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«الخارجية السورية» :بعض الدول ساعدت في االعتداء اإلرهابي على حلب بالغازات السامة
�أك������دت وزارة اخل��ارج��ي��ة
واملغرتبني ال�سورية �أن اعتداء
التنظيمات الإره��اب��ي��ة على
الأح��ي��اء ال�سكنية يف مدينة
حلب جاء نتيجة ت�سهيل بع�ض
الدول و�صول املواد الكيميائية
للإرهابيني مطالبة باتخاذ
�إج�������راءات رادع�����ة وعقابية
بحق ال��دول والأنظمة الداعمة
واملمولة للإرهاب.
وجاء يف ر�سائل وجهتها الوزارة
�إل��ى �أم�ين ع��ام الأم��م املتحدة
ورئي�س جمل�س الأم��ن واملدير
ال��ع��ام ملنظمة حظر انت�شار
الأ���س��ل��ح��ة الكيميائية تلقت
�سانا ن�سخة منها اليوم :قامت
املجموعات االرهابية امل�سلحة
بتاريخ  24نوفمرب احلايل 2018
ب��االع��ت��داء ب��ال��غ��ازات ال�سامة
على الأح��ي��اء ال�سكنية الآمنة
يف مدينة حلب حيث ا�ستهدفت
�أح��ي��اء اخلالدية واحلمدانية
وال�شهباء و�شارع النيل وجمعية
الزهراء مبدينة حلب بع�رشات
قذائف الهاون املح�شوة مبادة

الكلور ما �أدى �إلى �إ�صابة 107
من املدنيني بحاالت اختناق
وت�سمم �شديدة اخلطورة معظمهم
من الن�ساء والأطفال وال�شيوخ
ف�ضال عن الأ�رضار التي �أحلقتها
باملمتلكات العامة واخلا�صة يف
املناطق امل�ستهدفة.
و�أ���ض��اف��ت وزارة اخلارجية
وامل��غ�ترب�ين� :إن ه���ذا العمل
الإرهابي ي�أتي نتيجة لقيام بع�ض
ال��دول بت�سهيل و�صول املواد
الكيميائية �إل��ى املجموعات
الإره���اب���ي���ة امل�����س��ل��ح��ة بغية
ا�ستخدامها �ضد ال�شعب ال�سوري
واتهام احلكومة ال�سورية بذلك
عرب م�رسحيات ومتثيليات مت
�إع���داد �سيناريوهاتها م�سبقا
يف الغرف ال�سوداء ملخابرات
بع�ض ال��دول الراعية للإرهاب
وبتنفيذ من قبل �إرهابيي «اخلوذ
البي�ضاء» امل��ت��ورط�ين �أي�ضا
يف ه��ذا العمل الإره��اب��ي حيث
مت �إط�لاق القذائف من مناطق
ين�شطون فيها وحت��دي��دا من
املنطقة اجلنوبية ال�رشقية

• حماولة �إ�سعاف امل�صابني

لقرية الربيكيات يف ريف حلب.
وخ��ت��م��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة

واملغرتبني ر�سائلها بالقول:
�إن حكومة اجلمهورية العربية

ال�سورية تطالب جمل�س الأمن
بالإدانة الفورية وال�شديدة لهذه

اجلرائم الإرهابية وباال�ضطالع
مب�س�ؤولياته يف حفظ ال�سلم
والأم���ن ال��دول��ي�ين ع�بر اتخاذ
�إجراءات رادعة وفورية وعقابية
بحق ال��دول والأنظمة الداعمة
واملمولة للإرهاب ومنعها من
اال�ستمرار وال��ت��م��ادي يف دعم
الإرهاب والعبث بالأمن وال�سلم
الدوليني و�إل��زام��ه��ا بالتنفيذ
ال��ت��ام لأح��ك��ام ق���رارات جمل�س
الأمن ذات ال�صلة
وقالت اخلارجية ال�سورية« :هذا
العمل الإره��اب��ي ي�أتي نتيجة
لقيام بع�ض ال���دول بت�سهيل
و�صول امل��واد الكيميائية �إلى
املجموعات الإرهابية امل�سلحة
ال�ستخدامها �ضد ال�شعب ال�سوري
واتهام احلكومة ال�سورية بذلك
عرب م�رسحيات ومتثيليات مت
�إعداد �سيناريوهاتها م�سبقا يف
غرف �سوداء ملخابرات بع�ض
الدول الراعية للإرهاب».
وط��ال��ب��ت احل��ك��وم��ة ال�سورية
جمل�س الأمن «بالإدانة الفورية
وال�شديدة لهذه اجلرائم الإرهابية

