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ثمانية وع�شرون �شهيداً في حلب وريف دم�شق ..والجعفري يلتقي دي مي�ستورا وي� ّؤكد �إرهابية وفد الريا�ض

الأ�سد :الإرهاب بات جزء ًا من لعبة �سيا�سية تهدف ل�ضرب و�إ�ضعاف الدول الم�ستقلة بقرارها
أكد الرئيس السوري بشار األسد «أن اإلرهاب لم يعد محليا ً
وإنما بات جزءا ً من لعبة سياسية تهدف لضرب وإضعاف الدول
التي تتمسك باستقاللية قرارها» ،مؤكدا ً أن «الوضع في سورية
أصبح أفضل وأن الشعب السوري مستمر في صموده وتماسكه
للدفاع عن أرضه».
جاء هذا التصريح لألسد خالل استقباله أمس ،وزير شؤون
الجامعة العربية والمغاربية واألفريقية الجزائري عبد القادر
مساهل الذي سلمه رسالة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وفي وقت ح ّمل فيه األسد الوزير الضيف «رسالة محبة للرئيس
بوتفليقة والشعب الجزائري» ،عبّر «عن تقديره للموقف المبدئي
الذي تقفه الجزائر مع سورية».
وبحسب مصادر رسمية سورية ،فإن الوفد الجزائري «قام
بعرض التجربة الجزائرية في مواجهة اإلرهاب والتط ّرف وتحقيق
المصالحة الوطنية» ،مؤكدا ً «تضامن الجزائر مع الشعب السوري
ودعم صموده في مواجهة الحرب اإلرهابية التي يتع ّرض لها».
وعلى صعيد المفاوضات ،عقد وفد الحكومة السورية أمس،
جولة محادثات ثانية مع المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان
دي ميستورا في مقر األمم المتحدة بجنيف.
وقال رئيس الوفد بشار الجعفري في تصريح قبل بدء الجلسة:
إن التركيز سيكون على دراسة التعديالت السورية على ورقة
ِ
المبعوث الدولي التي تضمنت  12نقطة بناء على طلبه.
وأوضح الجعفري ،أن الوفد الحكومي سيثير مع دي ميستورا
مسألة التصعيد االرهابي الذي قامت به المجموعات االرهابية في
مدينة حلب ،والتفجير الذي نفذه اإلرهابيون قرب منطقة السيدة
زينب «عليها السالم» ،ومؤكدا ً أن التفجير اإلرهابي دليل على أن
أولئك الذين كانوا يدعون أنهم يحاورون بشكل دبلوماسي في
جنيف ثم قرروا االنسحاب ليسوا إال إرهابيين ورعاة لإلرهاب هم
ومشغلوهم.
واك��د الجعفري ان جماعة السعودية اره��اب��ي��ون بامتياز
واعترض على مشاركتهم بالحوار الكثير من الدول كما اعترضت
عليهم الحكومة السورية.

