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قيادة الجي�ش ال�سوري :بدء نظام تهدئة في دم�شق والغوطة ال�شرقية وريف الالذقية

حلب ال تزال تحت نار الإرهاب ..وتركيا تدفع بقوات كبيرة �إلى الحدود
أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عن البدء بتطبيق
نظام تهدئة بعد منتصف الليلة لمنع ذرائ��ع بعض المجموعات
اإلرهابية باستهداف المدنيين.
وقالت القيادة العامة للجيش في بيان« :حفاظا ً على تثبيت نظام
وقف األعمال القتالية المتفق عليه يطبق بدءا من الساعة الواحدة
صباح يوم  30نيسان  2016نظام تهدئة».
وأض��اف��ت قيادة الجيش ان التهدئة «تشمل مناطق الغوطة
الشرقية ودمشق لمدة  24ساعة ومناطق ريف الالذقية الشمالي
لمدة  72ساعة».
وكانت مصادر دبلوماسية ذك��رت في جنيف أن العسكريين
الروس واألميركيين توصلوا إلى اتفاق في إطار «اللجنة الخاصة
بوقف القتال» حول «تهدئة» في بعض المناطق الساخنة في سورية
سيطبق السبت.
وأوضحت المصادر في اللجنة المذكورة التابعة لمجموعة دعم
سورية في حديث لوكالة «تاس» أمس ،أن االتفاق سيشمل مناطق
الالذقية وضواحي دمشق التي تشهد أعنف األعمال القتالية.
وقال المصدر إن روسيا والواليات المتحدة باعتبارهما دولتين
ترأسان بالتناوب اللجنة الخاصة بوقف القتال في سورية ستكونان
ضامنتين لهذا االتفاق وتأمالن أن تلتزم جميع األط��راف المعنية
بالتهدئة.
وفي وقت سابق نقلت وكالة «نوفوستي» عن مصدر دبلوماسي،
أن االتفاق الروسي األميركي هو إجراء إضافي للتسوية في سورية،
مؤكدا أنه ال يشمل حلب.
وكانت الجماعات اإلرهابية واصلت قصفها األحياء السكنية في
مدينة حلب .وأفاد مصدر بارتقاء أكثر من  16شهيدا ً وسقوط جرحى
جراء الصواريخ التي سقطت على محيط جامع مال خان في ساحة
باب الفرج وسط المدينة وعلى أحياء الفيض والميدان والمشارقة.
وكان ارتفع إلى ثالثين عدد شهداء القصف أول أمس فيما استهدفت
الطائرات السورية ليال تجمعات المسلحين في حيي الراشدين وبني
زيد.

من جهة ثانية ،ذكرت وكالة سبوتنيك أن مبنى القنصلية الروسية
في حلب تعرض للقصف من قبل الجماعات المسلحة.
في هذا الوقت ،حذر مفوض حقوق اإلنسان لدى األمم المتحدة زيد
بن رعد الحسين من أن تصاعد وتيرة العنف في سورية سيؤدي إلى
مستويات جديدة من الرعب .وحث بن رعد الحسين كل األطراف على
عدم العودة إلى الحرب الشاملة ،أي إلى ما قبل تطبيق اتفاق الهدنة،
ووصف إخفاق مجلس األمن الدولي في إحالة الوضع في سورية
على المحكمة الجنائية الدولية بالمثال على أكثر أشكال الواقعية
السياسية خ ْزياً ،بحسب تعبيره.
سياسياً ،بدأ ما يسمى بـ«االئتالف المعارض» اجتماعا ً يمتد ثالثة
أيام في مدينة إسطنبول التركية .وناقش «االئتالف» التصعيد في
مدينة حلب ،وخروقا ً التفاق الهدنة واحتمال إعفاء رئيس حكومة
االئتالف أحمد طعمة من منصبه واستبداله بآخر .وقد برر رئيس
االئتالف انس العبدة القصف الذي تقوم به الجماعات المسلحة على
حلب قائالً« :يمكن أن تحصل أخطاء غير مقصودة خالل عملية الرد
على مصادر النيران من جانب قوات النظام» على حد قوله.
ميدانياً ،وفي إطار التعاون بين موسكو ودمشق لمجابهة اإلرهاب،
وبعد النجاح في تحرير مدينة تدمر ،أعلن مندوب روسيا الدائم لدى
مقر األمم المتحدة بجنيف ألكسي بورودافكين أن الجيش السوري
بدعم من سالح الجو الروسي ،يخطط للهجوم باتجاه دير الزور
والرقة.
وذ ّكر الدبلوماسي أمس ،بأن الهدنة ال تشمل تنظيمَي «داعش»
و«النصرة» وغيرهما من المجموعات اإلرهابية ،كما ينص قرار
مجلس األمن الدولي على ضرورة محاربة المتطرفين.
وقال بورودافكين« :هكذا تعمل القوات المسلحة السورية بدعم من
القوات الجوية الروسية ،ونتيجة هذا العمل تم تحرير تدمر ،واآلن
يجري اإلع��داد لعمليات هجومية الحقة باتجاه دير الزور والرقة.
ضد هذه المجموعات بالذات مثل «النصرة» تدور المعارك في حلب
وبعض األماكن األخرى».
وأكد المندوب الروسي أن نظام وقف األعمال القتالية في سورية

