
اعتبر قائد سالح البر االميركي 
اجل��ن��رال م��ارك ميلي أم��س األول 
الثالثاء ان املعركة التي تخوضها 
القوات العراقية ضد اجلهاديني 
الس��ت��ع��ادة م��دي��ن��ة امل��وص��ل م��ن 
ايديهم او تلك التي خاضتها القوات 
ال��س��وري��ة الس��ت��ع��ادة ح��ل��ب هي 
منوذج حلروب املدن التي يجب ان 
تتحضر لها اجليوش في املستقبل.

وق���ال اجل���ن���رال م��ي��ل��ي خ��الل 
مؤمتر في واشنطن حول احلروب 
ف��ي املستقبل ان النمو السكاني 
العاملي واالزدي��اد الضخم في عدد 
امل��دن التي يزيد ع��دد سكانها عن 
10 م��الي��ني نسمة يحتمان على 
اجل��ي��وش ان تستعد للقتال في 

االماكن احلضرية.
واض���اف ان “حلب وامل��وص��ل 
والفلوجة هي بالنسبة الي مناذج 
عن ح��روب املستقبل  نحن نشهد 
ع��ل��ى االرج�����ح ت��غ��ي��را ج��وه��ري��ا 
ف��ي امليادين التي ستجري فيها 
احلروب” اذ ان س��اح��ات الوغى 
س��ت��ن��ت��ق��ل م����ن اراض خ��ال��ي��ة 
ال���ى م��ن��اط��ق ح��ض��ري��ة “مكتظة 

بالسكان«.
واوض�����ح ق���ائ���د س����الح ال��ب��ر 
االم��ي��رك��ي ان ج��ن��وده ي��ج��ب ان 
يتأقلموا خالل العقود املقبلة مع 
ه��ذا النموذج اجل��دي��د م��ن القتال 
وانه يتحّتم على اجليش ان يطور 

تسليحه وتنظيمه وفقا لهذا االمر.

واضاف “يجب بالتالي التفكير 
في احجام او اوزان الدبابات  او في 

طول مراوح املروحيات«.
كما يتعني على اجليش بحسب 
اجل��ن��رال ميلي ان “ينظم نفسه 
بشكل مختلف، رمبا في مجموعات 

اصغر  ميكنها العمل كشبكة«.
واوضح انه يتعني ايضا تدريب 
جنود هذه الوحدات وقادتها لكي 
يتمكنوا من ان يتخذوا في غضون 
ثوان احيانا قرارات ميكن ان يكون 
تداعياتها جمة على السكان في 

املناطق املجاورة مليدان القتال.
وش����دد اجل���ن���رال م��ي��ل��ي على 
وج����وب اخ���ض���اع ال��ع��س��ك��ري��ني 
“لتدريب اخالقي عالي املستوى” 
الن “القتال في منطقة حضرية 
ي���وازي م��ن حيث ال��ش��دة عشرة 

اضعاف القتال في منطقة خالية«.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى، دع���ا تقرير 
ملنظمة “هيومن رايتس ووتش” 
أمس السلطات العراقية الى عدم 
التسرع ف��ي انتشال ال��رف��ات من 
مقبرة جماعية في جنوب املوصل 
الن ذل���ك مي��ك��ن ان ي����ؤدي ال��ى 
صعوبات كبيرة في حتديد هويات 

الضحايا.
ومت العثور على عشرات املقابر 
اجلماعية في مناطق مت استعادة 
السيطرة عليها من قبضة تنظيم 
ال��دول��ة االس��الم��ي��ة ال���ذي ارتكب 
فظاعات بحق السكان في مناطق 

نفوذه في العراق وسوريا.
واع���ل���ن���ت مل���ى ف��ق��ي��ه ن��ائ��ب��ة 
مدير ال��ش��رق األوس���ط  للمنظمة 
االنسانية ف��ي بيان ان “الرغبة 
القوية الستخراج رفات احبائهم 
من املقابر اجلماعية )للجهاديني( 
مفهومة مت��ام��ا، اال ان عمليات 
استخراج اجلثث على عجل تؤثرا 
بشكل كبير على ف��رص التعرف 
على الضحايا واالحتفاظ باالدلة«.

