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�إرهابيو «الن�صرة» يخرقون الهدنة في محيط حلب ..والجي�ش ال�سوري يدمر � 4آليات ومرب�ض هاون للتنظيم

�إحباط محاولة رو�سية لإدراج «�أحرار ال�شام» و«جي�ش الإ�سالم» على الئحة الإرهاب
أعلن المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة
إلى سورية ستافان دي ميستورا اليوم ،أن موعد الجولة
الجديدة من الحوار السوري السوري في جنيف سيعلن
عنه بعد اجتماع المجموعة الدولية لدعم سورية المقرر
في السابع عشر من أيار الجاري في فيينا.
وقال دي ميستورا في تصريح لـ سبوتنيك« :سأعلن
عن موعد الجولة الجديدة استنادا ً إلى نتائج اجتماع
المجموعة الدولية لدعم سورية في العاصمة النمساوية
فيينا».
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف أعرب
في الرابع من الشهر الجاري عن أمله بأنّ يستأنف الحوار
السوري السوري خالل شهر أيار الجاري.
من جهة أخرى ،أحبطت الواليات المتحدة وبريطانيا
وفرنسا وأوكرانيا محاولة روسيا إدراج جماعتي «أحرار
الشام» و«جيش االسالم» على قائمة المنظمات اإلرهابية.
وعزا المندوب األميركي في األمم المتحدة سبب الرفض
إل��ى أن الجماعتين مشاركتان في وق��ف اط�لاق النار،
وإنّ إدراجهما على القائمة السوداء ،يمكن أن يؤدي إلى
تداعيات سيئة على الهدنة.
وو ّفق المندوب األميركي فإن هذا ليس الوقت المناسب
لتغيير منحى األمور.
من جهته أج��رى وزي��ر الخارجية ال��روس��ي سيرغي
الف��روف سلسلة اتصاالت هاتفية مع نظرائه األميركي
واإليراني والمصري بشأن األزمة السورية.
الف���روف بحث م��ع ج��ون ك��ي��ري سبل تعزيز نظام
وقف االعمال القتالية في سورية ،مع التركيز على دعم
المفاوضات في جنيف ،في حين شدد ونظيره اإليراني
على ضرورة محاربة داعش وجبهة النصرة وسد قنوات
الدعم لهما من الخارج.
وفي اتصاله مع نظيره المصري جرى التأكيد على
تثبيت اتفاق وقف األعمال العدائية بما يحقن دماء الشعب

السوري ،ويؤهل األطراف السورية للدخول في المسائل
المطروحة خالل جولة المحادثات المقبلة.
وكان وزير الخارجية األميركي قيم إيجابياً ،دور روسيا
في إقامة نظام وقف إطالق النار في سورية.
كيري أك��د أن التهدئة المبدئية في سورية ما كانت
لتنجح لوال مشاركة موسكو ،وأش��ار الى أن نظام وقف
إطالق النار المبدئي أنقذ عشرات آالف األرواح وأمن وصول
المساعدات االنسانية إلى نحو مليون شخص.
وفي السياق ،قال رئيس مجلس الشورى اإليراني علي
الريجاني إن الغرب يستغل التهدئة في سورية إلرسال
السالح لداعش والنصرة محذرا ً من انقالب األم��ر على
أوروبا.
إلى ذل��ك ،أعلنت ماريا زاخ��اروف��ا ،الناطقة الرسمية
باسم الخارجية الروسية أنّ الفصل بما في ذلك جغرافياً،
بين الذين يشاركون في نظام وق��ف األع��م��ال القتالية
واإلرهابيين يمث ُل مفتاحا ً إلنجاح الهدنة.
وقالت زاخاروفا ،في بيان نشر على الموقع الرسمي
للخارجية الروسية أول أمس ،إنّ روسيا تتوقع اتخاذ
خطوات محددة لتحديد إحداثيات المناطق التي يسيطر
عليها تنظيما «داعش» و«جبهة النصرة» في أقرب وقت،
مع األخذ باالعتبار التدابير المتفق عليها مؤخرا ً حول
تنسيق الجهود العسكرية بين الروس واألميركيين.
وتابعت« :ننطلق من أن��ه يجب أن يصبح (البيان
المشترك) إشارة واضحة لكافة األطراف على عدم وجود
بديل للتسوية السياسية في سورية».
وقالت زاخاروفا« :إن القوى في المعارضة السورية
التي تدافع عن وح��دة أراض��ي سورية ،وه��ي مستعدة
للمشاركة في العملية السياسية ينبغي عليها أن تنأى
بنفسها عن «جبهة النصرة» .ونتوقع أن يضغط شركاؤنا
األمريكيون بصورة مناسبة على جماعتهم».
(التتمة ص)14

