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يتقدم في اتجاه ريفي حم�ص والالذقية ..وم�ساعدات لـ«حر�ستا» لأول مرة منذ � 4أعوام
الجي�ش
ّ

المعلم يعتبر هدف الهجمة على �سورية تكفيري ..ودي مي�ستورا ي�ؤجل المفاو�ضات �إلى �آخر رم�ضان
أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم ،إن بالده «مستمرة في
جهودها على صعيد مكافحة اإلرهاب ميدانياً ،مع مواصلة العمل
لحل األزمة ومتابعة المحادثات في جنيف».
جاء تصريح الوزير المعلم لدى استقباله أمس نومانديا مفيكيتو
نائب وزيرة العالقات والتعاون الدولي في جمهورية جنوب إفريقيا
والوفد المرافق لها.
واستعرض وزي��ر الخارجية السوري الهجمة الشرسة التي
تتعرض لها سورية منذ ما يزيد على الخمس سنوات والتي تهدف إلى
زعزعة استقرارها وتدمير نسيجها االجتماعي وفرض ايديولوجيات
تكفيرية عن طريق مجموعات إرهابية تحظى بدعم مباشر من تركيا
والسعودية وغيرهما من الدول التي تقوم بتمويل وتدريب وتسليح
هذه المجموعات اإلرهابية .
كما أشار إلى تسهيل عبور آالالف من اإلرهابيين القادمين من
عشرات الدول عبر الحدود إلى سورية ،وقال :أن هذا األمر يقوض
السلم واألمن واالستقرار في المنطقة والعالم بأجمعه ولذلك فإن
سورية مستمرة بجهودها في مكافحة اإلرهاب ميدانيا ً مع مواصلة
العمل لحل األزمة ومتابعة المحادثات في جنيف.
ولفت المعلم إلى ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لمحاربة
ظاهرة اإلرهاب والقضاء عليها مؤكدا ً على الدور المهم الذي يمكن
لجنوب افريقيا أن تلعبه في هذا الشأن.
بدورها أكدت مفيكيتو دعم جنوب افريقيا لحل األزمة في سورية
بسرعة واستعدادها لتقديم كل مساعدة ممكنة لتحقيق هذا الهدف،
معربة عن تأييد بالدها للمساعي الهادفة اليجاد حل سياسي لألزمة
من قبل السوريين أنفسهم وبعيدا ً عن اي تدخل خارجي ،بما يحفظ
سيادة سوريا ووحدة أراضيها ويعيد االستقرار إليها.
على صعيد آخر ،لم يستبعد المبعوث األممي الخاص إلى سوريا
ستيفان دي ميستورا ،أمس ،إمكانية عقد جولة مفاوضات سورية
سورية جديدة بعد شهر رمضان.
وقال دي ميستورا بعد لقائه وزير خارجية النمسا سباستيان
كورتس ،األربعاء في فيينا «أستطيع تحديد الفترة وليس تاريخها
(المحدد) ..شهر رمضان الذي يعظم في هذه المنطقة وغيرها أيضا

