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اتفاق رو�سي ـ �أميركي على �ضرورة التن�سيق لتفادي وقوع حوادث ع�سكرية َع َر�ضية

 10كم تف�صل الجي�ش ال�سوري عن مطار الطبقة وخ�سائر الم�سلحين َّ
تتك�شف

استأنف الجيش السوري أمس ،مدعوما ً بوحدات من
نسورالزوبعة و فوج مغاويرالبحروقوات صقورالصحراء
عملياته العسكرية باتجاه مدينة الطبقة في ريف الرقة
الغربي.
وقد تمكنت وحدات الجيش ،من السيطرة على محطة
نفط الثورة ومساكنها جنوب الطبقة ،في حين تواصلت
االشتباكات العنيفة مع عناصر تنظيم «داعش» اإلرهابي
في محيط الحقل بهدف السيطرة على تلة السيريتل التي
تبعد عن مطار الطبقة العسكري مسافة  10كم.
وفي السياق ،نفى مصدر ميداني للبناء ما تم تداوله
أمس ،عن سيطرة الجيش السوري على مزرعة العجراوي،
وتفصله مسافة  5كم من المطار ،وأكد أنّ المنطقة تشهد
معارك شرسة و مقاومة عنيفة من قبل عناصر التنظيم
اإلرهابي ،مع اقتراب المعارك من أسوار المطار الذي يعني
سقوطه ،سقوط مدينة الطبقة بشكل أوتوماتيكي.
وفي السياق ،تمكن الجيش السوري من السيطرة على
مدرسة وبرج البحارية في بلدة البحارية في غوطة دمشق
الشرقية بعد معارك عنيفة مع تنظيم «جبهة النصرة»
اإلرهابي و التنظيمات المتحالفة معه.
في غضون ذلكّ ،
كشف اإلعالم الحربي المركزي التابع
لحزب الله في سورية ،أنّ خسائر المجموعات المسلحة
خالل األي��ام الثالثة الماضية في ريف حلب الجنوبي،
بلغت  167قتيل بينهم  24مسؤوال ً ميدانيا ً ولوجستيا ً
وعملياتياً ،من مجموع الفصائل المشاركة المنضوية تحت
مسمى «جيش الفتح» وعلى رأسهم «جبهة النصرة».
إلى ذلك ،تحطمت مقاتلة سورية ،من نوع «ميغ »21
أم��س ،عند إقالعها ع��ن م��درج مطار حماة العسكري،
نتيجة لعطل فني أصابها.
وفي مدينة القامشلي في محافظة الحسكة السورية،
استشهد  3أش��خ��اص وأص��ي��ب  5آخ���رون ،ف��ي تفجير
انتحاري بحزام ناسف أمام حديقة الكندي بشارع القوتلي

بحي الوسطاني في المدينة.
و في التفاصيل ،قال نشطاء إنّ االنتحاري استهدف
اجتماعا ً يتواجد فيه مارافرام كريم الثاني الرئيس األعلى
لكنيسة السريان االرذثوكس في سائر المشرق والعالم،
حيث يقوم بطرك السريان بزيارة لمدينة القامشلي؛
بهدف وضع النصب التذكاري لذكرى مرور  101عام ،على
المجازر التي ارتكبها العثمانيون بحق األرمن والسريان
في القامشلي.
هذا واستنكر بطريرك السريان الكاثوليك األنطاكي
مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان ،في بيان ،التفجير
اإلرهابي في مدينة القامشلي ،وشكر الله على سالمة
قداسة أخيه البطريرك أفرام الثاني وأعضاء الوفد المرافق
لقداسته واألساقفة واإلكليروس والمؤمنين ،بحسب
البيان.
وفي شأن متصل ،أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن
اتفاق روسيا والواليات المتحدة ،على ض��رورة تنسيق
أفضل في سورية بما يخدم تفادي وقوع حوادث عسكرية
عرضية هناك ،مشير ًة أنّ المسؤولين العسكريين من
البلدين توصلوا إلى هذا االتفاق ،خالل اجتماع عقدوه عبر
جسر تلفزيوني.
هذا وتناقلت وسائل اإلعالم عن مسؤول أميركي أنباءا ً
مفادها أنّ القوات الجوية الروسية ش ّنت الخميس الماضي،
غ��ارات على مواقع المعارضة السورية المدعومة من
الواليات المتحدة في محيط بلدة التنف جنوب سورية.
وزارة الدفاع األميركية من جهتهاّ ،
كشفت عن أ ّنها «بعثت
للجانب الروسي بخطاب استفسرت فيه عن الضربات
الجوية الروسية التي استهدفت قوات المعارضة السورية
المدعومة من واشنطن األسبوع الماضي» ،مشير ًة إلى أنّ
خطاباها لم يلق آذانا صاغية لدى موسكو التي لم تستجب
كذلك للنداءات األميركية بهذا الشأن.
(التتمة ص)14