وباال�ضطالع مب�س�ؤولياته يف
حفظ ال�سلم والأم��ن الدوليني،
ع�بر ات��خ��اذ �إج�����راءات فورية
رادعة وعقابية بحق تلك الدول
والأن��ظ��م��ة ال��داع��م��ة واملمولة
للإرهاب».
و�أ�شارت اخلارجية �إلى تورط
عنا�رص منظمة «اخلوذ البي�ض»
يف الهجوم على حلب ،وقالت:
«�إره��اب��ي��و «اخل����وذ البي�ض»
متورطون �أي�ضا يف هذا العمل
الإرهابي ،حيث مت �إطالق القذائف
من املناطق التي ين�شطون فيها
وحتديدا من املنطقة اجلنوبية
ال�رشقية لقرية الربيكيات يف
ريف حلب».
وت��ع��ر���ض��ت �أح��ي��اء اخلالدية
و�شارع النيل وجمعية الزهراء يف
حلب لهجوم بقذائف �صاروخية
احتوت على غازات �سامة �أطلقتها
اجلماعات الإرهابية امل�سلحة.
ووفقا للإح�صائيات ال�سورية،
فقد �أ�صيب  107مدنيني على
الأقل بحاالت اختناق تراوحت
بني اخلفيفة واملتو�سطة.

مطالبة منظمة حظر األسلحة الكيميائية بإرسال بعثة تقصي حقائق
قال رئي�س جلنة الدفاع يف جمل�س الدوما
الرو�سي اجلرنال فالدميري �شامانوف� :إن
ق�صف الإرهابيني مدينة حلب بقذائف
حتتوي على م��ادة الكلور «يجب �أن
ي�صبح حمط اهتمام املنظمات الدولية
وبالدرجة الأولى منظمة حظر الأ�سلحة
الكيميائية».
و�أ���ض��اف �شامانوف يف ت�رصيح ام�س
الأحد «يتوجب على منظمة حظر الأ�سلحة
الكيميائية �أن تبدي رد فعل مبا�رشا على
هذه الأح��داث يف حلب و�أال تن�شغل يف
�إخراج م�رسحيات ا�ستعرا�ضية لأ�صحاب
اخلوذ البي�ضاء… وينبغي لها �أن تتوجه
فورا �إلى مكان هذه الأحداث ولكنها على
ما يبدو ال تفعل ذلك».

و�أ�شار الربملاين الرو�سي �إلى �أن غياب
رد فعل من قبل منظمة حظر الأ�سلحة
الكيميائية على ه��ذا ال��ه��ج��وم ميثل
«م�رسحية هزلية وا�ضحة للعيان تدل
على انحياز املنظمات الدولية التي ال
تنفذ واجباتها الر�سمية بل تعمل وفق
التوجهات ال�سيا�سية وهذا ما ال يتوجب
عليها القيام به» م�ؤكدا �أن عدم ايقاع
العقوبة باملذنبني يزيد من الأعمال
املخالفة للقانون.
واعترب �شامانوف �أن الإره��اب��ي�ين «ال
يكتفون با�ستخدام الأ�سلحة املحرمة
بل �إنهم يلج�ؤون الآن �إلى زي��ادة كمية
الو�سائل امل�ستخدمة وبالتايل يجب على
جمل�س الأم��ن ال��دويل �أن يعطي تقييما

لهذا الإفالت من العقاب ولكنه ال يفعل
ذلك رغم طلباتنا ال�رشعية».
بدوره �أكد رئي�س جلنة العالقات الدولية
يف جمل�س ال��دوم��ا ال��رو���س��ي ليونيد
�سلوت�سكي �أن الغرب يتحمل م�س�ؤولية
�إب��ق��اء ب ��ؤر �إرهابية يف �سورية داعيا
منظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية �إلى
الربهان على فائدة وظيفتها التحكيمية
ب���إب��داء م��وق��ف ف���وري على ا�ستهداف
الإرهابيني بالكلور �أحياء �سكنية مبدينة
حلب �أم�س.
وق��ال �سلوت�سكي يف ت�رصيح �أم�س� :إن
«مغازلة الغرب للتنظيمات الإرهابية
من �شاكلة تنظيم جبهة الن�رصة ت�ؤدي
�إلى عدم �إخماد ب�ؤرة الإرهاب يف �سورية