يقترب ،لهذا التاريخ الذي في اعتبارنا قبل أو بعد (الشهر)».
وحول الوضع الميداني ،أشار دي ميستورا إلى أن نظام التهدئة
في سوريا يطبق بنسبة  ،%50ذاكرا أن  250ألف شخص حصلوا
على المساعدات اإلنسانية.
وقال دي ميستورا« :هناك احترام لوقف إطالق النار بنسبة %50
في حين كان صفرا قبل ذلك ،نحن نريد رفع هذا الرقم إلى - 80
.»%90
جدير بالذكر أن اجتماعات مكثفة لمجموعة دعم سورية جرت في
فيينا الثالثاء ،لتثبيت نظام الهدنة القائمة في سورية ،عقد بعدها
وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف ونظيره األمريكي جون
كيري والمبعوث األممي ستيفان دي ميستور مؤتمرا ً صحفيا ً تضمن
بيانا ً مشتركاً.
وأعلن البيان عن اتفاق روس��ي أميركي على استحداث آلية
مشتركة للتعامل مع المتمادين في خرق الهدنة باإلضافة إلى آلية
إليصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة جوا ً باالعتماد على
جهود برنامج الغذاء العالمي.
يُذكر أنّ موسكو وواشنطن توصلتا يوم الـ 22من شباط الماضي،
إلى اتفاق بشأن الهدنة في سورية ،التي بدأ سريانها يوم الـ 27من
شباط الماضي.
وحسب إعالن موسكو وواشنطن المشترك ،فإن الهدنة ال تشمل
تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» ،وغيرهما من التنظيمات التي
يصنفها مجلس األمن الدولي منظمات إرهابية.
من جهة أخرى ،أعلنت اللجنة الدولية للصليب األحمر تمكنها من
إدخال مساعدات إنسانية ألول مرة منذ  4سنوات لضاحية حرستا
في ريف دمشق.
وقال المتحدث باسم اللجنة بافل كشيشيك ،إن مساعدات من
الصليب األحمر والهالل األحمر السوري دخلت حرستا المحاصرة
أمس .وأضاف كشيشيك في بيان أن قافلة شاحنات نظمت باالشتراك
مع األمم المتحدة نقلت أغذية وأدوات للنظافة الشخصية وأدوية
موجهة لكامل سكان حرستا البالغ عددهم نحو عشرة آالف شخص.
من جهته أعلن المتحدث باسم األمم المتحدة ستيفان دوجاريك

أنّ لجوء المنظمة الدولية إلى القاء المساعدات اإلنسانية جوا ً في
سورية سيكون «آخر الحلول».
وقال دوجاريك « هذا آخر الحلول» بسبب كلفته الباهظة وافتقاره
إلى الدقة وضرورة تنسيق هذه العملية في شكل جيد مع المجموعات
المتحاربة.
وأضاف أنه في حال لم تستطع األمم المتحدة إيصال المساعدات،
برا ً ستعمد إلى إلقائها جوا ،لكنها تفضل إيصالها عن طريق البر
بشكل حر تماماً.

ُيذكر أن برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة نفذ منذ
بداية نيسان 33 ،عملية ،ألقى خاللها مساعدات إنسانية على مدينة
دير الزور في شرق سورية التي يسيطر عليها تنظيم «داعش».
وأش��ار دوج��اري��ك إل��ى أن ه��ذه العمليات كانت «ناجحة» رغم
الصعوبات ،وجاء تصريح دوجاريك ردا ً على سؤال حول تصريحات
أدلى بها وزير الخارجية األمريكي جون كيري الثالثاء في فيينا على
هامش اجتماع لمجموعة الدعم الدولية لسورية.
(التتمة ص)14

القوات العراقية تمهد الطريق �إلى الحدود الأردنية بعد تحرير الرطبة

 7ماليين يمني على بعد خطوة واحدة من المجاعة

العبادي يعلن عن تغييرات في المنظومة اال�ستخبارية

تدخل كويتي لإنعا�ش المفاو�ضات اليمنية

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر
العبادي ،عن إج��راء تغييرات في
المنظومة االستخبارية على خلفية
التفجيرات األخ��ي��رة ال��ت��ي ضربت
العاصمة بغداد.
وطالب العبادي بتكثيف كل الجهود
لكشف الخاليا اإلرهابية النائمة ،مشددا ً
على ضرورة الترفع عن الخالفات بين
القوى السياسية ،والسعي النتظام
عمل مؤسسات الدولة.
وك���ان���ت ح��ص��ي��ل��ة ال��ت��ف��ج��ي��رات
اإلره��اب��ي��ة التي استهدفت مناطق
في العاصمة العراقية ،أول أمس،
ارتفعت إل��ى نحو سبعين شهيدا ً
وعشرات الجرحى.
وأوض��ح مصدر في الشرطة ،أن
التفجير األول ،ال��ذي تبناه تنظيم
«داع��ش» اإلرهابي ،استهدف سوقا ً
شعبية ف��ي منطقة الشعب شمال
بغداد ،مشيرا ً إلى أن امرأة انتحارية
نفذته.
وق��ال المصدر إن التفجير كان
مزدوجا ً بحزام ناسف وعبوة ناسفة
وبلغت حصيلة ضحاياه  39شهيدا ً