إلى ذلك ،بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف ،مع
نظيره األميركي جون كيري ،أمس ،سبل التعاون بين روسيا
والواليات المتحدة لتعزيز الهدنة في سورية.
وجاء في بيان صدر عن الخارجية الروسية أن الوزيرين تناوال
كذلك ،في اتصال هاتفي بادر إليه الجانب األميركي ،موضوع
تزويد السوريين بمساعدات إنسانية وإط�لاق عملية تسوية
مستقرة لوقف النزاع في البالد.
وبحسب البيان ،فإن الطرفين أك��دا تمسكهما بالمفاوضات
الجارية في جنيف برعاية األمم المتحدة بين السلطات السورية
ومعارضيها حول شكل الدولة المستقبلية .كما ركز الفروف في
اتصاله مع كيري على ض��رورة انسحاب فصائل المعارضة
المعتدلة من مناطق في سورية يسيطر عليها مسلحو تنظيمي
«داع��ش وجبهة النصرة» اإلرهابيين ،في أس��رع وق��ت ممكن،
وقطع قنوات وصول تعزيزات للمتطرفين .كما أشارت الخارجية
الروسية إلى أن الوزيرين اتفقا على مواصلة التعاون بين روسيا
والواليات المتحدة ،في إطار المجموعة الدولية لدعم سورية.
وكان الفروف اتهم واشنطن بأنها لم تنفذ ما اتفقا عليه بسحب
المعارضة من ريف حلب من أجل استهداف «جبهة النصرة»،
متهما ً البنتاغون والخارجية األميركية بالتنصل بشكل علني من
التنسيق مع العسكريين الروس في سورية.
وأوض��ح وزي��ر الخارجية الروسي أن��ه «ال يوجد توقف في
محادثات جنيف» معتبرا ً أن «خروج هيئة الرياض يتعارض مـع
مطلب مجلس األمن».
من جهته ،دع��ا نائب وزي��ر الخارجية الروسية ،غينادي
غاتيلوف ،إلى بذل كل الجهود لجعل محادثات جنيف حول
التسوية في سورية تتواصل بطريقة بناءة.
وفي تصريح صحافي ،اعتبر غاتيلوف أن المفاوضات لم تنتهِ،
مشيرا ً إلى أن المبعوث الدولي الخاص إلى الشأن السوري،
ستيفان دي ميستورا ،يواصل محادثات مع مجموعات ما زالت
متواجدة في جنيف.
وأعرب الدبلوماسي الروسي عن أسفه لمغادرة وفد الهيئة

العلم العراقي يرفرف فوق مركز �شرطة زخيخية في الأنبار

العليا للمفاوضات (المنبثق عن مؤتمر الرياض) جنيف ،قائال
إن «هؤالء الذين يرفضون المشاركة في البحث عن سبل تسوية
األزم��ة السورية بشكل بناء ،ب��دأوا ينشقون شيئا فشيئا عن
العملية التفاوضية .لكن المهم أن يبقى أولئك الذين يريدون
للعملية التفاوضية أن تتواصل ،ويبدون استعدادهم للمشاركة
فيها ،بهدف إي��ج��اد حلول تناسب جميع أط���راف المجتمع
السوري».
وفي السياق ،قال مصدر ان المبعوث الدولي ،ستيفان دي

ميستورا ،سيقدم في أقرب وقت مشروعا لالنتقال السياسي في
سورية ،مبنيا على نتائج مشاوراته مع أطراف المفاوضات.
ونقلت وكالة تاس الروسية عن مصدر قريب من المفاوضات
قوله إن ذلك «ربما لن يتم في نهاية الجولة الراهنة ،مثلما حدث
المرة السابقة (عندما قدم دي ميستورا وثيقة غير رسمية تضم
 12بندا تخص التسوية السياسية في سورية) ،إنما في فترة ما
بين جولتين ،لكنه أمر مخطط له».
(التتمة ص)14

