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فشل مؤتمر «املبادرة الوطنية من أجل مستقبل سوريا» الذي
ُعقد أمس في إصدار بيان ختامي الجتماعه ،بعد بروز تباين
بني املشاركني فيه نتيجة تعديل بعض فقرات املحاور
املطروحة في ورقة النقاش ،وحذف أخرى بالكامل

حبش متوسطًا العماش
(من اليمني) والبرملاني
السابق زهير غنوم (من
اليسار) (باسم تيالوي
 -أ ب)

عودة نصف الالجئني إلى تركيا

ّ
الوطنية»...
فشل إجتماع «املبادرة
ودعوة إلى «مؤتمر إنقاذ وطني» في  16تموز
ب �ع��د أق� ��ل م ��ن أس� �ب ��وع ع �ل��ى ع �ق��د م��ؤت�م��ر
«سوريا للجميع في ظل دولة ديموقراطية
م��دن �ي��ة» ،ك ��ان ال�ف�ش��ل م��ن ن�ص�ي��ب مؤتمر
«امل � � �ب � ��ادرة ال��وط �ن �ي��ة م ��ن أج � ��ل م�س�ت�ق�ب��ل
سوريا» الذي ُعقد أمس نتيجة الخالفات
التي برزت بني املشاركني.
وأفاد موقع «سيريانيوز» أن املؤتمر الذي
ّ
نسقه النائب في البرملان السوري ،محمد
ح �ب��شُ ،
وع �ق��د ف��ي ف �ن��دق «س�م�ي��رام�ي��س»،
ّ
رح� ��ل إص � ��دار ال �ب �ي��ان ال �خ �ت��ام��ي إل ��ى أج��ل
غ �ي��ر م �س �م��ى ،وذل � ��ك ب �ع��د ت �ع��دي��ل ب�ع��ض
ال �ف �ق��رات امل ��وج ��ودة ف��ي امل� �ح ��اور األرب �ع��ة
ال� �ت ��ي ط��رح �ت �ه��ا ورق� � ��ة ال� �ن� �ق ��اش امل �ق��دم��ة
م��ن امل �ن �ظ �م�ين ،وب�ي�ن�ه��م ح �ب��ش وال �ب��اح��ث
االقتصادي حسني العماش.
ووف� �ق ��ًا ل �ل �م��وق��ع ،ف��إن��ه ف ��ي امل� �ح ��ور األول
«م �ح ��ور ب �ن��اء ال �س �ل �ط��ة» ال� ��ذي ن ��ص على
«دع � ��وة ل�ل�س�ل�ط��ة ال �س �ي��اس �ي��ة إل ��ى ات �خ��اذ
خ �ط��وات س��ري�ع��ة إلن �ه��اء االح�ت�ق��ان وب�ن��اء
الثقة بني السلطة واملواطنني ،منها سحب
وحدات الجيش من املدن ،ووقف اعتقاالت
ال � � ��رأي واإلف � � � ��راج ال � �ف� ��وري ع ��ن امل�ع�ت�ق�ل�ين
السياسينيُ ،»...حذفت فقرة سحب وحدات
ال�ج�ي��ش م��ن امل ��دنُ ،
وع� ِّ�دل��ت ف�ق��رة السماح
لكل وسائل اإلع�لام بتغطية األح��داث في
س��وري��ا ،لتصبح الحيادية واملوضوعية
ف �ق��ط .ك��ذل��ك ُع � ِّ�دل ��ت ف �ق��رة وق ��ف اع�ت �ق��االت
ال � � ��رأي واإلف � � � ��راج ال � �ف� ��وري ع ��ن امل�ع�ت�ق�ل�ين
السياسيني ،لتصبح «اإلف��راج الفوري عن
املوقوفني السياسيني ومعتقلي الرأي».
أم � ��ا ف ��ي امل � �ح ��ور ال� �ث ��ان ��ي ،ف �ح��ذف��ت ف �ق��رة
«تشكيل حكومة انتقالية مستقلة تشرف
