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 16قتي ًال من دمشق إلى إدلب
عسكرية!
يخطط لحملة
األطلسي ّ
ّ

كمني نصبه مسلحون على ط��ري��ق معرة
النعمان وخ��ان شيخون ف��ي ري��ف إدل��ب».
وأش��ارت الوكالة إلى «جرح عنصرين من
ق� ��وات ح �ف��ظ ال �ن �ظ��ام ب��رص��اص مسلحني
على سطح أحد األبنية في دوما وخمسة
جرحى في عربني ،بينهم ثالثة من عناصر
حفظ النظام أصيبوا برصاص مجموعات
ّ
مسلحة» .وتابعت أن «مجموعات مسلحة
أق��ام��ت ال�ح��واج��ز وت�ق�ط��ع ال �ط��رق وتفتش
امل� ��واط � �ن �ي�ن ف� ��ي دي� � ��ر ال� � � � � ��زور» .وب �ح �س��ب
«س��ان��ا» ،أط�ل��ق مسلحون ال�ن��ار عشوائيًا
ف��ي ح��ي ب��اب السباع واس�ت�ه��دف��وا حاجزًا
لقوات حفظ النظام في باب دريب.
(األخبار ،أ ب ،أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

رس� ��ائ� ��ل م� �ت� �ع ��ددة االت � �ج� ��اه� ��ات ع �م��دت
روس �ي ��ا خ �ل�ال ال �ي��وم�ي�ن امل��اض �ي�ي�ن إل��ى
إي�ص��ال�ه��ا إل��ى ال�ق�ي��ادة ال �س��وري��ة .فبعد
يوم واحد من تحذير الرئيس الروسي،
دي�م�ت��ري م��دف�ي��دي��ف ،ال��رئ�ي��س ال�س��وري
من «مصير حزين» ،خرج أمس املندوب
ال � ��دائ � ��م ل ��روس� �ي ��ا ل � ��دى ح� �ل ��ف ش �م��ال��ي
األطلسي ديمتري روغوزين ،ليحذر من
أن الحلف يخطط لحملة عسكرية ضد
سوريا للمساعدة على إطاحة نظامها،
مع هدف بعيد املدى وهو تجهيز رأس
جسر ساحلي لهجوم على إيران.
ون� �ق� �ل ��ت وك � ��ال � ��ة أن� � �ب � ��اء «ن ��وف ��وس� �ت ��ي»
الروسية عن روغوزين قوله في مقابلة
م��ع صحيفة م�ح�ل�ي��ة ،إن إدان� ��ة مجلس
األم� � ��ن ل �ل �ع �ن��ف ال� �ح ��اص ��ل ف ��ي س ��وري ��ا،
وق��ول��ه إن ال��وض��ع ال��راه��ن هناك ل��م يدع
ب �ع��د إل ��ى ت��دخ��ل األط �ل �س��ي« ،ي �ع �ن��ي أن
التخطيط (لحملة عسكرية) جار».
وأض� � � � ��اف «ق � � ��د ت � �ك� ��ون ه � � ��ذه ال �ع �م �ل �ي��ة
ن �ه��اي��ة م�ن�ط�ق�ي��ة ل�ل�ع�م�ل�ي��ات ال�ع�س�ك��ري��ة
واإلعالمية التى قامت بها بعض الدول
الغربية في منطقة شمال أفريقيا».
وب �ع��دم��ا أش ��ار روغ ��وزي ��ن إل ��ى واق ��ع أن
األط� �ل� �س ��ي ي � �ه ��دف إل � ��ى ال� �ت ��دخ ��ل ف�ق��ط
ب��األن�ظ�م��ة «ال �ت��ي ال ت�ت�لاق��ى آراؤه� ��ا مع
آراء ال� �غ ��رب» ،واف ��ق امل �س ��ؤول ال��روس��ي
ال � ��رأي ال� ��ذي ع� ّ�ب��ر ع �ن��ه ب �ع��ض ال �خ �ب��راء
ال �س��وري�ين ب��أن س��وري��ا وب�ع��ده��ا اليمن
قد تكون خطوات األطلسي األخيرة في
الطريق نحو إطالق هجوم على إيران.
وقال روغوزين إن «الخناق يضيق حول
إي��ران .يجري التخطيط لعمل عسكري
ض��ده��ا .ون�ح��ن ق�ل�ق��ون بالتأكيد بشأن
ان� ��دالع ح ��رب واس �ع��ة ال �ن �ط��اق ف��ي ه��ذه
املنطقة» ،م��ؤك�دًا أن روس�ي��ا «ستواصل