ا�ستعدادات �أمنية في ذكرى رحيل العدو عن �سيناء

العبادي ي�أمر ب�إجراءات ب�ش�أن «طوزخورماتو» تظاهرات �شعبية تنطلق ..وال�شرطة تقمعها بالغاز وتعتقل الع�شرات
انطلقت تظاهرات نقابية وشعبية في القاهرة
رفضا ً التفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر
والسعودية ،التي تقضي بأحقية السعودية في
جزيرتي تيران وصنافير ،في حين فرقت قوات
االم��ن تظاهرات الجيزة بقنابل الغاز المسيلة
للدموع واعتقلت بعضا ً من المشركين فيها.
وشهدت ميادين التحرير ومصطفى محمود
والجالء وعابدين تواجدا ً امنيا ً مكثفا ً تزامنا ً مع
دعوات قوى المعارضة للتظاهر احتجاجا ً على بيع
السلطات جزيرتي تيران وصنافير للرياض.
وخ�لال التظاهرة قامت ق��وات االم��ن المصرية
باعتقال  5صحافيين من امام نقابتهم اثناء توجههم
اليها .كما ألقت ق��وات االم��ن القبض على نحو 4
صحافيين آخرين بمحيط ميدان التحرير وشارع
القصر العيني .وقد اعربت نقابة الصحافيين عن
احتجاجها الشديد ،وناشدت السلطات االمنية
بسرعة االفراج عنهم.
وفي هذا اإلط��ار ،دفع الجيش المصري بقواته
لالنتشار ،حيث أص��درت القيادة العامة للقوات
المسلحة توجيهاتها للقيادات العسكرية بإعادة
تمركز عناصرها لتأمين األهداف والمنشآت الهامة.
(التتمة ص)14
أم��ر رئيس ال���وزراء العراقي حيدر العبادي باتخاذ
اجراءات عسكرية للسيطرة على الموقف في طوز خورماتو.
يأتي ذلك وسط تأكيدات من قبل قيادات سياسية عراقية
بأن النزاعات تقوي تنظيم داعش.
وكان مجلس محافظة صالح الدين أعلن في وقت سابق
أن اتفاق التهدئة في قضاء طوزخرماتو جرى بتدخل مباشر
من رئيسي الجمهورية والحكومة ،وذلك بعد مواجهات في
القضاء الواقع في محافظة صالح الدين والمتنازع عليه
بين بغداد وإقليم كردستان العراق اعتبرت هي األعنف
بين قوات البيشمركة الكردية والحشد التركماني.
كما أشار بالمقابل إلى إعادة فتح طريق بغداد ـ كركوك
بعد اتفاق التهدئة بين البيشمركة والحشد التركماني في
طوزخرماتو شرق صالح الدين.
وكانت حركة النجباء دعت أول أمس االحد ،الحكومة
العراقية الى فرض االم��ن والسيطرة التامة ومحاسبة

الجناة والقتلة وحماية المدنيين في الطوز.
وفيما اشارت النجباء الى انه على رئيس الجمهورية ان
يبدي رأيه بوضوح اما أن يكون رئيسا للعراق أو أن يكون
مع «القومية»؟ وطالبت المسلحين االك��راد باالنسحاب
فورا من القضاء وعدم «اللعب في النار».
وقالت الحركة في بيان بحسب «السومرية نيوز»،
ان «ص��وت المقاومة كان صادحا بالمواقف االنسانية
واالخوية ونبذ الخالفات والجمع بين الفرقاء ،والتأكيد
على وح��دة الصف ونبذ كل اشكال الطائفية والقومية
الحمقاء ،»...مبينة ان��ه «ل��م يكن سكوتنا في ي��وم من
األيام نابعا عن وهن وضعف او عدم قدرة على مواجهة
التحديات والتعديات الخطيرة من قبل االعداء بمختلف
مسمياتهم وعناوينهم ومواقعهم ،وإنما كان عن واقع
حكمة وصبر وتعقل.»...
(التتمة ص)14

قتلى وجرحى في ا�ستهداف «التحالف»
اجتماع ًا لقيادات داع�ش في نينوى
استهدفت طائرات التحالف األميركي اجتماعا ً لقيادات
في تنظيم داع��ش في فندق نينوى أوب���روي ،والحقت
الفارين في الشوارع القريبة من الفندق واستهدفتهم
بالصواريخ ،ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد منهم.
وقالت قيادة عمليات نينوى إن ط��ائ��رات من نوع
( )A10قصفت مواقع لداعش في قضاء تلكيف وأطراف
حي العربي شمال الموصل.
كما نقل م��ص��در م��ع��ل��وم��اتٍ ع��ن ال��م��دي��ري��ة العامة
لالستخبارات واألمن مفادها أن طائرات من نوع ()F16
العراقية وجهت ضربة على مستودع مخزن األسلحة
واالعتدة والمواد المتفجرة الرئيس التابع لداعش في
قضاء الرطبة غرب األنبار ،ما أسفر عن تدمير المستودع
بالكامل ومقتل  10من عناصر التنظيم.
وقالت قيادة العمليات المشتركة إن طيران الجيش
العراقي وبالتنسيق مع االستخبارات العسكرية قتل
ع��زام كاسب فرحان العامري أمير منطقة ال��دوالب في
منطقة الجابرية غرب نهر الفرات في األنبار.
وقال مصدر عراقي آخر إن تسليح الجنود األميركيين