وفد «�أن�صار اهلل» يلتقي ال�سفير ال�سعودي

ا�ستئناف مهام الحكومة والبرلمان العراقيين

بغداد تحت النار� 90 :شهيد ًا
ومئات الجرحى بـ 3تفجيرات دامية

عبداللهيان :لإر�ساء هدنة م�ستديمة باليمن
وفك الح�صار عن �شعبه

طغت التفجيرات اإلرهابية التي
حصلت ف��ي م��ن��اط��ق م��ت��ع��ددة من
العراق ،على كل من عداها من وقائع
سياسية .فقد ه��� ّزت  3انفجارات
العاصمة العراقية أم��س أدت إلى
استشهاد نحو  90شخصا واصابة
المئات في يوم دا ٍم ،فيما تشهد بغداد
استنفارا ً امنيا ً تحسبا ً لوقوع هجمات
أخرى.
ففي ح��ي الربيع غ��رب��ي ب��غ��داد،
استشهد  7أش��خ��اص وأص��ي��ب 20
آخ����رون ب��ج��روح بتفجير س��ي��ارة
مفخخة ،حسبما أفادت مصادر أمنية
وطبية عراقية.
وفي حي الكاظمية شمال بغداد،
ق��ال��ت ال��ش��رط��ة ال��ع��راق��ي��ة إن 15
شخصا ً على األقل استشهدوا وأصيب
فج َر انتحاري يرتدي
العشرات عندما ّ
حزاما ً ناسفا ً نفسه عند مدخل ساحة
جدة أحد مداخل الكاظمية.
(التتمة ص)14

أك��د مساعد الخارجية للشؤون
العربية واألف��ري��ق��ي��ة ،حسين أمير
عبداللهيان ض���رورة إرس���اء الهدنة
المستديمة واإللغاء الكامل للحصار
المفروض على الشعب اليمني ،واتخاذ
النهج البناء من قبل جميع األطراف في
المفاوضات الجارية في الكويت بدعم
من األمم المتحدة.
وبحسب وكالة «فارس» ،جاء ذلك
خ�لال استقبال أمير عبداللهيان في
طهران أمس ،مساعد وزير الخارجية
األلماني ماركوس ادرر حيث تباحث
معه حول آخر تطورات المنطقة.
م��ن جهته أع���رب م��ارك��وس ادرر
عن أمله بوصول الطرفين إلى الحل
السياسي لمعالجة مشاكل هذا البلد.
يمني مفاوض،
إلى ذلك ،قال مصد ٌر
ٌ
إن وفد أنصار الله في مشاورات الكويت
التقى السفير السعودي في اليمن.
وأكد المصدر وجود توافق مبدئي
بين أعضاء لجنة األسرى والمعتقلين

