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دمشق تصدر عفوًا جديدًا ...وتسمح للصليب األحمر بزيارة «المناطـق

أصدر الرئيس السوري بشار األسد ،أمس ،عفوًا عامًا جديدًا على طريق
املضي قدمًا في اإلصالحات ،وذلك بالتزامن مع تظاهرات حاشدة مؤيدة
للنظام شهدتها العديد من املحافظات السورية ،تخللتها اشتباكات
مع معارضني

ّ
«مليونية» تجتاح سوريا
تأييدًا إلصالحات األسد
خ � ��رج م� �ئ ��ات آالف ال �س��وري�ي�ن
أم � � ��س ف � ��ي م � �ح� ��اف � �ظ� ��ات ع � ��دة،
ت � ��أي � �ي � �دًا ل �ل��إص �ل��اح � ��ات ال� �ت ��ي
أعلنها الرئيس السوري بشار
األس��د ال��ذي أص��در ب��دوره عفوًا
ج��دي�دًا ه��و الثاني منذ ب��دء االحتجاجات
في سوريا.
ّ
وق��ال منظمو املسيرات ،وه��م من الشباب،
ّ
إن� �ه ��ا ت ��أت ��ي ت �ح��ت ش� �ع ��ار «خ ��ل ��ي ال �ع��ال��م
يسمعنا ،وح��دك أن��ت بتجمعنا ،رخصنا
طلعتنا ،س��وري��ا ب�ل��دن��ا ،ب��اس�م��ك هتفنا».
ورفع املحتشدون في ساحات املحافظات،
ب��دءًا من درع��ا في الجنوب م��رورًا بدمشق
ً
وحلب وصوال إلى أقصى الشمال الشرقي
ف � ��ي ال� �ح� �س� �ك ��ة ،ال� �ع� �ل ��م ال� � �س � ��وري وص � ��ور
ال��رئ �ي��س ب �ش��ار األس � ��د ،م ��رددي ��ن ه�ت��اف��ات
ت��ؤك��د «دع�م�ه��م لعملية اإلص�ل�اح الشامل
التي أطلقتها القيادة السورية أخيرًا في
مختلف مناحي الحياة».
ونقل التلفزيون السوري صورًا للمسيرات
التي وصفها بـ«املليونية» من درعا وحلب
وحماه ودمشق والالذقية والرقة وغيرها
م��ن امل�ح��اف�ظ��ات ال �س��وري��ة .وغ� ّ�ص��ت ساحة
األمويني في وسط العاصمة دمشق بمئات
اآلالف ي� ُح�م�ل��ون األع �ل�ام وص ��ور ال��رئ�ي��س
األسد ،وأطلقت الفتة كبيرة تحملها مئات
ال�ب��ال��ون��ات امل�ل� ّ�ون��ة ب��أل��وان العلم ال�س��وري
ك �ت��ب ع�ل�ي�ه��ا «امل� ��ؤام� ��رة ف �ش �ل ��ت ...س��وري��ا
بخير».
وأك � � ��د ع � ��دد م� ��ن امل � �ش ��ارك �ي�ن ف� ��ي امل �س �ي��رة
لـ«يونايتد ب��رس انترناشونال» وقوفهم
ّ
وتصديهم لـ«املؤامرة»
إلى جانب رئيسهم
التي تحاك ضد بلدهم.
وق� ��ال ب ��دي ��ع ،وه ��و م��وظ��ف ح �ك��وم��ي« ،م��ا
قاله األس��د أم��س يعتبر ب��داي��ة التغييرات
التي سوف تشهدها سوريا .نريد قانونًا
ودس �ت��ورًا ج��دي��دي��ن يليقان ب�س��وري��ا التي
نريدها بخير ونريدها أج�م��ل» .وانتقدت
رام��ا علي ،وهي طالبة جامعية« ،ما تبثه
قنوات الفتنة ،وتنقل ص��ورة منقولة عبر
ج�ه��از موبايل صغير ت��دل على حجمهم.
ون� �ق ��ول ل �ت �ل��ك ال �ف �ض��ائ �ي��ات ت �ع��ال��ي ال �ي��وم
وشاهدي شوارع سوريا وساحاتها التي
ت �غ��ص ب �م�ل�اي�ي�ن م ��ؤي ��دي ال��رئ �ي��س ب �ش��ار
األسد والخطوات اإلصالحية».
م ��ن ن��اح �ي��ة ث��ان �ي��ة ،أدت اش �ت �ب��اك��ات ب�ين
م��وال�ين للرئيس ال �س��وري وم�ع��ارض�ين له
إل ��ى م�ق�ت��ل  7أش �خ ��اص ع �ل��ى األق � ��ل ،وف�ق��ًا
ل��وك��ال��ة «أس��وش �ي �ي �ت��د ب� ��رس» ال �ت��ي نقلت
ع��ن «ل �ج��ان ال�ت�ن�س�ي��ق امل�ح�ل�ي��ة» ق��ول�ه��ا إن
م�ت�ظ��اه�رًا ق�ت��ل ف��ي ح �م��اه ،فيما ق�ت��ل  3في
ح�م��ص ،و 3آخ��ري��ن ف��ي ب�ل��دة امل�ي��ادي��ن في
محافظة دي��ر ال ��زور .م��ن جهتها ،تحدثت
ً
وكالة «فرانس برس» ،نقال عن ناشط ،عن
ت�ع��رض ع��دد م��ن ال�ج��رح��ى ل�ل�ض��رب ،فيما
أوض � ��ح م ��دي ��ر امل ��رص ��د ال � �س ��وري ل�ح�ق��وق
ً
اإلن � �س� ��ان رام � ��ي ع �ب��د ال ��رح� �م ��ن ،ن� �ق�ل�ا ع��ن
س�ك��ان ،أن «ق��وات األم��ن أطلقت ال�ن��ار على
متظاهرين م��ؤي��دي��ن وم�ن��اه�ض�ين للنظام
اشتبكوا باأليدي».
وفي محاولة لتأكيد أن الوعود اإلصالحية
التي أعلنها األسد أول من أمس ستتحول
في أقرب فرصة إلى أمر واقع بهدف إرضاء
املطالب الشعبية ،أصدر الرئيس السوري
أمس عفوًا عامًا جديدًا بعد يوم واحد من
إشارته في خطابه إلى أن العفو السابق لم
ينل رضى الجميع.

