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أعماال انتقامية ..وم�ساعدات لمدر�سة بنات �شهداء الجي�ش ال�سوري
حقوق الإن�سان :الم�سلحون ينفذون �

الفروف يلتقي كيري ع�شية اجتماع فيينا :جميع الفر�ص متوفرة لت�سوية �سيا�سية
في وقت تعقد مجموعة دعم سورية برئاسة الواليات المتحدة
وروسيا اجتماعا ً لها اليوم في فيينا ،لمناقشة تطورات الوضع في
سورية ومتابعة اتفاقات وقف األعمال العدائية ،وكذلك إمكانية
استئناف مفاوضات جنيف لحل األزمة القائمة.
وعشية االجتماع قال وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف
«إن جميع الفرص متوفرة ،للخروج من الوضع القائم في سورية
واالنتقال إلى التسوية السياسية».
تصريحه ج��اء م��ن بيالروسيا على أن يصل إل��ى العاصمة
النمساوية مساء للقاء نظيره األميركي جون كيري ومسؤولين في
المعارضة السورية.
وفي المواقف الروسية اتهم نائب المندوب الروسي الدائم في
األمم المتحدة تركيا بعرقلة جهود الحل الروسي األميركي المشترك
في سورية .وقال فالديمير سافرونكوف «إن روسيا تحارب اإلرهاب
بسورية ،وفي الوقت نفسه تعمل على فتح نافذة جديدة للحوار
بين الحكومة والمعارضة» .فيما قال نائب وزير الخارجية الروسي
سيرغي ريابكوف »،إن استئناف نظام التهدئة في حلب يتوقف على
تصرفات جبهة النصرة».
وكانت رئيسة لجنة مبادرة اإلستانة للمعارضة السورية رندا
قسيس ،أعلنت «إن الفروف سيجتمع مع رؤساء مجموعات موسكو
واإلستانة والقاهرة ،إضافة إلى وفد كردي بفيينا» مضيفة أن «اللقاء
سيبحث موضوع جنيف وكيف يمكننا متابعة الحل السياسي ،وما
هي إمكانيات الحل السياسي».
وتشارك إيران في االجتماع المرتقب من خالل وزير خارجيتها
محمد جواد ظريف ،وتحدثت وكالة األنباء اإليرانية عن احتمال عقد
لقاءات بين وفود إيران وأوروبا وأميركا إلزالة العقبات.
وتضم مجموعة دعمم سورية سبع عشرة دولة :روسيا والواليات
المتحدة وبريطانيا والصين وألمانيا وفرنسا ومصر وإيران والعراق
واألردن ولبنان وعمان واإلم��ارات وقطر وتركيا والسعودية .وقد
حضر اجتماعاتها أيضا ممثلون عن االتحاد األوروبي وجامعة الدول
العربية واألمم المتحدة.
وكانت بدأت في العاصمة النمساوية فيينا ،لقاءات ثنائية تحضيرا ً

الجتماع مجموعة الدعم ،بلقاء وزير الخارجية األميركي جون كيري
نظيره الروسي سيرغي الفروف.
وناقش كيري األزمة السورية والمفاوضات ،والعودة إلى اتفاق
وقف األعمال القتالية مع وزير الخارجية األردني ناصر جودة.
وفي سياق اجتماع فيينا ،أعلن رئيس حزب االتحاد الديمقراطي
الكردي صالح مسلم ،أن��ه يعول على تلقي دع��وة للمشاركة في
مفاوضات جنيف بعد اجتماع مجموعة دعم سورية في فيينا.
وقال مسلم للصحفيين على هامش مؤتمر للمنظمات الكردية في
السليمانية العراقية أمس ،إنه يأمل في أن المشاركين في اجتماع
فيينا سيتطرقون إلى موضوع القضية الكردية ،وسيناقشون إمكانية
دعوة أكراد سورية إلى جنيف ،مؤكدا ً أن المفاوضات السورية غير
مجدية دون مشاركة األكراد وهم القوة البارزة في سورية.
وأش��ار إل��ى أن تركيا هي الجهة الوحيدة التي تعارض دعوة
األكراد إلى المفاوضات ،معربا ً عن أمله في أن المشاركين اآلخرين
سيتمكنون من اإلصرار على مشاركة األكراد.
وذكر مسلم أن األك��راد في سورية يتعرضون لهجمات من قبل
اإلرهابيين ،خاصة في منطقتي عفرين وكوباني ،مشيرا ً إلى ضرورة
طرح هذا الموضوع في مفاوضات جنيف.
ميدانياً ،أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن استمرار الهدنة
في مدينة حلب السورية يتوقف على أنشطة «جبهة النصرة»
اإلرهابية والجماعات المرتبطة بها.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف للصحفيين
أمس ،إن موسكو ال تزال تدعو واشنطن إلى اتخاذ كافة اإلج��راءات
الالزمة لفصل هذه المنظمات ،مشيرا ً إلى أن ذلك لم يتحقق حتى اآلن.
من جهة أخرى ،قال ريابكوف إنّ الجانب الروسي يقوم بإعداد
أفكار لوثيقة ختامية الجتماع مجموعة دعم سوريا ،إال أنه أشار في
ذات الوقت إلى عدم وجود ما يضمن تبني مثل هذه الوثيقة.
وأضاف ريابكوف أنه توجد هناك «قاعدة كافية للعمل» ،مشيرا ً
إلى وجود اتفاقات روسية أميركية وقرارات سابقة لمجموعة دعم
سورية.
(التتمة ص)14