الح�شد ال�شعبي:
فيتو �سيا�سي على
تحرير الفلوجة!
أعلن المتحدث األمني بإسم
الحشد الشعبي العراقي أمس ،أنّ
هناك «فيتو سياسي» يحول دون
تحرير مدينة الفلوجة ،فيما أك ّد
أنّ تحريرها سيكون قريباً.
وقال يوسف الكالبي في حديث
ل��ـ السومرية ن��ي��وز :ان «هناك
فيتو سياسي م��ن قبل البعض
لتحرير الفلوجة» ،متوقعا «قرب
تحريرها».
وأض���اف الكالبي أنّ «جميع
المناطق التي تم تحريرها من
داعش ممسوكة من قبل الحشد
الشعبي» ،مبينا ً أنّ «لدى قيادة
العمليات المشتركة أو الحشد
الشعبي خطة لتحرير كل المناطق
التي تسيطر عليها داعش».
وأك�� ّد الكالبي :أنّ «ما يحدث
م��ن مشاكل سياسية ل��م يؤ ّثر
على عمليات التحرير» ،مشيرا ً
الى أنّ «الحشد يتهيأ إلى تحرير
منطقة مهمة جدا ً باإليام القليلة
المقبلة».
يذكر أنّ لجنة األم��ن والدفاع
البرلمانية ،في  3نيسان ،2016
قرب تحرير مدينة الفلوجة في
محافظة األنبار من سيطرة تنظيم
«داع�����ش» ،ع���ادة إي��اه��ا «شبه
ساقطة عسكريا» ،فيما أشارت
إل��ى أن ال��ق��وات األم��ن��ي��ة قامت
بعزل وتطويق المدينة تمهيدا ً
لتحريرها.

ال�سلطات الم�صرية تفتح معبر رفح
في كال االتجاهين
فتحت ال��س��ل��ط��ات المصرية،
أم����س ،م��ع��ب��ر رف���ح ال���ب���ري ،في
ك�لا االت��ج��اه��ي��ن ،لسفر ال��ح��االت
اإلنسانية في قطاع غزة ،وعودة
العالقين في الجانب المصري .
وقال مصدر في هيئة «المعابر
وال����ح����دود» ،ال��ت��اب��ع��ة ل����وزارة
الداخلية بغزة (ت��دي��ره��ا حركة
حماس) ،أنّ «السلطات المصرية
فتحت المعبر في كال االتجاهين،
بعد أن أبلغت الجانب الفلسطيني
قرارها فتح المعبر لمدة يومين
(األربعاء والخميس)» .بعد إغالق

دام  85يوماً.
ّ
(فضل عدم ذكر
وأضاف المصدر
اسمه) ،أنّ السفر سيكون مخصصا
للطلبة ،وال��م��رض��ى ،وأص��ح��اب
اإلقامات والجوازات األجنبية.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ،ن��اش��دت وزارة
ال��داخ��ل��ي��ة (ت��دي��ره��ا ح��م��اس)
ف��ي ب��ي��ان ل��ه��ا أم���س ،السلطات
المصرية بفتح المعبر بشك ٍل
دائم ومستمر .وأضافت ،أن هناك
نحو  30ألف حالة إنسانية في
قطاع غزة ،بحاجة ماسة للسفر
عبر معبر رفح ،من بينهم نحو 4

آالف مريض .ويربط معبر رفح
البري ،قطاع غزة بمصر ،وتغلقه
السلطات المصرية بشكل شبه
ك��ام��ل ،منذ ت��م��وز  2013ل��دواع
تصفها بـ»األمنية» ،وتفتحه على
ف��ت��رات متباعدة لسفر الحاالت
اإلنسانية.
ف����ي س���ي���اق آخ������ر ،س��م��ح��ت
السلطات المصرية بإدخال كميات
من «اإلسمنت» إلى قطاع غزة ،عبر
معبر رفح البري.
وق��ال مصدر في هيئة المعابر
وال��ح��دود ب��غ��زة ،وال��ت��ي تديرها
ح��رك��ة ح���م���اس ،إنّ ال��س��ل��ط��ات
المصرية سمحت بإدخال شاحنات
م��ن اإلس��م��ن��ت ،ع��ب��ر م��ع��ب��ر رف��ح
للقطاع في اليوم األول لفتحه.
وأض������اف ال���م���ص���در ،ال���ذي
فضل عدم ذكر اسمه ،إن نحو 8
شاحنات محملة باإلسمنت دخلت
غ���زة (ح��ت��ى ال��س��اع��ة  12ت��غ)،
متوقعا أن يتم إدخ��ال نحو ألفي
طن من اإلسمنت خالل فترة فتح
المعبر.
وك��ان الكيان الصهيوني قرر
في  3نيسان الماضي ،منع إدخال
«اإلس��م��ن��ت» لصالح المشاريع
الخاصة ،في قطاع غزة ،بدعوى
استخدام ِه من قبل حركة حماس
في «أغ��راض عسكرية» ،وه��و ما
نفته الحركة.

