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�إجراءات رو�سية ــ �أميركية م�شتركة ال�ستعادة اال�ستقرار في حلب بالتوازي مع العفو ال�سوري

مو�سكو :الرئي�س الأ�سد م�ستعدّ لبحث اقتراحات دي مي�ستورا
أص��در الرئيس ال��س��وري بشار األس��د مرسوما ً
تشريعيا ً يقضي بالعفو ع��ن ك��ل م��ن حمل سالحا ً
وك��ان ف��ارا ً من وج��ه العدالة ،إذا ب��ادر إل��ى تسليم
نفسه وسالحه وكل من بادر إلى تحرير المخطوف
لديه بشكل آمن دون أي مقابل ،خالل ثالثة أشهر من
تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي سواء بوشر
في اإلجراءات القضائية بحقه أو لم تتم المباشرة بها
بعد.
وف��ي السياق ،أص��درت الرئاسة السورية بيانا ً
جاء فيه أنّ الرئيس األسد يدعو جميع أبناء الشعب
السوري إلى الوقوف صفا ً واحدا ً مع الجيش السوري
المصمم على استئصال اإلرهاب ،مؤكدا ً أنّ المصالحة
الوطنية هي الطريق األه��م لوضع حد لما يعصف
ببلدنا من عنف وقتل ودمار.
وال��ي��وم وب��ع��د أن غ��دا واض��ح��ا للجميع أخطار
ه��ذا االستهداف لوطننا ،ف��إن السيد الرئيس يدعو
الجميع إلى العودة إلى حضن الوطن والقاء السالح،
وس��ي��ج��دون أن س��وري��ة كما ك��ان��ت دائ��م �ا ً ه��ي األم
الحاضنة للجميع والحانية عليهم والحريصة على
أمنهم وأمانهم ومستقبل أجيالهم ،وبذلك يمكن لنا
جميعا أن نعود إلى األم��ن واألم��ان ال��ذي طالما كنا
نفاخر به العالم.
البيان أضاف أنّ «الفرصة سانحة لك ّل من حمل
السالح أن يعبّر عن انتمائه للوطن ،وأن يلقي السالح
وينخرط في عملية إع��ادة إعمار البالد» ،واع��دا ً أنّ
«يكون التسامح سيّد الموقف وأن تكون سورية األم
الحاضنة للجميع».
جاء ذلك في وقت ،أعلنت قيادة الجيش السوري
عن فرض الجيش سيطرته الكاملة على حي بني زيد
الذي كان يعد أحد أهم معاقل تنظيم «جبهة النصرة»
في حلب ،والواقع في شمال المدينة.

الجيش ال��س��وري أض��اف ،أنّ وح��دات الهندسة
قامت ب��إزال��ة المفخخات والعبوات من الساحات
والشوارع في الحي ،و أنّ عمليات تأمين حلب أسفرت
عن السيطرة على كراجات عفرين والسكن الشبابي،
وجميع كتل األبنية والمعامل في الليرمون الواقعة
على األطراف الشمالية لمدينة حلب.
هذا ،وأكدت مصادر ميدانية أن الجيش اقتحم بني
زيد بعد معارك دام��ت لساعات مع المسلحين ،في
وقت منعت فيه الجماعات المسلحة الرجال تحت سن
الـ  50من الخروج من أحياء حلب الشرقية ،وذلك بعد
عبور العشرات منهم إلى مناطق الجيش.
كما أ ّكدت المعلومات عن التوصل إلى تسوية بين
الجيش السوري و 3فصائل مسلحة من أحياء حلب
الشرقية لتسليم أسلحتهم ،حيث سيخرج المسلحون
من الكالسة وبستان الباشا وسيسلمون أسلحتهم
للجيش السوري وسيغادرون إلى ريف حلب غرباً.
في غضون ذلك ،واصل الجيش السوري عملياته
في حلب ،حيث بدأت وحداته باقتحام مخيم حندرات،
و أ ّكدت المصادر العسكرية تمكن الجيش ،من قتل،
كل من القائد العسكري لـ«حركة نور الدين الزنكي»
اإلرهابية ،عمار شعبان ،و عمر سلخو أحد القادة
العسكريين في الحركة ،في معارك حندرات ،و هما من
الذين شاركوا في ذبح الطفل الشهيد عبدالله العيسى
قبل أيام في حي المشهد في مدينة حلب.
هذا و أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو،
أنّ الحكومة السورية والجيش الروسي أطلقا ،أمس،
عملية إنسانية واس��ع��ة النطاق ف��ي مدينة حلب،
موضحا ً أنّ العملية تجري بتفويض من الرئيس
فالديمير بوتين.
الوزير الروسي أكد أنه سيتم فتح  3ممرات في
حلب لخروج المدنيين والمسلحين الراغبين في