وا�شنطن ت�شير �إلى �أن ح�صار «داع�ش» في المو�صل بد�أ

بغداد تطلق عملية تحرير ق�ضاء الرطبة
والح�شد يُف�شل م�ؤامرة ل�ضرب الخال�ص

أعلنت قيادة «عمليات الجزيرة» أمس انطالق عملية
كبرى من ثالثة محاور لتحرير قضاء الرطبة العراقي من
سيطرة «داعش».
ونقلت «السومرية» قائد عمليات الجزيرة اللواء علي
إبراهيم دبعون قوله إن «عملية عسكرية كبرى انطلقت،
صباح ال��ي��وم ،لتحرير مدينة الرطبة 310( ،كم غرب
الرمادي) من تنظيم داعش اإلرهابي» ،مبينا أن «العملية
انطلقت من محاور المدينة الغربية والجنوبية والشرقية».
وأضاف دبعون ،أن «العملية تشارك فيها قطعات الفرقة
السابعة بالجيش وجهاز مكافحة اإلره��اب ،والشرطة
االتحادية وأفواج طوارئ شرطة األنبار ومقاتلو العشائر،
والحشد الشعبي وحرس الحدود وطيران التحالف الدولي
والقوة الجوية والمروحية للجيش».

يُذكر أنّ مدينة الرطبة يسيطر عليها تنظيم «داعش»
منذ منتصف عام  ،2014بعد انسحاب القوات األمنية
منها ،فيما يفرض التنظيم اإلقامة الجبرية على أهالي
المدينة ويُمنع خروجهم منها.
وتعطي قيادة القوات المشتركة األول��وي��ة لتحرير
القضاء ثم التوجه الستعادة مدينة الفلوجة من سيطرة
التنظيم.
ونقل «رادي��و س��وا» عن عضو اللجنة األمنية في
مجلس المحافظة حميد أحمد الهاشم قوله األحد إنّ
«طيران الجيش العراقي والتحالف الدولي سيشارك
في معركة تحرير الرطبة» .وأضاف الهاشمي أنّ عملية
تحرير القضاء تكتسي أهمية أمنية واقتصادية.
(التتمة ص)14

البرزاني يدعو نواب كرد�ستان للعودة �إلى بغداد
أوعز رئيس حكومة كردستان نيجيرفان البرزاني أمس،
لنواب ووزراء التحالف الكردستاني بالعودة إلى بغداد
لحضور اجتماعات مجلسي النواب والوزراء إلنقاذ البالد
من األزمة.
وقال عضو التحالف النائب فرهاد قادر في تصريح له،
إن «رئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان البرزاني طالب
النواب وال��وزراء الكرد باستئناف حضورهم لجلسات
مجلسي النواب والوزراء إلنقاذ البالد من األزمة الراهنة،
فضالً عن إقرار القوانين المهمة والتي عطلت طيلة الفترة
السابقة بسبب األوضاع السياسية المتأزمة ،واالعتداءات
التي طالت عددا ً من أعضاء البرلمان».