على إج��راءات املرحلة االنتقالية» ،بعدما
ك��ان��ت ال�ن�س�خ��ة األس��اس �ي��ة ت�ش�ي��ر إل ��ى أن
«امل��ؤت �م��ر سيتبنى آل �ي��ات ت�ش�ك��ل امل��رح�ل��ة
االنتقالية ،وه��ي م�ب��ادرة السلطة بإعالن
ج��دول زم�ن��ي م�ح��دد ال ي�ت�ج��اوز  12شهرًا
ي �ن �ت �ه��ي ب ��ان� �ت �ه ��اء امل ��رح� �ل ��ة االن �ت �ق��ال �ي��ة،
وتشكيل حكومة انتقالية مستقلة تشرف
ع�ل��ى إج� ��راءات امل��رح�ل��ة االن�ت�ق��ال�ي��ة ،وعقد
م��ؤت�م��ر م�ص��ارح��ة وط�ن�ي��ة ش��ام��ل بنهاية
الفترة االنتقالية».
ك��ذل��ك ُ
«ع � ِّ�دل ��ت أي �ض��ًا ف �ق��رت��ان ف��ي امل �ح��ور
الثالث ،هما وض��ع دستور جديد يعكس
ال� �ت� �ن ��وع ال� �س� �ي ��اس ��ي وي� �ح� �م ��ي االن� �ت� �م ��اء
القومي العربي واإلس�لام��ي ،لتصبح بدل
القومي واإلس�لام��ي ،وطني قومي ،وفقرة
ت�ع��زي��ز ف�ص��ل ال�ق�ض��اء ون��زاه �ت��ه ،لتصبح
حياديته واستقالليته».
وي��أت��ي ف�ش��ل امل��ؤت�م��ر ف��ي ال �خ��روج ب��رؤي��ة
موحدة بعد تعرض أعماله للتوقف أكثر
من مرة ،تخللها اعتداء عدد من األشخاص
ع �ل��ى أح� ��د امل �ش ��ارك�ي�ن ف ��ي امل ��ؤت �م ��ر ،عقب
إدالئ��ه بمداخلة «رف��ع فيها سقف املطالب
ليصل إلى حد الشعارات السياسية التي
يطلقها بعض املتظاهرين».
ف � ��ي م � � � � ��وازاة ذل � � ��ك ،دع� � ��ت ن� �ح ��و خ�م�س�ين
شخصية س��وري��ة م�ع��ارض��ة ،إل��ى ع�ق��د ما
سمته «مؤتمر إنقاذ وطني» لحل األزم��ة
ال �س��وري��ة ف��ي ال� �س ��ادس ع �ش��ر م��ن ال�ش�ه��ر
الحالي ف��ي دم�ش��ق .وأوض ��ح ب�ي��ان ص��ادر
عن املنظمني ،من بينهم املعارضان هيثم
امل��ال��ح وول�ي��د ال�ب�ن��ي ،أن ال�ه��دف الرئيسي
ي �ت �م �ح��ور ح� ��ول «وض � ��ع امل � �ب ��ادئ ال �ع��ام��ة
ل ��رؤي ��ة م�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ل �ل �خ ��روج م ��ن األزم� ��ة
ال��راه �ن��ة ،ع�ب��ر م��رح�ل��ة ان�ت�ق��ال�ي��ة ،ي�ت��واف��ق
ع �ل �ي �ه��ا ال � �س ��وري ��ون ،وي �ف��رض �ه��ا ال �ح ��راك
ال�ش�ع�ب��ي ،ت �ق��وده��ا ح�ك��وم��ة إن �ق��اذ وط�ن��ي
ت��ؤس��س ل��دس�ت��ور ج��دي��د ،لتشكيل ال��دول��ة
ِّ
املدنية العصرية ،وس��ن القوانني الالزمة
لذلك ،وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية»
م �ي��دان �ي��ًا ،ن �ق �ل��ت وك ��ال ��ة «ف ��ران ��س ب ��رس»
ع��ن نشطاء ومقيمني أن دب��اب��ات الجيش