واصل تحالف العدوان السعودي
خرق وقف اطالق النار الذي اعلنته
األمم المتحدة في عدد من المحافظات
اليمنية لليوم الـ  38على التوالي،
في وقت اعتبر رئيس الوفد الوطني
اليمني في مفاوضات الكويت محمد
عبدالسالم ،أنّ انسحاب وفد الرياض
من المشاورات ،أول أمس ،يؤكد على
إفالسه وافتقاره للحجج المقنعة،
فيما أعتبر المبعوث ال��دول��ي إلى
اليمن اسماعيل ولد الشيخ التطورات
األخ���ي���رة ب��ال��ح��رج��ة م���ش���ددا ً على
ضرورة الحفاظ على أرضية صلبة
للحوار من أجل حل األزمة.
والواضح أن المفاوضات اليمنية
في الكويت عادت إلى المربع األول
ب��ع��د اع�ل�ان وف���د ال��ري��اض تعليق
م��ش��ارك��ت��ه ف��ي ال��م��ش��اورات التي
ترعاها األم��م المتحدة ،حيث اتهم
رئيس الوفد عبدالملك المخالفي وفد
صنعاء بعرقلة المفاوضات ورفض
المرجعيات.
وأك���د عبدالسالم أنّ رؤي���ة وفد
صنعاء إلن��ج��اح ال��م��ش��اورات ،هو

و 57جريحاً.
وق��ال المتحدث باسم العمليات
العميد سعد معن ،إن��ه «م��ن خالل
األشالء ونتائج المعلومات األولية،

تبين أن االعتداء نفذ من قبل انتحارية
إرهابية».
أما التفجير الثاني فنفذ بسيارة
مفخخة في قرية الزمبرانية بمنطقة

«هيومن رايت�س» تتهم ال�سعودية بـ«تزييف»
محاكمة � 32شخ�ص ًا تتهمهم بالتخابر مع �إيران
ق��ال��ت منظمة ه��ي��وم��ن راي��ت��س
ووتش إن محاكمة  32رجالً تتهمهم
السعودية بالتجسس لصالح إيران،
انتهكت حقوق إج��راءات التقاضي
السليمة األس��اس��ي��ة للمتهمين،
معتبرة المحاكمة «زائفة».
وأضافت المنظمة أن السلطات
ال��س��ع��ودي��ة ل��م تسمح للمتهمين
باالجتماع بمحاميهم كما لم تقدم
ج��م��ي��ع ال��وث��ائ��ق ال�ل�ازم���ة إلع���داد
الدفاع ،طوال فترة ثالث سنوات من
االعتقال والتحقيق ،وخالل الشهرين
األولين من جلسات االستماع.
وي��س��ع��ى االدع�����اء إل���ى إص���دار
عقوبة اإلع���دام على  25متهم من
أصل  ،32وفقا ً لما نشرته المنظمة
على موقعها اإللكتروني.
و ُتشير المنظمة إل��ى أن التهم
الموجهة إلى المجموعة هي القيام
بأعمال التجسس لصالح إيران« ،إال
أن الئحة االتهام ،التي اطلعت عليها
هيومن رايتس ووتش ،تحوي عددا ً
من المزاعم التي تبدو أنها ليست
جرائم معترف بها».
وأش��ارت المنظمة إل��ى أن التهم
ال��ت��ي وج��ه��ت إل��ي��ه��م ه��ي «ت��أي��ي��د
ال��م��ظ��اه��رات» ،و»ت��ش��وي��ه سمعة
المملكة» ومحاولة «نشر ومد المذهب
الشيعي» ،حيث بدأت المحاكمة في
شباط  2016في المحكمة الجزائية
المتخصصة في الرياض.
وقالت سارة ليا ويتسن ،مديرة