واضافت “ قد يكون استخراج 
جثث قتلى في اخلسفة صعبا، على 
السلطات ان تقوم بكل ما بوسعها 
للتأكد بان الذين فقدوا احبائهم هناك 
سيكون لديهم )دليل( حقيقي” ، في 
اش��ارة الى مقبرة تقع الى اجلنوب 

من املوصل، شمال العراق.
وم��ق��ب��رة اخل��س��ف��ة، ع��ب��ارة عن 
حفرة كبيرة في عمق الصحراء الى 
اجلنوب من مدينة املوصل، تتكدس 
فيها جثث قتلى اعدمهم اجلهاديون 
باطالق الرصاص عليهم في الرأس 

ودفع اجلثث الى احلفرة.
وق��ام اجلهاديني ب��زرع عبوات 
ناسفة حول املوقع، ما ادى الى مقتل 
صحافية عراقية كردية وثالثة من 

عناصر قوات االمن في  فبراير.
اث��ر ذل��ك، دع��ت هيومن رايتس 
ووت��ش السلطات العراقية الى 
اغ���الق امل��وق��ع “حلماية املقبرة 
اجلماعية ومن في املنطقة، من أجل 

ازالة األلغام من املوقع«. 

واض��اف��ت “اذا ك��ان استخراج 
اجلثث ممكنا فان العملية يجب ان 

تتم طبقا للمعايير الدولية«.
ومتكنت القوات العراقية بدعم 
التحالف الدولي بقيادة واشنطن، 
من استعادة مناطق واسعة سيطر 

عليها اجلهاديني بعد هجوم شرس 
عام 2014.

واعلنت ال��ق��وات العراقية في 
وق��ت س��اب��ق م��ن الشهر احل��ال��ي، 
العثور على مقبرة جماعية تضم 
رف���ات ن��ح��و 500 معتقل داخ��ل 

سجن بادوش الواقع على بعد 15 
كلم شمال غرب املوصل.

وكانت منظمة هيومن رايتس 
ووت����ش اع��ل��ن��ت ف����ي  اك��ت��وب��ر 
2014  إن مسلحني م��ن تنظيم 
ال��دول��ة اإلس��الم��ي��ة ق��ام��وا على 

نحو منهجي بإعدام نحو 600 
من السجناء ال��ذك��ور في سجن 
بادوش في 10  يونيو من العام 

املذكور.
وبدأت القوات العراقية في 17 
اكتوبر، عملية كبيرة الستعادة 

امل��وص��ل ث��ان��ي م��دن واخ��ر اكبر 
م��ع��اق��ل اجل��ه��ادي��ني ف��ي ال��ب��الد، 
متكنت خاللها من استعادة كامل 
اجل��ان��ب ال��ش��رق��ي ث��م انطلقت 
الشهر املاضي للبدء باستعادة 

اجلانب الغربي منها.

قتل 33 مدنيا على االق��ل ف��ي قصف جوي 
للتحالف الدولي بقيادة اميركية استهدف مركزا 
اليواء النازحني في شمال سوريا، قبل اجتماع 
لدول هذا التحالف أمس في واشنطن لبحث آلية 

جديدة مقترحة لقتال تنظيم الدولة االسالمية. 
وي��أت��ي ذل��ك ف��ي وق��ت ت��واص��ل فيه فصائل 
جهادية ومقاتلة هجماتها في دمشق كما في 
محافظة حماه في وس��ط البالد عشية جولة 
جديدة من املفاوضات غير املباشرة بني احلكومة 
واملعارضة السوريتني برعاية االمم املتحدة في 

جنيف.
وافاد املرصد السوري حلقوق االنسان أمس 
االرب��ع��اء عن مقتل 33 مدنيا على االق��ل فجر 
الثالثاء في قصف للتحالف الدولي استهدف 
م��درس��ة تستخدم الي���واء ال��ن��ازح��ني ف��ي بلدة 

املنصورة في ريف الرقة )شمال( الغربي.
وقال مدير املرصد السوري رامي عبد الرحمن 
ان القتلى هم من النازحني من الرقة وحلب 
وحمص، مشيرا الى ان عمليات انتشال اجلثث 

من حتت االنقاض ال تزال مستمرة.
واف��ادت حملة “الرقة تذبح بصمت”، التي 
توثق انتهاكات ومم��ارس��ات تنظيم الدولة 
االسالمية، ان املدرسة املستهدفة “كانت تأوي 

ما يقارب 50 عائلة من النازحني«.
ويدعم التحالف ال��دول��ي بقيادة واشنطن 
ع��م��ل��ي��ة ع��س��ك��ري��ة واس���ع���ة ل���ق���وات س��وري��ا 
الدميوقراطية، حتالف فصائل كردية وعربية، 
ضد تنظيم الدولة االسالمية في محافظة الرقة. 
ويهدف الهجوم املستمر منذ اشهر ال��ى طرد 
اجلهاديني من مدينة الرقة، معقلهم االب��رز في 