ب��ال��ع��راق يوحي ب��أن دور التحالف ودع��م م��ا يسمى
بالمعارضة السورية ضد داعش سيتوسع.
وأف��اد المصدر ب��أن مسلحي داع��ش فجروا كنيسة
الساعة وس��ط الموصل بالكامل بعد تفخيخها من
جوانبها كافة.
سياسياً ،أعلن أحمد محجوب المستشار االعالمي
لرئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أن جلسة
البرلمان العراقي غدا ً الثالثاء ستكون شاملة وموحدة
وفق مبدأ «ال غالب وال مغلوب».
وأض��اف محجوب أن لقاء الرئيس الجبوري األخير
بالنواب المعترضين كان جيداً ،الفتا ً إلى أن الحوارات
مستمرة بهذا الصدد لطرح تصورات وطلبات النواب وفق
السياقات القانونية والدستورية ،ووفق النظام الداخلي
للمجلس.
وكانت جلسة البرلمان العراقي التي دعا إليها النواب
المعتصمون أجلت إل��ى اليوم الثالثاء لعدم اكتمال
النصاب القانوني ،وإلفساح المجال لنتائج االجتماعات
والمشاورات السياسية.

بوتين :تركيا
عاجزة عن التعامل
مع تدفق الإرهابيين
قال الرئيس الروسي فالديمير
بوتين ،أمس ،إن تركيا عاجزة عن
التعامل مع تدفق اإلرهابيين من
ال��دول المجاورة ،مضيفا أن ذلك
قد يعود إل��ى وج��ود عالقة تربط
الجهتين معا.
جاء ذلك خالل حديث للرئيس
بوتين في منتدى الجبهة الشعبية
ال��روس��ي��ة ال��ذي يعقد ف��ي مدينة
«يوشكار أولاّ » بجمهورية «ماري
إل» الروسية.
وق���ال ب��وت��ي��ن« :ل�لأس��ف ،فإن
السلطات في تركيا ،التي تجمعنا
معها عالقة معروفة ليس بذنبنا،
ع��اج��زة ع��ن ال��ت��ع��ام��ل م��ع تدفق
العصابات المختلفة القادمة من
الدول القريبة ،ألنها على ما يبدو
على عالقة معهم».
ي��ذك��ر أن ط��ائ��رة روس��ي��ة من
طراز «سو ـ  »24أسقطت بواسطة
ص���اروخ «ج��و ـ ج��و» ت��م إطالقه
من مقاتلة «إف ـ  »16تركية ،وقد
سقطت الطائرة داخ��ل األراض��ي
ال��س��وري��ة ،على بعد  4كلم من
الحدود مع تركيا.
وك���ان ب��وت��ي��ن وص���ف إس��ق��اط
القاذفة الروسية بالطعنة في الظهر
من أعوان اإلرهاب ،مؤكدا حينها أن
عواقب ذلك ستكون وخيمة.
وتتهم روس��ي��ا تركيا برعاية
اإلرهابيين ودعمهم ،حيث جرى
تسجيل وص���ول ك��م��ي��ات كبيرة
م��ن النفط ومنتجاته إل��ى تركيا
من األراض��ي التي يسيطر عليها
داعش.