ق��س��م ال��ش��رق األوس�����ط« :تشكل
ه��ذه المحاكمة وصمة أخ��رى في
نظام العدالة الجنائية الظالم في
السعودية .المحاكمات الجنائية
يجب أال تكون صورية مع أحكام
مسبقة».
وفقا ً لالئحة االتهام ،فإن المتهمين
هم  30سعودياً ،ومواطن أفغاني
وآخ��ر إيراني ،وأوضحت المنظمة
أن » كل المتهمين السعوديين ما
عدا واح��د هم من الشيعة .وكانت
السلطات السعودية قد اعتقلت 17
شخصا ً في  16آذار  ،2013وفي

وقت الحق من العام ذات��ه اعتقلت
 14آخرين .كما اعتقلت واحدا ً في
.2014
وف���ي إف���ادت���ه ل��ل��م��ن��ظ��م��ة ،ق��ال
المحامي السعودي طه الحجي،
وال�����ذي داف����ع ع���ن م��ج��م��وع��ة من
المتهمين حتى آذار ،إن المتهمين
ره����ن ال��ح��ب��س االح��ت��ي��اط��ي منذ
اعتقالهم ،وإن السلطات احتجزت
هؤالء بمعزل عن العالم الخارجي
ل��ث�لاث��ة أش��ه��ر ق��ب��ل ال��س��م��اح لهم
بالمكالمات الهاتفية والزيارات من
األسرة.

الرشيد الجنوبية ،جنوب بغداد،
فيما تضاربت األنباء حول حصيلة
الضحايا.
(التتمة ص)14

المغرب ينتقد ب�شدة
تقرير وا�شنطن
حول حقوق الإن�سان
اعتبر المغرب تقرير الخارجية
األميركية حول حقوق اإلنسان في
المملكة منحازاً ،مؤكداً« :التقرير
انتقل من تقريب المعلومة إلى
اختالقها جملة وتفصيال ،ومن
التقييم المغلوط إل��ى الكذب
الموصوف».
وجاء في بيان صادر عن وزارة
الداخلية المغربية أول أمس ،أن
«مضمون التقرير الصادر في 13
نيسان الماضي ،افترائي بشكل
حقيقي ،ويفتقر للدقة وبعيد
ع��ن ال��ح��ق��ائ��ق» ،مشيرا ً إل��ى أن
الخارجية األميركية اعتمدت على
«مصادر غير موثوقة ،ومعادية
سياسياً».
وأضاف البيان أنّ «المعلومات
المتضمنة في التقرير األميركي
غير دقيقة ،والتقييمات ال أساس
لها من الصحة ،واالستنتاجات
ك����ان����ت ع����ام����ة وم���ت���س���رع���ة
واإلسقاطات جاءت مبالغا ً فيها
بناء على حاالت معزولة».
وأك��دت ال��وزارة أنّ «المغرب
ال يقبل تلقي ال���دروس م��ن أي
ك��ان ،ولم يشعر قط بأي حرج
من النقد البناء أو من المؤاخذة
المعللة والموضوعية» ،مشيرة
إل���ى أنّ ال��ت��ق��ري��ر أص��ب��ح أداة
سياسية بين أياد تنقصها دقة
وموضوعية.
(التتمة ص)14

أن يكون هناك توافق كامل وشامل
ف��ي ال��ج��ان��ب ال��ع��س��ك��ري واألم��ن��ي
وال��س��ي��اس��ي ،وك��ذل��ك ف��ي الجانب
االنساني ورفع الحصار واإلفراج عن
المعتقلين وغيرها.
وحمل وفد المؤتمرالشعبي وفد
ال��ري��اض المسؤولية الكاملة عن
تعليق مشاركتة بالمشاورات.