حتى الآن» م�ضيفا «قلنا لهم منذ �سنتني
ال تتاجروا بجبهة الن�رصة ويتوجب
ف�صل الإرهابيني عن املعار�ضة املعتدلة
ولكننا ال نزال نرى �أن ال�سكان املدنيني
يقتلون بينما ي��وا���ص��ل الإره��اب��ي��ون
جرائمهم» .و�أ�شار �سلوت�سكي �إلى وجوب
طرح م�س�ألة �صمت الغرب على جرائم
التنظيمات الإرهابية كالن�رصة للنقا�ش
�أم��ام الأ��سرة الدولية مت�سائال عما �إذا
كانت منظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية
�ستتحقق بالفعل اليوم وحتدد املذنبني
با�ستخدام الأ�سلحة الكيميائية يف
�سورية وكيفية و�صول هذه الأ�سلحة �إلى
الإرهابيني �أم انها �ستت�رصف وفق �سيا�سة
ازدواج��ي��ة املعايري وتف�ضل �إغما�ض

العني عما ح�صل م�شريا �إلى �أن لدى هذه
املنظمة الفر�صة الآن على �إثبات فائدتها
التحكيمية.
و�أعلنت وزارة الدفاع الرو�سية يف وقت
�سابق �أن الأع��را���ض التي ظهرت على
امل�صابني بحاالت اختناق نتيجة اعتداء
التنظيمات الإره��اب��ي��ة على الأحياء
ال�سكنية يف حلب ت�ؤكد �أنها كانت حم�شوة
بغاز الكلور.
و�شدد الربملاين الرو�سي على �أنه «يجب
الق�ضاء على جميع الإرهابيني بغ�ض
النظر عن وجودهم داخل مناطق خف�ض
التوتر �أو خارجها» م�ؤكدا وجوب �إنزال
العقاب الالزم بجميع الإرهابيني دون
ا�ستثناء.

• رئي�س جلنة الدفاع يف الدوما الرو�سي

فلسطين :فتح وحماس ...مشروع ورقة

تنفيذية جديدة للمصالحة الداخلية

• هدم املحال التجارية يف القد�س

قوات االحتالل تهدم محال تجارية شمالي
القدس  ...وأوروبا تدين
�أدان االحت��اد الأوروب���ي «ب�شدة»
�إ�رسائيل ،بعد هدمها حمال جتارية
للفل�سطينيني بذريعة بنائها بال
ترخي�ص يف خميم �شعفاط لالجئني
�شمايل القد�س الأ�سبوع املا�ضي.
ونقل موقع اخباري بيانا للناطق
با�سم االحتاد الأوروب��ي جاء فيه:
«ه��دم املتاجر يف �شعفاط ،وقع
بعد ب�ضعة �أ�سابيع فقط من قيام
بلدية القد�س ،بالرتويج ملخطط
بناء  800وح��دة �سكنية جديدة
يف م�ستوطنتي رم���ات �شلومو
وراموت».
واعترب املتحدث �أن «هذه الأعمال
غ�ير ق��ان��ون��ي��ة» ،الف��ت��ا �إل���ى �أن
«االحتاد الأوروبي يعار�ض �أن�شطة
�إ�رسائيل اال�ستيطانية ،ويتوقع
من حكومتها �أن ترتاجع عن هذه

القرارات».
وكانت ال�رشطة الإ�رسائيلية قد
�أعلنت الأربعاء املا�ضي �أنها هدمت
بالتعاون مع البلدية  18مبنى و3
حمطات وق��ود غري قانونية ،يف
مركز املخيم بناء على طلب من
الأهايل.
وع��زت �إ�رسائيل ق��رار الهدم �إلى
�أن تلك املباين «م�ست بالن�سيج
املعي�شي لل�سكان و�شكّ لت خطرا
عليهم ،و�سببت �أزم��ات مرورية
خانقة ،مل يحتملها ال�سكان» .يف
الوقت ذاته اعتقلت قوات اجلي�ش
الإ�رسائيلي حمافظ مدينة القد�س
عدنان غيث ،بعد اقتحام منزله
يف بلدة �سلوان واقتادته �إلى �أحد
مراكز التوقيف يف املدينة.
وذكرت وكالة «معا» الفل�سطينية

�أن هذا االعتقال هو الثالث الذي
يتعر�ض له حمافظ القد�س خالل
ال�شهر احلايل ،بعد �أن اعتقل على
�أيدي قوات �إ�رسائيلية نهاية ال�شهر
املا�ضي.
و�أ�ضافت الوكالة الفل�سطينية �أن
«قائد املنطقة الو�سطى» يف الثامن
من ال�شهر احل��ايل� ،أ�صدر قرار ًا
ع�سكري ًا بحق غيث ،ق�ضى مبنعه
من الدخول �أو التواجد يف مناطق
ال�ضفة الغربية ل�ستة �أ�شهر،
بدعوى التحري�ض وت�شكيل خطر
على «�أمن الدولة».
من ناحية �أخ��رى ذك��رت و�سائل
�إع�ل�ام �أن ت��ل �أب��ي��ب وق��ع��ت على
اتفاقات مع عدد من بلدان االحتاد
الأوروب���ي ،ل�صفقة �ضخمة تكفل
بيع غازها الطبيعي �إلى �أوروبا