ووف �ق��ًا ل��وك��ال��ة األن �ب��اء ال �س��وري��ة «س��ان��ا»،
ّ
نص املرسوم التشريعي رقم ( )72على منح
عفو ع��ام عن الجرائم املرتكبة قبل تاريخ
أول من أمس ،فيما نقلت الوكالة عن وزير
ال �ع��دل تيسير ق�لا ع ��واد ق��ول��ه إن م��رس��وم
ال�ع�ف��و ت�ض�م��ن ح ��االت ع ��دة ل��م يتضمنها
مرسوم العفو السابق ،كمنح عفو عن كامل
العقوبة مهما كان نوع الجرم أو العقوبة
مل��ن ك��ان مصابًا ب�م��رض ع�ض��ال غير قابل
للشفاء ،وع��ن كامل العقوبة بالنسبة إلى
الجرائم التي تضمنها املرسوم التشريعي
رق��م  12لعام  1974املتعلق بالتهريب ،ما
عدا تهريب األسلحة واملخدرات.
وأض ��اف أن امل��رس��وم شمل ك��ام��ل العقوبة
بالنسبة إل��ى متعاطي امل �خ��درات وجميع
ال� �ج ��رائ ��م ال �ج �ن �ح �ي��ة ال � � � ��واردة ف ��ي ق��ان��ون
ً
امل � �خ ��درات رق ��م  2ل �ع��ام  ،1993ف �ض�ل�ا عن
تضمنه ال�ع��دي��د م��ن ال �ج��رائ��م ال � ��واردة في
قانون العقوبات العام رقم  148لعام .1949
وأكد قال عواد أنه بموجب مرسومي العفو
رقم  61و 72يكون املشرع قد شمل الغالبية
العظمى من الجرائم ،ولم تستثن إال جرائم

سوريون
يشاركون
في تظاهرة
معارضة
للنظام في
القاهرة أمس
(عمرو نبيل -
أ ب)

م�ح��دودة للغاية ،تتضمن أش��د الجنايات
خطورة على األشخاص واملجتمع ،مشيرًا
إلى أن املرسوم يأتي دعمًا لعملية اإلصالح
التي يقودها األسد.
في هذه األثناء ،ذكرت وكالة «رويترز» أن

ال�ق��وات السورية ّ
وس�ع��ت حملتها األمنية
قرب الحدود التركية لتشمل مدينة حلب،
مشيرين إلى أن العشرات من طالب جامعة
حلب اعتقلوا أول م��ن أم��س ،وذل��ك بعدما
انتقد الطالب في الحرم الجامعي خطاب