معتبرا ً أن هناك اعمال ممنهجة
للتعطيل وتعمد عدم خروج مشاورات
ال��ك��وي��ت واس��ت��غ�لال ه��ذه الفرصة
الذهبية للخروج بنتائج طيبة.
المبعوث األممي أكد أن المفاوضات
واجهتتحدياتخطيرة،وذلكبعدإعالن
وفد الرياض تعليق مشاركته رسمياً،
(التتمة ص)14

م�صر� :ضبط خاليا لـ«داع�ش» �شمال غرب البالد

ضبطت األجهزة األمنية المصرية خاليا تابعة لتنظيم
«داعش» اإلرهابي شمال غرب مصر وألقت القبض على
عدد من أفرادها.
وذك��رت وسائل إع�لام مصرية اليوم أنه «تم ضبط
الخاليا المذكورة في مدينتي الحمام ومرسي مطروح
شمال غرب مصر ،وألقي القبض على عدد من أفرادها
حيث كانت تعمل هذه الخاليا على استقطاب الشباب
وتدريبهم وثم تسفيرهم للقتال في سورية وليبيا وذلك
عن طريق متزعمي التنظيم اإلرهابي في تلك الدول».
وأوضحت المصادر أنّ عناصر تلك الخاليا كانوا
يتلقون تدريبات على استخدام السالح والتقنيات

االلكترونية والفنون القتالية والحرب والمشاركة فعليا ً
مع تنظيم «داعش» في سورية وليبيا وبعد ذلك يعودون
ُ
حيث يستقبلهم متزعمو الخاليا لتجهيزهم
إلى مصر
لتنفيذ عمليات إرهابية داخ��ل البالد الستهداف رجال
الشرطة والمؤسسات الحكومية المصرية.
يُذكر أنّ القوات المصرية تواصل حمالتها األمنية
المكثفة في مختلف أنحاء البالد لمالحقة اإلرهابيين
وخاصة من جماعة اإلخ��وان المسلمين وتنظيم أنصار
بيت المقدس وق��د قضت خ�لال األشهر الماضية على
عشرات اإلرهابيين خالل عمليات عسكرية في سيناء
شمال شرق البالد.