إلقاء السالح ،باإلضافة إلى ممر آمن رابع نحو طريق
الكاستيلو لمسلحي «الجيش الحر» الذين مازلوا
يحملون السالح.
وق��ال «بغية مساعدة المدنيين الذين أصبحوا
رهائن لدى اإلرهابيين ،والمسلحين الراغبين في إلقاء
السالح ،يتعين على المركز الروسي المعني بمصالحة
األطراف المتنازعة بالتعاون مع السلطات الروسية،
فتح  3ممرات إنسانية ،ونشر في محيط هذه الممرات

ال�سلطات البحرينية تحكم على رجب
� 10سنوات �سجن

القوات الأميركية ت�ساعد في مدِّ ج�سر على دجلة

مجهولون يرفعون العلم العراقي
فوق «م�سجد البغدادي» و�سط المو�صل

أعلن الجيش األميركي أنه ساعد
القوات العراقية في إقامة جسر على
نهر دجلة في محافظة نينوى األسبوع
الماضي ،مؤكدا ً أنه سيسهم في دعم
حملة العراق الستعادة الموصل من
تنظيم «داعش» اإلرهابي.
وق��ال الكولونيل كريس غارفر
ال��م��ت��ح��دث ال��ع��س��ك��ري األم��ي��رك��ي
ب���ال���ع���راق إنّ  10ع��س��ك��ري��ي��ن
أميركيين اشتركوا في هذه العملية
 ،م��وض��ح �ا ً أنّ ف��ري��ق �ا ً ي��ت��ك��ون من
مهندسين أميركيين أرس��ل في 20
تموز لمساعدة كتيبة من الجنود
العراقيين في إقامة جسر عائم فوق
نهر دجلة ق��رب ق��اع��دة «ال��ق��ي��ارة»
العسكرية (جنوب الموصل) التي
استعادتها القوات العراقية مؤخرا ً
من «داعش».

وأض���اف أنّ ال��والي��ات المتحدة
ن ّفذت مهمات مشابهة أقل مستوى مع
العمليات الخاصة العراقية وقوات
البيشمركة الكردية ،لكن كانت تلك
أول مهمة من هذا النوع مع الجيش
العراقي.
وأ ّكد غارفر أنّ «استخدام الجسر
ال��ذي يربط بين جانبي نهر دجلة
الشرقي والغربي سيسهم بشكل
ك��ب��ي��ر ف���ي ت��ح��س��ي��ن ال���ق���درة على
المناورة وتقصير خطوط االتصال
بالنسبة لقوات األمن العراقية مع
استعدادها للهجوم النهائي لتحرير
الموصل».
وه���ذه أول م���رة ت��ص��اح��ب فيها
قوات أميركية الجيش العراقي قرب
الخطوط األمامية للمعارك ،منذ قال
وزير الدفاع األمريكي آشتون كارتر

ف��ي نيسان إن��ه سيسمح للقوات
األميركية بالقيام بذلك .وفي السابق
اقتصر عمل المستشارين العسكريين
األميركيين بعيدا ً عن ميادين القتال.
والجسر هو الثاني من نوعه الذي
تقيمه الحكومة العراقية في إطار
معركتها ضد التنظيم اإلرهابي ،بعد
جسر آخر أقامته في الرمادي العام
الماضي.
إل��ى ذل���ك ،أف���اد م��ص��در أم��ن��ي في
محافظة نينوى شمال العراق بأنّ
مجهولين رف��ع��وا العلم العراقي
فوق مسجد زعيم «داع��ش» أبو بكر
البغدادي وسط الموصل ،مؤكدا ً أنّ
التنظيم استنفر عناصره على خلفية
ذلك.
وقال المصدر أول أمس ،إنّ «تنظيم
داعش استنفر عناصره ،على خلفية

مراكز لتقديم الوجبات الساخنة والمعونة الطبية
األولية».
وأردف قائالً «مع إنّ الشركاء األميركيين لم يقدموا
لنا حتى اآلن بيانات حول الفصل بين تنظيم «جبهة
النصرة» والجيش السوري الحر ،يجب فتح ممر آمن
رابع باتجاه طريق الكاستيلو لعبور المقاتلين (من
الجيش الحر) وهم يحملون السالح».
كما دع��ا شويغو المجتمع ال��دول��ي والمنظمات