م�ع��ارض��ة أي ق ��رار ق �س��ري (ف ��ي مجلس
األم� � � ��ن) ب� �ش ��أن ال� ��وض� ��ع ف� ��ي س� ��وري� ��ا»،
م �ض �ي �ف��ًا إن ت� ��داع � �ي� ��ات ص � � ��راع واس� ��ع
النطاق في شمال أفريقيا من شأنه أن
يكون مدمرًا للعالم كله.
م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،واص �ل��ت ت��رك�ي��ا ان�ت�ق��اده��ا
مل�ج��ري��ات األح� ��داث ف��ي س��وري��ا .ونقلت
ك ��ال ��ة األن � ��اض � ��ول ال��رس �م �ي��ة ع ��ن وزي ��ر
الخارجية التركي ،أحمد داوود أوغلو،
أن ال �ق �م��ع ال �ع �ن �ي��ف ال � ��ذي ي �ت �ع��رض ل��ه
املتظاهرون في سوريا «غير مقبول».
وأوضح داوود أوغلو للصحافيني أمس
أن «اس�ت�ع�م��ال أس�ل�ح��ة ثقيلة ودب��اب��ات
في مناطق سكنية مثل حماه ،أمر غير
م � �ش� ��روع» .وأض� � ��اف «ع �ل ��ى س ��وري ��ا أن
ت��أخ��ذ ع�ل��ى محمل ال�ج��د رس��ائ��ل تركيا
واملجتمع الدولي وأن تضع حدًا ألعمال
العنف في أقرب وقت ممكن.
البالغ
�ا
�
ه
�
مل
«أ
أم��ا ال�ك��وي��ت ف��أع��رب��ت ع��ن
ً
الستمرار نزف الدم» في سوريا ،داعية
الى «الحوار والحل السياسي» بعيدًا عن
املعالجات األمنية .ونقلت وكالة األنباء
الكويتية ال��رس�م�ي��ة (ك��ون��ا) ع��ن مصدر

كوبا ترفض بيان
مجلس األمن والكويت
تحث على االصالحات

م�س��ؤول ف��ي الخارجية الكويتية قوله،
أول من أمس ،تعليقًا على األوض��اع في
سوريا إن «دولة الكويت تعرب عن أملها
البالغ الستمرار ن��زف ال��دم في صفوف
أبناء الشعب السوري الشقيق».
ودع� ��ت ال �ك��وي��ت دم �ش��ق ال ��ى «ال �ش ��روع
ب�ت�ن�ف�ي��ذ اإلص �ل�اح� ��ات ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة ال�ت��ي
تلبي املطالب املشروعة للشعب السوري
ب �ع �ي �دًا ع ��ن امل �ع��ال �ج��ات األم �ن �ي ��ة ،وذل ��ك
حتى يتحقق األم��ن واالس�ت�ق��رار وحقن
الدماء».
م��ن جهتها ،رف�ض��ت ك��وب��ا ب�ي��ان اإلدان��ة
ال� � �ص � ��ادر ع� ��ن م �ج �ل��س األم � � ��ن ال ��دول ��ي
ح� ��ول س ��وري ��ا ،وأك� � ��دت «ث �ق �ت �ه��ا ب �ق��درة
الشعب والحكومة ال�س��وري�ين على حل
م�ش��اك�ل�ه�م��ا ال ��داخ �ل �ي ��ة» ،ف �ي �م��ا أش� ��ارت
رئ �ي �س��ة األرج �ن �ت�ي�ن ك��ري�س�ت�ي�ن��ا إل ��ى أن
«ح ��ل األزم� ��ة ي�ج��ب أن ي�ب�ح��ث ع�ن��ه عبر
ال�ح��وار ،من دون تدخالت أجنبية ومع
اس �ت �ب �ع��اد ال� �ح� �ل ��ول ال� �ت ��ي ي� �خ ��ال أن �ه��ا
تفرض عن طريق األسلحة».
ف � ��ي ه � � ��ذه األث� � � �ن � � ��اء ،ط� ��ال� ��ب م �ح �ق �ق��ون
متخصصون في حقوق اإلنسان باألمم
املتحدة أمس الحكومة السورية بوقف
حملة ال�ع�ن��ف ،ب�م��ا ف��ي ذل��ك «اس�ت�خ��دام
امل��دف�ع�ي��ة الثقيلة دون تمييز» وإج ��راء
حوار وطني.
وق��ال ال�خ�ب��راء ف��ي املنظمة ال��دول�ي��ة «ما
زلنا نتلقى تقارير عن استخدام منهجي
للقوة املفرطة ،ما أدى الى سقوط قتلى
وجرحى وم��زاع��م بالتعذيب واالختفاء
القسري واالعتقاالت التعسفية واعتقال
امل �ح �ت �ج�ين واس� �ت� �ه ��داف امل ��داف� �ع�ي�ن ع��ن
ح �ق��وق اإلن �س ��ان وال �ق �ي��ود غ �ي��ر امل �ب��ررة
على حرية التجمهر السلمي والتعبير».
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