القوات العراقية تفتح جبهة في �صالح الدين وجنوب المو�صل

�أنقرة تدين الأحكام ال�صادرة بحق الإخواني مر�سي!

بغداد :تحرير الفلوجة «بوابة للن�صر النهائي على الإرهاب»

م�صر تر ّد ّ
بحدة على بيان قطر

اعتبر المكتب اإلع�لام��ي لرئيس
ال���وزراء العراقي ،أم��س ،أنّ تحرير
مدينة الفلوجة من سيطرة تنظيم
«داع���ش» يمثل تحوال ً مفصليا ً في
مسار الحرب التي يخوضها العراق
ضد التنظيم.
وق��ال المتحدث باسم المكتب،
سعد الحديثي ،ف��ي كلمة متلفزة،
إنّ «ن��ص��ر الفلوجة يُشكل عالمة
فارقة في سلسلة انتصارات قواتنا
المسلحة لطرد اإلرهابيين من مدن
العراق ،وإعادتها إلى حضن الوطن
وإل��ى أهلها األص�لاء ،ويمثل تحوال ً
مفصليا ً في مسار حرب العراق ضد
داعش».
وأض����اف ال��ح��دي��ث��ي ،أن «نصر
الفلوجة هو بوابة للنصر النهائي
والناجز على اإلره���اب ،فتكبيرات
النصر التي تتعإلى اآلن في الفلوجة
(التتمة ص)14

ف���ي أول ت��ع��ل��ي��ق م���ن ال��ج��ان��ب
ال��م��ص��ري ع��ل��ى ب��ي��ان ق��ط��ر ال��ذي
استنكر الحكم الصادر بحق محمد
مرسي وآخرين ،اعتبرت الخارجية
ال��م��ص��ري��ة أنّ ص����دور م��ث��ل ه��ذه
البيانات ليس مستغربا ً ممن ك ّرس
جهده لمعاداة مصر.
وق��ال المستشار أحمد أب��و زيد
ال��م��ت��ح��دث ال��رس��م��ي ب��اس��م وزارة
الخارجية المصرية ،أمس في أول
تعقيب ل��ل��خ��ارج��ي��ة ع��ل��ى البيان
الصادر عن وزارة الخارجية القطرية
أول أمس السبت ،قال إنّ صدور مثل
تلك البيانات ليس مستغربا ً ممن
ك��رس ال��م��وارد والجهود على مدى
السنوات الماضية ،لتجنيد أبواقه
اإلعالمية لمعاداة الشعب المصري
ودولته ومؤسساته.
وأض�������اف ال���م���ت���ح���دث ب��اس��م
الخارجية ،أنّ القضاء المصري ال

الجي�ش الجزائري يقتل � 8إرهابيين
في عملية جنوب العا�صمة

متى �سي�شهد العالم نمواً متزايداً
لدور المر�أة ونيلها حقوقها ال�سيا�سية كاملة؟
جودي يعقوب