السوري انتشرت على مداخل مدينة حماة
بعد يومني من خروج أضخم احتجاجات
ت�ش�ه��ده��ا امل��دي �ن��ة ض��د ال �ن �ظ��ام ال �س��وري،
وبعد إصدار الرئيس بشار األسد مرسومًا
قضى بإعفاء محافظ املدينة ،أحمد خالد
عبد العزيز من مهمته.
وق � ��ال رئ �ي ��س امل ��رص ��د ال � �س ��وري ل�ح�ق��وق
اإلنسان ،رام��ي عبد الرحمن ،إن العشرات
اع�ت�ق�ل��وا ف��ي ض��واح��ي ح �م��اة .ك��ذل��ك أف��اد
س �ك��ان م ��ن ح �م��اة وك ��ال ��ة «روي � �ت� ��رز» ب��أن
شبكات االتصاالت قطعت في املدينة.
ف��ي م ��وازاة ذل��ك ،أف��اد عبد الرحمن وكالة
«ف��ران��س ب��رس» ب��أن «وح��دات من الجيش
ال�س��وري ت��ؤازره��ا آل�ي��ات عسكرية تابعت
ت�ق��دم�ه��ا ن�ح��و ق��ري��ة ك�ف��ر روم� ��ة ،ف��ي إط��ار
استمرار العملية العسكرية التي بدأتها
في ريف إدلب».
في غضون ذلك ،بحث الرئيس األسد أمس
مع وفد من الجالية السورية في الواليات
امل�ت�ح��دة األح� ��داث ال �ت��ي ت�ش�ه��ده��ا س��وري��ا
ودور الجالية السورية في املغترب.
وقالت وكالة األنباء السورية «سانا» إن
البحث «تركز على مساعدة أبناء الجالية
ف��ي س��وري��ا ل �ت �ج��اوز ال� �ظ ��روف ال �ت��ي تمر
ب �ه��ا س ��وري ��ا ع �ب��ر دع ��م م �س �ي��رة اإلص�ل�اح
وامل �س��اه �م��ة ب�ن�ق��ل ال �ص��ورة ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة ملا

الجيش السوري يقترب
من حماة واألسد يقيل
محافظ المدينة

ي �ج��ري إل ��ى ال � �خ ��ارج» ،ف�ي�م��ا ن �ظ��م أه��ال��ي
م �ح ��اف �ظ ��ة ح� �م ��ص أم� � ��س ح �م �ل��ة وط �ن �ي��ة
ب �ع �ن��وان «ب �ك �ف��ي» ح �ي��ث ص �ب �غ��وا بأكفهم
أل ��وان العلم ال �س��وري دع�م��ًا ل�لإص�لاح في
بالدهم .وفي املواقف الدولية ،جدد وزير
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ت��رك��ي أح �م��د داوود أوغ �ل��و
أول م ��ن أم ��س ال �ت��أك �ي��د أن ال خ �ي��ار ل��دى
سوريا سوى القيام باإلصالحات ،مؤكدًا

أن��ه «ب��ال�ن�س�ب��ة إل��ى س��وري��ا ال خ�ي��ار آخ��ر،
وال ب��د م��ن أن ي �ق��وم إخ��وان �ن��ا ال�س��وري��ون
ب��ات �خ��اذ خ �ط��وات مل��زي��د م��ن اإلص�ل�اح��ات
ووضع حد للتوتر والسماح بالتظاهرات
السلمية وعقد حوار وطني قومي لحسم
ك��ل امل �ش��اك��ل .وال ب��د م��ن اح� �ت ��رام م�ط��ال��ب
ال�ش�ع��ب ال �س��وري ،وي�ج��ب أال ي�ك��ون هناك
عنف ضدهم» ،فيما واصل عدد الالجئني

ال �س��وري�ي�ن إل ��ى ت��رك �ي��ا ب��ال �ت��راج��ع ب�ع��دم��ا
وص��ل إل��ى  10227شخصًا ،نتيجة ع��ودة
 5001منهم إلى بالدهم.
ف � ��ي امل � �ق� ��اب� ��ل ،ج� � ��دد م �س �ت �ش ��ار ال ��رئ �ي ��س
األميركي للقضايا األمنية ،توم دونيلون،
تأكيد ع��دم وج��ود رغبة دول�ي��ة ف��ي القيام
ً
ب��أي عمل عسكري ف��ي س��وري��ا ،ق��ائ�لا إنه
رغ ��م أن «ال��رئ �ي��س ال �س ��وري ب �ش��ار األس��د