آبادي :النظام لن يسقط
ع��دن��ان ع�ب��د ال � ��رزاق ،ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» ،ب�ي��ان
م�ج�ل��س األم� ��ن ب��أن��ه «ن�ت�ي�ج��ة التصعيد
املتعمد ال��ذي تعمل عليه مجمل ال��دول
الغربية لتصفية حساباتها مع النظام
السوري» ،متوقفًا عند االعتراف الواضح
ّ
تضمنه البيان بشأن وجود حاالت
الذي
ع�ن��ف ف��ي س��وري��ا يسببها امل�ت�ظ��اه��رون.
اعتراف أشار عبد الرزاق إلى أنه يكشف
ع ��ن ح �ص��ول ت �ح��ول ج � ��ذري ف ��ي ت�ع��ام��ل
م�ج�ل��س األم ��ن م��ع األزم ��ة ال �س��وري��ة« ،م��ا
أع �ط��ى م �ب��ررًا ل��روس �ي��ا وال �ص�ي�ن وال�ه�ن��د
في تبني هذا البيان الذي يدين عمليات
العنف والتخريب التي يقوم بها بعض
املتظاهرين من جهة ،وليدعموا موقفهم
ف��ي ع��دم ات�خ��اذ ق��رار إدان ��ة بحق النظام
ال� � �س � ��وري م� ��ن ج� �ه ��ة أخ � � � � ��رى» .ل� �ك ��ن ف��ي
امل�ح�ص�ل��ة ،ال ي��رى ع�ب��د ال� ��رزاق أن هناك
ف��ائ��دة ت��ذك��ر م��ن مجمل ال�ح�ل��ول املعلبة
ال �ت��ي ت��أت��ي م ��ن ال� �خ ��ارج ال �ت��ي ي�ق��دم�ه��ا
م �ج �ل��س األم � � ��ن أو االت � �ح � ��اد األوروب� � � ��ي
ب �خ �ص��وص ال �ش ��أن ال� �س ��وري ،وي�ص�ف�ه��ا
بأنها «سبب مباشر ورئيسي في تفاقم
األزم � ��ة وإث � � ��ارة ال� �ش ��ارع امل �ح �ت��ج» .وع��ن
ن�ظ��ري��ة امل ��ؤام ��رة ال �ت��ي ي�ت�ب�ن��اه��ا ال�ن�ظ��ام
ال �س��وري ،ي�ق��ول اإلع�لام��ي ال �س��وري« :أن��ا
ل �س��ت أس� �ي� �رًا ل �ن �ظ��ري��ة امل � ��ؤام � ��رة ،ألن �ه��ا
م��وج��ودة م�ن��ذ ب��داي��ة ال �ت��اري��خ ال�ح��دي��ث،
ّ ّ
لكنني أؤك��د أن مجمل ال��دول الغربية ال
ت��ري��د ال��دي�م��وق��راط �ي��ة ل �س��وري��ا ،وليست
ح��ري �ص��ة ع �ل��ى ح��ري��ة ال �ش �ع��ب ال �س��وري
ودي �م��وق��راط �ي �ت��ه ال �ت ��ي ي ��ري ��ده ��ا» .وف��ي
ال � �س� �ي ��اق ،ي� �ت� �س ��اءل ع �ب ��د ال � � � ��رزاق «أي� ��ن
ك��ان��ت ج�م�ي��ع ه ��ذه ال � ��دول ال �غ��رب �ي��ة قبل
بداية األزم��ة؟ وهل قدمت مبادرات تذكر
ل�ت�ك��ري��س ال��دي�م��وق��راط�ي��ة أو ال�ح��ري��ة في
سوريا؟» ،ليخلص إلى أنه كلما ازدادت
األزم��ة ال�س��وري��ة ،تحققت مصالح ال��دول
الغربية.