كانت المرأة في سورية عبر العصور والحضارات جزءا ً مباشرا ً أو
غير مباشر في صناعة المجتمع السوري وفي تقدّمه على المستوى
الروحي والحضاري ،بل وحتى في صناعة الوجود البشري وتقدّم
اإلنسانية ،فهي مربية األجيال وصانعة الرجال ،وهي األم واألخت
والزوجة واالبنة ،ولم يقتصر دورها عبر التاريخ على مساعدة الرجال
فقط ،بل استطعن أن يرتقين بالعلم والفنون واألدب وأن َي ُقد َْن شعوبا ً
كبيرة وثورات وحروبا ً ض ّد المستعمرين ُ
والغزاة.
ويعتبر الحزب السوري القومي االجتماعي المرأة جزءا ً من حركة
المجتمع التغييرية وعنصرا ً ووسيلة أساسية للتنمية والنمو،
وتقوم العقيدة السورية القومية االجتماعية بإلغاء جميع أنواع
التمييز العنصري أو الجنسي أو الطائفي أو العرقي ،وتح ّرر اإلنسان
في مجتمعنا من تعقيدات الماضي والتي يس ّميها سعاده األمراض
االجتماعية ،إذ إنّ العقيدة تقول بالتوازن ما بين أف��راد المجتمع
الواحد ،والتفاعل ما بين األف��راد ،فتجعل من الفرد مشاركا ً ومنتجا ً
ومستدام التنمية ومتمكنا ً من التفاعل مع غيره ومع مجتمعه ومع
أرضه ،وتح ّرر الرجل من عقدة التف ّوق على المرأة التي كانت سائدة
في المجتمع الشرقي ،فال تف ّوق لجنس على آخر إالّ من خالل كفاءته
وعمله وما يقدّمه لوطنه.
ولكن اليوم ولألسف تواجه المرأة العديد من العقبات بسبب
افتراض أنّ منزلة المرأة االجتماعية الصحيحة يجب أن تكون في
الميدان الخاص والمرتبط باألسرة والمنزل فقط ،في حين أنّ الميدان
العام هو ميدان للقوة والخصام الخاص بالمجتمع الذكوري ،وبسبب
ربط المرأة بالميدان الخاص تقلصت قدرتها على دخول الساحة
السياسية وأصبحت مشاركتها فيها محدودة.
وحتى إذا انتخبت المرأة يت ّم وصف هذه الحالة بأنها «المثابرة
الناعمة» وتميل في أكثر األحيان إلى تولي الوزارات والمناصب التي
تشمل الصحة والتعليم والرعاية االجتماعية ونادرا ً ما نجد النساء
تحت ّل المناصب التنفيذية ذات سلطة اتخاذ القرارات في مجاالت أكثر
قوة ،أو تلك التي ترتبط مع المفاهيم التقليدية للرجولة.
ويمكن أن يرجع ذلك إلى سبب تركيز وسائل اإلعالم على حياة
المرأة الرومانسية والتي تهت ّم بحياتها الخاصة أو اختيارها ألزيائها
أكثر من مسؤولياتها العامة ،ثم تبدأ مسألة االستفسار على كيفية
قدرتها على التوازن والتوفيق بين حياتها العملية ورعاية أطفالها،
(التتمة ص)14

قالت وزارة الدفاع إنّ قوات جزائرية قتلت  8مسلحين ،وصادرت أسلحة
أمس ،في عملية جنوبي الجزائر العاصمة.
وذكرت وكالة األنباء الجزائرية ،أ ّنه ج ّرى اعتقال أربعة آخرين يشتبه أ ّنهم
متشددون ،خالل العملية في منطقة الرواكش بوالية المدية .إال أنّ البيان لم
يذكر إلى أيّ جماعة ينتمي المشتبه بهم.
والعنف نادر اآلن في الجزائر منذ نهاية الحرب في التسعينات ضد مقاتلين
إسالميين ،والتي أسفرت عن سقوط  200ألف قتيل .لكن تنظيم القاعدة ببالد
المغرب اإلسالمي ،والمجموعات الصغيرة من المقاتلين المتحالفين مع تنظيم
الدولة اإلسالمية ،تنشط في مناطق نائية.
وكان الجيش الجزائري تمكن من القضاء على  73إرهابيا ً وإلقاء القبض
على 111آخرين ،بينهم عناصر إسناد ،خالل الخمسة أشهر األولى من سنة
 ،2016حسب تقرير نشرته «مجلة الجيش» لشهر حزيران .2016
وأوض��ح التقرير أنّ الجيش ،تمكن أيضا ً من توقيف  1117من المهربين
و 2309من المهاجرين غير الشرعيين و 105من تجار المخدرات ،وكذلك
كشف وتدمير  248من المخابئ والمالجئ ،إلى جانب حجز كميات كبيرة من
المخدرات.
وبشأن األسلحة ،ذكر التقرير ،أ ّنه ت ّم العثور على كميات معتبرة من األسلحة
الحربية والذخيرة خالل هذه الفترة ،تمثلت في  485بندقية آلية من نوع
كالشنيكوف ،و 42بندقية رشاشة ،و 26مدفعا ً من نوع هاون عيار  60و 81مم،
و 34بندقية صيد ،و 25بندقية مضخية ،و 16قاذفة «أر بي جي .»7
كما عثر الجيش الجزائري على  723قنبلة يدوية دفاعية وهجومية ،و49
مدفعا ً تقليدي الصنع و 79قنبلة تقليدية الصنع.