حمال أوجه
تركيا ترى خطاب األسد ّ

األس��د .كذلك اعتقل  12بينهم إمام مسجد
ف��ي ق��ري��ة ت��ل رف�ع��ت القريبة ،ال�ت��ي تقع في
م �ن �ت �ص��ف ال� �ط ��ري ��ق ب �ي�ن ح �ل��ب وال � �ح ��دود
التركية.
ف ��ي م� � ��وازاة ذل� ��ك ،أف � ��ادت م��راس �ل��ة ل��وك��ال��ة

ّ

ّ
ظلت الكتلة األوروبية
واألميركية على موقفها
السلبي من خطاب الرئيس
بشار األسد ،بينما انفردت
الحذر
أنقرة بالحديث ّ ِ
عن إيجابيات تضمنها
الخطاب ،على وقع سجال
روسي ــ فرنسي

اس� �ت� �م ��رت أص� � � ��داء ال �خ �ط��اب
ال��ذي أل�ق��اه الرئيس ال�س��وري
ب �ش��ار األس� ��د ،أول م��ن أم��س،
ب��ال�ت��ردد ف��ي أروق��ة العواصم
ال � �ع� ��امل � �ي� ��ة ،م� � ��ن أن � � �ق� � ��رة إل� ��ى
واش�ن�ط��ن ،م ��رورًا ببكني وم�ع�ظ��م ال��دول
األوروبية التي اجتمعت على اعتبار أنه
كان غير كاف.
وظ� � ��ل امل � ��وق � ��ف ال � �ت ��رك ��ي م � ��ن م �ض �م��ون
كلمة األس��د يتمحور ح��ول دائ ��رة كلمة
س �ح��ري��ة واح� � � ��دة :ال� �خ� �ط ��اب ح �م��ل أق��ل
بكثير مما انتظرناه ،ورغ��م أن��ه تضمن
بعض اإليجابيات ،إال أن املطلوب أكثر
م ��ن ذل � ��ك .وك � ��ان الف� �ت ��ًا إج � � ��راء ال��رئ �ي��س
ً
األميركي ب��اراك أوب��ام��ا ات�ص��اال هاتفيًا

وفيون أخذًا وردًا حول سوريا (شارل بالتيو ــ رويترز)
شهد املؤتمر الصحافي بني بوتني ّ

ب��رئ �ي��س ال � � � ��وزراء ال �ت ��رك ��ي رج� ��ب ط�ي��ب
أردوغان ،هو الثاني بينهما خالل ستة
أيام ،احتل الشأن السوري الجزء األكبر
م�ن��ه ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى ال�ح��رب على ليبيا
والقضية الفلسطينية .وج��اء ف��ي بيان
ل�ل�ب�ي��ت األب �ي��ض أن أوب ��ام ��ا وأردوغ� � ��ان
«ات �ف �ق��ا خ�ل�ال ه ��ذه امل �ح��ادث��ة ال�ه��ات�ف�ي��ة
على أن��ه يجب على الحكومة السورية
أن ت�ض��ع ح �دًا ألع �م��ال ال�ع�ن��ف اآلن ،وأن
ت �ط �ب��ق س ��ري� �ع ��ًا إص �ل��اح � ��ات م �ل �م��وس��ة
تحترم التطلعات الديموقراطية للشعب
السوري» .وكان الرئيس التركي عبد الله
غول قد رأى أن على األسد أن يكون «أكثر
وضوحًا بكثير» في كالمه عن التغيير
الديموقرطي في سوريا .ونقلت وكالة
األناضول الحكومية عنه قوله« :علينا
أن نقرأ بني السطور في خطابه ،بينما
املطلوب منه أن يقول بوضوح وبصوت
م ��رت� �ف ��ع :س �ن �ن �ت �ق��ل إل � ��ى ن� �ظ ��ام ت �ع��ددي
وسننظم انتخابات ديموقراطية طبقًا
للمعايير ال��دول �ي��ة» .وت��اب��ع« :ف ��ور ق��ول
ال��رئ �ي��س ال �س��وري إن ��ه س�ي�ق��ود امل��رح�ل��ة
االنتقالية ف��ي ب�ل�اده ،س�ن��رى عندها أن
األم � ��ور س �ت �ت �غ �ي��ر» .وأض � ��اف غ � ��ول ،في
ما وصفته الصحف التركية ب��أن صبر
تركيا ازاء سوريا بدأ ينفد« :يتعني على
األس� ��د أن ي �ق��ول ب��وض��وح ودق� ��ة إن كل
شيء ّ
تغير .نحن ننقل النظام للتعددية
الحزبية .ك��ل ش��يء سينظم وفقًا إلرادة
الشعب ال�س��وري وسأتولى تنفيذ هذه
العملية».
ب� ��دوره� ��ا ،أوض� �ح ��ت وزارة ال �خ��ارج �ي��ة
ال �ت��رك �ي��ة أن ال �خ �ط ��اب «ي �ح �م��ل م�لام��ح
إي �ج��اب �ي��ة وأخ� � ��رى س �ل �ب �ي��ة» .وب�ح�س��ب
مسؤولني في الوزارة تحدثوا لصحيفة
«ح��ري �ي��ت» ،ف��إن ع ��ددًا م��ن ال��وع��ود التي
ق�ط�ع�ه��ا األس � ��د ه ��ي م ��ن ب�ي�ن ال�ن�ص��ائ��ح
ال� �ت ��رك� �ي ��ة ال � �ت ��ي ُوج � �ه� ��ت إل � ��ى ال� �ق� �ي ��ادة
ال �س��وري��ة م��ن ب ��دء ان� ��دالع األزم� ��ة« ،غير