الحكومة الكويتية تتدخل لتذليل العقبات

خالفات يمنية ت�ؤجل المفاو�ضات � 24ساعة

بدون اح��راز اي تقدم يذكر ودون االتفاق على جدول
االعمال طوت محادثات السالم اليمنية في الكويت يومها
الرابع مع انتهاء جلستها الخامسة قبل ان يتم تعليقها 24
ساعة بسبب الخالفات حول تثبيت وقف اطالق النار ،وهو
ما دفع بالحكومة الكويتية الى التدخل.
واك��د وزي��ر خارجية الكويت ان ب�لاده حريصة على
انجاح المفاوضات ،وستعمل المستحيل من اجل ذلك،
مؤكدا انه سيتجه الى الرياض بغرض ايقاف اطالق النار.
وقال ناصر باقزقوز عضو الوفد الوطني اليمني :نحن
حريصون على ان تنجح الكويت في ايقاف الحرب في
اليمن ،ووعدنا وزير الخارجية الكويتي انه سيتوجه الى
السعودية من اجل ايقاف الغارات الجوية ،ولهذا ستعلق
الغارات  24ساعة حتى تنجح الوساطة.
وتفيد التقارير ال����واردة م��ن الكويت حيث تجري
المفاوضات برعاية اممية ان جلسة المشاورات المسائية
واصلت استعراض موضوع تثبيت وقف اط�لاق النار،

مؤكدة ان الوفد الوطني رفض مناقشة أي تفاصيل قبل
تثبيت وقف اطالق النار وإنهاء العدوان.
وبحسب م��ص��ادر قريبة م��ن المفاوضات ،ف��إن وفد
الرياض ال يزال يضع عراقيل أمام إعالن وقف شامل وكامل
إلطالق النار ،رابطا ذلك بمواضيع أخرى.
وقال الخبير العسكري واالستراتيجي العميد عبد الله
الجفري :ان ما حصل في الكويت ال جدوى منه ،كما حصل
في جنيف ـ  1وجنيف ـ  ،2ولن تتوقف الحرب اال من داخل
واشنطن وداخ��ل الرياض ،وعلى وفدنا الوطني اذا اراد
وقف اطالق النار ان يتحاور مع المملكة السعودية.
وكانت الجلسة الصباحية قد استعرضت نتائج اللجنة
الثنائية التي تم تشكيلها لمتابعة تثبيت وقف اطالق النار
والمكونة من االخوين مهدين المشاط وعبدالعزيز جباري
اللذين قدما تقريرا عن نتائج اعمال اللجنة بالتواصل مع
اللجان المحلية واألطراف المعنية.
(التتمة ص)14