يضره إطالقا ً مثل تلك االدع��اءات،
والتي تكشف عن ن��وا ّي��ا من يبوح
بها ،وجهله بتاريخ ونزاهة ومهنية
القضاء المصري ،الذي يمتد تاريخه

لعقود طويلة ،م��ؤك��دا ً أنّ التاريخ
والشعب المصري ل��ن ينسى من
أساء إليه.
(التتمة ص)14

الأردن ي�سجن نرويجي ًا  15عام ًا
بتهمة الإرهاب

أص��درت محكمة أم��ن ال��دول��ة األردن��ي��ة ،أم��س ،حكما ً
بالسجن  15عاما ً على نرويجي من أصل عراقي ،في ما
يعرف بقضية خالد الربيعي ،المتهم بنقل  44كيلوغراما ً
من المواد المتفجرة.
وأكد النائب العام لمحكمة أمن الدولة ،العميد القاضي
العسكري زياد العدوان ،أنّ المحكمة أصدرت قرارها فيما
عرف بقضية خالد كاظم الربيعي ( 49عاماً) ،الهولندي
من أص��ل العراقي ،مشيرا ً إل��ى أنّ المتهم أخفى المواد
المتفجرة بغابات ثغرة عصفور في جرش.
وعليه ،فلقد قررت المحكمة في جلسة علنية تجريمه،
بنقل مواد متفجرة بقصد القيام بأعمال ارهابية ،والحكم
عليه باألشغال الشاقة  15عاماً ،ودفع الرسوم ومصادرة
المواد المتفجرة والمضبوطات بالقضية.
إلى ذلك ،ذكرت «فرانس برس» أنّ ممثلين من السفارة
النرويجية بعمان حضروا الجلسة أيضاً.

جدير بالذكر ،أنّ تقارير إعالمية أردنية ّ
كشفت العام
الماضي عن إحباط قوات األمن األردنية ،لمخطط عملية
إرهابية كان شخص من «فيلق القدس» اإليراني ينوي
تنفيذها.
وج��رى تسريب الئحة االتهام الموجهة إل��ى شخص
يحمل الجنسيتين العراقية والنرويجية إل��ى وسائل
اإلع�لام ،رغم قرار منع النشر الذي أصدرته محكمة أمن
الدولة في األردن.
وأصدر القضاء األردني قرار اعتقال المتهم في  6نيسان
الماضي ،بعد أن أسندت إليه النيابة العامة لدى محكمة
أمن الدولة ثالث تهم هي :الحيازة والتعامل بمادة مفرقعة
بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية ،والقيام بأعمال
من شأنها اإلخالل بالنظام العام وتعريض سالمة المجتمع
وأمنه للخطر ،واالنتساب إلى جمعية غير مشروعة (فيلق
القدس) بقصد ارتكاب أعمال إرهابية.