وا�شنطن في دم�شق ما الهدف...؟

ناديا شحادة
قرار الرئيس الروسي فالديمير بوتين بإرسال طائراته وجنوده
إلى سورية في الخريف الماضي للمشاركة الفعلية إلى جانب الجيش
السوري وقوى المقاومة األخرى في حربها على اإلرهاب ،فاجأ الجميع
وقلب موازين القوى على األرض وباتت الكفة الراجحة للجيش
السوري ميدانياً .هذا التقدم الذي يتعارض مع االستراتيجية األميركية
واألوروب��ي��ة الغربية ومعها توابعها من «إسرائيل» والسعودية
وتركيا...
بوتين الذي يملك استراتيجية واضحة ومواقفه ثابتة من األزمة
السورية بأنّ الح ّل السياسي أولوياته القضاء على اإلرهاب بشكل
كامل ومصير الرئيس األسد يق ّرره الشعب السوري .قراره بالحسم
االستراتيجي للمعركة باجتثاث اإلره��اب في سورية قلب موازين
القوى وأثار اهتمام العالم أجمع حسب ما أشارت صحيفة «شيكاغو
تربيون» األميركية ،موضحة أنّ ص ّناع السياسة األميركية استهزأوا
بقراره متوقعين أن بوتين ينج ّر إلى مستنقع ،لكنهم فشلوا اآلن مرة
أخرى في التنبّؤ بتحركاته التكتيكية.
تلك التح ّركات التي أربكت الحلف المعادي ،الذي أدخل منظمات
اإلرهاب إلى سورية لغرض تغيير المسار السياسي السوري وتحويله
إلى مسار الدول التي تعادي المقاومة وتعترف بإسرائيل ،ولكن مع
اإلنجازات العسكرية المتحققة على األرض من قبل الجيش السوري
وحلف المقاومة ،لم يعُ د الحلف يمتلك استراتيجية ومواقف سياسة
واضحة بل شهدنا تنقالت وتغيرات وتبدّالت في المواقف من النقيض
إلى النقيض ،تارة بقبول ح ّل سياسي مع بقاء الرئيس األسد وتارة
يغلف بفترة انتقالية وأخرى بانتخابات ديمقراطية ،ولكن سرعان
ما نجد واشنطن وحلفها المعادي يتراجعون عن ذلك ويعودون للغة
التصعيد من جديد واتخاذ قرارات تدعو للقلق كالقرار الذي اتخذه
(التتمة ص)14