همزة و�صل
«�سيفو»..
أنت في البال
� ِ
نظام مارديني
ظ��ل��م��ان ل��ح��ق��ا ب��ـ «س��ي��ف��و»،
االس��م ال��ذي أطلق على اإلب��ادة
الجماعية التي لحقت بأهلنا من
السريان السوريين في العام
 ،1915والتي نفذها العثمانيون،
مستخدمين السيوف والمرتزقة
في هذه المجزرة الشنيعة.
ال��ظ��ل��م األول ال�����ذي لحق
بـ«سيفو» ،هو من وسائل اإلعالم
الدولية التي الحقت أخبار اإلبادة
األرمنية والتي ق��دّرت بمليون
ون��ص��ف المليون شهيد ،وهو
رقم كبير نسبة إلى اإلبادة التي
الحقت السريان ،والتي قدرت
أيضا ً بـ  750ألف شهيد .لقد ت ّم
تصنيف المذبحة السريانية
كجزء من مذابح األرم��ن ،لذا لم
َ
تحظ مذابح «سيفو» باهتمام
كبير!
ال��ظ��ل��م ال��ث��ان��ي ال����ذي لحق
ب��ـ«س��ي��ف��و» ،ه��و غ��ي��اب اإلع�لام
ال��س��وري ع��ن م�لاح��ق��ة ال��دول��ة
ال���ت���رك���ي���ة وف���ض���ح���ه���ا ع��ل��ى
الصعي َد ْين ،الحقوقي واإلنساني،
استكماال ً لتجريم ه��ذه الدولة
ومالحقتها في المحافل الدولية.
فهل سيت ّم تعويض هذا الغياب
من قبل الدولة السورية والبدء
بجمع الملفات والشهادات من
أسر وأف��راد أحياء بهدف توثيق
هذه الجريمة بحق أهلنا وشعبنا
ف��ي المناطق المحتلة م��ن قبل
تركيا ،السيما أن بعض السريان
ال ي��زال��ون يحتفظون بصكوك
ملكية أراضيهم وبيوتهم التي
�ج��روا منها بالقوة ،على أمل
ه� ّ
أن يستعيدوا بالقانون الحقا ً ما
خسروه باإلرهاب والقهر وحد
السيف.
وك����ان ق���د أط��ل��ق ع��ل��ى ع��ام
 ،1915وهو السنة التي بدأت
بها ال��م��ج��ازر ف��ي منطقة طور
عابدين ،بـ»شاتو دسيفو» ،أي
«عام السيف» نسبة إلى المذابح
التي ارتكبت بحق السريان ،كما
عرفت اختصارا ً بـ َ
«قطلعَ ّمو» أي
بمعنى «التطهير العرقي» ،وكان
من أهم المجازر المنضوية تحت
اسم «مذبحة سيفو» بين عامي
 1914و ،1923مجزرة دياربكر،
ومجزرة طورعابدين ،ومجزرة
دير ال��زور التي هاجر إليها عدد
كبير من السريان واألرم��ن هربا ً
من القتل ،وغيرها العديد ،وال تزال
العديد من العائالت السريانية
تقطن في تلك المناطق ،وتشكل
نسبة كبيرة م��ن السريان في
الشمال السوري.
وه��ك��ذا ف��رغ��ت أج��م��ل المدن
السورية القديمة التي لعبت
دورا ً مهما ً في النهضة السورية:
نصيبين ،ماردين ،حران وأورفا
مركز اللغة السريانية ،عدا عن
«م��دي��ات» عاصمة أول مملكة
آرامية تعود للقرن الثالث عشر
ق.م« .مملكة بيت زماني».
ويعتقد المؤرخون أيضا ً أن
السبب الرئيسي وراء ت��و ّرط
مرتزقة أك���راد ف��ي المجازر هو
االن��س��ي��اق وراء ح���زب تركيا
الفتاة الذين حاولوا إقناعهم أن
المسيحيين الموجودين في تلك
المناطق قد يهدّدون وجودهم،
ما يشير إل��ى أن الحملة كانت
م��ت��ع� ّم��دة وم��ق��ص��ودة م��ن أج��ل
تطهير عرقي ضد المسيحيين،
وعبر استخدام الخيالة الحميدية
المك ّونة من عشائر كردية للقيام
باإلبادة.
وفي السنوات األخيرة شهدنا
اع��ت��راف��ا ً م��ن دول ومنظمات
وأح���زاب بالمجازر ،كما قامت
ش��خ��ص��ي��ات وأح�����زاب ك��ردي��ة
ب��االع��ت��ذار ع��ن دور األك���راد في
م��ج��ازر السريان واألرم���ن مثل
القائد عبد الله أوج�ل�ان ،زعيم
ح���زب ال��ع��م��ال ال��ك��ردس��ت��ان��ي.
وحزب المجتمع الديمقراطي.
إن ثقافة سيفو تطل علينا
من جديد وإن تغيرت الوجوه
والمسميات ،ألن سياسة التطهير
العرقي التي انتهجتها الحكومة
التركية مازالت مستمرة ،ولكن
ليست على ي��د طلعت باشا،
ب��ل على أي��دي أردوغ����ان ،وهي
ستبقى كاأليقونة معلقة في
أعناق أبناء الشعب السوري،
ألن دم��اءن��ا غالية ج���داً ،وألننا
شعب لن يغفر.
شعب ال يموت ،ألن القتلة
نحن
ٌ
تناسوا بأنهم كلما صلبونا سوف
ن��ق��وم م��ن ج��دي��د م��ع ك��ل قيامة
ليسوع المسيح!