همزة و�صل
القام�شلي..
«�سيفو» جديدة
نظام مارديني
نجت مدينة القامشلي من
مجزرة كانت تستهدف رأس
الكنيسة السريانية ،البطريرك
مار اغناطيوس أف��رام الثاني،
خالل تدشينه النصب التذكاري
ل��ش��ه��داء اإلب����ادة السريانية
«س��ي��ف��و» .وذه����ب ف��ي��ه��ا ع��دد
م��ن ض��ح��اي��ا ال���ـ «س���وت���ورو»
(ح���زب االت��ح��اد ال��س��ري��ان��ي)
ال��ت��اب��ع��ي��ن ل��ل�إدارة ال��ذات��ي��ة.
ولكن لماذا تم استهداف رأس
الكنيسة السريانية وأكبر عدد
ممكن م��ن رؤس���اء األبرشيات
المسيحية ب��ال��ج��زي��رة؟ و َم��ن
يقف وراء هذا العمل اإلرهابي
غير ال��دول��ة التركية صاحبة
المصلحة األكبر في ذل��ك ،هل
ألن احتفال التدشين يذ ّكرها
بأنها صاحبة أكبر جريمة في
التاريخ البشري والتي عرفت
باإلبادة األرمنية والسريانية؟
وهنا تتط ّور اللعبة التركية ،فال
قطع للرؤوس كما في مجزرة
«سيفو» ،بل تفجير االنتحاريين
في الرؤوس!
هكذا يتم التالعب التكتيكي
بالدم ال��س��وري وبالجماعات
ال��س��وري��ة ،م��ن أج��ل أي نظام
ب��دي��ل؟ لننظر إل���ى م��ا ح��ول
محافظة الحسكة ونتخيل أي
جاهلية هي في الطريق إلينا
من وهابية آل سعود وعثمانية
أردوغان؟
إن إح��داث الغوغاء القائمة
في القامشلي منذ غياب الدولة
كانت المقدمة وكانت اإلن��ذار
بالنسبة لمستقبل المدينة
وأهلها .وما يحصل فيها اليوم
م���ن خ����راب ه���و ب��س��ب��ب ه��ذا
ال��غ��ي��اب ،م��ا فتح ال��ب��اب أم��ام
تعدّد مرجعياتها التي أساءت
وت��وح��ش��ت ف��ي غ � ّي��ه��ا تجاه
ّ
بعضها البعض ،رغم أن عدوهم
اإلرهابي واحد وهو ال يف ّرق بين
جماعة وجماعة.
يتقاسم اإلره����اب بفرعيه
«داعش» و«النصرة» األدوار في
استهداف النسيج ال��ذي يميّز
الدولة السورية ،كما يميّز الدولة
ال��ع��راق��ي��ة ،ف��ي شتى مناطق
«س��وراق��ي��ا» ،وه���ا ه��م ه��ؤالء
القتلة يحاولون استنفاد دور
السريان ،الثقافي والسياسي
االجتماعي الخالق ،عبر تطهير
م��ح��اف��ظ��ة ال��ح��س��ك��ة م��ن أح��د
أبرز مك ّوناتها وذلك في سياق
جهنمي لتغيير الديموغرافيا،
التي تشبه ما حدث من مجازر
عثمانية بحق شعبنا ،وهي
م��ج��ازر أدّت ف��ي م��ا أدّت إلى
تغيير ديموغرافي خطير ذهب
ضحيتها مئات اآلالف من أهلنا
السريان واألرم���ن ،ف��ي بداية
القرن العشرين.
الضغط على ه��ذا النسيج
من متحد القامشلي ومحاولة
قتلهم أو تهجيرهم خارج البالد
أو إجبارهم على الرضوخ لألمر
ال���واق���ع ،ه��و م��ا تسعى إليه
المؤامرة على أهلنا .ولكن لنكن
صريحين هنا ،فالتفجير الذي
استهدف البطريرك ،هدفه أيضا ً
التصويب على تنظيم الـ «»ypg
المهيمن على المدينة بغاية
ضرب المكونين «السرياني»
و«ال���ك���ردي» وت��ك��ري��س حالة
ال��ش��رخ القائمة ف��ي المدينة،
بسبب ممارسات سلبية للحزب
المهيمن والتي تركت انطباعا ً
سيئا ً لدى كل شرائح المدينة؟
السريان منذ ال��ب��داي��ة ،في
م��رم��ى ال��م��ش��روع الجهنمي
التفتيتي من جهة ،والمتطرفين
من جهة أخ��رى ،وأي��ن الفارق
األيديولوجي هنا بين الذئب
األميركي الذي يلعب في رأس
الجماعات أو ذلك الذئب األغبر
الذي يُسيّر رأس اإلرهابيين؟
كثيرا ً ما نلجأ في مقارنتنا إلى
لوحة بابلو بيكاسو الشهيرة
«غ��رن��ي��ك��ا»؛ ول��ك��ن أليست الـ
«غرنيكا» حين يذهب نسيج
مجتمعنا بعيدا ً (ورب��م��ا إلى
العالم اآلخ��ر) في هذا الصراع
العبثي ،وح��ي��ث تفجير الله
ليصبح إلها ً لهؤالء وإلها ً آخر
ألولئك ،فيما «سوراقيا» يُراد لها
أن تتساقط على أبواب جهنم.
إذا قرأتم اإلنجيل ،إذا تل ّمستم
َي السيد المسيح السوري،
قدم ْ
فلسوف ي��ق��ال ل��ك��م :ه��ذه هي
مهمتكم وليست مستحيلة!
ل��ل��ف��رن��س��ي ال����رائ����ع ت��ي��ار
دوشاردان« :عندما يلج المسيح
إلى داخلنا فإنما يمألنا بالله
وباإلنسان وال شيء آخر».