ب � � ��دا ال� �س� �ف� �ي ��ر اإلي � � ��ران � � ��ي ف � ��ي ل� �ب� �ن ��ان،
غ �ض �ن �ف��ر رك � ��ن أب � � � ��ادي ،خ �ل��ال ال� �ن ��دوة
ّ
ال� �ت ��ي ن��ظ �م �ه��ا م ��رك ��ز «ع � �ص� ��ام ف� ��ارس
للشؤون اللبنانية» تحت عنوان «إيران
وال �ت �ح��دي��ات اإلق �ل �ي �م �ي��ة» ،م�ت�ي�ق�ن��ًا من
أن ال �ن �ظ��ام ال� �س ��وري ل ��ن ي �س �ق��ط .وردًا
ع �ل��ى س� � ��ؤال ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار» ع ��ن م��وق��ف
الجمهورية اإلسالمية في حال انهيار
ال� �ن� �ظ ��ام ،اخ � �ت ��ار ج ��واب ��ًا ي �ش��ي ب�ي�ق�ين
إيراني بنجاة الرئيس بشار األسد .قال
إن «الغالبية تريد اإلصالح ،لكنهم في
الوقت نفسه ي��ؤي��دون النظام املتمسك
ب ��امل� �ق ��اوم ��ة» ،الف� �ت ��ًا إل � ��ى أن «ال �ش �ع��ب
اإلي��ران��ي أسقط ال�ش��اه م��ن دون س�لاح،
السفير ركن أبادي (بالل جاويش)

ف �ي �م��ا ُي �س �ت �خ��دم ال� �س�ل�اح ف ��ي س��وري��ا
لغياب دوافع شعبية للمعارضة».
وت��اب��ع أب� ��ادي إن إي� ��ران ت��ؤي��د مطالب
الشعب ال �س��وري املحقة ف��ي اإلص�ل�اح،
وإن األس � ��د أع �ل��ن س�ل�س�ل��ة إص�ل�اح��ات
ج��ذري��ة ،ل�ك�ن��ه أش ��ار إل��ى أن «اإلص�ل�اح
ال� ��ذي ي�ط�ل�ب��ه ال �ش �ع��ب ال� �س ��وري ش��يء،
وال �ع �م��ل ال�ت�خ��ري�ب��ي ال� ��ذي ي��ري��د إث ��ارة
ال �ف �ت �ن��ة وال �ت �ق �س �ي��م وال� �ع� �ن ��ف امل �س �ل��ح
وال�ق�ت��ل ش � ٌ
�يء آخ ��ر» .ول�ف��ت إل��ى وج��ود
ت��دخ�لات دول �ي��ة وم��ؤام��رات ت��رم��ي إل��ى
«ت �ط��وي��ع دم �ش��ق ل �ل��إرادة األم�ي��رك�ي��ة ـــــ
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،وفصلها ع��ن م�س��ار دعم
املقاومة في لبنان وفلسطني».