وأضاف قادر ،أنّ «األحزاب الكردية الخمسة المشاركة
في العملية السياسية بأربيل ستعقد اجتماعا ً لها ،اليوم،
بمقر القيادة لمناقشة قرار عودة النواب من عدمه» ،مبينا ً
أنّ «النواب ما زالوا ينتظرون قرار رئيس اإلقليم مسعود
البرزاني».
يُذكر أنّ النواب األكراد غادروا بغداد ،إثر تعرض عدد
من النواب بينهم نواب أكراد العتداء أثناء اقتحام مجاميع
غاضبة من المتظاهرين ،السبت  30نيسان الماضي مبنى
مجلس النواب العراقي ،في المنطقة الخضراء وسط
بغداد ،احتجاجا ً على رفع جلسة البرلمان دون التصويت
على استكمال التغيير الوزاري.

انتحاري ي�ستهدف قوات النخبة بالمكال
و«القاعدة» تتوعد الإمارات بالث�أر
م��ن جديد فجر ان��ت��ح��اري نفسه
على دراج��ة نارية أم��س ،مستهدفا ً
قوات النخبة في منطقة حال بالمكال
عاصمة حضرموت جنوبي اليمن.
وقالت مصادر محلية إنّ انتحاريا ً
يقود دراج��ة نارية ،استهدف نقطة
أمنية تابعة لقوات النخبة في منطقة
حلة غربي المدينة ،ما أدى إلى مقتل
خمسة جنود وإصابة أربعة آخرين.
ويأتي هذا التفجير بعد يوم من
تفجير آخر استهدف معسكر النجدة
في منطقة خلف بالمكال ،راح ضحيته
عشرات الجنود ما بين قتيل وجريح.
وك��ان تنظيم «داع���ش» قد تبنى
أول أم��س ،العملية التي استهدفت
ال��م��ع��س��ك��ر ،ح��ي��ث ف��ج��ر ان��ت��ح��اري
يحمل حزاما ً ناسفا ً نفسه أمام بوابة
معسكر النجدة بمنطقة فوه بمدينة
المكال ،والذي يتم فيها تدريب الجنود
المستجدين بالجيش اليمني ،الموالي
للرئيس عبد ربه منصور ه��ادي ،ما
أدى إلى سقوط  41قتيالً ونحو 65
جريحا ً بينهم حاالت حرجة.
(التتمة ص)14

اجتماع دولي يعلن ا�ستعداده لت�سليح ليبيا
أب��دت ال��والي��ات المتحدة وق��وى
دولية أخ��رى ،استعدادها لتسليح
الحكومة الليبية المعترف بها دوليا ً
لمواجهة تنظيم «داعش» والتنظيمات
اإلرهابية األخرى .وجاء في بيان أعد
في نهاية محادثات رفيعة المستوى،
ح��ول ليبيا وحصلت عليه وكالة
«أسوشيتد برس» قبل ص��دوره ،أن
تلك القوى ستعمل ألجل رفع حظر
التسليح المفروض على البالد.
وج��اء ف��ي ال��ب��ي��ان ،ال��ذي وقعته
الواليات المتحدة واألعضاء الدائمون
اآلخ���رون في مجلس األم��ن الدولي
وأك��ث��ر م��ن  15دول��ة أخ��رى تشارك
ف��ي ال��م��ح��ادث��ات ،أن ت��ل��ك ال���دول
«على استعداد لإلستجابة لطلبات
الحكومة الليبية لتدريب وتجهيز»
القوات الحكومية.
(التتمة ص)14

الإنتربول يحذف طارق الها�شمي من القائمة الحمراء الأردن يوقع مذكرات تفاهم مع فل�سطين والجزائر وم�صر
كشفت مصادر إعالمية أن الشرطة الجنائية الدولية
«اإلنتربول» رفعت أمس ،اسم نائب الرئيس العراقي السابق
ط��ارق الهاشمي نهائيا ً من قائمتها الحمراء للمطلوبين
باالعتقال .وقالت لجنة الرقابة بالمنظمة الدولية للشرطة
الجنائية «اإلنتربول» إنها تأكدت من أن «المعلومات التي
قدمت حول الهاشمي أظهرت شكوكا قوية في صحتها،
ونتيجة لكل ذلك ،قررت اللجنة رفع اسم الهاشمي وتلك
المعلومات نهائيا ً من ملفاتها».
وأك��دت إدارة اإلنتربول أنها لم تقتنع بالمبررات التي