عرب �أطول خط �أنابيب ل�ضخ الغاز
برا وبحرا يف العامل.
و �أن �إ�رسائيل �ستقوم ب�ضخ الغاز
الطبيعي عرب �أنابيب متتد عرب
م��ي��اه املتو�سط مل�سافة 2000
كيلومرت �إل��ى اليونان وقرب�ص
و�إيطاليا وبكلفة تقدر بـ 8مليارات
دوالر ،ليكون هذا اخلط الأطول من
نوعه يف العامل.
ووفقا للقناة الثانية الإ�رسائيلية،
فقد ا�ستثمر االحتاد الأوروبي 100
مليون دوالر يف بحوث اجلدوى
االقت�صادية للم�رشوع .وذكرت
القناة الإ�رسائيلية �أن االتفاقات
مت��ت مب��ب��ادرة م��ن وزي��ر الطاقة
الإ�رسائيلي يوفال �شتاينتز الذي
طرح فكرته لأول مرة يف م�ؤمتر
للطاقة يف �أبوظبي.

العراق :السلطات تؤجل فتح المنطقة الخضراء
وسط العاصمة

�أرج�أت ال�سلطات العراقية �إعادة الفتح اجلزئي للمنطقة اخل�رضاء
الذي كان مقررا ام�س الأحد .و�أو�ضح امل�صدر �أنه تقرر الرتيث يف
فتح املنطقة ورمبا هذا الأ�سبوع ب�أكمله ح�سب تعلميات من قيادات
�أمنية عليا ،م�شريا �إلى �أن «عمليات رفع احلواجز الإ�سمنتية من
بع�ض ال�شوارع يف املنطقة اخل�رضاء م�ستمرة» .ويف وقت �سابق
قال م�صدر يف مكتب رئي�س احلكومة العراقية� :إن عملية فتح

املنطقة اخل�رضاء �ستكون جزئية ولي�ست كلية.
ودعا رئي�س ال��وزراء العراقي �إلى فتح املنطقة �أمام املواطنني،
م�شددا على �رضورة تنفيذ هذا الإجراء لك�رس احلواجز بينهم .وكان
رئي�س الوزراء ال�سابق حيدر العبادي ،قد �أمر خالل فرتة واليته
ب�إعادة فتح املنطقة ،التي مل يدم فتحها كل مرة �سوى لأيام قليلة
قبل �أن يعاد �إغالقها.

• امل�صاحلة بني فتح وحما�س  ...طريق طويل من املفاو�ضات

غ���ادر وف���د ح��رك��ة «حما�س»،
العا�صمة امل�رصية القاهرة،
ب��ع��د زي���ارة مل����صر ا�ستغرقت
ثالثة �أيام� ،أجرى خاللها جولة
مفاو�ضات م��ع امل�س�ؤولني يف
جهاز اال�ستخبارات العامة،
وتخللتها زيارة الوفد مل�صابي
م�سريات العودة املوجودين يف
عدد من امل�ست�شفيات امل�رصية.
وبح�سب م�صادر من «حما�س»،
و�أخ���رى م�رصية ،ف���إن احلركة
اطلعت على «م��ا ميكن ت�سميته
بورقة تنفيذية جديدة» للم�صاحلة
الداخلية ،جاءت �صياغتها بعد
�سل�سلة من امل�شاورات التي قادها
وفد �أمني م�رصي ،بقيادة م�س�ؤول
امل��ل��ف الفل�سطيني يف جهاز
اال�ستخبارات امل�رصي ،اللواء
�أحمد عبد اخلالق.
وق���ال���ت م�������ص���ادر يف ح��رك��ة
«حما�س»� :إن ما ميكن ت�سميته
بالورقة اجلديدة حتمل بوادر
ح�سن نية ،ورمبا ميكن البناء
عليها ،م�شرية �إل��ى �أن الوفد
�سيبحث ما ج��اء يف م�شاورات
القاهرة ،مع امل�ؤ�س�سة ال�شورية
يف احلركة ،على �أن يقدم رد ًا
نهائي ًا عليها للجانب امل�رصي
يف غ�ضون � 10أيام ،مو�ضحة �أن
الوفد �سيعاود زي��ارة القاهرة
خالل الأيام املقبلة.
ي�أتي هذا فيما بد�أ وفد قيادي من
حركة «فتح» زي��ارة للقاهرة،،
ال���س��ت��ك��م��ال امل�������ش���اورات مع
امل�س�ؤولني يف جهاز اال�ستخبارات