الدولية إلى المشاركة في العملية اإلنسانية بحلب.
واستطرد قائالً «لقد دعونا األطراف المتنازعة أكثر
من مرة إلى المصالحة ،لكن المسلحين خرقوا نظام
الهدنة م��رة بعد أخ��رى ،وقصفوا مناطق مأهولة
وهاجموا مواقع القوات الحكومية ،في نهاية المطاف
نشأ في مدينة حلب وفي ضواحيها وضع إنساني
صعب للغاية».
(التتمة ص)14

قيام مجموعة مجهولة برفع العلم
العراقي فوق مسجد زعيم التنظيم أبو
بكر البغدادي في باب الطوب وسط
الموصل» ،مبينا ً أنّ «المجهولين
رفعوا العلم ف��وق ع��دد من المواقع
األخرى ،قبل أن يقوم عناصر التنظيم
بحملة ده��م بحثا ً ع��ن المنفذين».
وأض���اف المصدر ال���ذي طلب عدم
الكشف عن اسمه ،أنّ «هذه الحادثة
تعد الثانية من نوعها بعد عامين من
سيطرة التنظيم على المدينة».
ُي��ش��ار إل��ى أنّ تنظيم «داع���ش»
يسيطر على مدينة الموصل منذ
منتصف ع��ام  ،2014فيما تستعد
ال��ق��وات األمنية بمختلف صنوفها
وبإسناد من طيران التحالف الدولي
الق��ت��ح��ام ال��م��دي��ن��ة وت��ح��ري��ره��ا من
التنظيم.

أك����د ال��ب��ح��ري��ن��ي��ون رف��ض��ه��م
لمحاكمة الشيخ عيسى قاسم،
واعتبروا أنّ المحاكمة التي عُ قدت
أول أمس األربعاء غير شرعية وغير
دستورية ،وال قيمة لها ،فيما ح ّذرت
منظمات حقوقية دولية من الحكم
على الناشط نبيل رجب بالسجن
لمدة طويلة بتهمة انتقاده العدوان
على اليمن.
منظمة هيومن راي��ت��س ووت��ش
وجهت أصابع اإلتهام إلى الواليات
المتحدة األم��ي��رك��ي��ة وبريطانيا،
بعدم التدخل السقاط التهم غير
المشروعة عن الناشط الحقوقي
نبيل رجب ،واإلف��راج الفوري عنه،
محذر ًة من تعرضه لعقوبة قد تصل
إل��ى السجن عشر سنوات ،بسبب
انتقاده ال��ع��دوان السعودي على
اليمن.
ورأى ن��ائ��ب ال��م��دي��ر التنفيذي
بالمنظمة ج��و س��ت��ورك أنّ التهم
الموجهة إلى رجب تشكل انتهاكا ً
خطيرا ً لحقه ف��ي حرية التعبير،
ُمعتبرا ً أنّ انتقادات رجب للعدوان

ع��ل��ى ال��ي��م��ن تتفق م��ع م��ا وثقته
المنظمة العفو الدولية باعتباره غير
قانوني ويرقى إلى جرائم حرب.
وأوضحت المنظمة أنّ تغريدات
رجب المنشورة في نيسان 2015
أودعته السجن لكنه أفرج عنه في
تموز  ،2015إال أنّ النيابة لم تغلق
القضية وأمرت بإعادة اعتقاله في

حزيران  2016وبدأت محاكمته في
تموز الجاري.
وأضافت «إذا أدين رجب بتهمة
نشر «أخبار أو بيانات أو إشاعات
كاذبة أو مغرضة» ،سيواجه عقوبة
تصل إل��ى  10أع���وام ف��ي السجن
بموجب ال��م��ادة  133م��ن قانون
العقوبات البحريني.