قدمتها السلطات العراقية للقبض على الهاشمي.
من جهته وصف الهاشمي في تصريح لمصدر إعالمي،
ق��رار اإلنتربول بأنه «دليل على أن التهم التي ساقتها
السلطات العراقية للحكم عليه باطلة».
وكان اإلنتربول أصدر في أيارعام  2012مذكرة توقيف
دولية ،تطالب بتسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي،
بتهمة دعم اإلرهاب ،بموجب طلب مقدم من الحكومة العراقية
آن��ذاك برئاسة رئيس ال��وزراء نوري المالكي ،التي اتهمته
بعمليات قتل وقيادة فرق اغتياالت في البالد.

وق����ع األردن أم�����س ،ح��زم��ة
م��ن م��ذك��رات التفاهم ف��ي مجال
الطاقة مع كل من الجزائر ومصر
وفلسطين ،وع���دد م��ن الشركات
المحلية والدولية الخاصة.
وج��اء توقيع االت��ف��اق��ات ،على
ه��ام��ش م��ؤت��م��ر األردن ال��دول��ي
الثاني للطاقة ،الذي انطلق أمس
ف���ي ال��ع��اص��م��ة ع��� ّم���ان ويختتم

ال��ي��وم ال��ث�لاث��اء ،بمشاركة وزراء
الطاقة لعدد من ال��دول العربية
وممثلين ع��ن الشركات الدولية
المتخصصة.
ووق���ع وزي���ر ال��ط��اق��ة األردن���ي
إبراهيم سيف ،ونظيره الجزائري
ص��ال��ح خ���ب���ري ،م���ذك���رة تفاهم
ل��ل��ت��ع��اون ف���ي م��ج��ال ال��ط��اق��ة،
للمساهمة في تنمية العالقات بين

البلدين في مجاالت النفط والغاز،
والطاقة المتجددة ،وكفاءة الطاقة
وال��ك��ه��رب��اء ،وال��ت��دري��ب وت��ب��ادل
الخبرات والمعلومات.
ووقع مدير عام شركة الكهرباء
ال��وط��ن��ي��ة األردن���ي���ة ع��ب��د الفتاح
الدرادكة ،ورئيس هيئة المديرين
لشركة «فجر» فؤاد رشاد ،مذكرة
تفاهم لتزويد الصناعات بالغاز

الطبيعي من خالل الوحدة الغازية
العائمة( ،)FSRUبين شركة
الكهرباء الوطنية األردنية ،وشركة
فجر األردنية المصرية لنقل وتوريد
الغاز الطبيعي ،وانضم للتوقيع
وزي��ر البترول والثروة المعدنية
المصري طارق المال ووزير الطاقة
والثروة المعدنية األردني إبراهيم
سيف.