دانفورد:
ح�ضور قوي لتنظيم
الدولة ب�سيناء
قال رئيس هيئة األركان األميركية
المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد
إن تنظيم داعش بات يملك حضورا
قويا في سيناء ،وشدد على وجوب
إدراج ذل���ك ض��م��ن اإلستراتيجية
األميركية.
وأضاف دانفورد في جلسة للجنة
الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ
أنه يشعر بالقلق بشأن وضع القوات
األميركية وإجراءات الحماية الخاصة
بها في سيناء.
وق��ال« :نتخذ عددا من الخطوات
ال���ت���ي ت��ش��م��ل ت���زوي���د (ال���ق���وات)
بمعدات إضافية ل��زي��ادة مستوى
الحماية ،ولذلك نعمل عن كثب مع
«اإلسرائيليين» والمصريين التخاذ
خ��ط��وات م��ن شأنها تعزيز حماية
قواتنا».
وأش��ار دان��ف��ورد إل��ى أن��ه سيرفع
توصيات للرئيس األميركي ووزير
الدفاع في حال استمرار ما وصفها
بحالة ع��دم ال��رض��ا ب��ش��أن حماية
ال��ق��وات األم��ي��رك��ي��ة ال��م��وج��ودة في
سيناء ،وع��دم وج��ود خطة فعالة
لمحاربة اإلرهاب هناك.
وك��ان دان��ف��ورد زار مصر مؤخرا
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي
ووزي����ر ال��دف��اع ال��م��ص��ري الفريق
صدقي صبحي ،وذلك للمرة الثانية
(التتمة ص)14

يشمل الفصائل التي انضمت إليه رسميًا ،عبر المركز الروسي
للمصالحة في حميميم أو الهيئات األميركية في عمان فقط ،وقال:
«إذا لم تقم الفصائل المسلحة غير الشرعية بهذا ،فال يحق لها أن
تشكو أن نظام وقف األعمال القتالية ينتهك ضدها».
وأشار بورودافكين إلى تقدم معين في فصل فصائل المعارضة
المسلحة عن «جبهة النصرة» وانضمامها إلى نظام وقف األعمال
القتالية في سورية.
وعبر مندوب روسيا في جنيف عن أمل موسكو في أن تجد مسائل

مهرجان جماهيري نظمته تحت عنوان «نحن االنتفا�ضة»
حما�س تهدِّ د بتفجير لفك ح�صار غزة
تبنت حركة حماس العملية االستشهادية
االخيرة في مدينة القدس المحتلة ،مؤكدة تمسكها
بخيار المقاومة .وخالل مهرجان نظمته في قطاع
غزة لدعم انتفاضة القدس حذرت الحركة االحتالل
الصهيوني من ان استمرار حصاره للقطاع سيؤدي
الى االنفجار.
«نحن االنتفاضة» عنوان المهرجان الجماهيري
الحاشد الذي نظمته حركة حماس في غزة دعما ً
النتفاضة القدس واسنادا ً لها ..المهرجان كان
مناسبة الع�لان مسؤولية الحركة ع��ن عملية
القدس االستشهادية االخيرة ،تأكيدا ً على التمسك
بخيار المقاومة.
وق���ال اسماعيل هنية ن��ائ��ب رئ��ي��س المكتب
السياسي لحركة حماس« :هذه العملية البطولية
التي حملت دالالت هامة أولها ان حماس وابناء
ح��م��اس ورج����ال ال��م��ق��اوم��ة متمسكون بخيار
المقاومة ،مصممون على ان تتواصل االنتفاضة».
وقال هنية ،إن الحركة لن تقبل باستمرار حصار
غ��زة .وأض��اف في مهرجان« :لحن االنتفاضة»
ال��ذي نظمته حماس ف��ي مدينة غ��زة ،مخاطبا
الكيان الصهيوني« :ال تسيئوا تفسير صبرنا
في غزة ..إذا استمر الحصار ال نستطيع أن يبقى
شعبنا في مثل هذه المعاناة» .وتابع« :إن للصبر
حدودا ،فال يمكن استمرار الحصار وال يجوز إبقاء
مليوني فلسطيني في هذا السجن الكبير المغلق
برا أو بحرا أو جوا ،فالميناء حقنا والمطار حقنا
وحرية الحركة حقنا».
اما كتائب القسام ،الجناح العسكري لحركة
حماس ،فأكدت في كلمات موجزة ما قاله نائب