سوريا.
وأقر التحالف الدولي، الذي يستهدف ايضا 
تنظيم الدولة االسالمية في العراق ويدعم حاليا 

العملية العسكرية املستمرة للقوات العراقية 
لطرد اجلهاديني من املوصل، مبقتل 220 مدنيا 
على االقل منذ العام 2014 في سوريا والعراق. 
اال ان املراقبني يؤكدون ان احلصيلة أعلى من 

ذلك بكثير.
وتعقد ال���دول ال�68 ف��ي التحالف الدولي 
االرب��ع��اء اجتماعا في واشنطن لبحث جهود 
طرد اجلهاديني من معاقلهم املتبقية في سوريا 

والعراق. 
وك���ان ال��رئ��ي��س االم��ي��رك��ي دون��ال��د ترامب 
طلب م��ن وزارة ال��دف��اع وض��ع استراتيجية 
جديدة تسرع في “القضاء” على تنظيم الدولة 
االسالمية، وهو االمر الذي طاملا اعتبر انه من 

ابرز اولوياته.

 معارك دمشق وحماه
وبعيدا عن جبهات تنظيم الدولة االسالمية، 
تدور معارك عنيفة لليوم الرابع على التوالي في 
دمشق بني هيئة حترير الشام )فصائل اسالمية 
وجهادية أبرزها جبهة فتح الشام( وفصائل 
مقاتلة متحالفة معها من جهة وقوات النظام من 

جهة ثانية.
وتتركز املعارك بني حي جوبر )شرق( الذي 
تسيطر الفصائل املعارضة على نصفه والقابون 

)شمال شرق( الواقع بغالبيته حتت سيطرتها.
وتعد هذه املعارك االكثر عنفا في دمشق منذ 
عامني. وتهدف الفصائل من خاللها، بحسب 
عبد ال��رح��م��ن، ال��ى “الربط ب��ني حيي جوبر 

والقابون«.
وافاد مراسلو فرانس برس في دمشق صباح 
أمس ان الطائرات احلربية حتلق في االج��واء 
كما عن سماعهم اص��وات اشتباكات فضال عن 

تفجيرات ناجتة عن سقوط قذائف هاون على 
االحياء القريبة من مناطق املعارك في غرب 

العاصمة. 
ونقلت وك��ال��ة االن��ب��اء السورية الرسمية 

)س��ان��ا( عن مصدر عسكري ان “وحدات من 
اجليش تخوض اشتباكات عنيفة مع املجموعات 
اإلره��اب��ي��ة شمال جوبر وتقصف جتمعاتهم 
وم��ح��اور حتركهم ف��ي عمق جوبر واملناطق 

احمليطة«. وف��ي وس��ط ال��ب��الد، شنت فصائل 
جهادية ومقاتلة، بينها ايضا هيئة حترير 
الشام، هجوما ضد قوات النظام في ريف حماة 
الشمالي، ومتكنت من التقدم والسيطرة على عدد 

من القرى فضال عن بلدة صوران االستراتيجية. 
وتعد ص���وران اح��د “أهم اخل��ط��وط الدفاعية 
للنظام بني محافظتي حماه وإدلب” احملاذيتني، 

وفق عبد الرحمن.
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قوات الدفاع املدني حتاول إطفاء احلرائق التي نشبت جراء غارات النظام السوري

استمرار املعارك العنيفة بني قوات النظام وفصائل مسلحة في دمشق لليوم الرابع على التوالي

33 قتياًل في غارة للتحالف على مركز إيواء نازحني شمال سورية

استشهاد شاب فلسطيني في قصف إسرائيلي على غزة
استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخ��ران بجروح في قصف 
مدفعي اسرائيلي استهدفهم فجر االربعاء في املنطقة احلدودية 
الواقعة شرق رفح في جنوب قطاع غزة، كما افادت وزارة الصحة 

التابعة حلكومة حماس التي تسيطر على القطاع احملاصر.
وق��ال اش��رف القدرة املتحدث باسم ال��وزارة في بيان تلقته 
وكالة فرانس برس “استشهد املواطن يوسف شعبان ابو عاذرة 

)18 عاما( واصيب اثنان آخ��ران ج��راء قصف مدفعي لقوات 
االحتالل االسرائيلي استهدفهم فجر اليوم شرق حي النهضة 

شرق مدينة رفح«.
واوضح القدرة ان حالة احد اجلريحني “صعبة”، مشيرا الى 

انهما نقال مع القتيل الى مستشفى ابو يوسف النجار في رفح.
واوضح املتحدث ان “طاقم االسعاف عثر على جثمان الشهيد 

ال��ذي اصيب بشظايا في الوجه وانحاء اجلسم بعد وقت من 
البحث عنه في تلك املنطقة” القريبة من احلدود بني قطاع غزة 

واسرائيل.
وبحسب شهود عيان فان املدفعية االسرائيلية اطلقت عدة 
قذائف فجر االربعاء استهدفت مجموعة من الشبان كانوا قرب 

احلدود بني القطاع احملاصر والدولة العبرية.