ال��ع��ام��ة ووزارة اخل��ارج��ي��ة
امل�رصية.
وم��ن املقرر �أن ي�ضم الوفد ك ًال
من رئي�س اللجنة املركزية يف
احلركة ،عزام الأحمد ،ورئي�س
اال�ستخبارات الفل�سطينية ،ماجد
ف��رج ،وع�ضو اللجنة املركزية
حلركة «فتح» ،ح�سني ال�شيخ.
ويف ه��ذا ال�صدد ،قالت م�صادر
م����صري��ة م��ط��ل��ع��ة ع��ل��ى ملف
املفاو�ضات اجل��اري��ة� ،إن��ه من
املقرر �أن ت�ستقبل القاهرة ،خالل
الأ�سبوع احلايل ،وفود ًا لعدد من
الف�صائل الفل�سطينية ،من بينها
حركة اجلهاد الإ�سالمي ،واجلبهة
ال�شعبية لتحرير فل�سطني،
واجلبهة الدميقراطية ،يف �إطار
م�شاورات التهدئة مع االحتالل،
وامل�صاحلة الداخلية ،التي �أكدت
امل�صادر �أنها «متر بلحظة �إيجابية
بات معها توقيع وثيقتها �أقرب من
�أي فر�صة م�ضت».
وك����ان ن��ائ��ب رئ��ي�����س املكتب
ال�سيا�سي حل��رك��ة «حما�س»،
�صالح ال��ع��اروري ،ق��اد وف��د ًا
ت��وج��ه ل��ل��ق��اه��رة ،م��ك��ون � ًا من
م��و���س��ى �أب���و م����رزوق ،وخليل
احلية ،وعزت الر�شق ،وح�سام
بدران ،وروحي م�شتهى.
و�أ�شارت امل�صادر امل�رصية �إلى �أن
«ما مت طرحه خالل املفاو�ضات
الأخرية مل يكن جديد ًا متام ًا ،لكن
رمبا ميكن ت�سميته ب�إعادة �صياغة
لبنود واتفاقيات كانت قائمة
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مو�ضحة �أن��ه مل يكن لدى قيادة
«حما�س» بالأ�سا�س اعرتا�ضات
على كثري من املطالب املتعلقة
بتمكني احل��ك��وم��ة ،وال��ت��ي تعد
�أ�سا�س االتفاق.
وق��ال��ت« :مت��ت مراجعة بع�ض
امل��واع��ي��د اخل��ا���ص��ة بخطوات
تنفيذية فيما يتعلق بعملية
التمكني ،مع االتفاق على �إرجاء
جمموعة من امللفات ،بعد �إقناع
اجلانب امل�رصي للم�س�ؤولني يف
ال�سلطة ب�أن القاهرة هي ال�ضامن
حل�سمها يف مرحلة الحقة».
ولفتت امل�صادر �إلى �أنه «�ستتم
مع حركة فتح مناق�شة م�س�ألة
ت��ق��دمي ب���ادرة ح�سن نية على
�صعيد الت�رصيحات ا لإعالمية،
وفيما يتعلق مب�س�ألة العقوبات
ال��ت��ي تفر�ضها ال�سلطة على
القطاع» ،مو�ضحة ،يف الوقت
ذات���ه� ،أن «ال�سلطة ترف�ض،
حتى اللحظة الراهنة ،املنحة
ال��ق��ط��ري��ة امل��وج��ه��ة ملوظفي
القطاع لدفع رواتبهم ،معتربة
�أن ذل��ك ي��غ� ّ�ل ي��ده��ا يف فر�ض
�إرادت��ه��ا للحفاظ على وحدة
الرتاب الوطني ،وعدم حتويل
غزة �إلى دولة».
و�أ�شارت امل�صادر �إلى �أن «القاهرة
�ست�سعى �إل��ى تقدمي التطمينات
الالزمة لقيادة ال�سلطة ب�ش�أن تلك
املنحة وكونها م�ؤقتة للم�ساهمة
يف التو�صل حلل �رسيع لالنق�سام،
والتخفيف من الأو�ضاع الإن�سانية
ال�صعبة ل�سكان القطاع».