صالح لن يتنازل عن السلطة قبل عودته إلى اليمن
تستمر املعارضة اليمنية
في مشاوراتها إلعالن
مجلس انتقالي يتولى
إدارة شؤون البالد ،في
وقت أعلن فيه مسؤول
ٍ
يمني أن الرئيس علي عبد
الله صالح ،لن يتنحى
حتى عودته لإلشراف على
عملية انتقال السلطة

استأنفت املعارضة اليمنية خالل اليومني
امل ��اض� �ي�ي�ن م �ن��اق �ش��ات �ه��ا ب� �ش ��أن ت��أس �ي��س
امل�ج�ل��س ً االن�ت�ق��ال��ي إلدارة ش ��ؤون ال�ب�لاد،
استجابة ملطالب املحتجني الذين تظاهروا
أم � ��س ف ��ي ال �ع��اص �م��ة ال �ي �م �ن �ي��ة ص �ن �ع��اء،
مجددين املطالبة بتنحي الرئيس اليمني،
علي عبد الله صالح ورحيل أقاربه.
وأوض ��ح ال�ق�ي��ادي ف��ي امل�ع��ارض��ة اليمنية،
م �ح �م��د ال � �ص � �ب� ��ري ،أن ال� �خ� �ط ��ط إلن� �ش ��اء
مجلس انتقالي ل��م تستكمل ،وأن��ه يجب
إع � ��ادة ال �ن �ظ��ر ف �ي �ه��ا ي� ��وم ال �س �ب��ت امل �ق �ب��ل،
فيما ت�ح��دث��ت م �ص��ادر ل��وك��ال��ة «روي �ت��رز»
ع��ن أن امل�ع��ارض��ة تبحث إدخ��ال تعديالت
على اقتراح قدمته دولة خليجية النتقال

االحتجاجات تتواصل في صنعاء للمطالبة باسقاط النظام (محمد الصياغي  -أ ب)

السلطة في اليمن.
وت ��أت ��ي ه ��ذه ال �ت �ص��ري �ح��ات ب �ع��د ي ��وم من
تأكيد عضو املجلس األعلى ألحزاب اللقاء
امل �ش �ت��رك ،س �ل �ط��ان ال �ع �ت��وان��ي ،أن «ه �ن��اك
ً
إج�م��اع��ًا ك��ام�لا ب�ين أح ��زاب امل�ش�ت��رك على
فكرة إنشاء املجلس االنتقالي».
وأكد العتواني أن «النقاش اآلن يدور فقط
حول مكونات املجلس ومهماته املطلوب
إنجازها» ،مشددًا على ضرورة أن تشارك
في املجلس كل القوى الفاعلة ،بمن فيها
الشباب في الساحات ومعارضة الخارج
والحوثيون والحراك وغيرها من املكونات
والشخصيات االجتماعية في البالد».
من جهةٍ ثانية ،استغرب العتواني األنباء
التي تحدثت ع��ن م�ش��اورات ب�ين األط��راف
ال �س �ي��اس �ي��ة إلج � � ��راء ت �ع ��دي�ل�ات ج��وه��ري��ة
ع�ل��ى امل �ب��ادرة الخليجية تتضمن تمديد
ً
الفترة االنتقالية إلى عامني ،قائال« :نحن
امل�ش�ت��رك ل��م ت�ج��ر معنا أي��ة م �ش��اورات في
ه� ��ذا األم� � ��ر ،ول �ي ��س ه �ن ��اك أي ج ��دي ��د ف��ي
ه ��ذا ال �ش��أن م�ن��ذ ل�ق��ائ�ن��ا ب�م�س��اع��د وزي ��رة
الخارجية األميركية (جيفري فيلتمان)».
في غضون ذلك ،أكد مسؤول في الحكومة
اليمنية ،أن الرئيس اليمني علي عبد الله
صالح ،لن يتنازل عن الحكم حتى عودته
ل�ل�إش ��راف ع �ل��ى ع�م�ل�ي��ة ان �ت �ق��ال ال�س�ل�ط��ة.
وأض ��اف امل�ص��در ال��ذي طلب ع��دم الكشف
ً
عن اسمه ،قائال إن «صالح يخطط لدعم
مبادرة مجلس التعاون الخليجي ،وطلب
م��ن وزي��ر الخارجية (أب��و بكر القربي) أن
يفعل كل شيء لجعل الخطة تنجح».
لكنه أوضح أنه «من أجل انتقال السلطة،
الرئيس يجب أن يكون ف��ي اليمن» ،الفتًا
إل � ��ى أن ص ��ال ��ح ي �ت��وق��ع أن ي ��دي ��ر ع�م�ل�ي��ة
ال� �ت� �ح ��ول ب �ن �ف �س��ه .ك ��ذل ��ك ش � ��دد امل� �س ��ؤول
على أنه «إلج��راء انتخابات سليمة ،نحن
بحاجة من ستة إلى ثمانية أشهر ،وخالل
تلك الفترة صالح سيظل رئيسًا للبالد».