استمرار حرب الشوارع في املوصل

قائد سالح البر األميركي اجلنرال مارك ميلي: 

معركة املوصل منوذج عن حروب املدن في املستقبل

لبحث قضايا احلكم والدستور واالنتخابات ومكافحة اإلرهاب

جولة مفاوضات جديدة 
بني احلكومة السورية واملعارضة

تنطلق اليوم اخلميس جولة خامسة من املفاوضات 
غير امل��ب��اش��رة ب��ني ممثلني ع��ن احلكومة واملعارضة 
السوريتني في جنيف، لكن االم��ال بتحقيق اي اختراق 
تبقى محدودة في ظل عدم ابداء طرفي النزاع اي مرونة 

في مواقفهما واندالع معارك عنيفة في دمشق.
وانتهت جولة املفاوضات االخ��ي��رة في الثالث من 
الشهر احلالي باعالن االمم املتحدة االتفاق على جدول 
اعمال “طموح” من أربعة عناوين رئيسية على أن 
يجري بحثها “في شكل متواز”، هي احلكم والدستور 
واالنتخابات ومكافحة االرهاب، وهي ملفات خالفية بني 

طرفي النزاع.
ولم تنجح اجلوالت السابقة التي عقدت برعاية االمم 
املتحدة في جنيف منذ العام 2016 في حتقيق اي تقدم 
على طريق تسوية النزاع السوري الذي دخل منتصف 
الشهر احلالي عامه السابع متسبباً مبقتل أكثر من 320 
ال��ف شخص وبدمار هائل وبنزوح وتشريد اكثر من 

نصف السكان داخل سوريا وخارجها.
واعلنت االمم املتحدة الثالثاء أن كل االط��راف التي 
شاركت في جولة التفاوض االخ��ي��رة اك��دت احلضور 
ال��ى جنيف. ويرتقب وص��ول وف��دي احلكومة والهيئة 
العليا للمفاوضات، املمثلة ألطياف واسعة من املعارضة 

السورية، الى جنيف االربعاء، على ان تنطلق املفاوضات 
اخلميس. ويشارك في هذه اجلولة ايضاً ممثلون عن 
منصتي موسكو، تضم معارضني مقربني من روسيا 
أبرزهم نائب رئيس الوزراء األسبق قدري جميل، ومنصة 
القاهرة املؤلفة م��ن شخصيات معارضة ومستقلني 
ابرزهم املتحدث السابق باسم اخلارجية السورية جهاد 

املقدسي.
وبحسب االمم املتحدة، سيتولى رم��زي ع��ز الدين 
رم���زي، مساعد املبعوث ال��دول��ي اخل��اص ال��ى سوريا 
ستافان دي ميستورا استقبال الوفود اخلميس واطالق 
جولة املفاوضات، في وقت يجري فيه دي ميستورا جولة 
خارجية تقوده االربعاء الى موسكو، ابرز حلفاء دمشق، 

ومنها الى انقرة الداعمة للمعارضة.
وقال مصدر غربي قريب من املفاوضات لوكالة فرانس 
ب��رس ان اجل��ول��ة ستكون ع��ب��ارة ع��ن “محادثات غير 
مباشرة” موضحا ان مهمة دي ميستورا “العمل على 

غربلة االفكار وتدوير الزوايا” بني اطراف النزاع.
ورغ��م االت��ف��اق على ج��دول االع��م��ال، لكن مهمة دي 
ميستورا ال تبدو سهلة وفق محللني ودبلوماسيني، في 
ظل عدم استعداد طرفي النزاع وخصوصا دمشق لتقدمي 

اي تنازالت.

