ل�ح�س��اب��ات وس �ي��اس��ات ،لكن
ب �ع��ض ال �م �ع��ارض��ة السورية
المرتهنة وال�م��وه��وم��ة بعقدة
الحكم تجد أنه من الضروري
ت� �ق���دي���م أض� �ح� �ي���ة ألن � �ق� ��رة،
لتضيفها إلى خسائرها األكثر
بشاعة ،فماذا يعني أن يص ّرح
المدعو جورج صبرا« ،زبرة»
بال زغرة ،إلى أن حزب االتحاد
ال��دي �م �ق��راط��ي ب �ق �ي��ادة صالح
مسلم هو ليس حزبا ً سياسيا ً
م �ع��ارض �اً ،ب��ل ام �ت��داد لتنظيم
( )Bkkاإلرهابي!
هل هو تقديم شيك مفتوح
للنظام التركي من قبل صبرا
ضد حزب سياسي في بالده؟
أم أن��ه وه��م الضعفاء ج��دا ً في
ح �س��م األح � ��داث ف��ي سورية
ومحاولة الوصول إلى موقع
ق� ��دم ع �ل��ى األرض ح �ت��ى لو
كان ذلك على حساب شريحة
كبيرة من مجتمعنا السوري؟
ب� � �ه � ��ذا ال� �م� �ع� �ن���ى ي �ن �ط �ب��ق
ت� ��وص � �ي� ��ف ال�� �ج�� �ن� ��ون ع �ل��ى
أردوغ���ان ،بعدما وض��ع عقله
ف��ي «ال�م��زب�ل��ة» وراح يصطنع
للجنون ب �ط��والت ،وأوه��ام �اً،
ح� ّد ال�ت��ورط في ح��روب قذرة
ضد بالدنا وشعبنا ،ولعل آخر
مبتكرات جنونه هو محاوالته
(ال� �ت ��ي ن �ج �ح��ت م��ؤق��ت��اً) منع
حزب االتحاد الديمقراطي من
المشاركة ف��ي جنيف  3وهو
ي� ��درك أن���ه م��ن ال �ص �ع��ب ج��دا ً
ح�س��اب أرب ��اح وخ�س��ائ��ر هذه
المعركة الدبلوماسية التي ر ّد
عليها ع��اج�لاً ال �ح��زب م �ه �دّدا ً
القوات التركية بمواجهة قاسية
إذا تجاوزت الحدود السورية،
والتعاطي معها بوصفها قوات
غازية ال محيد من مواجهتها
بالسالح.
ال��ره��ان التركي العنصري
يعصف حاليا ً في المنطقة التي
ح� ّول�ه��ا ج�م��اع��ات ومركزيات
عصابية مستنفرة ،في الوقت
ال���ذي ب��ات��ت ف�ي��ه ال �ح��داث��ة في
الغرب خيارا ً عاقالً ج��داً ،على
مستوى بناء الدولة المؤسسية
وال�ح�ق��وق�ي��ة ،وع �ل��ى مستوى
تكريس قيم المواطنة ،وإدماج
ال��ج��م��اع��ات داخ � ��ل أنساقها
العلنية.
هكذا تتدحرج األردوغانية
وأوهامها إلى النار بقدميها!!