همزة و�صل
في ثقافة
المقاومة..
نظام مارديني
ال�م�ه��رج��ان ال ��ذي ُي �ق��ام في
قصر األون�ي�س�ك��و (ب �ي��روت)،
وللسنة ال��راب�ع��ة ح��ول «ثقافة
المقاومة» والذي ّ
نظمه كل من
«الملتقى الثقافي الجماعي»
و«شبكة المنظمات األهلية في
لبنان» وبرعاية ضمير لبنان
الرئيس سليم الحص.
ال��م��ه��رج��ان ي �ش �ك��ل نقطة
ضوء في وقت يم ّر فيه ووطننا
بمرحلة خطيرة ومفتوحة على
أس ��وأ االح �ت �م��االت باالنهيار
ال �ك��ام��ل ،ل ��ذا ت�ت�ط�لّ��ب الحاجة
ال��ق��ص��وى وال �م �ل �ح��ة ت� ��دارك
ال�م��وق��ف وم�ن��ع ه��ذا االنهيار،
ال��ذي إذا استمر فإنه سيفتح
ب� � ��اب ج��ه��ن��م ع� �ل ��ى س ��وري ��ة
والسوريين في كياناتهم كلها.
وه ��ذا ال�م�ن��ع ال يمكن تداركه
إال ب�ت��دع�ي��م ث �ق��اف��ة المقاومة
الوطنية ،وجعلها مادة حيوية
في مناهجنا المدرسية طالما
بقي الكيان الصهيوني جاثما ً
على أرضنا في فلسطين ،في
وقت تنتشر أدوات��ه التكفيرية
في كل مكان.
ولثقافة المقاومة شروطها
الطبيعية لكي تكون شاملة كل
نسيج مجتمعنا ،وب�ع�ي��دا ً عن
انتماءاته المذهبية والعرقية،
وتتمثل هذه الشروط بالنقاط
التالية:
 - 1أن ي��ؤم��ن مجتمعنا
بهويته ال��واح��دة التي تجمعه
وت �ج �ع��ل م �ن��ه ق� ��وة ال يمكن
ك� �س ��ره ��ا ،وذل� � ��ك ب� �ع� �ي ��دا ً عن
التج ّمعات المذهبية والطائفية
وال� �ع���رق� �ي���ة ،ال� �ت���ي ت� �م ��ارس
ال �غ �ط��رس��ة وال �ع �ن �ج �ه �ي��ة في
امتهان وإذالل الشعب ،ولنا
أمثلة بذلك م��ن شمال العراق
وحتى غزة الفلسطينية.
 - 2أن يؤمن هذا المجتمع
أن ل� ��ه ع � � � ��دوا ً واح�� � � � ��داً ،هو
ذاك ال �ج��اث��م ف��ي فلسطيننا،
وم�ت�ف��رع��ات��ه ال�ت�ك�ف�ي��ري��ة ،وأن
تبتعد «مكونات» هذا المجتمع
عن خلق عدو وهمي لها تشكل
م�ع�ه��ا ح��ال��ة م��واط�ن�ي��ة واح ��دة
على هذه األرض الممتدة ،من
جبال كردستان األبية وحتى
شواطئ فلسطين الغالية.
 - 3مواجهة الضخ اإلعالمي
والمادي ،المشبوه والمدعوم
م��ن ق��وى م��ادي��ة خيالية ،ضد
ال�م�ق��اوم��ة والمقاومين داخل
م�ج�ت�م�ع�ن��ا ،وه� ��ذا اإلع �ل��ام ال
ي �م �ك��ن م��واج �ه �ت��ه إال بإعالم
مضاد في سبيل إسقاطه مهما
كان كبيرا ً وهائالً.
 - 4أن ي��درك مجتمعنا أن
للمقاومة متفرعاتها التي تبدأ
من الكتاب المدرسي الوطني
الموحدّ ،والغناء ،والمسرح،
وال �ف��ن التشكيلي ،والشعر،
وال �ق �ص��ة وال���رواي���ة ،وأخ �ي��را ً
بالبندقية والعسكر.
ون��و ّد أن نشير هنا إل��ى أن
مستوى ال �ع��داء ال ��ذي تظهره
دول خليجية فاعلة وألسباب
مذهبية لـ «ح��زب الله» تجاوز
ح� ��دوده ال �ق �ص��وى ،ال ب��ل إن
ث�م��ة م��ن س�ي�ك��ون ج��اه��زا ً من
دول الخليج لمؤازرة الجيش
ال �ص �ه �ي��ون��ي ب �ك��ل ال��وس��ائ��ل،
وليس غريبا ًأن نستعير تمنيات
ال �ح��اخ��ام األم �ي��رك��ي شمولي
أب��و طيح ال ��ذي ت �س��اءل م��ا إذا
ك��ان سيرى القاذفات العربية
جنبا ً إل��ى جنب م��ع القاذفات
الصهيونية ف��ي االنقضاض
ع �ل��ى ذل ��ك «ال �ش �ي �ط��ان» ال��ذي
اسمه المقاومة؟
وراء هذا العداء على المقاومة
التي ب��دأت وطنية واستم ّرت
إسالمية وب�ب�ط��والت خارقة،
ثمة ض��وء يشعله مهرجان الـ
«أونيسكو» ،ليؤكد أن ث ّمة من
يشيع ،وبلهجة واثقة «أن القوة
ه��ي ال �ق��ول الفصل ف��ي إثبات
الحق القومي أو إنكاره».