9 أشهر من الترميم بعد 

فتح موقع قبر املسيح في القدس أمام الزوار
أعيد أمس االربعاء فتح املوقع الذي يعتقد أنه قبر 
املسيح، بحسب االجنيل، في كنيسة القيامة في القدس 

أمام الزوار بعد تسعة أشهر من أعمال الترميم.
وبدأت اعمال الترميم في كنيسة القيامة في القدس 
الشرقية احملتلة في أواخ��ر  مايو املاضي. وقام خبراء 
يونانيون باعادة بناء الضريح الذي استند لعقود على 

بنية معدنية بعد زلزال في اوائل القرن العشرين.
وش��ارك رج��ال دين من مختلف الطوائف املسيحية 
في هذه املراسم التي جتري حول الضريح الذي استعاد 
لونه االصفر القامت االصلي، كما ذك��ر صحافيون من 
وكالة فرانس برس. ومن بني املشاركني رئيس الوزراء 

اليوناني اليكسس تسيبراس.
واكد بطريرك القدس للروم االرثوذكس ثيوفيلوس 
الثالث في كلمته خالل االحتفال ان الترميم “ليس فقط 

هدية الى االراضي املقدسة بل للعالم بأكمله«.
واض��اف “للمرة االول��ى منذ قرنني، مت ترميم هذا 
الضريح املقدس” في اش��ارة الى الضريح القريب من 

القبر.
ويتألف القبر من بناء صغير اعيد بناؤه بالرخام 

بعيد حريق نشب قبل نحو قرنني.
ويستند منذ عشرات السنوات الى بنية معدنية جتمع 
قطع الرخام. اال ان حجارة الرخام ب��دأت تتفكك رمبا 
بسبب االحوال اجلوية في السابق وحاليا بسبب التدفق 

اليومي الالف احلجاج والسياح.
وقامت السلطات االسرائيلية ع��ام 2015 باغالق 

املوقع بسبب مخاوف مماثلة.
وتكفلت الكنيسة االرثوذكسية والكنيسة االرمنية 
ورهبان الفرنسيسكان بتغطية تكاليف عملية الترميم 
اضافة ال��ى مساهمات من القطاعني العام واخل��اص، 
وبلغت تكاليف عملية الترميم 3،7 مليون دوالر اميركي.

وأكدت املسؤولة عن عملية الترميم انتونيا موربولو 
لوكالة فرانس برس “في السابق كان الضريح اسود 
اللون”. وأضافت “هذا اللون احلقيقي للضريح، لون 

االمل«.
وخالفا لبقية اج��زاء الكنيسة التي مت ترميمها بني 
الستينات والتسعينات من القرن املاضي، مت اهمال 

الضريح.
وشرحت موربولو ان الفريق قام بتفكيك وتنظيف 
وترميم كافة اجزاء الضريح تقريبا، مبا في ذلك االعمدة 

والقباب العليا والداخلية.
ومت تثبيت نافذة للسماح للحجاج برؤية احلجر 

املتبقي من كهف الدفن القدمي للمرة االولى.
بعد الترميم، لم تعد هناك حاجة الى قفص احلماية 
الذي وضعه البريطانيون في الكنيسة قبل 70 عاما. 
واكدت ماربولو “مت معاجلة تشوهات الضريح املقدس 

ومت ضمان السالمة الهيكلية«.

مبنى جديد متاما«
من جانبه، أكد كاهن الكنيسة االرمنية في كنيسة 
القيامة صموئيل اغونيان ان الضريح يبدو “كمبنى 
جديد متاما” بعد عملية الترميم التي شاركت كنيسته 

في متويلها.
وتضمنت أعمال الترميم أيضا فتح قبر املسيح عبر 
ازاحة بالطة الرخام التي تغطي القبر للمرة االولى منذ 
العام 1810 على اقل تقدير، عندما جرت اعمال ترميم اثر 

نشوب حريق في املكان.
ومت ازالة الواح الرخام للسماح بتعزيز الغرفة.

وعثر املرممون على لوحة رخامية تعود الى عهد 
احلروب الصليبية ما يشير الى ان القبر لم يفتح منذ 

700 عام، بحسب ماربولو.
وحت��ت��ه��ا، عثر امل��رمم��ون اي��ض��ا على ل��وح��ة اخ��رى 
تعود الى عهد االمبراطور قسطنطني الذي بدأ بتحويل 
االمبراطورية الرومانية الى املسيحية في القرن الرابع 

امليالدي.
وتقول ماربولو “عندما فتحنا اللوحات، تبينت 
لنا مختلف مراحل التاريخ من عهد القسطنطينية الى 

البيزنطية الى الصليبيني الى عصر النهضة«. 
وهناك خالف حول ما اذا كان هذا القبر هو بالفعل 

موقع دفن السيد املسيح.
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