مدريد توقف مغربيين �إثنين
ب�شبهة «تمويل الإرهاب»

«الكرد�ستاني» :العبادي ال يجر�ؤ على �إقالة وزرائنا!
بدأت الكتل السياسية خوض أولى جوالتها بشأن
استبدال وزرائها ،مع رئيس الوزراء ،بعد قرار المحكمة
االتحادية برد حكومة العبادي إلى ما قبل التغيير
الوزاري في نيسان الماضي.
وتضغط أط��راف التحالف الوطني على العبادي
لقبول مرشحيها بدل ال��وزراء المستقيلين ،في وقت
هددت جبهة االصالح البرلمانية بـ «عدم التصويت على
البدالء الحزبيين».
وقال نواب معارضون ،إن مجلس النواب سيدخل
في «أزم��ة وانقسام جديدين» ،اإلسبوع المقبل مع
تقديم رئيس الحكومة لمرشحيه الذين اختارتهم الكتل
لـ«كابينة التكنوقراط» ،موضحين أنّ كتالً برلمانية
ستفتعل تلك األزمة بسبب تمسكها بـ«المحاصصة».
فيما أ ّكد التحالف الكردستاني أنّ الكرد يرفضون
استبدال وزرائهم ،ما لم تكن هناك مبررات مقنعة ،مطالبا ً
بـ«تغيير شامل للحكومة» ،بسبب أنّ العبادي «غير قادر
وليس مؤهالً إلدارة الدولة في الظرف الراهن».
إلى ذلك ،أعلن المكتب اإلعالمي للعبادي ،بحث األخير
مع الكتل السياسية «آلية الترشيح للوزارات الشاغرة»،
(التتمة ص)14

أعلن الحرس المدني اإلسباني أول أمس ،توقيف
شقيقين مغربيين ( 22و 33ع��ام �اً) ف��ي كاتالونيا
شمال شرق إسبانيا لالشتباه بضلوعهما في «تمويل
اإلرهاب».
وجاء في بيان عن الحرس اإلسباني أنه يشتبه في
أنّ الشابين الموقوفين ،قد «موال اإلرهاب وتعاونا مع
مجموعة إرهابية» ،موضحا ً أنّ لهما شقيقا ً ثالثا ً قتل
في سورية التي توجه إليها مع زوجته وأطفاله.
وت��اب��ع ال��ب��ي��ان أنّ المشتبه بهما ال��ل��ذي��ن جرى
توقيفهما في منطقة جيرون في الصباح الباكر« ،كانا
يمدان بالمال أشخاصا يديرون «داعش» ،دون تحديد
المبالغ أو تواريخ إرسالها.
وأوض��ح البيان أنّ األم��وال استخدمت «لتسهيل
تنقالت» المسلحين إلى مناطق القتال التي يقصدها
المتطرفون.

وك��ان��ت السلطات األمنية المغربية اعتقلت 52
متشددا ً ومواليا ً لتنظيم «داع��ش» خالل حملة أمنية
األس��ب��وع ال��م��اض��ي ،حسب ب��ي��ان وزارة الداخلية
المغربية.
وكشفت الداخلية ،أنّ المعتقلين كانوا يعدون
لهجمات إرهابية في المملكة ،حيث بلغوا مستويات
متقدمة من اإلعداد.
وجاءت االعتقاالت بعد حملة منسقة تحت إشراف
النيابة العامة المختصة ،استهدفت  143شخصا ً من
المشتبه في ميوالتهم المتطرفة ومواالتهم لتنظيم
«داعش» في  19من الشهر الجاري.
ومن المنتظر أن يقدم  52من المشتبه فيهم أمام
العدالة ف��ور انتهاء التحقيقات معهم م��ن المكتب
المركزي لألبحاث القضائية ،التابع للمديرية العامة
لمراقبة التراب الوطني.