على إطالق األس��رى والمعتقلين لدى
ال��ط��رف��ي��ن .وق���د ك��ش��ف ع��ض��و لجنة
األس��رى والمعتقلين عن أنصار الله
ناصر باقزقوز ،عن استعداد فريقه
ل�لإف��راج ع��ن خمسين ف��ي المئة من

المعتقلين كخطوة أولى في حال تعامل
وفد هادي بالمثل ،مضيفا ً أن تفاصيل
ال تزال معلقة كالمفقودين واألسرى في
دول الجوار.
(التتمة ص)14

الأمن التون�سي يق�ضي على �إرهابيين
ويعتقل � 16آخرين

أعل ّنت الداخلية التونسية في
ب��ي��ان أم��س ،ع��ن مقتل مسلحين
اثنين وتوقيف  16آخرين وحجز
كميات من األسلحة ،في مطاردة
أمنية لمجموعة إرهابية بمنطقة
«المنيهلة» شمال تونس.

وجرت في «المنيهلة» صباحاً،
م��واج��ه��ات مسلحــة بين أف��راد
األمن التونسي وعناصر إرهابية
يشتبه ف��ي عالقتهم بخلية بن
قردان.
ْ
وأفادت مواقع إعالمية تونسية،

أنّ العناصر المسلحة تحصنت
داخل أحد المنازل بالمنيهلة ،إال
أن قوات الحرس الوطني داهمت
ال��م��ن��زل بعد إط�ل�اق ن��ار كثيف،
وقتلت اثنين من المسلحين وألقت
القبض على اآلخرين.