مقتل « 91داع�شي ًا» ب�إحباط هجوم جنوب المو�صل

ما هي �أهداف زيارة الم�س�ؤولين الأميركيين �إلى العراق؟
يواصل المسؤولون األميركيون زياراتهم إلى
العراق .آخر الزائرين كان أمس نائب الرئيس
األميركي جو بايدن ال��ذي وصل إلى العاصمة
العراقية في زيارة مفاجئة.
وبحسب الناطق باسم بايدن ،فإن الزيارة هي
لعقد اجتماعات مع القيادات العراقية تهدف إلى
تشجيع الوحدة الوطنية العراقية واالستمرار في
تعزيز الزخم في محاربة داعش.

بايدن والوفد المرافق التقيا رئيس الوزراء حيدر
العبادي حيث «جرت مناقشة تعزيز العالقات
بين البلدين ف��ي مختلف المجاالت وت��ط��ورات
األوضاع األمنية واالقتصادية ودعم اإلصالحات
والحرب على عصابات داعش اإلرهابية ،إضافة
الى االستعدادات لمؤتمر الدول الصناعية السبع
الكبرى ال��ذي سيقام في اليابان وال��دع��م الذي
سيقدمه للعراق» وفق بيان رئاسة الوزراء.

خرق الهدنة في سورية حالً قريبًا في إطار االتصاالت العسكرية
الروسية األميركية ،وقال« :تكثفت االتصاالت والتعاون في اآلونة
األخيرة بين العسكريين الروس واألميركيين .تجري اتصاالت هاتفية
باستمرار بين حميميم وعمان وموسكو وواشنطن .ويلتقي عسكريونا
على طاولة المفاوضات مع الخرائط والمعلومات االستطالعية التي
تساعد في منع انتهاك نظام وقف األعمال القتالية .أعتقد أن مسائل
كثيرة سيجري حلها قريبا في إطار هذا التعاون».
(التتمة ص)14

وقال البيان إن العبادي أشار إلى «أن العراق
يحقق انتصارات كبيرة على العصابات اإلرهابية
ولديه اإلصرار والعزم على تحرير كامل األراضي
العراقية» ،مؤكدا ً «المضي باإلصالحات والسير
بالبلد الى الطريق الصحيح».
ب��دوره ،أش��اد بايدن بالتقدم الكبير للقوات
العراقية في تحريرها لألراضي العراقية من
قبضة داع��ش ،وبكون الواليات المتحدة تدعم
ال��ع��راق بشكل كامل ف��ي محاربة العصابات
االرهابية.
كما اكد استمرار دعم بالده للعراق لمواجهة
التحديات التي يمر بها وباألخص في المجال
المالي واالقتصادي وإعادة اعمار المناطق التي
تم تحريرها.
الكالم نفسه ردده بايدن في اتصال هاتفي مع
الرئيس العراقي فؤاد معصوم وفق بيان الرئاسة
العراقية الذي أوضح أن اللقاء الذي كان مقررا ً لم
يحصل بسبب تعذر وصول طائرة نائب الرئيس
األميركي إل��ى ب��غ��داد ف��ي ال��وق��ت المناسب لعقد
االج��ت��م��اع ال��ذي ك��ان مخصصا ً لبحث تطورات
االوض���اع السياسية واالمنية واالقتصادية في
المنطقة والعالقات بين البلدين.
وأوضح معصوم «أن الوضع السياسي يسير
بخطى ثابتة نحو االستقرار التام بوجه عام،
مشيرا ً إلى استمرار التنسيق بين الرئاسات الثالث
فيما تتجه العملية السياسية نحو تجاوز العقبات
التي واجهتها مؤخرا ً باتجاه تحقيق المزيد من
(التتمة ص)14