ّ
أن ات�ه��ام األس��د ل�ق��وى امل�ع��ارض��ة بأنها
ت� �ت ��آم ��ر ع� �ل ��ى س � ��وري � ��ا ب ��ال � �ت � �ع ��اون م��ع
ق ��وى أج �ن �ب �ي��ة ،ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ال�ط��اب��ع
ال �ف �ض �ف��اض ل ��وع ��وده اإلص�ل�اح �ي��ة ،هي
ن �ق��اط س�ل�ب�ي��ة ف��ي ك�ل�م��ة األس � ��د» .وب � ّ�رر
امل� � �س � ��ؤول � ��ون األت � � � � ��راك م ��وق� �ف� �ه ��م ب ��أن ��ه
«سيكون على األس��د التحاور م��ع قوى
امل�ع��ارض��ة ال�ت��ي يتهمها ب��ال�ت��آم��ر ،لذلك
ّ
ف��إن ه��ذا االت�ه��ام املوجه لها أم��ر سلبي،
ألن هذه التصريحات ال تبني أجواء ثقة
بني األطراف املتصارعة».
وف� � ��ي ال � �س � �ي� ��اق ،ي � � ��زور م � �ن� ��دوب� ��ون ع��ن
السفارات األجنبية في أنقرة وممثلون
ع ��ن امل �ن �ظ �م��ات ال ��دول� �ي ��ة ،ال� �ي ��وم ،إق�ل�ي��م
هاتاي في جنوب تركيا الذي يستضيف
الجئني سوريني بلغ عددهم أمس 10718
ش �خ �ص��ًا .وس � �ي� ��زور ك �ب �ي��ر م �س �ت �ش��اري
ال ��رئ� �ي ��س ال� �ت ��رك ��ي ،أرش � � ��اد ه ��رم ��وزل ��و،
اليوم أيضًا هذه املخيمات .في غضون
ذل��ك ،أع��رب��ت ال�ص�ين ع��ن دعمها ال�ح��وار
والتنسيق بني األطراف السورية املعنية
لحل الخالفات الداخلية.
ون �ق �ل��ت وك ��ال ��ة أن �ب ��اء ال �ص�ي�ن ال �ج��دي��دة
«ش �ي �ن �خ��وا» ع��ن امل �ت �ح��دث ب��اس��م وزارة
ال�خ��ارج�ي��ة الصينية ه��ون��غ ل��ي تأكيده
أن بكني «ت��دع��م ال �ح��وار والتنسيق بني
األط� ��راف ذات ال�ص�ل��ة ف��ي س��وري��ا بغية
حل االختالفات الداخلية» .وأض��اف أن
ال �ص�ي�ن «ت��دع��م اخ �ت �ي��ار س��وري��ا ط��ري��ق
التنمية التي تناسب ظروفها الوطنية
بغية تحقيق اس�ت�ق��رار وازده ��ار طويل
األم� � ��د» .ودع� ��ا ه��ون��غ امل�ج�ت�م��ع ال��دول��ي
إلى االستمرار في القيام بدور بناء في
الترويج للسالم واالستقرار في سوريا.
ك��ذل��ك ك��ان م��وق��ف حليف ال�ص�ين ف��ي ما
ي�ت�ع�ل��ق ب��األزم��ة ال �س��وري��ة ،أي روس �ي��ا،
ال�ت��ي أع�ل��ن رئ�ي��س حكومتها فالديمير
بوتني أن «التدخل في شؤون دولة ذات
سيادة أم��ر ال أف��ق ل��ه» ،في تكرار جديد