وت�ط��رق أب��ادي إل��ى العالقات اإليرانية
ـــــ السعودية ،وق��ال إن «ه��ذه العالقات،
ّوإن م� ّ�رت بمراحل من امل� ّ�د وال�ج��ذر ،إال
أن �ه��ا تبقى ق��ائ�م��ة ع�ل��ى م�ب��دأ ث��اب��ت أال
وه��و ال�ح��رص على املصالح املشتركة
ل �ل �ب �ل��دي��ن ول� � ��دول ال �ع��ال��م اإلس�ل�ام ��ي»،
مؤكدًا حرص إيران على أوثق العالقات
ّ
السعودية.
مع
ّ
ورد ال �س �ف �ي��ر اإلي ��ران ��ي ع �ل��ى ت�م�ن�ي��ات
ب�ع��ض األوس� ��اط ب��أن ت�ك��ون ت��رك�ي��ا في
م��واج �ه��ة م��ع إي � ��ران ف��ي امل �ن �ط �ق��ة ،بعد
م��واق �ف �ه��ا امل� ��ؤي� ��دة ل �ف��ك ال� �ح� �ص ��ار ع��ن
غ��زة وح��ادث��ة سفينة م��رم��رة ،وأك ��د أن
ه��ذه ال�ت�م�ن�ي��ات «غ �ي��ر صحيحة وغير
واقعية» .وأوض��ح أن «تركيا لم تطرح
ن �ف �س �ه��ا ي� ��وم� ��ًا م � ��ن م� ��وق� ��ع ال �ت �ن��اف��س
م ��ع إي � � � ��ران» ،الف� �ت ��ًا إل � ��ى أن ال �ع�ل�اق��ات
ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ع �ل��ى ك��ل
املستويات .وأشار إلى أنه «فيما تبني
ت��رك �ي��ا س�ي��اس�ت�ه��ا ع �ل��ى أس � ��اس صفر
م �ش��اك��ل إق �ل �ي �م �ي��ًا ،ف� ��إن ط� �ه ��ران ت�ب�ن��ي
استراتيجيتها في املنطقة على أساس
أن إس ��رائ �ي ��ل ه ��ي ال� �ع ��دو ،ول ��ذل ��ك ف��إن
التنافس ليس واردًا».
وش� ��دد أب � ��ادي ع �ل��ى أن إي � ��ران ال ت��ري��د
ف � ��رض أي ن� �م ��وذج ل �ل �ح �ك��م ع �ل��ى دول
املنطقة ،مشيرًا إل��ى أن «ت�ج��رب��ة والي��ة
الفقيه هي تجربة ملن يريد أن يدرسها
وي �س �ت �ف �ي��د م �ن �ه��ا ،ل �ج �ه��ة ال �ع�ل�اق��ة بني
املرجعية الدينية واملرجعية السياسية
ف ��ي إدارة ال �ح �ك��م ف ��ي ب �ل��د إس�ل�ام ��ي»،
الفتًا إل��ى أن «حكومة ول� ّ�ي الفقيه هي
حليفة الله» .كذلك ،أكد استعداد إيران
لدعم لبنان وتقديم الخبرات إليه في
امل �ج��االت امل�خ�ت�ل�ف��ة ،ك��إن �ت��اج ال�ك�ه��رب��اء
وامل�ي��اه وإن�ش��اء ال�س��دود والتنقيب عن
النفط وتسليح الجيش.
(األخبار)

ّ
داوود أوغلو يؤكد ضبط
أسلحة من إيران إلى سوريا
أكد وزير الخارجية التركي ،أحمد
داوود أوغلو (الصورة) ،أمس ،أن
السلطات التركية ضبطت شحنة
أسلحة من إيران إلى سوريا.
وأشار إلى أنه ّتم فتح تحقيق
في القضية .ونقلت صحيفة
«زمان» التركية ،أمس ،عن
مصادر لم تكشف عن هويتها،
قولها إن جهاز االستخبارات
التركية ( )MITصادر األسلحة

قبل شهرين ونصف في إقليم
كيلز جنوب شرق تركيا .وقالت
املصادر إنها كانت على علم
مسبق بهذه الشحنة التي دخلت
إلى تركيا عبر سيارة نقل،
على أنها «قطع غيار ألسلحة
رشاشة».
(يو بي آي)

تونسيون يدعمون
«ثورة الشعب السوري»
أعلن عدد من األحزاب السياسية
واملستقلني تأسيس تنسيقية
تونسية لدعم «ثورة الشعب
السوري» ،وذلك في خطوة هي
األولى من نوعها منذ اندالع
التحركات الشعبية في سوريا.
ومما جاء في البيان التأسيسي
للتنسيقية ،الذي أعلنه القاضي
التونسي مختار اليحياوي ،أنه
أمام «ما يحدث ألبناء الشعب
السوري من تنكيل وقمع وتنكيل،
وفي ظل الصمت العربي والدولي
املطبق ،وانعدام التضامن مع
ثورة الشعب السوري من أجل
حريته ،رأينا أن هناك ضرورة
لتفعيل التعاطف مع مطلب الحرية
الذي ترفعه قبضات وحناجر
املتظاهرين في املدن السورية».
(يو بي آي)

سقوط مروحية في الالذقية
نفت مصادر سورية أن يكون
سقوط مروحية قرب مطار
حميميم املدني في مدينة الالذقية
على الساحل السوري ،أدى الى
إصابة أي من ركابها.
وأوضحت املصادر أن «طائرة
مروحية كانت تقوم ببرنامج
تدريب بحري تعرضت لعطل
(فصل في املحرك) ما أدى إلى
سقوطها في قرية شقيفات (10
كم عن مطار حميميم) في منطقة
جبلة بريف الالذقية» .وأكدت
املصادر أن «طاقم الطائرة املكون
من ثالثة أشخاص لم يتعرض
ألي إصابة».
(يو بي آي)