همزة و�صل
بعد مئة عام..
«�إ�سرائيل �شقيقتنا»!
نظام مارديني
ال يمكن ف�ه� ُم م��ا ي�ج��ري في
س��وري��ة وال� �ع ��راق راه� �ن� �اً ،إذا
ل��م نتمكن م��ن ق� ��راءة التاريخ
جيدا ً بعد مئة عام على اتفاقية
سايكس بيكو ،وإال سيصعب
علينا مواجهة التحديات التي
تجابه وطننا.
ال �ت��اري��خ ه��و روح مجتمع
ال� � �س � ��وري وس � �ج� ��ل ح��ي��ات��ه،
وال �م �ج �ت �م��ع ال� ��ذي ب�ل�ا ت��اري��خ
يذوي ويموت ،ألنه يشكل عتبة
إلى الحاضر ويرسم بعضا ً من
آف��اق المستقبل ،وحين يكون
التاريخ مشوهاً ،فإنه يصيب
المجتمعات بالعطب والضمور
خ��اص��ة إذا ك ��ان ه ��ذا التاريخ
منتفخا ً ب��األوه��ام والخرافات
و»ال � � �ق� � ��داس� � ��ات» ،ال��ي��ه��ودي��ة
والدينية ،الكاذبة.
التاريخ قوة تمضي إلى أمام
وشرطه القومي في النهاية في
تحقيق وع��ي الحرية وتسامي
ال� ��روح ال��وط�ن�ي��ة وتجليها في
المطلق..
وم � ��ا ي �س �ع��ى إل� �ي ��ه ال �ك �ي��ان
السرطاني الصهيوني المزروع
في جسدنا ،هو تقزيم قضيتنا
ال �ق��وم �ي��ة وت �ح��وي �ل �ه��ا قضية
حقوق دينية ،مذهبية وعرقية،
فهل نحن نساهم بهذا التطهير
لنسيجنا ولوجودنا كأمة؟ وهل
نساهم فعالً بممارسة التطهير
ضد أنفسنا ووجودنا؟
إن ح�ل��ول ال��ذك��رى السنوية
المئة التفاقية سايكس بيكو،
وق�� ��د ت� �ك���ون ت� ��اري� ��خ ان��ت��ه��اء
صالحيتها ،ف��ات�ح��ة ن�ح��و عقد
م�ع��اه��دات اس�ت�ع�م��اري��ة جديدة
لتقسيم المنطقة إل��ى دويالت
ص �غ��رى خ��دم��ة ل�ن�ق��اء يهودية
«إس� ��رائ � �ي� ��ل» ،خ� �ص ��وص� �ا ً أن
ال� �ح ��دي ��ث ي �ك �ث��ر ع� ��ن تقسيم
سورية والعراق.
إس� �ق ��اط س ��وري ��ة عسكريا ً
أو تجزئتها وضعف مساعدة
ال� �ع ��راق ل �ل �ن �ه��وض م ��ن جديد
بسرعة ،رغم استمرار محاولة
تجزئته وخلق الفوضى الطائفية
والعرقية في المنطقة ليس كما
يعتقد م��ن يجهل ق��راءة الواقع
ألجل نشر الحرية والديمقراطية
وح��ري��ة ال� ��رأي وال �ت �ع �ب �ي��ر ،بل
ه��ي لخلق دوي�ل�ات قائمة على
أساس عقائدي ترفض بعضها
البعض ،عرقيا ً ودينياً ،وخلق
ال �ت �ن��اح��ر ال�م�س�ت�م��ر ،وتوجيه
األن � �ظ� ��ار ل�ل�اق �ت �ت��ال ال��داخ �ل��ي
األهلي ،خصوصا ً بعدما نجح
خطة أن قتال إيران واجب أكثر
من قتال «إسرائيل»!
واض ��ح ت �م��ام �ا ً أن الموساد
أص� �ب ��ح ج� � ��زءا ً م ��ن «ال � �ث� ��ورة»
ف��ي س ��وري ��ة ،ك �م��ا السعودي
وال�ق�ط��ري وال �ت��رك��ي .م ��اذا عن
جماعة اسطنبول وعن جماعة
باريس وعن جماعة الرياض؟
اسألوا رموزهم واضعي الريش
ع �ل��ى رؤوس � �ه� ��م م ��ن ميشيل
كيلو ،وبرهان غليون وجورج
ص �ب��رة ...فهم يتحدثون علنا ً
وي��ق��ول��ون ه� ��ذا ت ��رك ��ي ،وه ��ذا
فرنسي ،وه��ذا أميركي ،وهذا
أيضا ً وأيضا ً «إسرائيلي» .أين
العيب في ذلك؟
الح � �ظ� ��وا وج ��وه� �ه ��م ال �ت��ي
تغطيها األصباغ.
سايكس بيكو ،ونشأة الكيان
الصهيوني ..وهؤالء اآلتين من
أقاصي  ..جهنم ،أو من مؤخرة
يهوه .كل ذلك يدفعنا للتساؤل،
ك�ي��ف ي�ت�ح��ول «ال �م��ؤم �ن��ون» إن
«أ ّم �ن��وا» لمصاصي دم ��اء ،وال
ن� ��دري ك �ي��ف ي �س �ت��ول��دون هذا
الطراز من الهمجية حيال أبناء
ط��ائ �ف �ت �ه��م ،وب� �ن ��ي ق��وم��ه��م..،
والعالم؟
قالت مشيخات الخليج بعد
م�ئ��ة ع��ام ع�ل��ى س��اي�ك��س بيكو:
«إسرائيل شقيقتنا» ال سورية.
«إس��رائ �ي��ل ج��ارت�ن��ا» ال إي ��ران..
فهل فهمنا معنى العدوان؟