�ت أك��دت
وت��أت��ي ه��ذه التصريحات ف��ي وق� ٍ
فيه صحيفة «نيويورك تايمز» أن صالح
لن يتمكن من العودة إلى ممارسة مهمات
م�ن�ص�ب��ه «ل �ع ��دة أش �ه ��ر» ب�س�ب��ب ال �ج��روح
التي أصيب بها في الهجوم على مسجد
في املجمع الرئاسي ،فيما نقلت عن رئيس
أرك� � ��ان ق � ��وات األم � ��ن امل ��رك ��زي ف ��ي ال �ي �م��ن،
ال �ع �م �ي��د ي �ح �ي��ى ص ��ال ��ح ،ت�ش�ك�ي�ك��ه ف ��ي أن
املتظاهرين الذين يطالبون بتنحي صالح
يمثلون غالبية الشعب اليمني.
وب �عً��دم��ا رأى أن «األم �ي��رك �ي�ي�ن ي��رت�ك�ب��ون
خطأ بمساندة أي تغيير في اليمن ،ألنه
سيقود إل��ى سيطرة املتطرفني واإلخ��وان
امل�س�ل�م�ين» ،أوض ��ح يحيى أن «امل�ع�ط�ي��ات
األول� �ي ��ة ت�ش�ي��ر إل ��ى ت � ��ورط ال �ق ��اع ��دة» في
ال�ه�ج��وم ع�ل��ى ال�ق�ص��ر ،داع �ي��ًا إل��ى انتظار
النتائج النهائية للتحريات« ،والسيما
ف ��ي ظ ��ل ال ��دالئ ��ل ع �ل��ى أن ب �ع��ض أع �ض��اء
امل � �ع� ��ارض� ��ة ك � ��ان � ��وا م � �ت� ��ورط �ي�ن ف � ��ي ه ��ذه
املحاولة».
في هذه األثناء ،يشهد جنوب اليمن ،ترديًا
أم�ن�ي��ًا م �ت �ص��اع �دًا .وأوض� ��ح م �ص��در أم�ن��ي
يمني أن «ق��وات ال�ل��واء  25ص��دت هجومًا
ملسلحي ال �ق��اع��دة ع�ل��ى م�ق��ر امل�ع�س�ك��ر ،ما
أدى إلى مقتل  16من عناصر التنظيم و12
جنديًا» .وف��ي السياق ،اتهم مصدر أمني
آخ ��ر رف ��ض ال�ك�ش��ف ع��ن اس �م��ه ،العناصر
املسلحني بإعدام  16جنديًا ،مقابل إطالق
سراح  25آخرين ،وذلك بعد يوم واحد من
إع�ل��ان م �س��ؤول ع �س �ك��ري ف �ق��دان خمسني
عسكريًا إث��ر ه�ج��وم لعناصر م��ن تنظيم
زنجبار.
القاعدة على امللعب في ُ
إل� ��ى ذل � ��ك ،ق �ت��ل م ��دن �ي ��ان وأص � �ي� ��ب ث�لاث��ة
آخرون في غارات استهدفت مواقع عناصر
مفترضني ف��ي ال�ق��اع��دة ف��ي ج�ن��وب اليمن
أول م��ن أم ��س ،ع�ن��د م��دخ��ل م��دي�ن��ة ج�ع��ار
القريبة من زنجبار عاصمة محافظة أبني.
(األخبار ،يو بي آي ،رويترز)