همزة و�صل
العراق� :أ ُّيها الم�س�ؤولون
كفى ت�صريحات
نظام مارديني
تستفيد التنظيمات اإلرهابية
من حالة االنقسام السياسي
ال�� ��ذي ي �ع��ان��ي م �ن��ه ال� �ع ��راق،
وت�ض��ع األخ�ي��ر أم��ام تحديات
ك�ب�ي��رة ،رغ��م أن االنقسامات
ال��داخ �ل �ي��ة ع �م �ي �ق��ة والتهديد
األم �ن��ي ال�خ�ط�ي��ر ال� ��ذي يمثله
تنظيم «داع��ش» الذي قام على
جبال م��ن جماجم العراقيين
والسوريين واللبنانيين.
ل� ��م ي� � ِع ��ش ال�� �ع� ��راق ع� �ه ��دا ً
ت ��وف ��رت ف �ي��ه ف���رص انتشار
ال� �ظ�ل�ام ك� �ه ��ذا ال� �ع� �ه ��د ،حيث
إن اإلره� ��اب تشظى بطريقة
م��ذه�ل��ة م��ع ص�م��ت م�ط�ب��ق من
بعض السياسيين من تيارات
وأحزاب دينية وعلمانية .وهو
صمت م��ري��ب يجعل العراقي
يش ّك فيهم ويضعهم في خانة
الريبة وربما الخيانة.
إن ازدي��اد أعمال العنف في
العراق يحيلك إلى أن كل القوى
السياسية تعاني من خلل في
نظامها السياسي ،إضافة إلى
كثرة األحزاب الموجودة على
الساحة واألجندات الخارجية
ال �ت��ي ت �ل �ه��ب ن� �ي ��ران ال �ص��راع
ب �ي��ن األط � � ��راف إلط ��ال ��ة عمر
اإلرهاب..
ظ� � ��روف ال � �ع� ��راق تختلف
ج ��ذري� �ا ً ع��ن ظ� ��روف سورية
المتمثلة بالجيش إل��ى جانب
ت� �ك ��ات ��ف أغ� �ل���ب ال��س��وري��ي��ن
للخالص م��ن الفكر الظالمي
حتى أص�ب��ح ال �س��وري مؤمنا ً
أن الجيش مخلّص ومنقذ من
سرطان الوهابية..
اللعبة الوهابية في سورية
ليست على غ��رار التجربة في
ال �ع��راق .ففي ال�ع��راق تتشعب
ال �م �س��ائ��ل ب�ت�ف��اص�ي��ل جزئية
غاية في التعقيد؛ بينما الوضع
السوري مجمالً لم يكن مماثالً
للوضع العراقي بما يحمله من
اضطرابات مربكة ومهولة..
ي ��درك آل س�ع��ود أن اللعب
على حبال ال�ص��راع المذهبي
ف��ي س��وري��ة ل��ن يستمر ،ولو
ح��دث ،فإنه يحدث بين أفراد
خ�ل�ال ف��ت��رات م �ت �ب��اع��دة .أما
اللعب على حبال الطائفية فهو
أش ��د خ �ط��ورة ول �ه��ذا ن�ج��د أن
خفيفي ال�ع�ق��ول يستدرجون
إلى حبائل الطائفية بسهولة.
ما كان للتفجيرات اإلرهابية
ال� �ت ��ي ح ��دث ��ت ف ��ي العاصمة
العراقية وأدت إلى ارتقاء مئات
من الشهداء والجرحى ،لتكون
ل��وال فكر بن تيمية وفكر عبد
الوهاب والتنظير لحسن البنا
ال���ذي ت�ن�ظ��م ب�ش�ك��ل تدريجي
للوصول بـ «السوراقيين» إلى
هذا الوضع..
إن إره� � ��اب ال � �ع� ��راق على
ه��ذه الطريقة المرعبة يجعل
الجميع يقف في قفص االتهام
وال �س �ك��وت ال�م�ط�ب��ق م��ن قبل
بعض األط��راف مدفوع الثمن
ب�ل�ا ش� ��ك ..أل���م ي�ك�ت��ف بعض
ق� � ��ادة ال� �ط���وائ���ف واألع � � ��راق
مشاهدة دماء العراقيين أمس،
وه��م ال يفعلون ش�ي�ئ�ا ً سوى
التصريحات؟
ل �ق��د ان �ت �ش��ر اإلره � � ��اب في
وادي ال��راف��دي��ن بطريقة غير
م �س �ب��وق��ة؛ وه�� ��ذه الجريمة
بسبب بعض كبار المسؤولين
الذين لن يزيدهم هذا الوضع
إال تماديا ً في اإلجرام.
ق� ��د ن��ب��ل��ع أل� �س� �ن� �ت� �ن ��ا ،لكن
ك�ي��ف يمكننا ب�ل��ع س �ن��وات من
الكوابيس وال�ع�ن��اد ..فهل هي
إغماءة عابرة للروح اإلنسانية؟
ال شك في أن الحرب صدى
اح �ت �ف��االت ال�ن�ه��اي��ة بالتفوق،
ت��ؤط��ره��ا إرادات ال �ع��دو حين
يكتفي بتفجير واح� ��د ،فتتم
سرقة األرواح إلدخالها الجنة
زرافات زرافات ،ولكن هل من
أح��د ي�ض��يء الجحيم بعاطفة
النيران؟