رئ��ي��س مكتبها السياسي اسماعيل هنية ،ان
استمرار الحصار على قطاع غزة سيفجر الوضع
مجددا ً مع االحتالل الصهيوني.
واكد احد مقاتليها في كلمة وجهها للجماهير:
«لم يعد هناك ما يمكن ان يمنعنا من اتخاذ القرار..
رفع الحصار او االنفجار».
المشاركون في المهرجان المناصرون ألهل
القدس وانتفاضتهم ،اك��دوا حق الفلسطينيين
في ال��دف��اع عن القدس وحمايتها من العدوان

االس��رائ��ي��ل��ي ب��ك��ل ال��وس��ائ��ل ،داع��ي��ن ال��ع��رب
والمسؤولين لتحمل مسؤولياتهم.
يشار الى ان السلطات اإلسرائيلية تحقق في
انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة في القدس يوم
 2016-4-18أسفرت عن  21جريحا على األقل،
كما أدت إلى اندالع حريق كبير ،في هجوم يعيد
إلى األذهان التفجيرات الفدائية خالل االنتفاضة
الفلسطينية الثانية التي بثت الرعب في الكيان
االسرائيلي بين العامين  2000و.2005

الكيان ال�صهيوني
يرف�ض ر�سمي ًا المبادرة الفرن�سية

رفضت حكومة العدو رسميا مبادرة سالم طرحتها
فرنسا ،م��ؤك��دة م��ج��ددا أن المفاوضات المباشرة مع
الفلسطينيين هي السبيل الوحيد لحل الصراع المستمر
منذ عقود.
وقبل أسبوع أعلنت فرنسا أنها ستعقد مؤتمرا ً دوليا ً في
باريس في  30أيار في محاولة إلعادة إطالق المفاوضات
بين الفلسطينيين والصهاينة بحلول نهاية العام الجاري.
وج��اء في بيان لوسائل اإلع�لام أص��دره مكتب رئيس

ال���وزراء العدو بنيامين نتنياهو أم��س أن «إسرائيل»
متمسكة بموقفها وهو أن السبيل األمثل لحل الصراع ...هو
عبر المفاوضات الثنائية المباشرة».
ولم يذكر البيان بشكل صريح أن الكيان الصهيوني
لن يحضر أي ن��وع آخ��ر من ال��ل��ق��اءات ،لكنه أض��اف أن
«أي مبادرة دبلوماسية أخرى ستبعد الفلسطينيين عن
المحادثات المباشرة».
(التتمة ص)14