همزة و�صل
حلب..
عنوان الأمل
نظام مارديني
لطالما كانت ساحة سعد الله
الجابري وسط مدينة حلب ذات
رم��زي��ة خاصة ومقصدا ً وم�لاذا ً
لآلالفمنالعوائلالحلبيةبخاصة
والسورية عامة ،قبيل العدوان ،إال
أن استمرار االعتداءات اإلرهابية
ال��ت��ي ك��ان��ت تستهدفها ،عقابا ً
لبقاء المدينة في كنف الدولة،
جعلتها بصورة ال تليق برمزيتها
ألهالي المدينة ..هذه «الظاهرة
اليابانية» في المشرق العربي،
كانت تنافس في صناعاتها بعض
الدول األوروبية ،ناهيك عن الدولة
التركية بطبيعة الحال.
لعلنا نتذ ّكر ذلك األجنبي الذي
ق��ال يوما ً «ه��ذه ال��دول��ة ستكون
صين الشرق األوسط» وهو يقصد
سورية ..وتابع ممازحا ً «سوف
أق��ت��رح اإلت��ي��ان بالبحر إل��ى هنا
لتكون حلب شنغهاي السورية».
االنتصار في حلب هو صورة
مصغرة لالنتصار الكبير على
العدوان الذي تتع ّرض له سورية..
العدوان الذي كان الصورة األبرز
لمشاريع الهيمنة وبسط السيطرة
وفرض النفوذ على الهالل السوري
ال��خ��ص��ي��ب ،ل��ذل��ك يمكن ال��ق��ول
إن خواتيم االن��ت��ص��ار ف��ي حلب
سترسم اعتبارا ً من اليوم الشكل
النهائي لهذا ال��ع��دوان ،وستعيد
رس��م الخارطة الجيوبولتيكية
ل��ت��وازن ال��ق��وى على الساحتين
اإلقليمية وال��دول��ي��ة ..ول��ن تنفع
مع ق��وى ال��ع��دوان عملية تعويم
جبهة النصرة وال حتى االستعانة
بالظواهري ..أو الجوالني الذي
عولج جرحاه في مشافي الكيان
الصهيوني ،وث ّمة كالم كثير عن
لقاءات جمعته مع ضباط صهاينة
للتنسيق ضد الجيش السوري.
صدق الجيش السوري عندما
ك���ان ي���ر ّد ع��ل��ى أح�ل�ام الرئيس
ال��ت��رك��ي رج���ب ط��ي��ب أردوغ����ان
وأوه��ام��ه من أن األخير لن يقف
مكتوف اليدين أم��ام استعادة
ال��دول��ة السورية لمدينة حلب.
وب��األم��س أك��د الجيش السوري
أق��وال��ه م��ن أن��ه «سننتزع حلب
من أح�لام السلطان العثماني،
وس��ن��دع��ه م��ن دون أح�ل�ام ،في
سورية ،ومن دون أوراق».
ي��درك أردوغ���ان ج��ي��دا ً م��ا هي
استراتيجية الجيش السوري،
وما هي قدراته ..وال يمكن الظن
أن��ه سيلعب أكثر إذا ما أراد أن
يعيد ال��ع�لاق��ات الطبيعية مع
موسكو .وم��ن الممكن القول إن
انسحاب استخباراته (إذا تأكد
األمر) سيخلط األوراق في المنطقة
وسيعيد تعديل السياسة التركية
الخارجية السيئة تجاه سورية
والعراق .وهو ما يمكن اكتشاف
تداعياته في الهجوم الذي تشنه
صحافة آل سعود على أردوغان..
فهل ك��ان مظفر ال��ن��واب يسخر
م��ن آل سعود عندما ق��ال «عند
اآلشوريين الثور المجنح ،عند
العرب الناقة المجنحة»!
اآلن ،يتأكد أن اإلره���اب يفقد
أوراق���ه ال��واح��دة تلو األخ���رى..
التحالف األميركي يساعد «قوات
س��وري��ا الديمقراطية» ف��ي طرد
داعش من منبج ..فهل سيستكمل
الجيش السوري تنظيف المنطقة
م��ن جهة حلب ومنع العناصر
اإلرهابية من التوجه إل��ى ريف
أدلب ..بل في دفعهم إلى الحدود
التركية وال��خ��روج من األراض��ي
السورية؟
بطبيعة ال���ح���ال ،ال م��ج��ال
ل��ل��ره��ان ع��ل��ى ن��ه��اي��ة وشيكة
ل��ه��ذه الفوضى االيديولوجية
التكفيرية ..نأمل من الحلبيين
الذين انتفخت صدورهم فرحا ً
باألمس ،أن ينظروا إلى الواقع
على األرض باعتباره أكثر من
أن يكون كارثياً ،ألن معركتهم
األخ��رى هي في تأهيل المدينة
وتنظيفها من بقية االنتماءات
التي ت ّكفر اآلخ��ر ..ألن المقاربة
األمنية وحدها ال تجدي أمام هذه
الظاهرة ،فيما الوهابية ال تزال
تعمل ،بكل قبليتها ،إلسقاطنا في
الهاوية.
النصوص الشائكة كما األسالك
الشائكة ه��ي ال��ت��ي تفصل بين
األح��ي��اء… أو ساحة سعد الله
الجابري التي يحتاج روادها إلى
رقصة ال��روك أن���درول في األي��ام
المقبلة.
الجيش ال��س��وري ر ّد باألمس
على «م��ع��ارص إس�لام��ي» ،كان
قد قال وعبر شاشات التلفزة إن
الهوى في حلب «عثماني» ...مؤكدا ً
أن الهوى في حلب… سوري ولن
يكون عثمانيا ً أبداً.
حلب« ..يا ربّة الوجه الصبوح..
أنت عنوان األمل»!