همزة و�صل
حلب ال�شهباء..
َم ْن ي�ستردّ البهاء؟
نظام مارديني
أدرك منذ البدء أن ال وط َن
يح ُّل مكان وطني ،وال حبيبة
ت��ح�� ُّل م��ك��ان حبيبتي ـ أمتي..
إن��ا م��ن مواطنيك منذ م��ا قبل
التكوين ،عندما وض��ع حاكم
م��دي��ن��ة ل���ك���ش ،أوروك��اج��ي��ن��ا
أول مثال مبكر لإلصالحات
( 2350قبل الميالد) .وعندما
أع�����ط�����ت أوروب ،شقيقة
قدموس ،اسمها لقارة الظلمات
فكانت أوروب��ا ،وعندما وضع
ال���ق���ائ���د ه��ان��ي��ب��ع��ل أول خطة
ع��س��ك��ري��ة الج���ت���ي���اح ال���ع���دو
فاجتاز البحر وج��ب��االً وعرة
ب��ف��ي��ل��ت��ه وح����اص����ره ع��ش��رات
ال��س��ن��وات ح��ت��ى ش���اخ شبانه
الجنود ،وأصبح «هانيبعل على
األب����واب» م��ث�لاً ُي��ق��ال للخطر،
وب��ق��ي��ت خ��ط��ط��ه العسكرية
ت��������د ّرس ف����ي األك���ادي���م���ي���ات
ال��ع��س��ك��ري��ة ع��ال��م��ي��اً ،وعندما
س���اوى ق��ائ��د النهضة المفكر
أنطون سعاده بين السوريين
م��واط��ن��ي ام���ة واح����دة جديرة
باالنتصار حقوقا ً وواجبات
بال انتقاص أو تفاوت.
ولكن ما الذي يحدث؟
ه���ل ن��م��ش��ي وراء ج��ن��ازة
«غ����ودو» وال ننتظر أح���دا ً بعد
أن ت��ح�� ّول��ت ح��ل��ب م���ن مدينة
ال��ح��دائ��ق ومقاهي الرصيف،
ومجاميع األدب��اء والمثقفين،
إلى أكبر جرح في تاريخ مدن
سورية؟! أو كما لو كان بعض
أبنائها ال��ذي��ن أصابتهم لوثة
الخيانة وقد اعتبروها «ثورة»،
وك��أن��ه��م ج����اؤوا م��ن الفضاء
أو مصنوعين ف��ي الخيال..
غ��ري��ب��ي ال�����روح – ك��م��ا يقول
الشاعر الشعبي – عن أهلهم
وحاراتهم وتاريخهم!!
ول��ك��ن َم��ن ينفخ ف��ي حلب،
أو دي����رال����زور ،أو القامشلي
وال�ل�اذق���ي���ة ،روح ال����دم����ار؟!
َم��ن ي���داوي مدننا المنائر من
جراح وفتوق ودمامل؟! و َمن
سيسترد بهاءها؟!
إن المثل التي آم��ن بها هذا
ال��ب��ع��ض ت��ح��ت وط�����أة الحقد
والكراهية والمذهبية ،التي
أع���ل���ن ع��ن��ه��ا ش���ي���وخ الفتنة
ك��ال��ق��رض��اوي وال��ع��ري��ف��ي ،قد
اس��ت��ح��ال��ت إل���ى ك��وم��ة مقابر
منتحبة ،فكأن سورية «أرض
ي���ب���اب» (ب������األذن م���ن ت .س.
ال�����ي�����وت) .ف���ه���ل سيتالشى
وه���م���ه���م ،ب�����أن ي��ج��ع��ل��وا من
حضارة سورية بحرقهم كل
ش��يء فيها مز ّيفاً :الجغرافيا
والتاريخ والثقافة والعلوم؟
ن�����درك أن م��� ّدع���ي الفتنة،
حياتهم مجدبة ،وهم في يأس
ي��ت��دح��رج��ون ن��ح��و ال��ه��اوي��ة،
وليس ثمة يقين في الوعيهم
ب�������أي ن����ص����ر ع����ل����ى ال��ج��ي��ش
ال�����س�����وري ،وق�����د أي���ق���ن���وا أن
سفينتهم توشك أن تغرق.
شكرا ً لكما يا مدّعيي الفتنة،
يا قرضاوي ويا عريفي ،فقد
ك���ان���ت س���وري���ة واض���ح���ة بال
م��وارب��ة ،ص��ادق��ة ك��ل الصدق
وهي ُتشعركما بعمق خيبتكما،
وق���د اس��ت��ح��ال��ت «بالعيمكما»
بالوعات لمشيخات الخليج.
ه����ذا ال����ص����راع ت���ح���ول إل��ى
ك ّ
��ش��اف ألزم���ة العقل الثقافي
السوري ،والستنطاق الكثير
من الوقائع والمظاهر الخادعة،
فهل أوصلنا العمى السياسي،
وال��ص��م��م ال��وط��ن��ي ،والخرس
الفكري إلى هذا الجنون؟
أخ����اف م���ن أن ث�� ّم��ة جوعا ً
حقيقيا ً للموت بداخلنا ،بعدما
أص��ب��ح��ت األح���ل��ام أج���س���ادا ً
م��ذب��وح��ة ،وك���أن���ي بالشاعر
ال�����س�����وري ال�����راح�����ل محمد
ال����م����اغ����وط ال زال ي��ص��رخ
النساجون ..أريد
فينا»..أيها
ّ
كفنا ً واسعا ً ألحالمي.»..
يقول الروائي العالمي أمين
معلوف:
«أي��ه��ا ال��ح��زن  ..أل��م تؤلمك
رك����ب����ت����اك م�����ن ال���ج���ث���و ف���وق
صدورنا؟».

